
 

1  
 

 
 
 
 
 
 

 

Praktikstedsbeskrivelse - Fysioterapien 

 
 

Klinisk undervisningssted Terapiafdelingen 
Dronnings Ingrids Hospital – Nuuk 
Grønland 

Adresse Jens Kreutzmann-ip Aqqutaa  

3900 Nuuk  

Grønland 

Telefon +299 34 46 10 

Leder af kliniske undervisningssted Ledende terapeut: Ditte Lynge Balle 

Kliniske underviser Fysioterapeut: Freya Hovden 

Fysioterapeut: Jesper Hansen 

Fysioterapeut: Mia Steffensen 

Fælles mail: studterapi@peqqik.gl  

Dato Februar 2019 
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Organisatorisk og ledelsesmæssige forhold 

Dronning Ingrids Hospital (DIH) er landshospital for hele Grønland og regionshospital 

for Sermersooq kommune (på størrelse med Frankrig). Det betyder at 

arbejdsopgaverne i terapiafdelingen både fungerer som klinik, kommune 

(genoptræning) og hospital som man kender fra dansk regi. 

Hospitalet er normeret til 191 senge fordelt på medicinsk, kirurgisk, intensivafdeling 

samt patienthotel. DIH har specialafdelinger for ortopædkirurgi, intern medicin, 

pædiatri, gynækologi og parenkymkirurgi. Derudover kommer der patienter fra hele 

landet til vurderinger og evt. genoptræning. 

 

Præsentation af uddannelsesmæssige grundlag, rammer og vilkår: 

De kliniske undervisere er uddannede kliniske vejledere, og de har flere års klinisk 

erfaring. Udover arbejdet med de studerende, arbejder de kliniske vejledere på lige fod 

med de andre terapeuter på afdelingen. 

Afdelingen består af tre ergoterapeuter, ti fysioterapeuter, heraf tre kliniske vejledere, 

tre tolke/medhjælper, diætist, sekretær og leder. 

Der er seks undersøgelses/behandlingsrum, én træningssal samt et varmtvandsbassin. 

Derudover kan undersøgelser og behandling af indlagte patienter foregå på 

sengeafdelingerne. 

Der er mulighed for telemedicinsk opfølgning af de patienter som er bosiddende 

udenfor Nuuk, men i samme region. 

Under praktikperioden vil der blive afholdt start-, midt-, og slutsamtale. Der vil 

ligeledes skulle afleveres mindst 2 KRIF’er eller DFA’er, efter aftale med 

uddannelsessted. 
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De fysioterapeutiske forhold: 

Det kliniske undervisningsforløb er tilpasset så det passer til de forudsætninger de 

studerende har på 5. og 6. semester. 

Under praktikforløbet undersøger og behandler den studerende egne patienter under 

vejledning og i samarbejde med den kliniske vejleder, jf. semesterbeskrivelsen. Der 

journalføres dagligt i Cambio COSMIC, på hver enkelt patient. 

Undersøgelse, behandling og træning af patienter foregår på baggrund af den 

fysioterapeutiske arbejdsproces. Der er mulighed for at have holdtræning, patienter i 

bassin og komme på hjemmebesøg. Desuden afholdes der ugentligt tværfaglige 

konferencer på de respektive afdelinger. Derudover er det muligt at følge terapeuter, 

som tilser patienter med akutte problemstillinger. 

De studerende har mulighed for at behandle patienter indenfor følgende områder: 

 Kirurgisk område som rummer ortopædkirurgi, parenkymkirurgi, 

gynækologi/obstetrik, øre-næse-hals. 

 Medicinsk område som rummer intern medicin, neurologi, reumatologi, 

onkologi, pædiatri, lungemedicin m.m. 

 Akutområdet som rummer intensiv og Intermediær Monitorerings Afsnit 

(IMA). 

 Dronning Ingrids Sundhedscenter (DIS) som er Nuuks lægeklinik, som henviser 

alle patientgrupper til ambulant behandling, som man eks. kender fra en dansk 

klinik. 

 

Terapeuterne samarbejder internt og eksternt med følgende faggrupper: DIS, 

regionssygehuse og sundhedscentre på kysten, fysio- og ergoterapeuter i hele landet, 

sygeplejersker, læger, portører, social- og sundhedsassistenter, socialrådgivere, 

sekretærer, diætist, bandagist og skomager. 
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Ved et praktikforløb hos os får du rig mulighed for, at få erfaring med en bred 

patientgruppe, da du ikke vil være knyttet til én fast afdeling men tilknyttet hele 

sygehuset. 

 

Praktisk info: 

Ansøgning til praktikforløb hos os, skal forelægge minimum et halvt år forinden, og 

skal sendes til os via mail studterapi@peqqik.gl og ligeledes tilføje/cc 

praktikkoordinator for uddannelsesstedet samt vedhæfte semesterbeskrivelsen. 

Ved tildeling af praktikplads her på terapiafdelingen på DIH vil der blive sendt 

dokumenter, såsom børneattest og MRSA-erklæring, som skal udfyldes, underskrives 

og sendes retur. 

Afhængig af boligsituationen kan vi fra sundhedsvæsenets side stille en bolig/værelse 

til rådighed, hvor du vil blive bedt om at udfylde et ansøgningsark. Bolig/værelse er til 

studievenlig pris. 

Kontakt os angående boligsituationen når du søger om praktikplads. 

Ved start vil der blive udleveret uniformer og t-shirts. Man skal selv medbringe 

indendørssko og hængelås til skab i garderobe. 

Arbejdsugen i Grønland er på 40 timer, hvorfor mødetiden for studerende fortrinsvis 

er ml. kl. 8-15.30.  

På DIH er der en kantine, som tilbyder 2 varme retter, sandwich og salat, hvor man 

kan købe sin frokost. Der er også mulighed for at opbevare sin madpakke i køleskab i 

terapiafdelingens frokoststue. Frokostpausen forløber kl. 12-12.30. 

Som studerende i terapiafdelingen på DIH vil du indgå i behandlergruppen, hvor der 

altid er mulighed for sparring blandt terapeuterne. Hvis det er muligt vil du sidde i  
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samme skrivestue som de andre terapeuter, ellers vil der blive stillet en skrivestue til 

rådighed. 

Der er et lille udvalg af fagbøger i skrivestuen, men hvis der er nogle bøger som du 

benytter og ønsker at bruge er du velkommen til at spørge klinisk vejleder om netop 

den bog er tilgængelig. 

Det er muligt at søge om økonomisk støtte til udgifterne i forbindelse med 

praktikopholdet via diverse fonde såsom ERASMUS, Obelske, Dronning Margrethes 

og Prins Henriks fond og andre. Spørg evt. den internationale praktikkoordinator på 

uddannelsesstedet om andre alternativer. 

 

 

 

Vi glæder os til at høre fra jer 

Mvh. De kliniske vejledere 

Freya, Jesper og Mia 


