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Pressemeddelse – Tusagassiivinnut 

 

Sygeplejens Dag 12.maj 2015 

Den seneste tids presseomtale om besparelser indenfor uddannelse og sundhedsvæsen samt 

”Grønland som er sundhedsfaglig losseplads”, er bekymrende.  Som formand for Organisationen for 

sygeplejersker i Grønland vil jeg benytte sygeplejens dag 12.maj til at komme med følgende: 

Sundhedsreformen 

Vel er det nødvendigt med reformer, hvis landet skal være økonomisk selvbærende? Arbejdet med 

sundhedsreformen har taget flere år. Implementeringen startede 1.januar 2011. Sundhedsreformen i 

sig selv har gode hensigter. Politisk vil det være en god idé at præsentere hele reformen for 

befolkningen, bl.a. hvilke tanker, der ligger bag reformen. Der er udfordringer i forhold til 

demografien og infrastrukturen. Der er ligeledes udfordringer i forhold til rekrutteringen samt 

fastholdelse af kompetent personale. For sundhedspersonale ansat de mindre steder er det yderst 

vigtigt med fornøden faglig sparring.  

Jeg kan være bekymret for rekruttering og fastholdelse af kompetent personale til de steder. I Det 

Grønlandske Sundhedsvæsen får man ”hår på brystet”, og man skal være klar til at påtage sig et 

ansvar. Dette er Peqqissaasut Kattuffiat (PK) helt indforstået med. PK er imidlertid ikke indforstået 

med det udvidede faglige ansvar, der ved en eventuel omdannelse af et sundhedscenter til 

sygeplejestation vil blive lagt på en sygeplejerske uden fornøden adgang til faglig kompetent 

sparring. Det faglige ansvar skal matche de faglige kompetencer, dette ikke mindst af hensyn til 

borgerne, der lægger deres liv og førlighed i sundhedsvæsenets personales hænder og naturligvis 

også af hensyn til det sundhedsfaglige personale.  

 To af landets sundhedscentre, Qaanaaq og Ittoqqoortoormiit, ligger langt fra et regionssygehus, og 

der er derfor lang vej til nærmeste lægefaglige bistand grundet de infrastrukturelle forhold. De 

politiske målsætninger om bl.a. lige adgang til Sundhedsvæsenets ydelser indikerer lighed og 

tilgængelighed. Det er PK’s holdning, at Styrelsen for Sundhed og Forebyggelse må være garant for 

kvalitetssikring af ydelserne. 
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Arbejdsmiljø, fysisk og psykisk 

Plejepersonalet er presset grundet effektivisering, mangel på personale og stressramte kolleger, som 

er sygemeldte i flere måneder. Det er PK’s klare holdning, at lederne skal sikre, at der gennemføres 

arbejdspladsvurderinger, som er et lovkrav, samt sikre at der bliver udarbejdet handlingsplaner, som 

følges til dørs. Hvis patientsikkerheden skal sættes i højsædet, fordrer det et plejepersonale, som har 

gode arbejdsforhold, både fysisk og psykisk. 

Etik i sygeplejen 

Et eksempel på en sygeplejeetisk retningslinje lyder således (taget fra DSR’s sygeplejeetiske 

retningslinjer): 

 Sygeplejersken skal med omhu for det sårbare liv 

 Medvirke til at beskytte og bevare liv og medvirke til at lindre lidelse 

 Beskytte patienterne mod krænkende handlinger, også i situationer, som indebærer brug af 

tvang, tilbageholdelse eller anden form for rettighedsbegrænsning 

 Bistå til en værdig død og medvirke til, at udsigtsløs behandling afsluttes eller ikke 

iværksættes 

Ovenstående eksempel skal italesættes, også i sygeplejerskernes hverdag, og det er en af de 

fornemste opgaver, vi har som sygeplejersker. Dette fordrer dog, at der er den nødvendige tid til at 

udøve netop den del af sygeplejen, som er essentiel. 

”Grønland, en sundhedsfaglig losseplads” 

Det er meget intimiderende som fagperson at læse overskriften. Er vi virkelig helt derude, hvor vi 

mangler ansvarlighed? Det er ikke PK’s holdning. Sygeplejerskerne er den eneste faggruppe, der får 

en autorisation fra Landslægeembedet i Grønland, Landslægeembedet. De andre autoriserede 

sundhedspersoner får deres autorisation fra Sundhedsstyrelsen i Danmark. Som Styrelsen for 

Sundhed og Forebyggelse skrev 9.maj 2015, skal man som arbejdsgiver sikre sig inden ansættelse 

af autoriseret sundhedspersonale, at autorisationen fortsat er gældende. 
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Sygeplejerskerne er patienternes ”advokater”, og vi skal være med til at sikre, at patientsikkerheden 

er i orden. Jf. vores autorisation, skal vi udvise omhu og samvittighedsfuldhed, når vi udøver vores 

sygepleje. Med vores faglighed og faglige skøn skal vi som sygeplejersker kunne undre os over og 

spørge ind til de af lægen ordinerede behandlinger. Der er tale om et tværfagligt samarbejde, og det 

tværfaglige samarbejde er en nødvendighed. 

At slå alle over én kam som værende inkompetent sundhedspersonale, der har kunnet arbejde 

uforstyrret i Grønland, virker provokerende for de sundhedspersoner, der arbejder og har arbejdet i 

Det Grønlandske Sundhedsvæsen, som er / har været med til at løfte opgaven og fået 

Sundhedsvæsenet til at være dér, hvor det er nu. 

PK opfordrer til en god tone i medierne, hvor faglighed og saglighed skal være i fokus.   

PK opfordrer til, at Grønlands fremtidige sundhedssystem bliver genstand for en række 

borgermøder, således Naalakkersuisoq for Sundhed kan kigge borgerne i øjnene og stå ved sit løfte 

om lige adgang til sundhedsydelser i Grønland. 

Tillykke til sygeplejerskerne på Sygeplejens dag og tak for jeres indsats. Fortsat god arbejdslyst. 

 

 

Inuuti Fleischer 

Formand for Peqqissaasut Kattuffiat 
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