
Nuuk (20. april-20. juni) 2022 

I foråret 2022 var jeg og 3 andre studiekammerater i Nuuk i to mdr. Det var to helt fantastiske 

måneder med både stort fagligt og kulturelt udbytte.  

 

Hospitalet: 

Kontakten mellem IMCC og DIS i Nuuk var god og det var tydeligt at de var forberedte på at vi 

kom. De er vandt til studerende på hospitalet og forventer at man indgår i teamet. Der blev 

allerede i den første uge udarbejdet en rotationsordning så vi alle kunne indgå i ambulatoriet, 

skadestuen og det gynækologiske ambulatorie. Vi var 6 studerende på DIS. De fleste dage, ca. 4 

dage om ugen sad man i ambulatoriet to studerende sammen. Her så vi patienter på skift og 

kunne således også superviserer hinanden. En yngre læge havde altid tjansen som supervisor og 

kom indenfor to minutter ofte 30 sek når man havde brug for supervision. Det fungerede rigtig 

godt og gav en mulighed for at se mange patienter, komme med diagnose forslag samt 

behandlingsplaner. I skadestuen kunne man også få lov til at tage egne patienter. Her var det 

meget bredt hvad der kom ind; alt fra mellemørebetændelse, sår der skal syes til større traumer. 

Alt sammen gav god læring.  

 

Det praktiske: 

Vi boede 4 stykker sammen, der kendte hinanden hjemmefra i blok 4. Der boede en femte fra 

Kroatien der studerede. Sammen skabte vi os et hyggeligt hjem og hverdag med fællesspisning og 

filmaftener. 

Vi betalte ca. omkring 850kr. pr mand. Boligen skulle vi selv finde da aftalen mellem IMCC og KAF 

ikke længere var gældende dengang vi søgte. Men vi søgte selv om plads (to gange) og fik til sidst 

lov. Vores Kroatiske roomie havde internet som vi fik lov til at låne mod en masse madlavning.  

 

Fritiden: 

I hverdagene brugte vi meget tid på gåture i området, fisketure (bl.a. med chefen fra DIS), 

madlavning (køb fisk fra brættet) og Crossfit. Der er flere dejlige gåture i nærområdet, de fleste 

starter fra lufthavnen eller Qingorputt. Man kan blaffe sig til alt i Nuuk, så det var næsten det 

eneste vi gjorde hvis vi ikke orkede de første 4 km i by inden man nåede trailen. Hvis man kan lide 



at træne, så vil jeg helt klart anbefale Crossfit Inua. Personligt havde jeg aldrig prøvet det før og 

var lidt spændt, måske også lidt nervøs for om jeg ville falde helt igennem. Men de var søde og 

dygtige alle underviserne og vi fik en meget varm velkomst. Det koster 500kr mdr. Vi var på hold 

ca 4xugl og nød det virkeligt meget.  

Hvis man vil på bar så er det Daddys. Alle er der og det er hver fredag. Det er hyggeligt og meget 

velbesøgt. Den første fredag i måneden er Garagen åben, hvor der er dansegulv og ægte halbal-

stemning. Bestemt et eller mange besøg værd! 

 

Ture: 

Vi tog på tur til Ilulissat og var der i 5 dage. Det var helt fantastisk og Isfjorden er uden tvivl det 

smukkeste sted jeg nogensinde har været. Vi tog kystbåden hjem i fuld solskin og blikstille vand. 

På vores vej hjem var der kortvarige stop, hvor man nogle steder kunne nå i land i et par timer. Vi 

så hvaler på vores vej, lavede krydsord og nød udsigten og Grønlands smukke vestkyst. Da vi kom 

hjem, var vi alle meget brune, måske lige til den gode side, og kun i hovedet. Så husk solcreme! 

 

Økonomi: 

Jeg fik et legat på 7,5 fra William Demant fonden, som ca. dækkede flybilletterne tur-retur. Jeg 

søgte mange andre legater men fik ingen andre.  

Turen til Ilulissat inkl. fly, båd og bolig kostede ca. 5000.  

Mad er lidt dyrere end i DK, men hvis man er en flittig fisker og ikke har noget i mod at filetere så 

kan man også hive en del hjem der. Jeg vil ikke tro at vi brugte meget mere på mad end vi havde 

gjort hjemme i DK.  

 
 


