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Der var introduktion for studerende d. 1. oktober, så jeg ankom to dage før, da prisen på flybilletten 

d. 30. september var markant højere end d. 29. september. 

Jeg mellemlandende i Kangerlussuaq og havde lidt ventetid der, inden jeg fløj videre til Ilulissat, 

hvor jeg blev hentet af en portør til aftalt tid.  

Som studerende bliver man indlogeret på et værelse oven på sygehuset, hvor man deler køkken, 

badeværelse og stue med de andre studerende. Der er typisk 4-5 andre studerende i perioden, så der 

er rig mulighed for at arrangere fællesspisning og ture sammen.  

 

Nogle af værelserne har wifi inden for rækkevidde, andre har udsigt ud over isfjorden. Man kan evt. 

aftale at bytte værelser indbyrdes for at prøve begge dele i perioden. Man får udleveret håndklæde 

og sengetøj ved ankomst. Jeg købte ind i de lokale supermarkeder, som stort set har de samme varer 

som i Danmark, men det er en god idé at gå efter tilbuddene, da især friske fødevarer er noget 

dyrere end i Danmark. Fælleskøkkenet havde desuden en masse krydderier stående, som var blevet 

købt af de studerende, der havde været her tidligere.  

 

Man arbejder fra 8-16 i hverdagene, og derudover har man fri. I oktober var der rig mulighed for at 

se nordlys samt at sejle i fjorden. Det var også muligt at sejle i kajak i starten af måneden samt at 

deltage i saunagus. Der er mange flotte vandreture i området, hvor ruterne er markerede, så det er 

nemt at gå til.  

 

  
Boardwalk til Ilulissat Isfjord 

 

Arbejdet i klinikken  

Vi havde en introduktionsdag, hvor IT-systemet Cosmic blev gennemgået. Dagen efter startede vi 

op med fuldt booket program i ambulatoriet, der fungerer som almen praksis. Man har som 

udgangspunkt en time per patient. Der er morgenkonference kl. 8 og røntgenkonference kl. 13, hvor 

man som medicinstuderende gennemgår EKG’er.  

Det var meget lærerigt, at der kom folk ind med alle mulige problemstillinger, og der er mulighed 

for at lære en masse praktiske færdigheder, som man typisk først ville lære senere på studiet. Ca. 

halvdelen af konsultationerne foregår med tolk, så det bliver man også hurtigt vant til og god til at 

navigere i. 



Om tirsdagen var der børneundersøgelser, og om torsdagen var der OP-program om formiddagen 

og SMEAR om eftermiddagen. Man har også en dag, hvor man følger med den vagthavendelæge og 

en dag med hjælpelægen, som er i skadestuen.  

 

Alt i alt har jeg haft en fantastisk tur med en masse sjove aktiviteter i fritiden, søde mennesker på 

sygehuset og rundt omkring i byen og ikke mindst med en masse læring fra klinikken, som jeg kan 

tage med mig videre på min uddannelsesvej. Det kan absolut anbefales at tage et klinikophold i 

Grønland! 


