Klinikophold Nuuk august 2020
28.juli 2020 forlod jeg det Corona-ramte Danmark til fordel for at være i klinik via IMCC på
Dronnings Ingrids Sundhedscenter. Der havde været lidt usikkert om vi overhovedet kunne komme
afsted, men Grønland åbnede heldigvis op for indrejsende og klinikopholdet blev til noget.
Opholdet skulle egentligt først starte 1. august, men efter opfordring fra den ledende læge Jesper
Olesen ankom vi lidt før tid, så vi havde nogle ekstra dage at give af, så der var tid til udflugter og
en fridag hist og her. Vi var 4 studerende der skulle afsted, to fra Københavns Universitet og to fra
Århus. Os fra KU kendte ikke hinanden på forhånd, men havde lige skrevet sammen inden og
bestilt flybilletter, så vi kunne følges ad. Vi blev indlogeret i en fin lejlighed alle 4 og første udflugt
gik direkte mod den lokale internetbiks som er tæt på hospitalet, så vi kunne skaffe internet. Det
koster det hvide ud ad øjnene i Grønland og vi betalte 750 kr. for 50 GB. Det skal dog siges at der
er wifi på hospitalet, så man kan godt overleve uden internet i lejligheden, men det var rart at have,
så man kunne tjekke udflugter, vejrudsigt og lige ringe hjem.
Arbejdet på hospitalet foregår i deres sundhedscenter, som svarer til en stor almen praksis. Hver
morgen er der morgenkonference og herefter svarer man på mails og forny recepter indtil kl 9.45,
hvor man så enten har selvstændige konsultationer to og to, eller smutter hen i skadestuen og er der.
Det har virkelig været en fornøjelse at få lov til at arbejde så selvstændigt. Efter hver konsultation
kan man lige ringe og sparre med en bagvagt, så man har altid hjælp at hente. Det er alt godt fra
havet man får set og det har været super fedt at få repeteret pensum og lære en masse nyt, fx er der
mange pædiatriske patienter, så det har været virkelig lærerigt. Hvis man er til gyn/obs er der en
konsultation 4, hvor man kan se gynækologiske patienter og hvis man bare er opsøgende, kan man
få lov til at lave smear selv. Der er mange derma, ØNH og øjenpatienter og man kan derfor med
fordel lige genopfriske det undervejs eller inden man tager afsted. Der var dog ofte lidt huller i
programmet, så man lige kunne nå at læse lidt op på de forskellige emner inden, hvilket var super
rart.
Der var rig mulighed for at komme på udflugter til trods for corona og der var sågar rabat på mange
af turistturene netop pga. corona, så de ellers enormt dyre sejlture kunne fås for en lidt mere
studievenlig pris. Den ledende læge tog os med på rensdyr jagt, da jagtsæsonen starter i august
måned, det var en kæmpe oplevelse at være med til. Derudover var vi på fisketur med nogle lokale
danskere og ude og vandre. Det er en god ide at have nogen med, der kender området, hvis man skal
gå op på det fjeld, der hedder Store Malene, da der godt kan være stejlt og da ruten ikke altid er
super godt afmærket. Lille Malene gåturen er mere lige til og kan sagtens gås efter klinik – det kan
dog anbefales at tage et myggenet med, da der kan være mange myg. Heldigvis blæste det lidt de
gange vi var ude og vandre, så myggene var aldrig et stort problem. Jeg var desuden på stand up
paddle board tur til isfjorden, hvilket også var super fedt. Vi havde isfjorden helt for os selv og der
kom ofte lige en sæl op for at se hvad vi havde gang i. Vi var så heldige at se nordlys flere gange i
slutningen af august. Man behøver blot at gå ned til kolonihavnen, så har man fint udsyn til
nordlyset, der ofte kommer når mørket er faldet på.
Det kan anbefales at søge legater, da flybilletterne er ekstra dyre i august måned (gav 9.000 kr). Jeg
fik 5000 kr fra William Demant fonden, så det var lidt et plaster på såret. Om jeg havde fået legat

eller ej havde det dog været alle pengene værd under alle omstændighederne og det kan virkelig
anbefales at tage af sted. Jeg var i Ilulissat som turist sidste sommer, hvilket var helt fantastisk, men
også en dyr fornøjelse, så det er en rigtig god og billig måde at komme til Grønland på via IMCC.

