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TIKIUSAAQ 
Medlemsblad for Peqqissaasut Kattuffiat,  
Sygeplejersker og Radiografers fagforening i 
Grønland. 
 
Bladet udgives af bestyrelsen 
 
Ansvarshavende redaktør: Inuuti Fleischer 
 
Redaktør: Olav Øfverlind Pedersen 
 
Artikler og andet som ønskes optaget i Tikiusaaq 
sendes i Times new roman format, tekststørrelse 
12,  til sl@pk.gl 
 
Indlæg der optages i bladet dækker ikke 
nødvendigvis Peqqissaasut Kattuffiats og/eller 
bestyrelsens synspunkter, men står for forfatterens 
egen regning.  
 
 
OBS:  
 
Den sidste side er en riv ud og hæng op side med 
kontakt informationer for sekretariatet! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Bøger sekretariatet i Peqqissaasut 
Kattuffiat anbefaler at man læser: 

 En Afrikaner i Grønland, af 
Tété-Michel Kpomassie. 

 Kalak, af Kim Leine. 
 Tunu, af Kim Leine. 
 De usynlige grønlændere, af 

Iben Mondrup. 
 Verdens nordligste læge, af 

Aage Gilberg 
 Når en tanke bliver født, af 

Ruth Lange 
 Imaqa, af Flemming Jensen 

Alle er velkomne til at skrive et 
resume af en bog man syntes er god 
og almen nyttig. Blot skal resumet 
fremsendes til sekretariatet, som vil 
indrykke det i næstkommende 
Tikiusaaq. 



  
     CP Holbøllsvej 4B,  
 Postboks 670,  
 3900 Nuuk.  
 Tel. formanden: +299 361060/533717 
 Sekretariatsleder: +299 361061/582669,  
 Email: formanden@pk.gl / sl@pk.gl 

 Vi skaber udvikling, sikkerhed og overblik – i organisation, fag og samfund. 
 Kattuffik, ilinniagaq inuiaqatigiillu ataatsimut isigalugit, ineriartortisineq, isumannaarineq tamaginnillu eqqumaffiginninneq. 

4 

Formandens leder:  
 
Asasakka ilaasortat  
  
Siullermik ukiortaami tamassi pilluaritsi, 
qujanarlu ukiumi qaangiuttumi 
suleqatigiilluarsimanitsinnut. 
Tikiusaaq una Peqqissaasut Kattuffiata ukiut 
20-it matuma siornatigut pilersinneqarneranut 
atatillugu saqqummerpoq. 
Aqqut atuarsimasaq takeqaaq 
pisoqarfiusimaqalunilu nuannersunik 
nuanniitsunillu soorlu 
isumaqatiginninniarnerit, suliumajunnaarnerit 
ataatsimeersuarnerni peqataanerit 
allarpassuillu. 
Tikiusaap massuma imarisai PK-ip 
oqaluttuassartarineruai pilersinneqalernera, 
ataatsimeersuaqqaarneq, pisimasunillu 
tigulaariffiusimalluni. Kiisalu PK-p 
oqaluttuarisaanerani siulitaasuusimasut 
tamaasa, tassalu Ruth Lange, Karna 
Jokumsen, Anni Svane, Birtha Bianco kiisalu 
Karin Holler saaffigineqarsimapput 
ilanngusserusukkunik tikilluaqqusaallutik. 
Siulittaasuusimasut marluk tamanna 
tigulluarpaat nassiussaqarlutillu, taakulu 
qutsavigiumavakka. 
Kiisalu siulersuisunut ilaasortaasarsimasunut 
minnerunngitsumillu ilaasortanut 
uummammik pisumik Peqqissaasut Kattuffiat 
sinnerlugu qujavunga, sulianut annertuunut 
peqataasarsimanerannut. 
Akissaasersorneqarneq sulinermilu 
atugassartitaasut ineriartorsimapput, 
pissusissamisoorluinnarlunilu. 
1992 ilaasortat 200-it missaaniissimapput, 
2012-ip aallartinnerani 265, peqqissaasut 
Kalaallit Nunaanni ilinniarsimasut 1994-imiit 
103-upput, massakkorpiarlu ilinniartut 53-
iullutik. Ineriartorneq nuanneq 
tulluusimaarnaq. 
Peqqissaasut Kattuffiat mikivoq aap, kisianni 
nukittuvoq Kalaallit Nunaannilu 
pinngitsoorneqarsinnaanani. Siunissami 

unammillernatuni inuiaqatigiinni pisussani 
aamma akisussaassuseqarluni peqataassooq. 
 
