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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. 
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Formandens leder:  
 
Asasakka ilaasortat / Kære medlemmer 
  
Overenskomstforhandlingerne 2012 var hårde 
og kan man roligt sige, fastlåste i en stram 
finanspolitik og mandat der ikke kunne 
rykkes. Med et resultat på 4,81 % over 4 år og 
4 år til påvirkning af det politiske system til 
reformer i forhold til det gode familie - og 
arbejdsliv, omsorgsdage, og længere barsel til 
både mor og far. Det kan vi godt være 
tilfredse med. 
Sekretariatet takker for medlemmernes 
opbakning ved urafstemning og det der af 
kommende ja på 80,9 % af de afgivne 
stemmer. 
 
PK har været inde i en, skal vi kalde, 
stormomsust periode med sager om ukorrekte 
lønudbetalinger, tilbagesøgninger i løn trods 
klare fejl og mangler fra arbejdsgiverside, 
afskedigelsessager og meget mere. 
I disse sager er det sekretariatets ansvar at 
holde fokus på processen i sagsbehandlingen, 
både hos sig selv og arbejdsgiverside. 
 
 Ja se, det er der de store udfordringer ligger!   
 
Hvad er rimeligt, og hvad er urimeligt, hvad 
er faglig forsvarlighed, og hvad er fagligt 
uforsvarligt?  
 
De eneste, der kan svare på det, er de 
involverede partere, deres syn på hvad ansvar 
er, hvad god praksis er og hvad god etisk og 
moralsk sagsbehandling omfatter. 
 
PK skal kæmpe for medlemmernes 
rettigheder, men med øje på hovedaftalen og 
dens tilrettevisninger i § 1:  
 
”Grønlands Landsstyre og Peqqissaasut 
Kattuffiat er enige om at fremme et godt  
 

 
 
 
 
samarbejde og virke for rolige og stabile 
arbejdsforhold på tjenestestederne” 
 
 
 
 
Dette må også gælde for arbejdsgiverside, 
men sekretariatet må henholde sig til, at 
sagsbehandling eller mangel på samme og 
sagsbehandlingsmetoder hos arbejdsgiver til 
tider udfordrer netop § 1 i hovedaftalen. Det 
kan sekretariatet kun beklage! 
 
Upernaarsiorluarisi / Godt forår. 
 
Bedste hilsner 
Inuuti Fleischer 
Siulittaasoq / Formand 
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Formandens blog: 
 

onsdag den 21. december 2011 
DK-turen og julehilsen  
Kære medlemmer 
 
Uge 50 stod på et tætpakket program i 
Danmark. Møde med forhandlingsafdelingen i 
DSR, gennemgang af ønsker/krav og 
økonomi, gennemgang af en revideret 
samarbejdsaftale PK og DSR, møde i PKA, 
møde med formænd i Sundhedskartellet om 
PPK's vedtægter, møde om 
kontingentopkrævning via DSR m.m. Alt i alt 
en rigtig god tur, hvor jeg kun mødte 
imødekommenhed og velvillighed. 
 
Jeg vil benytte lejligheden til at ønske alle en 
rigtig glædelig jul samt et godt nytår. 
Juullimi ukiortaassamilu pilluaritsi. 
 
Ser frem til et spændende og udfordrende 
2012, som står i overenskomsternes tegn samt 
PK's 20 års jubilæum. 
 
 
Bedste julehilsner 
Inuuti Fleischer 
Formand  
 

tirsdag den 31. januar 2012 
år 2012 - overenskomstforhandlinger 
og besøg fra Danmark  
Asasakka ilaasortat - Kære medlemmer 
 
Tamassi ukiortaami pilluaritsi - Godt nytår til 
jer alle. 
 
Der var d.25.januar 2012 kravsudveksling 
mellem arbejdsgiver og P.P.K. til de 
kommende overenskomstforhandlinger i  
 

 
2012. 
OK 2009 var historisk ved, at vi fik et kæmpe 
lønløft, hvilket også var tiltrængt! 
I år siger Kuupik Kleist, at der ikke vil være 
lønfest!!! 
Overenskomstforhandlinger foregår i ugerne 
10 og 11. 
 
Formanden for DSR og Sundhedskartellet i 
Danmark Grete Christensen og Helle 
Varming, forhandlingschef i 
Sundhedskartellet, kommer på besøg i Nuuk 
20.februar til 23.februar. I den anledning vil 
PK arbejde på, at der bliver afholdt et 
medlemsmøde i Nuuk. 
Nærmere herom senere. 
 
Tillykke til alle PK-medlemmer i anledningen 
af  Peqqissaasut Kattuffiata 20 års jubilæum! 
Stor tak til alle formænd, 
bestyrelsesmedlemmer, 
tillidsrepræsentanterne igennem årene, der har 
gjort et stort stykke arbejde og som har været 
med til at tegne PK i det grønlandske 
samfund. Pilluaritsi! 
 
