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Gennem	  IMCC	  var	  jeg	  i	  august	  måned	  2016	  fire	  uger	  på	  Grønland,	  for	  at	  
arbejde	  i	  Lægeklinikken/Dronning	  Ingrids	  Sundhedscenter	  (DIS).	  DIS	  
fungerer	  som	  lægehus	  for	  Nuuks	  indbyggere	  og	  arbejdet	  tilsvarer	  en	  
almen	  praksis	  dog	  med	  den	  ekstra	  funktion,	  at	  de	  også	  bemander	  
sygehusets	  skadesstue.	  Det	  hele	  ligger	  i	  samme	  kompleks	  sammen	  med	  
hospitalet	  
	  
Som	  studerende	  får	  man	  rig	  lejlighed	  til	  at	  se	  egne	  
patienter	  og	  man	  får	  set	  mange	  patienter.	  Dette	  
foregår	  i	  et	  professionelt	  miljø,	  hvor	  ens	  kollegaer	  er	  
gode	  til	  at	  yde	  supervision	  og	  vejledning,	  der	  
slutteligt	  skaber	  et	  rigtigt	  godt	  læringsmiljø.	  	  
	  

Da	  arbejdet	  foregår	  i	  almen	  praksis,	  er	  det	  en	  god	  ide	  på	  
forhånd	  at	  læse	  op	  på	  øjne,	  øre-‐næse-‐hals	  og	  dermatologi,	  

i	  og	  med	  at	  50%	  af	  patienterne	  henvendte	  sig	  med	  problemer	  
relateret	  til	  disse	  områder.	  	  
	  
Jeg	  boede	  25	  minutters	  gang	  væk	  fra	  
hospitalet	  i	  bydelen	  Nuusuaq	  sammen	  med	  
3	  andre	  studerende,	  hvor	  vi	  havde	  hver	  
vores	  værelse	  og	  deltes	  om	  køkken,	  stue	  
bad/toilet	  etc.	  Kostede	  ca.	  800	  kr.	  for	  4	  
uger,	  som	  betales	  til	  boligadministrationen.	  	  
	  
I	  fritiden	  var	  der	  mulighed	  for	  at	  tage	  ud	  og	  
vandre,	  fiske,	  sejle	  eller	  tage	  på	  	  
længerevarende	  ture.	  
	  I	  brochurerne	  om	  Nuuk,	  som	  kan	  fås	  overalt	  i	  
byen,	  er	  der	  indtegnet	  de	  mest	  populære	  vandreruter	  i	  området.	  	  Flere	  steder	  i	  
byen	  forhandles	  fiskegrej;	  de	  fleste	  læger	  ved,	  hvor	  butikkerne	  ligger,	  så	  bare	  
spørg	  dem.	  Touring	  Greenland	  er	  et	  turistbureau,	  der	  arrangerer	  ture	  og	  
udflugter,	  og	  som	  ansat	  på	  SANA	  (betegnelse	  for	  sundhedsvæsnet)	  får	  man	  20%	  

rabat	  og	  deres	  kontor	  ligger	  nede	  på	  havnen.	  	  
	  
Flybilletten	  er	  dyr	  og	  leveomkostningerne	  høje,	  så	  man	  
kan	  med	  fordel	  søge	  fonde.	  Jeg	  fik	  støtte	  fra	  Augustinus	  
Fonden,	  Oticon	  Fonden	  og	  KU’s	  udrejsepulje.	  	  
	  
Alt	  i	  alt	  har	  det	  været	  en	  rigtig	  god	  tur	  både	  fagligt	  og	  
socialt,	  og	  jeg	  vil	  til	  enhver	  tid	  anbefale	  folk	  at	  søge	  til	  
Grønland,	  da	  man	  udover	  at	  træne	  sine	  faglige	  
kvalifikationer	  ligeledes	  får	  et	  indblik	  i	  den	  grønlandske	  
kultur	  og	  de	  sociale	  og	  sundhedsmæssige	  udfordringer	  
som	  de	  fortsat	  slås	  med.	  	  
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