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Dronning Ingrids sundhedscenter (DIS) ligger i forbindelse med Nuuk sygehus. Det er en større
klinik med en del sundhedspersonale. Udover at fungere som hele Nuuks almen praksis, er de også
ansvarlige for skadestuen.
Vi var 5 studerende samtidigt i
sundhedsklinikken, hvilket var lidt flere end
normalt. Vi var to og to studerende
sammen om at have en et spor med
konsultationer, og den sidste studerende
gik i skadestuen. Hvis man havde
konsultationer, brugte man et par timer
efter morgenkonferencen til at svare på
mail-henvendelser til klinikken, f.eks. folk
der skulle have fornyet medicin.
Konsultationerne var et meget passende
niveau. Patienterne kom typisk med udslæt,
obs. pneumoni, øreproblemer, mindre
skader eller lignende. Det var en rigtig god
mulighed for at se mange forskellige patienter og opdage at man faktisk kan en del – også inden
for nogle af de fag, man endnu ikke har haft på studiet. Der er altid en bagvagt tilknyttet, som man
kan konferere med, og som evt. kan hjælpe med at undersøge patienten, hvis man har brug for
supervision.
Vi blev taget rigtig godt imod på klinikken og følte os
rigtig godt tilpas. Der er en god stemning blandt
personalet, og man får virkelig lov til at være med,
hvis man gerne vil. Kl 10 hver dag er der fælles kaffe
og brød, og man har her god mulighed for at snakke
med læger og sygeplejersker. Hver tirsdag og torsdag
var der desuden undervisning, som vi også fint kunne
være med til.
Vi blev indlogeret fire studerende sammen i et lille
rækkehus. Det lå ca. 2,5 km fra sygehuset i bydelen
Nuussuaq og var i fin stand. Det koster ca. 800 kr. at
bo der en måned. Alt i forhold til bolig, nøgler mm.
foregår gennemboligadministrationen på sygehuset.
Vi brugte vores fritid på at slappe af i huset, når vejret var gråt. Derudover er der god mulighed for
at kigge rundt i byen og drikke en kop kakao i kulturhuset, der desuden serverer fin mad.
Når vejret er godt er der rigtig mange muligheder for at komme ud og nyde den smukke natur. Vi
havde samlet set ca. 10 solskinsdage med fuldstændig blå himmel i de uger, jeg var i Nuuk. Der er

mange smukke vandreture man kan tage på af forskellig længde og sværhedsgrad. Der er mange
små fluer i august, så det kan anbefales at købe et myggenet, til når man skal ud at vandre.
To af lægerne på afdelingen tog os desuden med på rensdyrjagt en weekend, hvilket var en
virkelig god oplevelse.
Alt i alt, synes jeg at det har været et rigtigt godt ophold med stort fagligt og personligt udbytte.

