
Erfaringsrapport Aasiaat august 2022 
 

Vi var to medicinstuderende fra AU mellem 11. og 12. semester. Vi har overordnet haft en helt 

kanon måned fyldt med spændende patienter, tilegnelse af nye kliniske færdigheder og ikke 

mindst rigtigt mange oplevelser i fritiden. 

 

Hverdagen på sygehuset 
Vi havde eget fælles ambulatoriespor og havde fire patienter om dagen af en times varighed. Vi 

sagde, at vi ikke ønskede flere patienter end dette, så vi havde mulighed for at shoppe de lidt 

spændende patienter i vagten eller til stuegang. Det fungerede rigtigt godt, og vi var glade for, at 

vi ikke havde flere end de fire faste patienter.  

Lægerne og den ledende regionssygeplejerske (der var ingen ledende regionslæge) sagde utallige 

gange under vores ophold, at vi var meget højt værdsatte og at vores arbejde gjorden en forskel 

for sygehuset – det er første gang, vi har oplevet det på et klinikophold. Så det føltes rigtigt fedt. Vi 

følte os hurtigt hjemme i lægegruppen og som en fast del af holdet. Der er operationsstue på 

sygehuset, men det blev ikke brugt under vores ophold, da der ikke var læger med OP-

kompetencer. 

Det er muligt at få lige den type patienter, som man ønsker. Tolkene, som visiterer, spurgte os en 

af de første dage, hvilke patienttyper vi særligt ønskede. Det holdt for det meste. Vi så en del 

bevægeapparat og børn, lidt dermatologi og gastrokir. 

 

Boligforhold 
Vi boede i hospitalets største lejlighed sammen med en portørelev og en SOSU-elev, begge fra 

Grønland. De var virkelig søde, og vi havde nogle gode timer sammen hvor vi fik god mulighed for 

at lære lidt om, hvordan det er at vokse op og være ung i Grønland. Vi havde hvert vores værelse 

og fælles stue, spisestue og køkken (inkl. opvaskemaskine!). Stuen havde store vinduer lige ud til 

vandet, hvor vi så hvaler mange gange dagligt. Virkelig gode forhold, som gav misundelse i resten 

af lægegruppen (alle andre bor på patienthotellet). Vi udnyttede forholdene og inviterede lægerne 

på torskegilde en aften. 

 

Fritiden i Aasiaat 
Selve byen har ikke vildt meget at byde på til underholdning om aftenen og i weekender; der er en 

lille snusket cafe, en thairestaurant (nok nærmere en grillbar), en enkelt tøjbutik (med ret meget 

fedt og billigt outdoor tøj), og så sømandshjemmet der laver hvalsafari og fisketure. Og så er der 

fjeldet. Hvis man er til vandreture og trailløb er der virkelig meget at komme efter her. Der er 

markeret 6-7 gode ruter alt imellem 2 og 15 km i fjeldet, og man kan få et kort over det hele hos 

sømandshjemmet. Vi brugte mange eftermiddage og weekenddage på at løbe turene, det var en 

fed måde at tømme hovedet på. Trailsko er et must, da det ikke rigtigt er stier men mere en 

blanding af sten, mudder, vådt græs og den slags. Vi havde teltet med ude et par gange; der er 

allemandsret i Grønland, og der er virkelig mange fede steder at slå det op. 



August er en af de bedste måneder i Aasiaat at se hvaler; hvis man står ved hospitalt (eller inde i 

ambulatoriet eller hjemme i stuen) ser man minimum et par flokke hvaler i timen. Der er dybt i 

vandet lige foran hospitalet, så vi så dem flere gange på 15-20 meters afstand lige ude foran. Det 

var en meget stor oplevelse og klart en af de store grunde til at vælge at bruge august i Aasiaat. 

Patienterne og de faste ansatte var (næsten) lige så vilde med hvalerne som os, hvilket var ret 

fedt; flere gange blev en konsultation lige afbrudt af, at tolken påpeger, at der var hvaler lige uden 

for vinduet. 

 

Ture fra Aasiaat 
Aasiaat ligger rigtigt godt ift. at opleve Diskobugten. Det er nemt at komme rundt med Discoline, 

som sejler flere gangen dagligt fra Aasiaat. Oplagt at besøge Ilulissat og Qeqertarsuaq på 

Diskoøen. Vi boede i telt begge steder, hvilket fungerede super fint i august (hvor priserne på 

overnatning også er højest pga. højt tryk af turister). Ellers kan fisketure med sømandshjemmet 

anbefales (koster 800 kr.), man bliver sejlet ud og får et par timer til at fiske. Vi fangede alt for 

mange torsk og fjordtorsk til at kunne spise dem, så smed nogle stykker ud. Fiskede også efter 

hellefisk på 100 meters dybde, dog uden succes. Men virkelig en sjov og fed oplevelse. Det er ikke 

smart at fiske direkte fra vandkanten, da alt spildevand fra Aasiaat føres direkte ud i vandet uden 

rensning. Hospitalets portører sejler også gerne ud med en, ellers spørg de lokale fiskere. Vi fik en 

tur på et par timer mod kun at betale benzinen – vi gav selvfølgelig lidt mere, men det var virkeligt 

billigt og en sjov tur at prøve at sejle med fangere i deres egen båd. 