Bedste hilsner 
Inuuti Fleischer 
Siulittaasoq / formand  
 

fredag den 17. februar 2012 
Besøg af DSR formand Grete 
Christensen og chefforhandler Helle 
Varming, SHK  
Asasakka ilaasortat 
Sapaatip akunnera tulleq Dansk Sygeplejeråd-
ip siulittaasua Grete Christensen kiisalu Helle 
Varming, isumaqatigiinniartartut qullersaat, 
tikeraassapput. 
Siusinnerusukkut ilisimatitsissutigivara 
ataatsimiititsiniarluta, taamaattumik 
iluatsillugu ilaasortanut ataatsimiititissuugut  
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pingasunngorpat 22.februar 2012 nal.16-18, 
Sana'p ataatsimiittarfiani 1-imi. 
 
Aggialluarisi ! 
 
Kære medlemmer 
I næste uge får vi besøg af formanden for 
DSR/SHK Grete Christensen og 
chefforhandler Helle Varming, SHK. 
Som tidligere meddelt, vil der i samme 
anledning, være et medlemsmøde onsdag 
22.februar 2012 kl.16 -18 i konferencelokale 
1 på Sana. 
 
Velmødt! 
 
Inuuti Fleischer 
Siulittaasoq / formand  
 

fredag den 16. marts 2012 
OK 2012  
Asasakka ilaasortat 
PPK Namminersorlutik Oqartussat 
Isumaqatigiinniartartuilu ippassaq 
isumaqatigiissuteqarput, tusagassiutitigut 
nalunaarut takkutissooq. 
Marlunngorpat 20.marts 2012 nal.16-17 Dr. 
Ingrid-ip Napparsimavissuani 
ataatsimiittarfiani mikinermi 
isumaqatigiissutit pillugit 
ataatsimiititsissuunga. 
Sapaatip akunnera naalluarisiuk.  
 
Marlunngorpat aggialluarisi. 
 
Inuuti Fleischer 
Siulittaasoq  
 
Kære medlemmer 
PPK og Selvstyrets Overenskomstafdelingen 
har i går indgået et overenskomstforlig, og der 
udkommer en fælles pressemeddelelse i dag. 
Tirsdag 20.marts 2012 kl.16-17 vil der være  
 

et medlemsmøde om forliget i 
konferencelokale 2 på Dr. Ingrids Hospital. 
God week-end 
 
Vel mødt på tirsdag. 
 
Inuuti Fleischer 
Formand  
 
OK 2012 - Isumaqatigiinniarneq 2012  
Asasakka Ilaasortat 
Taasineq naammassivoq, taasisimasut 80,9% 
isumaqatigiissut akuersaarpaat. 
Taaseqataasimasut tamaasa qutsavigaakka. 
Imaappoq PPK-p/PK-p ilaasortai ukiuni 
sisamani isumqatigiissuteqarput, 
utaqqineqalerporlu Namminersolutik 
Oqartussat isummernissaat, akuerineqaruni 
isumaqatigiissutit nutaat 1.april 2012 
aallarnefigalugu atuutilissapput. Suliassaq 
tullinnguuttoq taasaassoq isumaqatigiissutit 
allaqqissaarnissaat atsiornerilu. Neriuppunga 
allaqqissaarneri kingullermituut 
sivisutigissanngitsoq! 
 
Inussiarnersumik inuulluaqqusillunga 
Inuuti Fleischer  
 
Kære Medlemmer 
Urafstemningen er slut, af de afgivne stemmer 
har 80,9% stemt JA. Tak til alle der har 
afgivet stemmer. 
PPK/PK har således en overenskomstperiode 
på 4 år, og vi afventer tilbagemelding fra 
Selvstyret, som vil spørge deres bagland, 
bliver det stemt hjem, gælder de nye 
overenskomster pr.1.april 2012.  
Efterfølgende skal overenskomsterne 
gennemskrives og underskrives. 
Jeg håber, at det ikke kommer til at tage lige 
så lang tid som sidst! 
 
Med venlig hilsen 
Inuuti Fleischer  
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Sekretariatslederens stund: 
 
Kære medlemmer 
 
Jeg sad en dag i den forgangne tid og 
spekulerede over hvad ytringsfrihed egentligt 
dækker over. 
 
Og i FN's Verdenserklæring om 
menneskerettigheder artikel 19 står følgende: 
 
"Enhver har ret til menings- og ytringsfrihed; 
denne ret omfatter frihed til at hævde sin 
opfattelse uden indblanding og til at søge, 
modtage og meddele oplysning og tanker ved 
et hvilket som helst meddelelsesmiddel og 
uanset landegrænser." 
 
Der ud over siger Den Europæiske 
Menneskerettighedskonvention artikel 10 
følgende:  
 
"Stk. 1. Enhver har ret til ytringsfrihed. 
Denne ret omfatter meningsfrihed og frihed til 
at modtage eller meddele oplysninger eller 
tanker, uden indblanding fra offentlig 
myndighed og uden hensyn til landegrænser. 
Denne artikel forhindrer ikke stater i at 
kræve, at radio-, fjernsyns- eller 
filmforetagender kun må drives i henhold til 
bevilling. 
Stk. 2. Da udøvelsen af disse 
frihedsrettigheder medfører pligter og ansvar, 
kan den underkastes sådanne formaliteter, 
betingelser, restriktioner eller 
straffebestemmelser, som er foreskrevet ved 
lov og er nødvendige i et demokratisk 
samfund af hensyn til den nationale sikkerhed, 
territorial integritet eller offentlig tryghed, for 
at forebygge uorden eller forbrydelse, for at 
beskytte sundheden eller sædeligheden, for at 
beskytte andres gode navn og rygte eller 
rettigheder, for at forhindre udspredelse af  
 
 

fortrolige oplysninger, eller for at sikre 
domsmagtens autoritet og upartiskhed.” 
 