Tamatta pilluarta. 
 
Inuuti Fleischer 
Siulittaasoq 
 
 
 
 
Kære medlemmer 
 
Allerførst godt nytår til jer alle og tak for det 
gode samarbejde i det forgangne år. 
Dette nummer af Tikiusaaq udkommer i 
anledningen af 20 års jubilæet. 
Vejen har været lang, og der er sket mange 
ting, gode og knap så gode, såsom 
overenskomstforhandlinger, lock-out, strejker, 
generalforsamlinger, konferencer m.m. 
Indholdet i dette Tikiusaaq er et historisk 
tilbageblik fra stiftende generalforsamling op 
til nu. Desuden har samtlige formænd, der har 
siddet i PK, Ruth Lange, Karna Jokumsen, 
Anni Svane, Birtha Bianco og Karin Holler 
fået buddet om at komme med et lille indlæg 
til jubilæumsnummeret, og to af disse 
tidligere formænd har taget det positivt og 
bidraget med deres historie. Mange tak til 
disse to. 
Desuden vil jeg på Peqqissaasut Kattuffiat’s 
vegne udtrykke en stor tak til formændene og 
bestyrelsesmedlemmerne og ikke mindst 
medlemmerne, som har været aktive i det 
store arbejde. 
I forhold til løn- og arbejdsvilkår er der sket 
en udvikling, det manglede da også bare.  
I 1992 havde PK omkring 200 medlemmer og 
i begyndelsen af 2012 var der 265 
medlemmer. Der er uddannet 103 
sygeplejersker i Peqqissaanermik Ilinniarfik 
siden 1994 og for tiden er 53 under 
uddannelse. En udvikling som vi skal være 
glade for og stolte af. 
Peqqissaasut Kattuffiat er lille, ja, men stærk, 
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som Grønland ikke kan være foruden. PK vil 
være en ansvarsfuld medspiller i fremtidens 
samfundsmæssige udfordringer. 
 
Tillykke til os alle. 
 
Inuuti Fleischer 
Formand   
 
Formand fra 01. oktober 2010 til  
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Ord fra de tidligere formænd: 
 
Det skal understreges at samtlige tidligere 
formænd er blevet kontaktet for en 
kommentar til Tikiusaaq i forbindelse med 
PK’s 20 års jubilæum. 
 
Af Formand Ruth Lange 
 
Tiden og opgaverne op til stiftelse af 
Peqqissaasut Katuffiat (PK) 1. januar 1992, 
var speciel og afgørende i min erindring. Da 
jeg blev bedt om at skrive en lille historie fra 
min formands tid i PK til Tikiussaaq i 
forbindelse med 20 års jubilæet, gik mine 
tanker tilbage til 1991. Jeg vil gerne fortælle 
en lille historie, en særlig personlig oplevelse 
midt i en tid hvor de fleste af mine vågne 
timer ellers handlede om det der skulle ske i 
vort fags organisatoriske historie. Derfor 
tillader jeg mig lige at berøre lidt om den 
baggrund først. 
 
