
Sisimiut august 2018 
 

Efter at have afsluttet 8. semester sommeren 2018, kunne jeg slet ikke vente med at komme afsted 

til Grønland med IMCC. Jeg blev derfor helt vildt glad, da der tjekkede en mail ind om, at jeg var 

blevet tildelt min 1. prioritet – 1 mdr. klinikophold i Sisimiut i Grønland i august 2018. 

 

Jeg kender en sygeplejerske, der var på 3 mdr. klinikophold i Sisimiut ifm. med sin uddannelse, og 

hun kunne kun berette om gode erfaringer derfra. Det var grunden til, at jeg lige netop valgte 

Sisimiut. 

I løbet af min tid i Sisimiut har jeg kun fået bekræftet, at min veninde havde fuldstændig ret i alle de 

gode ting, hun kunne fortælle om Sisimiut og ikke mindst sygehuset og det fantastisk 

imødekommende og dygtige personale.  

 
 

Jeg boede i en hyggelig bolig med en smuk udsigt udover havet, ca. 20 min gang fra sygehuset. 

Denne delte jeg med en anden medicinstuderende fra Odense, en sygeplejestuderende og en SOSU 

studerende. Det var rigtig hyggeligt at bo sammen med nogle andre, og der var masser af tid til 

hygge om aftenerne og i weekenderne med strikning, fisketure, fællesspisning og masser af gode 

snakke. 

 

På sygehuset i Sisimiut fik jeg i høj grad øjnene op for almen 

medicin. Jeg er meget positivt overrasket over, hvor mange 

forskellige og spændende patienter, man kan møde som almen 

mediciner i Grønland. 

Ifm. mit ophold begyndte jeg hurtigt at have min egen 

konsultation, hvor jeg havde mulighed for at udvælge pt direkte 

fra pt-listen. Det gav mig helt optimale læringsmuligheder, da 

jeg frit kunne vælge mellem de ’velkendte’ pt. og de mere 

udfordrende pt, hvor jeg ind imellem kom ud på dybere vand. 

Der var meget trygge forhold, hvor jeg altid havde masser af 

muligheder for kyndig supervision fra alle de imødekommende 

og dygtige læger/sygeplejersker/bioanalytikere osv. Det betød, 

at jeg meget hurtigt blev en del af det daglige ’maskineri’, og 

samtidig havde frie rammer til at træne netop de 

patientgrupper/færdigheder, jeg ønskede. 



 

Foruden det faglige, er der også en masse andet i 

Sisimiut, der var med til at give mig en helt 

uforglemmelig oplevelse. Jeg opnåede hurtigt et stort 

socialt netværk i byen, både blandt personalet på 

sygehuset, og hvem jeg ellers lige stødte ind i på min 

vej. Jeg er positivt overrasket over den åbenhed og 

gæstfrihed, jeg blev mødt med til diverse kaffemiks og 

andre sociale arrangementer. På den lille måned jeg var i 

Sisimiut, nåede jeg at erfare, at hvis bare man tager sig 

tid og tålmodighed til at komme lige ind under huden på 

det grønlandske folk, så bliver man mødt med en helt 

enorm åbenhed og venlighed – og ender måske endda 

med at få nye venner for livet. 

 

Om eftermiddagen/aftenen samt i weekender var der et 

hav af muligheder for at nyde den fantastiske 

grønlandske natur. Jeg var afsted på masser af gode (og 

hårde) vandreture i fjeldene – og hvor er der bare smukt 

derude. Jeg var også afsted på en weekendtur med 

overnatning i ’UFOen’, som er en hytte ca. 8 km gang 

fra byen, som man frit kan benytte sig af. 

I weekenderne pakkede vi taskerne til heldagsture, hvor vi bl.a. besteg ’præstefjeldet’ og 

’kællingehætten’. 

 

Derudover blev jeg og to af de andre studerende inviteret på sejltur med en venlig grønlænder, som 

brugte en hel dag på at sejle os rundt i fjordene og fange en masse fisk, som vi tog med hjem til 

aftensmaden. 

 

 

 

 

 



Sidst, men bestemt ikke mindst, skal nævnes alle de skønne slædehunde (og deres endnu mere søde 

hvalpe) i hundebyen, som slet ikke er til at stå for. Der kan man altid tage ned og tilbringe nogle 

timer, hvis man lige skal have stillet sin ’bløde-søde-pelsede-hvalpe-over-det-hele-trang’. 

 

Jeg er meget taknemmelig over, at jeg fik denne fantastiske mulighed for både at opnå et kulturelt 

og stærkt fagligt udbytte med et klinikophold i Grønland med IMCC. Hvis man er interesseret i at 

lære en masse lægefagligt gennem selvstændigt, superviseret arbejde, hvis man er vild med 

fantastiske oplevelser i den rå grønlandske natur, så er Sisimiut lige stedet at tage hen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