Ser man så på juraen der kan begrænse den 
enkeltes ytringsfrihed, gør følgende sig 
gældende: 
 
Forvaltningsloven afsnit om tavshedspligt. 
Offentlighedslovens afsnit om aktindsigt. 
Straffelovens afsnit om Injurie.  
Retsplejeloven. 
 
Ingen af disse love kan eller vil pålægge 
mennesker at kommunikere og udføre 
aktiviteter, der ikke strider mod disse love, i 
det offentlige rum og i deres fritid. 
 
Sundhedspersonale er pålagt tavshedspligt i 
medfør af deres arbejde, og de informationer 
der om patienten kommer den enkelte 
sygeplejerske til kende.  
 
Kan man forhindres i at tale med og udføre 
aktiviteter med nuværende eller tidligere 
kollegaer i det offentlige rum i ens fritid. Der 
må svaret være nej. 
Selvfølgelig må man tage kontakt og deltage i 
aktiviteter sammen, selv om man 
arbejdsmæssigt er blevet pålagt ”ingen 
kontakt”. Det er naturligt, at man i disse 
situationer undgår emner, der er følsomme i 
det respektive forhold.  
Ingen leder eller ledelse må knægte ytrings- 
og forsamlingsfriheden, så længe den foregår 
i den enkeltes fritid. Hvilket i sin simple 
betydning betyder, at alle både nuværende og 
tidligere ansatte samt ansatte der er udsat for 
eksempelvis tjenstlige undersøgelser, gerne 
må mødes og tale frit, når blot der ses bort fra 
arbejdsmæssig pålagt tavshed og det i ovenfor 
nævnte lovgivning. 
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At tænke sig: 
 
Hvad gør vi, når et menneske er kommet i 
knibe, har fået håret i postkassen, har trådt i 
spinaten, har mistet eller er blevet fyret? 
 
Oftest tager mennesket sit gode tøj og går, ja 
faktisk over på den anden side af gaden, ser 
ned og forsøger at undgå øjenkontakt, flygter 
fra virkeligheden og afviser faktisk sine 
medmennesker, der er ramt af en stress, krise 
eller sorg. 
 
Er det det vi skal gøre, eller skal vi vise 
omsorg og give nærvær? 
 
Hvad kan vi gøre for at hjælpe og forebygge 
et alvorligt kriseforløb og eventuelt udvikling 
af PTSD hos det ramte menneske? 
 
Ja vi skal i hvert fald ikke søge væk fra dem, 
vi skal i stedet blot som det opstilles i Femina 
43/2010 følge disse 10 råd: 
 

1. Vis ægte interesse og omsorg 
2. Lad aldrig som ingenting 
3. Du behøver ikke at kunne forstå 

fuldstændigt 
4. Når din ven har lyst til at tale, så spørg 

i detaljer. 
5. Bliv ved med at spørge 
6. Regn ikke med, at sorgen forsvinder 
7. Hjælp din ven til også at have et 

fristed 
8. Vær ikke bange for at gøre din ven 

ked af det 
9. Kast dig ud i det, der er ikke noget 

rigtigt tidspunkt 
10. Vær tålmodig 

 
Blot en husker til de situationer hvor livet er 
svært for vores kollegaer, venner og familie. 
 
Nu nærmer tiden sig: 
 
 

 
Senest 10. september 2012 skal der have 
været tid til opstilling og herefter valg til PK’s 
bestyrelse, jf. § 9 stk. 4. Bestyrelsen skal 
herefter præsenteres efterfølgende på 
generalforsamlingen, der i år er fastsat til at 
stå den 01. november 2012. 
Opstillingsblanket og hvem der genopstiller 
fra den nuværende bestyrelse, finder I senere i 
bladet. 
 
 
Vi har igen været så heldige at modtage 
artikler omhandlende sygepleje, det handler 
bl.a. om følgende: 
 
Opfølgende telefonisk kontakt til kvinder 
opereret for underlivskræft. 
Fischer Nielsen S, Damgaard Petersen M.  
 
Og  
 
Læring i praktikken af Else Thygesen, 
sygeplejelærer på PI 
 
Samt et skriv om: 
 
Uddannelse af nye sundhedsplejersker, af 
Klara Thorsen. 
 
Og sluttelig referat fra: Sundhedsplejens 
deltagelse i NoSB’s konference i Oslo, Børn 
og unge - 
normalitet og udfordringer, september 2011. 
Ref. Klara Thorsen 
 
Det er igen et spændende blad, et spændende 
Tikiusaaq og min forhåbning er, at I vil nyde 
det i fulde drag. 
 
 
Med venlig hilsen 
Sekretariatsleder i PPK/PK 
 
Olav Øfverlind Pedersen 
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Ordinært valg til PK’s bestyrelse: 
 
I forbindelse med, at der i år skal afholdes 
ordinært valg til PK’s bestyrelse følger 
hermed en kort beskrivelse af hvorledes det 
skal foregå. 
 
Jf. vedtægternes § 9 stk. 4, skal der afholdes 
bestyrelsesvalg hvert 3 år, første gang i 2006.  
 