Dengang hørte medlemmerne til under Dansk 
Sygeplejeråds Grønlandskreds, som jeg havde 
været formand for siden 1987. Inden PK 
kunne etableres som en selvstændig 
grønlandsk organisation, skulle der ske en 
udskillelse af Dansk Sygeplejeråds (DSR) 
medlemmer i Grønland – fra DSR. Men det 
var ikke alle enige i, sygeplejerskerne i 
Grønland var delt i næsten to lejre. Den ene 
lejr syntes det var svært at cutte båndene til 
moderorganisationen i Danmark og havde nok 
ikke helt troen på, at en lille organisation 
(som PK) med få medlemmer, ville kunne 
klare sig økonomisk fremover. Den anden lejr 
var opsat på at påtage sig det ansvar der lå i at 
skabe nye rammer for fremtidens 
sygeplejersker, og samtidig understøtte den 
samfunds – sundhedsudvikling, som Grønland 
ønskede og som Grønlandskredsen selv aktivt 
arbejdede for. 
 

Forberedelserne til udskillelsen var en lang 
proces - blandt medlemmerne, bestyrelsen i 
Dansk sygeplejeråds Grønlandskreds og i 
DSR hovedbestyrelse og kongres. Som 
formand rejste jeg i denne proces mange 
gange tværs over Atlanten til møder i DSR. 
Udgangspunktet var at sikre sygeplejerskerne 
i Grønland den stærkeste placering, både som 
fagorganisation og forhandlingsmæssigt, for 
Landstinget havde i 1990 vedtaget en 
Tjenestemandslov. Den ikke alene betød 
afskaffelse af fødestedskriteriet, men også 
betingede krav om at Hjemmestyret alene 
ville forhandle med hjemmehørende 
organisationer i Grønland, fremover. DSR 
bakkede fuldt og helt op om dannelse af en 
selvstændig grønlandsk organisation og nu 
var vi nået dertil, at DSR,s hovedbestyrelse og 
kongres havde godkendt et forslag til 
økonomisk ramme samt udkast til 
samarbejdsaftale mellem den nye organisation 
PK og DSR. Disse var tiltrådt af bestyrelsen i 
Grønlandskredsen og fik ord som: ”Flot 
imødekommelse af grønlandske ønsker” – 
”Udtryk for ærlig bodeling”, med på vejen. 
Den økonomiske model skulle herefter til 
behandling på den ordinære 
generalforsamling i Dansk Sygeplejeråds 
Grønlandskred den 31. oktober 1991.  
 
Vi var nået til midt i oktober og afventede 
afholdelse af denne generalforsamling, hvor 
det hele skulle afgøres. Skulle næste skridt 
være en stiftende generalforsamling til 
etablering af PK, eller ville 
generalforsamlingen sige nej?  
 
Personligt havde det for mig været en sommer 
uden tid til ret meget ferie. Midt i oktober 
kunne jeg dog tage et lille tiltrængt 
arbejdsmæssigt pusterum, tog med min mand 
og vores søn på dengang 9 år, ud på en sejltur. 
Tanken var en tre dage og vi glædede os 
meget til turen og lidt tid sammen. MEN – 
allerede efter få timer var der opkald over 
skibsradioen, mine kolleger i bestyrelsen bad 
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mig komme hjem til et ekstraordinært møde. 
Stemningen var alvorlig, der var pres fra den 
lejr af sygeplejersker i baglandet, som ikke 
var tilfredse med den økonomiske model for 
udskillelsen fra DSR. Man ønskede jeg skulle 
tage til DSR, anmode om genforhandling.    
Jeg var naturligvis parat til at gøre alt hvad 
der skulle til, for de bedst mulige betingelser. 
Så flybillet blev bestilt og dagen efter, som 
var en fredag, måtte jeg af sted ”igen” tværs 
over Atlanten for at forelægge sagen for 
hovedbestyrelsen om mandagen. Sidste frist 
før generalforsamlingen. 
 
