
Erfaringsrapport fra IMCC-ophold på Dronning Ingrids Hospital februar 2020 
 

Inden afgang:  
Man skal selv tage kontakt til personalet på hospitalet når man har fået tilbudt pladsen. 
(Oplysninger om dette får man fra IMCC). Med hospitalet aftaler man de præcise datoer man 
ankommer og afrejser i forhold til bolig (det er muligt at komme et par dage før eller efter). De 
fleste bor i delte lejligheder med andre studerende eller vikarer som læger eller sygeplejersker. 
Det plejer at være rigtigt hyggeligt og de fleste af boligerne er i rigtigt fin stand og enten tæt på 
hospitalet eller inde i byen.  
 
Hospitalet: 
På hospitalet kan man få lov til at lave lige det man har lyst til, afhængig af hvor meget erfaring og 
gå på mod man har. Der er mulighed for at være i skadestuen (og her vælge lige den patient man 
har lyst til at give sig i kast med) eller sidde med egne patienter i almen praksis. Der er også 
mulighed for at gå med i gyn eller kir-amb. Man er selv ansvarlig for at få den supervision man har 
brug for og det er vigtigt man kender sine egne grænser og siger fra hvis der er nogle ting man ikke 
mener man burde kaste sig ud i som studerende. Når det er sagt er der er fantastisk mulighed for 
læring og alle er rigtigt søde til at hjælpe og supervisere en. Jeg var selv på 12. semester og havde 
mulighed for at fungere som forvagt. Det er muligt at vaske tøj og spise frokost på hospitalet men 
maden i kantinen er i varierende grad (nogle dage virkelig lækker) og nogle dage tænker man lidt 
hvad foregår det her, så er du forberedt.   
 
En typisk dag ser sådan her ud: 
8.00: Morgenmøde 
8.15-10.00: Man svare på E-lægen på receptfornyelser eller spørgsmål som vi kender 
herhjemmefra, ringer med svar til patienter eller forbereder sig dagens patienter.  
10.00-12.30: Man er enten i skadestuen, ambulatorie eller har egne konsultationer. 
12.30-13.00: Frokost 
13.00-??: Man er enten i skadestuen, ambulatorie eller har egne konsultationer. 
 
Flere dage om ugen er der fælles undervisning. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fritid: 
Kommer man alene er det intet problem. Alle er meget søde og udadvendte både blandt 
personale og byen beboere. Jeg kom alene og man får hurtigt venner og nogle at være sammen 
med. Det kan anbefales at tage til Karoké på Mutten om torsdagen, Daddy’s om fredagen og få øl 
med sine kollegaer. Det er her hele hospitalet hænger ud i øjeblikket.  
Af ture kan det anbefales at tage en sejltur på fjorden og vandre på Store og Lille Malene. Alting i 
Nuuk er i gå-afstand. Kommer du om vinteren kan man stå på ski eller køre med snescooter ude 
ved lufthavnen. Derudover kan man besøge kolonihavnen hvor der finde nogle ret fine små 
butikker og museer. Som den sidste ting jeg kan anbefale, er Nuuk Hostel der har en cafe der ikke 
laver verdens bedste mad, men simpelthen har en skøn, skøn udsigt. Den kan klart anbefales at 
besøge. Det bedste sted at se Nordlys er nede bag ved SANA (hospitalet).  
 
Har man tid vil jeg anbefale man overnatter 2-3 dage i Kangerlussuaq som i øjeblikket er den vej 
man flyver til Nuuk. Her kan man besøge indlandsisen, køre på hundeslæde og opleve rensdyr og 
moskusokser. Byen er lille men klart et besøg værd.  
 
Alt i alt et skønt ophold med en masse søde kollegaer og skønne oplevelser. Nuuk kan klart 
anbefales at besøges i vinterhalvåret ikke kun om sommeren som mange fejlagtigt tror.  
 

 