Anmeldelse af kandidatur til bestyrelsen skal 
være sket senest den 10. september i valgåret, 
i den forbindelse er det besluttet, at:  
 
Anmeldelse af kandidatur kan ske i perioden 
30. april 2012 til 28. maj 2012.   
 
Herefter udsendes der et valg Tikiusaaq, med 
valgoplæg og billede af kandidaterne og en 
egentlig stemmeseddel der skal sendes til PK 
inden for tidsfristen for valghandlingen, som 
er: 
 
Valghandlingen vil herefter foregå i perioden 
28. maj 2012 til 22. juni 2012.  
 
I den situation hvor der kun er anmeldt det 
antal kandidater, der som maksimum skal 
være i bestyrelsen, er disse valgt uden 
afstemning (jf. vedtægternes § 9 stk.4.). 
 
PK’s bestyrelse ser i dag således ud: 
Formand: Inuuti Fleischer (på valg i 2013) 
Næstformand: Britt Hjorth Christensen 
Menigt medlem: Lise Becker Rosing 
Menigt medlem: Pauline Olesen 
Menigt medlem: Sherida Battersby 
Menigt medlem: Nuno Geisler 
Menigt medlem: Vakant 
 
Følgende genopstiller: 
Britt Hjorth Christensen 
Pauline Olsesen 
 
 

 
Følgende genopstiller ikke: 
Sherida Battersby 
Nuno Geisler 
Lise Becker Rosing 
 
Der ud over er der: 
Menigt medlem: Vakant 
 
Altså i alt fire pladser i bestyrelsen, der ikke 
har opstillere. 
 
Opstillere skal være medlemmer af PK, for at 
kunne komme i betragtning. 
 
Det er sekretariatets forhåbning, at der er 
opstillere så der kan afholdes kampvalg. 
 
 
Med venlig hilsen  
 
Sekretariatet. 
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Ordinært valgt til PK’s bestyrelse 2012 
 
Som medlem af PK’s bestyrelse vil du være med til, at effektuere generalforsamlingens 
beslutninger og samtidig får du stor indflydelse på bl.a. overenskomst og sygeplejen i Grønland. 
Har du spørgsmål i forbindelse med et kandidatur eller bestyrelsens arbejde, er du velkommen til at 
kontakte bestyrelsen (kontakt data findes på www.pk.gl ) eller sekretariatsleder Olav Øfverlind 
Pedersen på sl@pk.gl eller 361061. 
 
Med venlig hilsen 
Peqqissaasut Kattuffiat 
 
Sekretariatsleder 
Olav Øfverlind Pedersen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Til anmeldelse som kandidat til bestyrelsesmedlem i Peqqissaasut Kattuffiat: 
 
Navn:     medlemsnummer:  
 
Stilling:     telefonnummer:  
 
Ansættelsessted:    afdeling:   
 
Privatadresse:     postbox:   
 
Post.nr og by:        
 
Undertegnede kandidat erklærer herved, at jeg er villig til at modtage valg til bestyrelsen 
 
Dato:  underskrift:      
 
Der kræves ingen stillere til valget. 
 
Indsendes til Peqqissaasut Kattuffiat´sekretariat senest 28. maj 2012 kl.1200, postboks 670, C.P.Holbøllsvej 4B, 
3900 Nuuk. 
 
Navn: 
 
Stilling:                                           Alder:      ansættelsessted: 
 
Valgoplæg og billede (elektronisk): 
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Opfølgende telefonisk kontakt til kvinder 

opereret for underlivskræft. 

Sygeplejerske Fischer Nielsen S, Damgaard 

Petersen M.  

 

Denne artikel er en praksisbeskrivelse der 

beskriver, hvorledes opfølgende telefoniske 

kontakter til kvinder der er opereret for 

underlivskræft praktiseres.  Flere 

evidensbaserede studier viser, at opfølgende 

telefonisk kontakt foretaget af sygeplejersker 

til kræftpatienter er en hensigtsmæssig og 

effektiv metode til at støtte patienterne 

gennem rehabilitering. Opfølgende telefonisk 

kontakt imødekommer patientens behov og 

identificerer sygeplejefaglige 

problemstillinger.  

På afsnit Y5 tilbyder kontaktsygeplejersken 

kvinden, uanset om hun er færdigbehandlet 

med operation eller skal have efterbehandling, 

to telefoniske kontakter efter udskrivelsen. 

Disse samtaler finder oftest sted en uge efter 

mikroskopisvar samt en måned herefter. Ud 

fra faktabokse illustreres fremgangsmåden for 

opfølgende telefoniske kontakter samt hvilke 

samtaleemner der oftest berøres. De 

opfølgende telefoniske kontakter 

eksemplificeres med to cases og forstås ud fra 

de teoretiske begreber Illness og Disease. 

Sygeplejerskerne anser opfølgende 

telefoniske kontakter som en betydnings- og 

meningsfuld sygeplejeopgave. 