Denne fredag morgen vågnede Nuuk op til et 
frygteligt stormvejr – ja med vind i 
orkanstyrke sagde man. Lufthavnen var fyldt 
af mennesker. Bl.a. gæster, forskere m.v. fra 
mange steder i verden, der havde deltaget i en 
konference vist nok om moskusokser. 
Nærmere besked om afgang om en time, lød 
det flere gange før det helt blev aflyst. Vinden 
ville ikke aftage. En situation vi jo kender i 
landet, men den dag sås folk fra andre 
verdensdele, som blev ret fortvivlede over 
ikke at kunne holde deres aftaler i kalenderen, 
der hvor de skulle have været hen. For 
beskeden var, næste fly bliver tidligst 
mandag. 
Jeg gik til rejsebureauet, spurgte hvad de 
kunne gøre, for mandag morgen skulle jeg 
være i København. De ville arbejde på at 
skaffe et lille fly, der kunne flyve til Island 
sidst på dagen, hvis vinden lagde sig, med 
mulighed for at komme videre næste dag til 
DK med Island Air. Men kun hvis der kunne 
samles 9 personer. Jeg meldte mig og i løbet 
af eftermiddagen kom der besked på at møde 
op i lufthavnen. Det stormede stadig, min 
mand og søn kørte mig derud, godt nok noget 
bekymrede. 
Vel ombord – her sad vi 9 personer så og 
fastspændte vores sikkerheds seler. Vi var, to 
fiskere fra rejetrawler på vej hjem til 
Færøerne på orlov, en mor og hendes søn fra 
Sisimiut på vej til Rigshospitalet, to 

Københavnere, to Århusianere og så mig. Lidt 
blege og nervøse for flyveturen, men det klare 
fælles mål at nå vel frem. Piloten bad mig 
tage ansvar for den store termokande kaffe og 
den ene færing afslørede en lille flaske i sin 
inderlomme, der kunne hældes i kaffen, hvis 
det kneb. Piloten sagde til os med et glimt i 
øjet: ”Hvis vi når op over stormen, så skulle 
det være mere roligt østpå”. Vi svarede ham, 
klarer vi det her, så kan vi da klare alt! 
Allerede før flyet kørte ud til start, var vi 9 
passagerer blevet en helt lille familie. 
Snakken gik, kaffen blev drukket, alle viste 
omsorg for hinanden. Så da vi nærmede os 
Island sent aften, havde vi glemt alt om 
stormen i Nuuk, syntes egentlig det lige gik så 
godt, om ikke vi bare kunne fortsætte til 
Kastrup. Det syntes vores dygtige piloter nu 
ikke helt, men næste dag nåede vi frem til 
Kastrup og jeg kom til mødet i DSR om 
mandagen. 
Den positive ånd under denne flyveturen 
gjorde det til en særlig oplevelse for mig - lidt 
krydderi - midt i en af mine største 
udfordringer som formand. Denne post fulgte 
med mig over ved stiftelsen af PK 1. januar 
1992. For generalforsamlingen den 31. 
oktober 1991 godkendte den oprindelige 
økonomiske model som banede vej for 
stiftelsen af PK, selv om det var med et 
knebent flertal på en ret så dramatisk 
generalforsamling, hvor bølgerne gik ret højt. 
 
Men PK var kommet for at blive og kan nu 
fejre 20 års jubilæum, det er så stort og så 
”godt gået”. Af hele mit hjerte ønsker jeg alle 
i PK et stort tillykke og sender de allerbedste 
ønsker for fremtiden.  
 
Ruth Lange formand for PK fra 1. januar 
1992 til 1. maj 1993. Inden da formand for 
Dansk Sygeplejeråds Grønlandskreds fra 1. 
november 1987. 
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Af Formand Karna Jokumsen 
 
Har ikke ønsket at bidrage. 
 
Formand fra 1. maj 1993 til 28. oktober 1999. 
 
Af Formand Anni Svane 
 
Har ikke meldt tilbage på PK’s henvendelse. 
 
Formand i perioden 28.oktober 1999 til 1. juli 
2001. Afløstes frem til nærmeste formands 
valg 15. oktober 2001, af næstformand Turid 
B. Skifte. 
  
Af Formand Birtha Bianco 
 
Har ikke meldt tilbage på PK’s henvendelse. 
 
