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Kursusfonden blev oprettet ved overenskomstforhandlingerne mellem PPK og Naalakkersuisut i 2009.
Fondens formål er at yde støtte til PPK-ansattes deltagelse i fagrelevante kurser, konferencer og lignende.
Arbejdsgiver indbetaler hver måned et beløb til fonden. Satsen er 834 kr. pr. måned for sygeplejersker,
jordemødre, bioanalytikere, radiografer, ergoterapeuter, økonomaer og 417 kr. pr. måned for
sundhedsassistenter. Kursusfonden administreres af et kursusudvalg, der består af 2 medlemmer udpeget af
Departementet for Sundhed, 1 medlem udpeget af KANUKOKA og 3 medlemmer udpeget af PPK.
Kursusudvalget bestod i 2014 af følgende medlemmer:
Inuuti Fleischer, Formand for PPK (Bestyrelsesformand)
Ella Skifte, Chefsygeplejerske, Styrelsen for Sundhed og Forebyggelse (Næstformand)
Else Marie Larsen, PAN
Amalie Pedersen, KANUKOKA
Inge-Lise Kleist, Ledende bioanalytiker, Centrallaboratoriet, Dronning Ingrids Hospital
Birgitte Nathanielsen, Økonoma, Peqqissaanermik Ilinniarfik
Administration:
Styrelsen for Sundhed og Forebyggelse er sekretariat for kursusudvalget. Økonomi og Planlægningsafdeling
fungerer som sekretariat for KursusFonden. Sekretariatet modtager ansøgninger, besvarer og arkiverer samt
skriver referater. Herudover sørger sekretariatet for billetbestillinger, bookninger af hoteller, rejseafregninger,
betalinger af regninger, udarbejdelse af regnskab osv.
KursusFonden har egen e-mail adresse: Kursusfonden@peqqik.gl
Aktiviteter i 2014
I April 2014 overtog Økonomi og Planlægningsafdelingen administrationen af PPK KursusFonden. Efter
overtagelsen har KursusFonden behandlet og bevilget midler til 126 ansøgere. Fra April 2014 og frem er der
givet bevillinger for 3.7 millioner.
Pr. 1. januar 2014 var KursusFonden egenkapital på 4.8 millioner.
Pr. 31. december 2014 var KursusFondens egenkapital på 4.3 millioner
Ansøgningerne blev behandlet over 10 møder, og via e-mail de måneder kursusudvalget ikke har kunnet
holde møde.
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Fordeling af ansøgninger
På nedenstående diagram kan man se fordeling af ansøgninger på ansættelsessteder, opdelt på
sundhedsvæsenet (SHV), kommunerne og selvtyret.

Nedenunder følger en yderligere detaljering af, hvorledes ansøgninger fordeler sig inden for de tre områder.

Sundhedsvæsenet
Dronning Ingrids Hospital (DIH), dækker Kirurgisk område og Medicinsk område samt Psykiatrisk område.
Der er bevilget 34 ansøgninger, som svarer til 918.875 kr.. Inden for SHV er der givet flest bevillinger til DIH
Sundhedsregion Kujataa (Qaqortoq, Narsaq og Nanortalik): Der er blevet bevilget tre ansøgninger, som
svarer til 107.577 kr.
Sundhedsregion Sermersooq (Nuuk, Paamiut, Tasiilaq og Ittoqqortoormiit): Der er blevet bevilget 5
ansøgninger, der svarer til 121.968 kr.
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Sundhedsregion Qeqqa (Sisimiut og Maniitsoq): Der er blevet bevilget 31 ansøgninger, som svarer til
820.555 kr. Det er den enhed indenfor SHV, som har fået næst flest bevillinger
Sundhedsregion Disko (Aasiaat, Qasigiannguit og Qeqertarsuaq): Der er bevilget 11 ansøgninger, som
svarer til 176.875 kr.
Sundhedsregion Avannaa (Ilulissat, Qaanaaq, Upernavik og Uummannaq): Der er bevilget 9 ansøgninger,
som svarer til 162.904 kr.
Fordeling i Kommunerne