 

<Key-words> 

Opfølgende telefonisk kontakt, rehabilitering, 

underlivskræft, kontaktsygeplejerske, 

psykosocial støtte og omsorg 

 

<Rubricering> 

420_Sygeplejefagligt 

<Emne> 

Rehabilitering 

<Rubrik> 

Opfølgende telefonisk kontakt til kvinder 

opereret for underlivskræft 

<Byline> 

Af Sine Fischer Nielsen, sygeplejerske, og 

Maiken Damgaard Petersen, sygeplejerske 

<manchet> 

Artiklen beskriver, hvordan opfølgende 

telefonisk kontakt til kvinder opereret for 

underlivskræft er en integreret del af 

sygeplejerskens virksomhedsområde og anses 

for en betydningsfuld sygeplejeopgave på 

Gynækologisk afsnit Y5, Aarhus 

Universitetshospital Skejby.  

Efter endt læsning forventes det at læseren har 

kendskab til, 

 organisering af og overordnet indhold 

i opfølgende telefonsamtaler med 
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kvinder, som har eller har haft kræft i 

underlivet. 

 

En kræftdiagnose kan medføre problemer af 

såvel fysisk, psykisk, social som eksistentiel 

karakter. Navnlig støtte og omsorg kan være 

svært at bede om hjælp til, når man befinder 

sig i en svær livssituation (1,2). Patienter 

udskrives ofte med velmenende ord fra 

sygeplejersken: 

”Ring endelig hvis der er noget..” eller ”Sig 

til, hvis der er noget jeg kan gøre..” 

Sygeplejerskerne på gynækologisk afsnit 

oplevede, at kvinder opereret for 

underlivskræft meget sjældent henvendte sig 

til sygeplejerskerne efter udskrivelsen. Derfor 

opstod tilbuddet om, at sygeplejersken i stedet 

henvendte sig til kvinderne. Det viste sig, at 

kvinderne faktisk havde et behov for 

rådgivning af en sygeplejerske (2,3). 

Denne artikel beskriver hvordan opfølgende 

telefonisk kontakt til kvinder opereret for 

underlivskræft praktiseres. Artiklen baseres 

på praksiserfaringer, men har afsæt i litteratur 

og evidensbaserede studier. Via bokse 

beskrives typiske samtaleemner med 

eksempler på, hvordan de opfølgende 

telefoniske kontakter organiseres.  

Evidensbaserede studier viser, at opfølgende 

telefonisk kontakt foretaget af sygeplejersker 

til kræftpatienter er en hensigtsmæssig og 

effektiv metode til at støtte patienterne 

gennem rehabilitering og efterbehandling. 

Opfølgende telefonisk kontakt imødekommer 

patientens behov og identificerer 

sygeplejefaglige problemstillinger. 

Patienterne føler sig set, hjulpet og rådgivet, 

så egenomsorgen fremmes. For at 

imødekomme dette, er det af stor betydning, 

at den sygeplejerske, der foretager 

telefonopkaldet, er kendt af patienten (3,4).  

Opfølgende telefonisk kontakt har været 

praktiseret til alle kvinder på afsnittet siden 

2005, uanset om de er færdigbehandlet med 

operation, eller om de skal modtage 

efterbehandling i onkologisk regi. 

Kontaktsygeplejersken kontakter kvinden ca. 

en uge efter det endelige mikroskopisvar samt 

igen en måned herefter. Se boks 1. 

Formålet med opfølgende telefonisk kontakt 

er at yde psykosocial støtte og omsorg, at 

rådgive, skabe kontinuitet og tryghed for 

kvinden samt at skabe sammenhængende 

patientforløb. Endvidere er tilbuddet om 

opfølgende telefonisk kontakt baseret på en 

undersøgelse foretaget på afsnittet i 2004, der 

viste, at de kvinder, som er færdigbehandlet 

ved operation, kan have behov for 

professionel støtte i rehabiliteringsfasen. 

Kvinderne i undersøgelsen udtrykte et særligt 

stort behov for professionelt støtte og 
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intervention omkring det tidspunkt, hvor de 

genoptager deres arbejde. På dette tidspunkt 

oplever mange, at støtten og interessen fra 

omgivelserne daler (2).  

Opfølgende telefoniske kontakter finder netop 

sted på to forskellige tidspunkter i 

rehabiliteringen, så kvindens behov tilgodeses 

ved, at der tages udgangspunkt i at møde 

kvinden i hendes levede liv med de 

problemer, hun oplever. Se boks 2 og case 1 

og 2. 

Casene illustrerer to kvinder i meget 

forskellige livssituationer. Mia har fået 

besked om, at hun ikke længere har kræft, og 

Kirsten har fået at vide, at hun stadig er 

kræftsyg og skal igennem kemobehandling. 

Mia og Kirstens livssituation kan i et teoretisk 

perspektiv belyses ved begreberne illness og 

disease. Casene illustrerer to forskellige 

eksempler på opfølgende telefonisk kontakt. 

 

Begreberne illness og disease 

Illness skal forstås som måden hvorpå 

mennesker opfatter, fortolker, kommunikerer 

om og reagerer  på kropslige forandringer. 

Oplevelsen af illness er subjektiv og afhænger 

af kulturel baggrund, psykosociale oplevelser 

samt personlige erfaringer. Disease er måden 

hvorpå sundhedsprofessionelle fortolker 

menneskets oplevelse af lidelse. I 

sundhedsvæsenet relaterer diseasebegrebet sig 

ofte til objektive og målbare fysiske og/eller 

psykiske forandringer. Således kan der være 

fundamental forskel i oplevelsen af sygdom 

fra patientens versus de 

sundhedsprofessionelles perspektiv, selvom 

det drejer sig om den samme tilstand (5).  