Formand fra 15. oktober 2001 til 31. marts 
2008, afløses af næstformand Anette Maahr 
frem til tiltrædelse af ny formand i 30. maj 
2008. 
 
Af Formand Karin Holler 
 
Det er resultaterne medlemmerne måler os 
på. 
 
Det er med stor glæde jeg ønsker Peqqissaasut 
Kattuffiat tillykke med 20 års jubilæet.  
20 år er dybest set ingen alder for en 
fagforening, men det er en begivenhed der 
afføder stolthed, for det er en flot og 
livskraftig præstation af så lille en fagforening 
som Peqqissaasut Kattuffiat vitterlig er. De 
mange opgaver der skal løses, er nøjagtig lige 
så store, som for en fagforening med tusindvis 
af medlemmer. Jeg vil derfor give mit bidrag 
til hvilke udfordringer vi har haft i den tid jeg 
har siddet som formand. 
Da komplekse udfordringer kræver 
komplekse svar, vil jeg nøjes med at se på ét 
af de allerstørste områder. 
 

Samfundets og sundhedsvæsenets udvikling 
påvirker direkte Peqqissaasut Kattuffiat og 
sætter derfor også kursen for hvilke opgaver 
Peqqissaasut Kattuffiat skal løse. 
Vi stod midt i en tid med voldsom 
sygeplejerskemangel, stort lønefterslæb og 
manglende ressourcer. Brug af private 
vikarbureausygeplejersker havde nået 
ekstreme højder og denne situation påvirkede 
de fastansatte sygeplejersker og hele vores 
profession, men også medlemstallet i 
Peqqissaasut Kattuffiat. De mange private 
vikarer havde ikke pligt til at blive medlem 
hos os og dette gjorde at det til tider har været 
vanskeligt at drive en faglig organisation, 
hvor medlemstallet var for nedadgående. 
Peqqissaasut Kattuffiat´s økonomi hænger 
uløseligt sammen med medlemstallet. 
Den store mangel på arbejdskraft gjorde at 
både arbejdsgiverne og Sundhedskartellet 
havde en fælles interesse i at løse 
udfordringerne og vi gik derfor til 
overenskomstforhandlingerne med en 
forventning om nogle konstruktive 
forhandlinger, men også en markant 
lønstigning. 
Selv om vi vidste at medlemmerne ikke fik 
noget som helst forærende, så viste det sig at 
OK blev meget usædvanlige og dramatiske, 
med flere sammenbrud. Vi har kæmpet for 
hver eneste krone og det handlede derfor om 
vilje og at opnå maksimale resultater. 
Det er resultaterne, medlemmerne måler os på 
og når medlemmerne betaler kontingent til 
organisationen, forventer de til gengæld, at vi 
skaffer resultater, de kan mærke i 
lønningsposen og i deres ansættelsesvilkår. Så 
enkelt er det.  
Resultatet på 19,6% kender de fleste og det 
blev historisk højt. Men vigtigst af alt, 
resultatet skulle fastholde og tiltrække dygtige 
medarbejdere og afhjælpe den ekstreme 
sygeplejerskemangel. Det var langt om længe 
slut med at favorisere de private 
bureausygeplejersker på bekostning af de 
offentlige ansatte. Det handlede om vilje og 
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om viljen til at gøre en forskel i et trængt 
sundhedsvæsen. Peqqissaasut Kattuffiat har 
opnået stor anerkendelse og respekt og 
sygeplejerskerne har markeret sig centralt i 
det grønlandske sundhedsvæsen.  

De fleste ved, at forbedringer ikke kommer af 
sig selv, men opstår på baggrund af 
forhandlinger mellem lønmodtagernes 
organisationer og arbejdsgivernes 
organisationer. Men når forhandlingerne først 
er afsluttede, burde det ikke give anledning til 
fortsatte diskussioner, men således er det 
desværre. Vi må aldrig tage vores rettigheder 
og vores aftaler for givet. De er udsat for et 
konstant pres og vi kan kun beholde dem, hvis 
vi kæmper for dem og forsvarer dem.  