Kommuner
Kommuneqarfik Sermersooq Den størstedel af ansøgningerne kommer fra Nuuk og flere fra Østgrønland
samt få fra Paamiut. Der blev bevilliget 19 ansøgninger, som svarer til 435.000 kr. Ansøgerne er primært
ansat under ældreområdet.
Kommune Kujalleq Der var tre ansøgninger, der blev bevilget, to fra Qaqortoq og en fra Narsaq. Der blev
bevilget i alt på 377.908 kr. som var til tre diplomuddannelser.
Qeqqata Kommunia Der var to ansøgninger, der blev bevilget, som svarer til 70.582 kr. Kurserne var
supervisionsuddannelsen og Højskolen for medicinsk kræftbehandling.
Qaassuitsup kommunia Der var der to ansøgninger, der blev bevilget, som svarer til 9.000 kr. Kursene var
begge kursus i demens.
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Fordeling i Selvstyret

Selvstyret
Uni er primært forskningsmedarbejdere, der arbejder under Institut for Sygepleje og Videnskab. I 2014 var
der tre der blev bevilget, der svarer til 319.659 kr. Kursene var ICCH 16 in Oulu, Københavns universitet
development, valiation og evaluation samt Master i Sundhedspædagogik.
PI er Peqqissaanermik Ilinniarfik, hvor der var tre ansøgninger bevilget der svarer til 156.290 kr. Kursister
under Peqqissaanermik Ilinniarfik er primært Sygeplejeundervisere, der søger om midler til KursusFonden
på forskellige kurser der er relateret til undervisning.
Landslæge Der er en bestemt landslæge der søger til KursusFonden, den sidste bevilling til landslægen var
til Dansk Sygepleje selskab. Bevillingen var i alt på 31.300 kr.
Departementet, Der var en ansøgning som blev bevilget, som svarer til 17.913 kr. Kursuset var Venteliste til
implementeringskursus for sundhedskoordinatorer.
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Kursustyper
På nedenstående diagram kan man se fordeling af samtlige ansøgninger på kursustyper.

Kursustypen ”Ledelse” dækker over kurser såsom ”Diplomuddannelse i Ledelse”, fra ”kollega til leder” og
”Den grundlæggende Lederuddannelse” m.fl.. Det kan bemærkes at antallet af ansøgninger er ca. ligeligt
fordelt mellem Dronning Ingrids Hospital og Regionssygehuset i Sisimiut og Kommuneqarfik Sermersooq.
Kursustypen ”Samarbejde” dækker over kurser såsom tværfaglige kurser og social/sundhed kurser.
Kursustypen ”Personlig” dækker over kurser såsom kulturforståelse og kommunikation.
Kursustypen ”Faglig” dækker over kurser som dækker over de ansattes faglige områder.
Alle ansøgningerne til ”Temadage” kom fra Dronning Ingrids Hospital. 1 fra Psykiatriske område, 2 fra
Fysioterapien og 1 fra Fødeafdelingen.
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Opsummering
I nedenstående tabel fremgår en opsummering af alle bevillinger givet i perioden April – December 2014.

Kommune/selvs.
SHV

SHV Total
Kommune

Kommune Total
Selvstyre

Selvstyre Total
Hovedtotal

Regioner
DIH
Qeqqa
Disko
Avannaa
Sermersooq
Kujataa

Total
Beløb
34
918.875
31
820.555
11
176.875
9
162.904
5
121.968
3
107.577
93
2.308.754
Sermersooq
19
435.000
Kujalleq
3
377.908
Qeqqata
2
70.582
Qaassuitsup
2
9.000
26
892.490
Uni
3
319.659
PI
3
156.290
Landslæge
1
31.300
Departementet
1
17.913
8
525.162
127
3.726.406

Konklusion:
Sundhedsvæsenet har fået flest bevillinger i 2014, og langt den største del af bevillingerne er givet til DIH
samt Sundhedsregion Qeqqa.
Der er en skæv fordeling af bevillinger sundhedsregionerne imellem. Fremadrettet bør der sættes større
fokus på at KursusFonden anvendes af alle sundhedsregioner i forbindelse med uddannelse af
medarbejdere omfattet af PPK KursusFonden.
Det samme gør sig gældende for kommunerne, hvor langt de fleste ansøgninger kommer fra
Kommuneqarfik Sermersooq. Fremadrettet bør der ligeledes her, sættes større fokus på, at KursusFonden
anvendes af alle kommuner i forbindelse med uddannelse af medarbejdere omfattet af PPK KursusFonden

Økonomi og Planlægning/sekretariatet
Juni 2015
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