Mia oplever, at hun fortsat føler sig som en 

kræftpatient, selvom lægen siger, at hun er 

rask.  Mia oplever således illness trods 

fraværet af disease. Sygeplejersken møder 

Mia, der hvor hun er, og anerkender hendes 

følelser og tanker i oplevelsen af illness, og på 

den måde gives der tid og rum til at svinge 

mellem modpoler som sorg og glæde. For at 

støtte Mia i at mestre sin situation som 

helbredt kræftpatient, tilbyder sygeplejersken 

Mia at deltage i et rehabiliteringskursus. 

Sygeplejersken tager således udgangspunkt i 

Mias levede liv og oplevede problemer og 

støtter hende i hendes følelser.  

Casen illustrerer, at der i dag er fokus på 

hurtig og effektiv behandling, hvilket 

medfører, at den tid patienten er i kontakt med 

systemet bliver kort og intenst. En 

kræftsygdom medfører ikke blot 

problemstillinger af fysisk karakter, men kan 

også medføre problemstillinger af psykisk, 

social og eksistentiel karakter. Derfor er der 

behov for hjælp og støtte til at forholde sig til 

en helt ny virkelighed, når man er helbredt 

kræftpatient. Sygeplejersken har ifølge sit 
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virksomhedsområde en særlig opgave med 

hensyn til at udføre sygepleje af 

rehabiliterende karakter. Det er centralt at 

have blik for det hverdagsliv, kvinden lever, 

idet det er her sygdommens konsekvenser 

kommer til udtryk og behovet for hjælp og 

støtte opstår. Opfølgende telefoniske 

kontakter betragtes således som en del af den 

rehabiliterende indsats.  

I casen om Kirsten er oplevelsen af illness 

hovedsageligt forbundet med fysisk ubehag 

som kvalme, manglende appetit og nedsat 

mavetarmfunktion. Dermed fortolker 

sygeplejersken ud fra et 

sundhedsprofessionelt perspektiv Kirstens 

oplevelse som et udtryk for disease. Det 

understreger vigtigheden af, at den 

sygeplejerske, der foretager den opfølgende 

telefoniske kontakt, skal have indgående 

specialekendskab, så hun kan rådgive Kirsten. 

Rådgivning i forhold til de fysiske gener 

bliver således kernen i samtalen. Kirsten har 

spørgsmål angående bivirkninger til den 

forestående kemobehandling, og 

sygeplejersken møder Kirsten ved at gøre det 

forestående konkret og håndgribeligt. Ved 

den næste opfølgende telefoniske kontakt kan 

oplevelserne af illness og disease være af en 

hel anden karakter, da Kirsten formentlig vil 

være et andet sted i sit sygdomsforløb.  

Som det illustreres i casene er begreberne 

illness og disease nødvendigvis ikke til stede 

samtidig. Den illness, patienten oplever, kan 

ikke altid oversættes til disease af de 

sundhedsprofessionelle, lige såvel som de 

sundhedsprofessionelle kan tillægge en 

patient en sygdom, uden at vedkommende 

selv oplever sig som syg (5).  

Ovenstående viser, hvorfor der ikke kan 

udarbejdes et standardskema for opfølgende 

telefoniske kontakter, idet det netop er 

kvindens levede liv og oplevede problemer, 

der er kernen i samtalen og dermed fokus for 

den rehabiliterende indsats. Dette vil ofte gøre 

samtalerne uforudsigelige og kræve 

baggrundsviden, erfaring og empati hos den 

sygeplejerske, som skal udføre de opfølgende 

telefoniske kontakter.  

 

Patienten skal kende sygeplejersken 

Fordele og ulemper ved de opfølgende 

telefoniske kontakter kan anskues fra såvel 

kvindens vinkel som fra sygeplejerskens. 

Evidensbaserede studier viser, at opfølgende 

telefoniske kontakter til mennesker med kræft 

er en hensigtsmæssig og effektiv måde at yde 

psykosociale støtte på, og at sygeplejefaglige 

problemstillinger kan opspores og 

identificeres tidligt. Studierne viser også, at 

det er vigtigt for patienterne, at de kender 

sygeplejersken, at sygeplejersken har 
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specialekendskab, og at sygeplejersken har 

været involveret i deres behandlingsforløb 

(3,4).  

Kvinderne, som sygeplejerskerne på afsnittet 

har haft kontakt med, giver udtryk for, at de 

finder tryghed i at bliver ringet op af en af de 

sygeplejerske, de kender, og som har fulgt 

dem under deres indlæggelse. Det styrker 

oplevelsen af kontinuitet for kvinden og for 

sygeplejersken. Opfølgende telefonisk 

kontakt giver kvinderne mulighed for, at tale 

med en sygeplejerske om emner, som kan 

være vanskelige at tale om med deres 

nærmeste. For nogle kan det også opleves 

nemmere at bringe nogle emner på banen, når 

de ikke sidder ansigt til ansigt med 

sygeplejersken. Opfølgende telefonisk 

kontakt kan samtidig give anledning til, at 

kvinderne får svar på spørgsmål, der er 

opstået efter udskrivelsen. Sygeplejersken har 

mulighed for at identificere og opspore 

aktuelle og potentielle sygeplejefaglige 

problemer og sikre at kontakten til onkologisk 

afdeling eller anden behandlende afdeling om 

nødvendigt etableres.  Det er en fordel, at alle 

kvinder tilbydes opfølgende kontakt, idet der 

herved sikres kontakt til de kvinder, der ellers 

selv ville have svært ved at tage initiativ til at 

kontakte afdelingen ved behov.   