Det er netop derfor at fagforeninger stadig har 
en fremtid, men vi ved også fra de unge i dag, 
at man skal holde sig til kerneydelserne. Dette 
gælder lønforhandlinger, sikkerhed i 
ansættelsen og ordentlige arbejdsforhold. Så 
essensen er den, at vores eksistensberettigelse 
er afhængig af om vi skaber resultater for 
medlemmerne.  

Jeg vil derfor opfordre alle sygeplejersker til 
at bakke op om deres fagforening, for det er i 
kraft af fællesskab at vi opnår resultater. 
Peqqissaasut Kattuffiat har brug for og kan 
rumme alle Grønlands sygeplejersker.  

Tillykke med jubilæet og alt godt i årene 
fremover. 

Karin Holler 

Formand fra 1. juni 2008 til 30. september 
2010. 
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Kredsbestyrelses nyt første udgave 1990 
 

 



  
     CP Holbøllsvej 4B,  
 Postboks 670,  
 3900 Nuuk.  
 Tel. formanden: +299 361060/533717 
 Sekretariatsleder: +299 361061/582669,  
 Email: formanden@pk.gl / sl@pk.gl 

 Vi skaber udvikling, sikkerhed og overblik – i organisation, fag og samfund. 
 Kattuffik, ilinniagaq inuiaqatigiillu ataatsimut isigalugit, ineriartortisineq, isumannaarineq tamaginnillu eqqumaffiginninneq. 

11 
 



  
     CP Holbøllsvej 4B,  
 Postboks 670,  
 3900 Nuuk.  
 Tel. formanden: +299 361060/533717 
 Sekretariatsleder: +299 361061/582669,  
 Email: formanden@pk.gl / sl@pk.gl 

 Vi skaber udvikling, sikkerhed og overblik – i organisation, fag og samfund. 
 Kattuffik, ilinniagaq inuiaqatigiillu ataatsimut isigalugit, ineriartortisineq, isumannaarineq tamaginnillu eqqumaffiginninneq. 

12  



  
     CP Holbøllsvej 4B,  
 Postboks 670,  
 3900 Nuuk.  
 Tel. formanden: +299 361060/533717 
 Sekretariatsleder: +299 361061/582669,  
 Email: formanden@pk.gl / sl@pk.gl 

 Vi skaber udvikling, sikkerhed og overblik – i organisation, fag og samfund. 
 Kattuffik, ilinniagaq inuiaqatigiillu ataatsimut isigalugit, ineriartortisineq, isumannaarineq tamaginnillu eqqumaffiginninneq. 

13 

Referatet der juridisk begrunder Peqqissaasut Kattuffiats eksistens: 
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Leder fra Tikiusaaq 17. december 1992 
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Indlæg fra en sygeplejerske i Tikuisaaq af 17. december 1992 
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Leder fra Tikiusaaq 28. april 1993 
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Opslagstavlen fra Tikiusaaq 2. april 1998 
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Referatet fra generalforsamlingen 3. november 2011 
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Peqqissaasut Kattuffiats Sekretariat: 
C. P. Holbølls Vej 4B 
Postboks 670 
3900 Nuuk 
 
Telefontid: Mandag – Fredag fra kl. 0800 til 1600, 
med forbehold for møder, forhandlinger o.l. 
 
Formand Inuuti Fleischer  

 
Tlf.: +299 36 10 60 / +299 533717 
Mail: formanden@pk.gl 
 
Sekretariatsleder / fagligkonsulent Olav Øfverlind 
Pedersen 
 
 
 
 
 
 
Tlf.: +299 36 10 61 / +299 582669 
Mail: sl@pk.gl 
 
Web: www.pk.gl 
Mail: peqkat@pk.gl 
Fax: +299 32 21 77 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
     CP Holbøllsvej 4B,  
 Postboks 670,  
 3900 Nuuk.  
 Tel. formanden: +299 361060/533717 
 Sekretariatsleder: +299 361061/582669,  
 Email: formanden@pk.gl / sl@pk.gl 

 Vi skaber udvikling, sikkerhed og overblik – i organisation, fag og samfund. 
 Kattuffik, ilinniagaq inuiaqatigiillu ataatsimut isigalugit, ineriartortisineq, isumannaarineq tamaginnillu eqqumaffiginninneq. 

