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En pludselig indskydelse, restpladser og hjælp fra venlige IMCC medarbejdere, gjorde det muligt at sætte kursen mod Nuuk, Grønland i oktober 2017. Formålet med turen var at bruge det 4-ugers elektive klinikophold på medicinstudiet, SDU på Dronning Ingrids Sundhedscenter (DIS), som er en stor almen praksis tilknyttet Dronning
Ingrids Hospital (DIH). Kufferten var pakket vandrestøvler (!), varmt overtøj, uldundertøj, sportstøj og friluftsgrej, som viste sig at være meget anvendeligt.
Efter flere timers ventetid i Kangerlussuaq (Sdr. Strømfjord) ankom vi til Nuuk og
kunne endelig indkvarteres i lejlighederne. Desværre var hospitalets Boligadministration ikke så imødekommende overfor spørgsmål til boligforholdene forinden, så vi
vidste ikke hvad der ventede os. Udefra var boligerne ikke så attraktive (mildest talt),
men selve lejlighederne var rigtigt fine med alt hvad vi skulle bruge af køkkenudstyr,
håndklæder, sengelinned, viskestykker og karklude.
Hverdagen startede på Sundhedscentret med velkomst, rundvisning og præsentation
af ledende overlæge Jesper Olesen. Personalet var utroligt venlige og hjælpsomme
med praktiske oplysninger såsom login til Cosmic og til fagligt at gribe fat i os studerende, hvis de havde interessante patient-cases i deres konsultation. Efter introduktionsdagene havde vi faste opgaver at løse. En almindelig hverdag i DIS kunne se sådan ud: Efter morgenkonferencen brugte vi formiddagen på at besvare deres e-læge
konsultation. Her kunne patienterne i Nuuk få fornyet recepter på fast medicin, henvende sig med simple problemstillinger og lignende. Derefter var der dagligt formiddagspause med undervisning et par gange ugentligt, hvorefter vores stud.med. konsultation startede. Vi sad sammen to og to – én skrev journalnotatet, én førte konsultationen. Lægerne havde i løbet af formiddagen sat patienter på til os, som de mente vi
kunne håndtere. På den måde fik vi set mange forskellige patienter og fulgt konsultationerne helt til dørs. Vi havde dermed en reel funktion, meget i modsætning til hvad
vi ellers har oplevet i klinik. Dette er for mig, den vigtigste årsag til at anbefale opholdet til andre studerende.
Når det er sagt, er byen og landet i sig selv meget anbefalelses- og mindeværdigt. Naturen er fantastisk. Byen er omkranset af de smukkeste fjelde til den ene side og fjorden til den anden side. Det fik vi udnyttet i weekenderne, hvor den stod på vandreture

på Lille og Store Malene, samt bådtur til indlandsisen og sæljagt. Kulturen er fantastisk. Kolonihavnen, nationalmusset, kulturhuset, grønlandsk tapas, brættet (laks, laks,
laks) og det rareste grønlandske folk. Et klinikophold i Grønland giver faglig robusthed og oplevelser for livet.