 

En meningsfuld opgave 

Opfølgende telefonisk kontakt kan være en 

tidskrævende proces i en travl hverdag, og 

sygeplejersken kan føle, at der går tid fra 

aktuelle patientforløb, ordningen kræver 

planlægning i forhold til sygeplejerskens 

skiftende arbejdstider, og det være vanskeligt 

at træffe kvinden hjemme, når hun genoptager 

sit arbejde eller er til behandling i onkologisk 

regi. Træffes kvinden gentagne gange ikke 

hjemme sendes en hilsen med brev om, at hun 

er velkommen til at kontakte afdelingen, hvis 

hun har behov for det. Sygeplejersken skal 

være opmærksom på, at nogle kvinder ikke 

skal kontaktes i det tidsrum, hvor de sover til 

middag, og at det er vigtigt at holde sig for 

øje, at det nonverbale sprog går tabt ved 

telefonisk kontakt. 

Nogle kvinder finder så stor tryghed i at blive 

kontaktet telefonisk af sygeplejersken, at de 

ønsker, at kontakten skal fortsætte. Det er 

sygeplejerskens opgave at vurdere, hvorvidt 

der er sygeplejefaglige årsager til at fortsætte 

de opfølgende telefoniske kontakter ud over 

de to opringninger, som tilbuddet består af.   

Implementeringen af de opfølgende 

telefoniske kontakter har været en lang og 

tidskrævende proces, men i dag er tilbuddet 

blevet en integreret del af sygeplejerskens 

arbejde, og det opleves som en meningsfuld 

sygeplejeopgave. På baggrund af erfaringer, 
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undersøgelser på afdelingen, litteratur og 

evidensbaserede studier har sygeplejerskerne 

på afsnittet erkendt, at kvindernes potentielle 

rehabiliteringsproblemer er en vigtig del af 

sygeplejerskens ansvars- og arbejdsområde, 

som nu imødekommes. 

 

Sine Fischer Nielsen og Maiken Damgaard 

Petersen er ansat på afsnit Y5, Aarhus 

Universitetshospital, Skejby, som er et af 

landets fem gynækologisk-onkologisk centre, 

hvor der opereres for livmoderhalskræft, 

livmoderkræft, æggestokkekræft samt kræft i 

de ydre kønsorganer. 

 

E-mail: maikpete@rm.dk 
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Boks 1 

Fremgangsmåde for opfølgende telefoniske 

kontakter 

 

 Opfølgende telefonisk kontakt aftales, 

når kvinden får mikroskopisvar efter 

operationen. 

 Kvinden kontaktes to gange: ca. en 

uge efter mikroskopisvar og igen ca. 

en måned herefter. 

 Label med kvindens data samt 

telefonnummer sættes ind i en 

kalender. 
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 Det er den enkelte sygeplejerskes 

ansvar at orientere sig i kalenderen. 

 Er kontaktsygeplejersken forhindret i 

at kontakte kvinden, uddelegeres 

opgaven til en anden sygeplejerske, 

der er kendt af kvinden.  

 Sygeplejersken forbereder sig forud 

for samtalen ved at læse den 

elektroniske sygeplejeepikrise 

igennem.  

 Om muligt afholdes samtalen i et stille 

rum uden forstyrrelser 

 Da samtalen tager udgangspunkt i 

kvindens behov, kan indholdet være 

uforudsigeligt. Samtalen kommer 

derved til at foregå i et samspil 

mellem kvinden og sygeplejersken.  

 Sygeplejersken dokumenterer det 

centrale af samtalen i den elektroniske 

sygeplejeepikrise. Dermed udgør 

sygeplejepapirerne et vigtigt redskab 

ved senere kontakter. 

 Sygeplejersken vurderer, om der er 

sygeplejefaglige grunde til, at kvinden 

tilbydes mere end to opfølgende 

telefoniske kontakter. 

 Varighed: Ca. 15 min afhængigt af 

behov. 

 

 

Boks 2 

Hyppige  samtaleemner 

Fysiske områder: 

 Træthed 

 Smerter og smertebehandling 

 Appetitløshed og kvalme 

 Mave-tarmproblemer 

 Fysisk aktivitet i tiden efter operation 

 Bivirkninger til efterbehandling 

(stråleterapi og kemoterapi)   

 Seksualitet (tørre slimhinder, 

blødning, hormoner, samliv) 

 

Psykiske, sociale og eksistentielle områder: 

 Tristhed, sorg og frygt for fremtiden  

 Tro og håb 

 Bodyimage (operation, ar, hårtab) 

 Relation til familie og venner 

 Økonomisk støtte (forsikring, legat) 

 Arbejde/arbejdsplads 

 Rehabiliteringstilbud  

 Patientforeninger og psykologsamtaler 

(Kræftens Bekæmpelse, Kræft i 

underlivet (KIU) 

 Sygeplejersken vurderer om der er 

sygeplejefagligt belæg for at kvinden 

tilbydes mere end to opfølgende 

telefoniske kontakter. 

