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________________________________________________________________________________

Ilulissat er en by midt på vestkysten i Grønland og er kendt for at ligge ud til den fantastiske isfjord,
som er på UNESCO's verdensarvsliste. Enhver tvivl om, hvorvidt det er værd at besøge denne
fantastiske by, bliver gjort til skamme, allerede når man stiger ud af det vakkelvorne propelfly, man
ankommer med.
Jeg tog alene afsted og var forberedt på at underholde mig selv i en måned, men allerede i flyet
mødte jeg en jordmoder, og det viste sig, at der også kom en anden medicinstuderende. Ved
ankomst introducerede de "tidligere" medicinstuderende os også hurtigt for Brættet (hvor man
køber friskfanget fisk), Pisifik (det største supermarked ud af 5) og for vandreruterne, som findes i
tre forskellige sværhedsgrader. Da vi et par dage efter startede i klinik, blev vi taget mindst ligeså
godt imod, og i løbet af måneden har jeg kun følt mig velkommen alle steder - i syklubben, på
hjemmebesøg med sygeplejersken, til happy-hour, til indskydning af rifler og til fest med de nye
guider fra World of Greenland.
På sygehuset bestemmer man mere eller mindre selv, hvad man laver, og jo mere engageret og
initiativrig man er, jo flere muligheder og udfordringer får man. Så selvom det nok er en fordel at

have en basal forståelse for de forskellige specialer, er jeg sikker på, at man også kan få stort
udbytte af et ophold, selvom man ikke er så langt på studiet.

"Gør maj sund"-løb

Vi blev hentet i lufthavnen af portøren i ambulancen og kørt til sygehuset, hvor personale
andetsteds fra bor ovenpå patienthotellet. Der er 6 værelser, nogle med fantastisk udsigt, andre med
håndvask og Wi-Fi, 4 badeværelser, ét af dem med bad, en opholdsstue og et meget småt køkken.
Man henter sengelinned, håndklæder, viskestykker og karklude fra sygehuset, når man mangler, og
der bliver gjort rent og fyldt op med toiletpapir på opfordring.
Vejret i maj skifter dagligt mellem sne og sol, så det er ret vådt, og man skal køre med hundeslæde i
starten af måneden, hvis man gerne vil opleve det. Mange andre aktiviteter er først aktuelle fra juni,
men en sejltur med Jens-Oles fiskekutter i isfjorden er fantastisk og kan klart anbefales. Det er for
sent til at se nordlys, men der er mange fortryllende solnedgange. Det kan også anbefales at besøge
byens to museer.
Hvis jeg skulle ændre noget, ville jeg have taget gummistøvler og måske lidt snacks med (snacks er
ret dyrt), downloadet alle apps (fx Skype og en grønlandsk ordbog) til min telefon hjemmefra, da
det ikke er muligt på sygehusets internet, og jeg ville ikke have taget så meget skitøj og skiundertøj
med. Derudover er der mange praktiske informationer at hente fra andres rejsevejledninger, men det
er lidt svært at være helt forberedt, eftersom vejret er meget omskiftligt fra måned til måned,
ligesom der er stor udskiftning i personale og aktiviteter.

Udsigt fra værelse nr. 15

På trods af høje forventninger både til det faglige, kliniske udbytte og det naturskønne, er jeg meget
positivt overrasket og kan uden tøven anbefale et klinikophold på Ilulissat Sygehus.

Stud.med.
Lise Witten

