Klinikophold i Aasiaat juni 2021.
Vi var to studerende afsted, og havde gennemført hhv. 9. og 10. semester ved afrejse.
Hospitalet
På sygehuset var der 6 læger, hvoraf de 5 var yngre læger. Lægerne havde følgende funktioner:
-

Ambulatorie (almen praksis)
Sengeafsnit
Vagtlæge
Skadestue (planlagt småkirurgi, kun om onsdagen)

Vores funktion var primært i ambulatoriet, hvor der var mulighed for at have eget program eller tage
patienter sammen med en læge eller den anden studerende. Det var muligt at arbejde selvstændigt både i
ambulatoriet og til stuegang - altid under god supervision. Derudover var vagtlægen god til at ringe hvis der
kom en spændende patient - herunder tuberkulose patienter, STEMI (som trombolyseres i Grønland, da der
ikke er adgang til PCI), traume, barn med kramper mv.
Aasiaat er regionssygehus og dækker derfor flere bygder i den sydlige del af Diskobugten. Sygehusets læger
har ugentlige telefonkonsultationer til bygderne, og tager derudover med mellemrum ud til bygder og tilser
patienter. Vi har begge været med på bygdetur, hvor vi bl.a. har lavet børneundersøgelser, taget blodprøver,
vaccineret, lavet smear og haft almindelige konsultationer. Hvis der opstår akut sygdom kan man også være
heldig at komme med på evakuering, hvor en dårlig patient hentes til Aasiaat.
Lægerne var generelt meget inkluderende og villige til at lære fra sig. Derudover var der et godt socialt
sammenhold lægerne i blandt, som vi også blev inkluderede i.
Bolig:
Vi fik en lejlighed tæt på sygehuset med alle fornødne faciliteter, fraset internet, som vi brugte på sygehuset.
Natur og fritid:
Der er rig mulighed for at vandre i fjeldene syd for byen, og der er flere tydelige stier. I byen er der en enkelt
café, et bibliotek og et fint lille museum.
Der er derudover god mulighed for at tage en forlænget weekend til Qeqertasuaq, som ligger på Diskoøen.
Det vil vi stærkt anbefale. Naturen er utrolig smuk, og adskiller sig fra hvad man ellers ser i diskobugten.
Derudover ligger Ilulissat kun en kort flyvetur væk, og er oplagt at besøge før-, under- eller efter et ophold i
Aasiaat. Der er derudover rig mulighed for at komme ud at sejle - både i forbindelse med f.eks. bygdebesøg,
eller via arrangerede ture - en oplagt mulighed for at se nogle af de hvaler der hyppigt svømmer rundt i
diskobugten.
Økonomi
Vi har begge søgt legater, og modtog støtte fra Oticonfonden, Frimodt-Heineke Fonden og Lippmann
fonden. Det var muligt at få dækket hele sit ophold.

Generelt har det været et rigtigt godt og spændende ophold, samt en stor oplevelse.
Glæd dig!

