Beretning fra Ilulissat i juni
I juni gik turen til Ilulissat sammen med min læsemakker, Amalie. Vi havde allerede 1,5 år forinden
besluttet, at vi skulle til Grønland, og vi var så heldige at komme til smukke Ilulissat.
Indkvartering:
Vi blev mødt med isbjerge, gøende hunde og solskin som vi kunne se frem til at nyde de næste
fem uger. Solen går nemlig ikke ned i juni og ens krop skal virkelig vænne sig til, at det aldrig bliver
mørkt. Der flyder isbjerge i alle afskygninger rundt i Diskobugten ud fra byen, og ikke en dag ser
ens ud.
Sygehuset er kendt for byens bedste udsigt med en førsterækkeplacering ud til bugten. De
medicinstuderende bliver indkvarteret på 1. sal i patienthotellet, hvor udsigten bestemt ikke er
dårlig. Amalie og jeg havde hver vores værelse på en fællesgang med bad og køkken. I den måned
vi var der, boede vi sammen med en studerende fra Århus. Ellers kom og gik folk, som boede på
værelserne i en enkelt nat eller to. Vi havde nærmest køkkenet og badet for os selv og der var alt
hvad man skulle bruge. Internettet fungerer ikke i alle rum, og kører ikke særlig hurtigt, men nok
til et opkald hjem og et post på Instagram.
Vi havde lidt frygtet, at maden skulle ruinere os og vi skulle gå hen at få svær vitaminmangel. Men
der er utrolig meget på tilbud i de forskellige butikker, og går man lidt efter det, er det absolut ikke
noget problem. Ud over det, så er der utrolig mange butikker lige fra Brugsen (kaldt Brugseni ;)), til
Rema 1000 og den lokale Pisiffik, så man kommer ikke til at mangle noget.
Byen har alt hvad man skal bruge, lige fra shopping til orienteringsløb. Man kan træne oppe i
hallen, og der er orienteringsløb hver mandag (nærmere info på facebook: ”Ilulissat orienteering
Greenland”). Arctic Friends har en lækker sauna, som man kan booke sig ind på. Der er dejlig lokal
mad på Mamartut, brunch på Hotel Arctic og god aftensmad på Hotel Icefjord.
Hospitalet:
Der er lagt et fast program til de studerende på hospitalet. Man har faste konsultationer som i
almen praksis, går til børneundersøgelser, laver smear og er en smule på OP. Det er enormt
lærerigt og man arbejder mere selvstændigt end i klinik herhjemme. Vi brugte Lægehåndbogen
virkelig meget, og det samme gjorde de yngre læger. Den lokale VIP er ikke så struktureret, men
der ligger også mange dokumenter. Derudover ligger der en masse vejledninger i print, som man
kan bruge. Man kan låne træsko de dage man skal på OP. De dage, hvor man ikke er på OP, låner
man en kittel og har sit eget tøj under. De har nemlig ikke nok grønt tøj til at man bruger det hver
dag.
Husk at melde jer ind i hospitalets facebookgruppe (”Ansatte på Ilulissat sygehus”) - der er mange
sociale arrangementer. Bliv medlem af personaleforeningen for 30 kr., så får I gode tilbud rundt
omkring.
Naturen:
De smukkeste vandreture findes lige i baghaven med mulighed for at se hvaler og polarræve. Vi
havde ikke telt mm. med, men lånte os til det meste gennem folk på hospitalet. Det er også muligt
at leje udstyr i byen. Man må slå telt op alle steder og det er bestemt at anbefale. En aften med

trangia-mad i fjeldet bør absolut prioriteres. Vandrebukser er et must og good to know: Myggene
kan ikke stikke igennem Fjällräven G1000. Apropos myg, så starter myggesæsonen omkring juni, så
husk myggespray, myggenet mm.
Vi gik selvfølgelig alle ruterne fra byen, herudover kan man vandre til Rode Bay, en lille bygd ca. 20
km nord fra byen. Vi blev sejlet derop og vandrede hjem, hvilket klart kan anbefales. Ca. 30
minutter i båd syd for byen ligger en lille bygd Ilimanq med den hyggeligste restaurant og det
lækreste mad, hvor ansatte på hospitalet får rabat. Vi havde også en weekend på den smukke
Diskoø med telt, hvor der nærmest er hvalgaranti. Vælger man at tage til Eqi gletsjeren, skal man
helt klart overnatte deroppe. Det er så fantastisk smukt og har man en ekstra dag eller overskud til
at gå om natten, kan man gå ind til indlandsisen.
Generelt er luften enormt tør og ens hud skal lige vænne sig til det, så husk en fed creme.
Nogle af lægerne og portørerne har en båd, hvor I skal sørge for at komme med på nogle fisketure,
det slår al form for turisttur.
Jeg håber, at I får en fantastisk tur!

