
ERFARINGSRAPPORT – NUUK, september 2017. 

KLINIKKEN: Sana er Grønlands sundhedshus. Det er delt op i DIH, som er hospitalet, og DIS, som er almen 
praksis og hvor du kommer til at arbejde. Jesper Olesen er chef og en rigtig fin fyr, som hver fredag 
formiddag sørger for lidt musikalsk weekendstemning og inviterer de studerende med til både middag og 
jagt i weekenden, hvis man altså lige rammer det rigtige tidspunkt. 

Som medicinstuderende kommer man til at få sin egen konsultation med egne patienter. Der er ikke så 
meget af det kedelige ”kigge en læge over skulderen”. Du får lov at tænke, undersøge, skrive og bestille 
prøver selv og det er langt sjovere end alt andet klinik, jeg har hidtil har prøvet. Og lad dig ikke skræmme – 
der er altid en bagvagt, du kan ringe til, som kun skal besvare dine og de yngres læger spørgsmål, og de har 
(altid) tid. Kollegaerne, sygeplejersker som overlæger, er alle meget imødekommende og der er generelt en 
rar atmosfære. 

Sørg for også at kigge ned i skadestuen.  Det er lidt en blandet landhandel, men du kan måske få lov at sy, 
lave a-punktur mm. Bare meld dig på banen. Evt. kan du også melde dig ovre på fødegangen, hvis du har 
lyst til at se en fødsel. 

En typisk arbejdsdag: 
Kl 8.00: Morgenmøde/kaffe – E.kons. – kl 10.00: Formiddagskaffe (Tirsdag og torsdag ofte med 
undervisning til kl 11) – Kons – kl 12.00: Frokost  – Kons –  kl 15.00: Fri. 

BOLIG: Her skal du satse på dit held og vær sikker på, at afdelingen og boligadministrationen ved, at du 
kommer. Du skal helst have haft kontakt med begge inden afrejse. Vi var både heldige og uheldige. Vi blev 
placeret så langt væk fra Sana, som overhovedet muligt (Qinngorput) og har været nødt til tage bussen kl 
7.15 hver morgen.  Til gengæld har vi boet i en helt ny og lækker lejlighed i et rart kvarter, så vi endte 
egentlig med at være godt tilfredse. Der var god plads med flot altan, et veludstyret køkken og varme i 
gulvet på badeværelset. Rimelig luksus, men nok lidt atypisk. De andre boede i ældre, men også hyggelige 
boliger.  

For at sige det lige ud, så er boligadministrationen stort set umulig at snakke med og næsten fjendtlige. 
Bare så du er forberedt. Hvis du skal i kontakt med dem, er det nok lettest pr. mail, selvom de også har 
kontor lige ved siden af DIS. Vi forsøgte at få en bolig tættere på hos de andre medicinstuderende, men 
måtte simpelthen give op. 

INDKØB: De store supermarkeder hedder Pisifik og Brugseni og du er næsten altid i gåafstand fra et af dem. 
Du kommer til spise en del frostvarer, fordi et salathoved koster 40 kr. Til gengæld fås kød og 
mejeriprodukter til rimelige priser og hvis du er en tilbudshaj, så er der altså nogle gange slagtilbud, som 
gør dig svimmel. Fx ymer til 2 kr eller 3xBen and Jerrys for 100kr. OBS: Alkohol er hammerdyrt – køb alt det 
du kan/må medbringe i Kangerlussuaq. 

FRITID: Der er faktisk en del at give sig til i Nuuk. Der er de obligatoriske vandreture op på lille og store 
Malene, men ellers er der også svømmehal, bibliotek, kaffemik, fisketure (du kan ikke undgå at få bid), 
vinterbadning, cafeer og butikker.  Undersøg evt. forhånd månedens særtilbud. I septembermåned var der 
jagtsæsonen, som slutter 1. okt, maraton, foodfestival og et musikfestival.  



Der er desuden en forening på SANA, som hedder Mattut. De arrangerer ture til isfjorden og vinsmagning 
mm. og man kan enten selv melde sig ind, eller købe billetter gennem et andet medlem. Det er nogle fine 
arrangementer og er en god mulighed for at lære andre en stud.med’er at kende.  

Når du bare vil slappe af, så er der tv i de fleste lejligheder, men ikke internet – og det er absurd dyrt at få 
(1000kr). Tjek mobilabonnementer ud inden, så du kan få data på din tlf. Der er STOR prisforskel. CBB skulle 
vist have data inkluderet uden ekstra betaling. Ellers er der wifi på biblioteket og er du i nærheden af en 
tandklinik, så kan du logge på nettet med dit medarbejder- login. Ellers så er der jo rig mulighed for få læst 
de bøger, som du aldrig når derhjemme. 

BYLIV: 
Daddys: Fredagsbaren. Her går ”alle” ned efter arbejde. Folk kommer dryssende fra omkring kl 16 og ved 
midnat er der proppet. Øllene er lidt dyre 65kr, men man kan få stegt flæsk med kartofler og persillesovs til 
en halvtreller. 
Christinemutten: Favoritstedet. Her koster øllene kun 40 kr og der bliver spillet op til dans med livemusik, 
men festen starter først rigtig efter kl 23. Hyggeligt sted, sådan lidt afterski-stemning. 
Manhatten: Klubben. Her går det altså ned i de sene nattetimer og der er piger, som er ansat til at gynge i 
lysende gynger hen over dansegulvet, selvlysende G&T og masser af borddans. Du kan sikkert også finde 
nogen som holder morgenfest, hvis du ikke er klar til at tage hjem kl 3.  
Maximut: Her blev vi som quinde frarådet at gå hen, fordi det giver dårlig stemning. Det er åbenbart lidt de 
lokale kvinders territorium og man kan risikere at blive spyttet på. 
 
TURIST: Sæt for guds skyld lidt tid (og en god sjat penge) af i den ene eller anden ende til at lege turist. 
Grønland er så meget mere end Nuuk, og du ved ikke, hvornår du kommer igen. Vi havde nogle skønne 
dage i Ilulissat i slutaugust, hvor vi vandrede, sejlede og sov i telt. Kystfærgen er også en flot oplevelse, men 
kræver lidt planlægning. 

BUDGET: 
Flybillet 7500kr 
Færge fra Ilulissat –Nuuk 1750kr 
Bolig 800kr 
Kost ca 2000kr 
+ fantastiske oplevelser, som er dyre. Du kommer hurtigt til at give 1000kr for en sejltur, men det er ikke 
her, du skal spare! 

Legatansøgninger var lidt af et arbejde for mig og jeg fik desværre ikke så meget ud af det. Hvis du skal 
være afsted i længere tid eller har et højt gennemsnit, er det nok lidt lettere. Men jeg fik 2000kr fra SUNDs 
rejsepulje rimelig nemt, så søg helt afgjort den! 

 