28 

Peqqissaasut Kattuffiats bestyrelse: 
Formand, Inuuti Fleischer 

 
Regitze Myrup 
 
 
 
 
Nuno Geisler 
 
 
 
 
Sherida Battersby 
 
 
 
 
 
Lise Becker Rosing 
 
 
 
 
 
 
 
Britt Hjorth Christensen. 
 
 
 
 
 
 
 
Pauline Olesen 

 
 
 
 
 
 

Udvalg under Peqqissaasut 
Kattuffiat 
 
Fagligt forum, medlemmer 
Fagligt forum blev nedlagt under 
generalforsamlingen 4. november 2010, der er 
søgt om optagelse i Grønlands Medicinske 
selskab. 
 
Arktisk sygepleje, medlemmer 
Ella Skifte 
Sherida Battersby 
Dorthe Møller 
Lissi Ottosen 
Inuuti Fleischer 
 
Ledende sygeplejersker 
Lene Skriver 
Anne Birgitte Jensen 
Inuuti Fleischer 
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Tillidsrepræsentanter:  
 
Aasiaat Sygehus: Rina Reimer Madsen, 

suppleant Frederikke Inusugtok 

Ilulissat sygehuse: Sika Petersen og suppleant 

Sofiannguaq Mørch 

K1, DIH: Agnes Deprez / Ruth Kreutzmann 

K2, DIH: Petrine Hansen 

K3, DIH: Christina Brogaard Egede 

Kir. Amb, DIH: Kit Funch Bergmann 

OP, DIH: Lissi Bech Ottosen 

Anæstesi, DIH: Nana Kjærgaard 

Intensiv / Kir. Dag afsnit : Caroline Dollerup-

Scheibel 

M1, DIH:  

M2, DIH: Ane Karoline Hegelund-Stubkjær 

A1, DIH: 

Dr. Ingrids sundhedscenter, Nuuk: Apollonie 

Møller 

PI/Ilisimatusarfik, Nuuk: Lene Dahl 

PI/ Center for grundlæggende 

sundhedsuddannelser: Ane Marie Lauridsen 

 

 
Se kontaktinfo på www.pk.gl under 
Tillidsrepræsentanter 
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Kære Medlemmer 
 
Denne side er til ophængning! 
 
Peqqissaasut Kattuffiat’s sekretariat opslår 
hermed alle væsentlige kontaktinformationer 
på de to ansatte i sekretariatet. 
Sekretariatet er dagligt åbent fra kl. 0800 til 
1600, med forbehold for forhandlings 
situationer og perioder, møder ud af huset, 
ferier, kurser og seminarer. 
Det er sekretariatets målsætning, at alle 
henvendelser behandles indenfor 2 hverdage.  
Sekretariatet opfordrer til, at henvendelser 
sker via personlig telefonisk kontakt eller 
Email. Dette for, at sikre kvalitet i vejledning 
og besvarelse af stillede spørgsmål. 
 
Indtalte beskeder, spørgsmål og 
sagsfremstillinger på telefonsvarer vil ikke 
blive behandlet.  
 
Formand: 
 
 Inuuti Fleischer  
 

 
 
CP Holbøllsvej 4B, Postboks 670, 3900 Nuuk 

Tel: +299 361060 

Mobil: +299 533717 

Fax: +299 322177 

Email: formanden@pk.gl  

 

 

 

 

 

Sekretariatsleder / fagligkonsulent: 

 Olav Øfverlind Pedersen 

 
 

CP. Holbøllsvej 4B, Postboks 670, 3900 

Nuuk 

Tel: +299 361061 

Mobil: +299 582669 

Fax: +299 322177  

Email: sl@pk.gl  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


