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Livet på hospitalet:  
Min læsemakker og jeg var i juli 2022 i 4 ugers klinik på Aasiaat sygehus. Opholdet 
var alt i alt rigtig godt, og jeg tænker absolut, at jeg skal tilbage til Grønland igen. 
Men vi var desværre ramt af sommerferie og lægemangel under opholdet.  
 
I hverdagene stod vi op og mødte på sygehuset 7.45, hvor der var morgenkonference 
med lægerne. Herefter havde vi 2 studerende sammen et ambulatorium, hvor vi fik 
visiteret primært dansktalende patienter. Når patienten ikke var dansktalende, var der 
mulighed for tolkning. I løbet af dagen så vi 5-6 patienter. Efter hver patient skulle vi 
konferere med en læge, og vi var desværre meget påvirkede af lægemangel i juli 
2022, og det tog derfor i de første 14 dage meget lang tid at finde en læge, der havde 
tid.   
 
I Aasiaat udføres der ikke nogen kirurgi, udover mindre procedurer i ”skadestuen” 
(implanon anlæggelse/fjernelse, fjernelse af tånegl og lignende). Samtidig var 
skadestueprogrammet næsten lukket helt ned i juli måned pga. sommerferien. 
Ligeledes var der grundet sommerferie også mange andre funktioner, som var 
nedlagte, fordi der ikke er nogen, der overtager andres arbejdsopgaver, når de går på 
ferie.   
 
Logi: 
I Aasiaat er der fra juli 2022 et nyt hus med plads til 4 studerende. Her har man hvert 
sit værelse med lås, en stor fælles stue, køkken og toilet. Dette fungerede rigtig godt 
og lå kun 1 minuts gang fra hospitalet. Det absolut bedste ved huset var, at vinduerne 
i fællesområderne vendte ud mod havet, og her svømmede hvalerne forbi få meter fra 
huset.  
 
Fritidsmuligheder i by og omegn: 
Der er ikke ret meget at lave i Aasiaat om aftenen. Vi købte et medlemskab til deres 
lokale fitnesscenter (FitnessGL), som havde fine faciliteter. På hospitalet kan man få 
en seddel på, at man er ansat, hvormed man får medlemskabet til halv pris.  
Hver fredag mødtes personalet fra sygehuset på Cafe 3 til aftensmad og fredagsøl.  
Vi var på rundvisning på rejefabrikken med nogen fra hospitalet, hvilket var en meget 
spændende tur. 
Der er super gode vandreruter. Specielt var vi glade for den røde rute. Går man lidt 
væk fra stierne, er det muligt at samle muslinger.  
Vi sejlede med DiskoLine til Diskoøen (halvanden times sejltur), og boede på Hotel 
Disko’s vandrehjem fra lørdag-søndag. Vandrehjemmet var desværre ret snusket. 
Ellers var det en rigtig god tur, og jeg vil klart anbefale at bestille ”sauna på stranden” 
gennem Hotel Disko, hvor det på den sorte strand er muligt at bade og røre ved 
isbjerge efterfulgt at sauna.  
 
Planlægning af turen: 
Vær ude i god tid! Priserne på flybilletterne falder ikke, så få dem købt i god tid. Hvis 
du vil til Ilulissat en weekend, er det smart af flyve fra Aasiaat til Ilulissat fredag og 
tage kystbåden hjem søndag. Overvej hjemmefra at købe flybillet fra Aasiaat til 
Ilulissat, da de kan fås til 600kr, hvis man er ude i god tid. 
Vi havde nogle problemer med at få svar fra vores kontaktperson, hvor det viste sig, 
at han ikke havde været ansat i meget lang tid. Dette betød, at vi fik skæld ud af den 
ledende sygeplejerske, fordi hun ikke vidste vi kom, selvom at de tidligere studerende 
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havde oplyst om det. Så hvis du ikke får svar fra din kontaktperson, så skriv til 
sygehusets fælles e-mail.  
 
Husk at medbringe: 
Skiundertøj, minimum 3 sæt 
Kikkert til hvaler og andre spændende dyr  
Et godt kamera 
Gode vandresko 
Myggespray 
Bøllehat eller kasket + myggenet dertil  
 
Lad blive hjemme:  
Upraktisk tøj. Tag eventuelt en enkelt flot trøje med. 
 
 
Vi havde masser af mulighed for at kæle ved hunde: 

 
 
Der var den smukkeste natur på Diskoøen: 
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Isfjorden i Ilulissat 

 


