
 Vi skaber udvikling, sikkerhed og overblik - i organisation, fag og samfund.  

             Kattuffik, ilinniagaq inuiaqatigiillu ataatsimut isigalugit ineriartortitsineq, isumannaarineq tamaginnillu eqqumaffiginninneq.  

 

 
P R E S S E M E D D E L E L S E 

Nuuk 24. april 2015 

 

Peqqissaasut Kattuffiat, Grønlands sygeplejerskeorganisation, har netop holdt miniseminar for 
tillidsrepræsentanter og bestyrelse. 

Den gode tradition med afholdelse af seminarer for tillidsrepræsentanter og bestyrelsen følges. Som altid var 
der mange komplekse udfordringer, interessante emner og inspirerende foredragsholdere på programmet. 

Af konkrete oplæg kan nævnes: MED organisering i Sundhedsvæsenet, bestyrelsens handleplaner, PK’s nye 
hjemmeside, tjenestetidsskemaer, lønfejl og voldgift. 
De mere udfordrende temaer: Etik i sygeplejen, besparelser i Sundhedsvæsenet, rekruttering og fastholdelse af 
personale, tid til faglighed og personalets arbejdsvilkår. 

Nogle af de udfordringer fylder uforholdsmæssigt meget i sygeplejerskernes hverdag i jobbet; fejl i 
indberetninger og lønudbetalinger, besparelser og sygeplejeetiske forhold. Det skaber bekymringer og dårlige 
forhold for personale og går i sidste ende ud over patienterne. Det er en stor udfordring at få det hele presset 
ind i arbejdsdagen, hvor det ofte opleves ikke at være tilstrækkeligt med ressourcer. Der blev arbejdet med 
forskellige ideer og forslag for at skabe bedre forhold. 

Martha Lund Olsen, Naalakkersuisoq for Sundhed, Familie, Ligestilling og Sociale Anliggender, skulle komme og 
holde oplæg for os om politik for sundhedsområdet; men desværre blev ministeren forhindret i at deltage i 
sidste øjeblik. Vi har en ny aftale om en måneds tid, hvor vi mødes og genoptager dialogen. 

Et helt konkret forslag som kan få betydning for hele Grønland, kom frem ved seminariet og skal tages op til 
generalforsamlingen i efteråret 2015: etablering af et Sygepleje Etisk Råd i Grønland, med inspiration fra vores 
samarbejdspartnere i Norden.  

I september 2015 får Nuuk fint besøg, af Sygepleje Etisk Råd i Norden – som Peqqissaasut Kattuffiat er vært for, 
som vil kan lade os inspirere af til vores arbejde i Sygepleje Etisk Råd i Grønland. 
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