
Erfaringsrapport Aasiaat oktober 2022 

Jeg er netop kommet hjem fra en måneds ophold i Aasiaat, som jeg rejste til sammen med min veninde. 
Det har været helt fantastisk oplevelse og jeg kan virkelig anbefale at tage til Grønland. 

 

Oplevelser og ture 
Vi startede vores rejse med 5 dage i Ilulissat, hvilket var en virkelig smuk måde at ankomme til Grønland på. 
Dagene gik med isfjordssejlads, kajak, vandreture, Isfjordscentret. Der er desuden gode restauranter. Vi 
ankom i slutningen af september, hvor det er begyndt at blive lavsæson, så der var f.eks. ikke flere ture til 
Eqi gletsjer. 

Aasiaat ligger på en ø i en slags skærgård. Selve byen er rigtig fin med farverige huse langs havnen og der er 
mange vandreruter. Vi kom også på en sejltur, hvor vi fik fanget en masse torsk. Der var nordlys lige uden 
for vores hoveddør, som blev endnu vildere, hvis man gik lidt ud af byen. Det begyndte at sne i løbet af den 
første uge af oktober, men der nåede desværre ikke at være nok sne til langrend og hundeslæde.  

Derudover tog vi en weekendtur til Diskoøen, som 
måske var højdepunktet. Her boede vi i et lille anneks 
lige ud til stranden. Diskoøen er en vulkanø med sort 
strand og høje klipper, så det indbød både til en iskold 
badetur, og en tur op til Lyngmarksbræen, som er en 
gletjser i 900 meters højde. 

 

 

 

 

Hospitalet 
Under vores ophold var der 5 læger, som var der af 1-4 måneders varighed. Vi havde et rigtig hyggeligt 
fællesskab med lægerne og man bliver lynhurtigt en del af det. Arbejdsopgaverne for os studerende var 
primært almen praksis, hvor vores program var sat til 5 patienter pr. dag svarende til 1 time pr. patient, så 
der var god tid til supervision. Eftersom supervisionen var god og nem at få fat på, så må jeg indrømme at 
jeg i perioder kedede mig lidt og gerne ville have haft flere patienter på mit eget program. Så var der til 
gengæld mulighed for at tage nogle af sygeplejerskernes patienter eller opsøge lægerne, gå stuegang, og 
selvfølgelig gå med på de akutte patienter. Jeg tror det er et levn fra tidligere måneder, hvor der havde 
været lægemangel og dermed ikke tid nok til supervision. 

Jeg har alligevel lært en del, som gør mig godt rustet til 12. semester og KBU. Ikke mindst får man et rigtig 
godt møde med hvordan det grønlandske sygehusvæsen fungerer og hvilke udfordringer der er, særligt ift. 
geografi og mangel på diagnostiske redskaber, og kan vænne sig til at bruge sit kliniske blik og tage nogle 
beslutninger på et andet grundlag end derhjemme. 

 



Hverdagen i Aasiaat 

Vi boede i et hus 50 meter fra sygehuset. Vi boede sammen med nogle sygeplejerskestuderende (både 
grønlandske og dansk), hvilket vi fik et vildt hyggeligt fællesskab ud af. Selve huset var virkeligt hyggeligt 
med stor stue og spisestue med havudsigt. Wifi (fra sygehuset) dækkede i svingende grad, men nok til at 
man kunne facetime og oftest streame serier, og derudover købte vi lokal SIM-kort med data. 

Vi fik typisk fri efter eftermiddagskonference kl. 15.45, men havde ofte mulighed for at gå tidligere. Fritiden 
blev brugt på gåture, crossfit og strikkecafé. Jeg synes det var dejligt at gå til noget fast, det var med til at 
føle sig hjemme i byen. Vi holdt også en fest for folk på sygehuset, hvilket blev en ret stor succes! 

 

Transport/økonomi 

Jeg fik flybilletter for ca. 7000 kr. t/r. Jeg modtog et legat fra Adalbert Gade og hustrus fond. 

Jeg blev aflyst to gange på min hjemrejse og kom hjem 3 dage senere end planlagt. 

 

/Lise, 12. semester KU 