 Varighed: Ca. 15 min – afhængigt af 

behov. 
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Case 1. 

Mias historie 

Mia er 31 år, gift med Rasmus og har 

en datter. Mia har fået konstateret 

livmoderhalskræft og har fået fjernet 

livmoder og livmoderhals. Ved den 

ambulante samtale, efter operationen, 

får Mia at vide, at hun er 

færdigopereret og overgår til et 

femårigt kontrolforløb.   

”Har du tid til at snakke?” spørger 

sygeplejersken, da hun kontakter Mia 

en måned efter den ambulante 

samtale. Mia bekræfter; hun har set 

frem til at blive ringet op. ”Hvordan 

har du det?” spørger sygeplejersken. 

Mia svarer, at hun har mange 

dobbeltfølelser. Sygeplejersken kan 

høre, at Mia bliver ked af det, og hun 

får tid til at samle sig. Mia fortæller, at 

det er svært at rumme den store glæde 

over at være rask, når hun aldrig har 

følt sig syg. ”Men alligevel føler jeg 

mig som en kræftpatient”. 

Sygeplejersken støtter Mia i følelsen 

af ambivalens. Det kan være en 

længere proces at bearbejde de tanker, 

der opstår i forbindelse med en 

kræftdiagnose.  

 Kræftpakkerne bevirker, at 

kræftbehandlingen går hurtigt, men det 

kan følelsesmæssigt være svært at få 

sjælen med. Mia fortæller, at hun nu er 

begyndt at tænke over de langsigtede 

konsekvenser af operationen.  ”Jeg føler, 

at jeg har mistet en del af min 

kvindelighed. Jeg har altid ønsket mig tre 

børn”. 

”Kan jeg stole på min krop igen, og vil jeg 

overhovedet opdage, hvis det kommer 

igen?” spørger Mia. ”Rasmus siger, at jeg 

skal holde op med at tænke sådan. Lægen 

har jo sagt, at jeg er rask”. Sygeplejersken 

støtter Mia i, at det er naturligt at have de 

tanker, når man har haft kræft uden at 

have symptomer på det. Hun informerer 

om symptomerne på tilbagefald og tager 

dermed Mia alvorligt. 

Sygeplejersken oplyser Mia om et 

rehabiliteringskursus, afdelingen tilbyder 

kvinder, der er færdigbehandlet efter 

operation. Her gives mulighed for at møde 

ligestillede, og der undervises i bl.a. 

seksualitet, ændret kropsopfattelse samt 

det at vende tilbage til hverdagen som 

helbredt kræftpatient.  
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Case 2. 

Kirstens historie 

 

Kirsten, 63 år, er gift med Hans. 

Kirsten har netop gennemgået en stor 

operation for æggestokkekræft og har 

for en uge siden fået at vide, at hun 

skal have efterbehandling med 

kemoterapi. 

 

”Hvordan er det at være hjemme 

igen?” indleder sygeplejersken. 

Kirsten fortæller, at det er dejligt, men 

hun kan ikke forstå, at hun skal være 

så træt. ”Hans må overtage mange af 

mine gøremål, fordi jeg ikke har det 

godt”. Sygeplejersken identificerer 

flere sygeplejefaglige 

problemstillinger som kvalme og 

manglende appetit og vurderer, at det 

kan skyldes nedsat mavetarmfunktion. 

Sygeplejersken vejleder og informerer 

i forhold til dette.  

 

”Kan Hans og du sætte ord på det, der 

er svært?”. Kirsten svarer: ”Tja, Hans 

er så følsom, og jeg vil ikke bekymre 

ham”. Sygeplejersken opfordrer 

Kirsten til at inddrage Hans så meget 

som muligt i sine tanker. Måske 

tænker Hans det samme? Det kan 

være en hjælp for dem begge at få talt 

om det, der er svært.  

 

Sygeplejersken vil sikre, at Kirsten har 

hørt fra den onkologiske afdeling, 

hvor hun skal have efterbehandling. 

Det kan Kirsten bekræfte, idet hun 

netop har modtaget en indkaldelse til 

samtale. Hun er nervøs for 

kemobehandlingen. Kirsten refererer 

til en nabo, der for mange år siden fik 

kemoterapi og havde frygtelige 

bivirkninger. Sygeplejersken 

informerer om de typiske forventelige 

bivirkninger til netop denne 

kemobehandling og afkræfter dermed 

nogle af Kirstens bekymringer. 

Sygeplejersken fortæller, at de på 

onkologisk afdeling vil tale mere om 

dette. At Kirsten vil tabe sit hår er en 

kendsgerning. De taler om brugen af 

paryk og tørklæder.   

Sygeplejersken ønsker Kirsten held og 

lykke med kemobehandlingen, og de 

aftaler, at sygeplejersken vil ringe igen 

om en måneds tid. 
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Læring i praktikken af Else Thygesen, sygeplejelærer på PI 
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Uddannelse af nye 
sundhedsplejersker  
 

    
 
Efter mere end 10 års arbejde med 
uddannelsesforslag, revideringer m.m. er en 
ny uddannelse endelig parat til de fremtidige 
sundhedsplejerskestuderende.  
Fra Grønland er der i de sidste år uddannet 1 
sundhedsplejerske årligt. Det betyder, at alle 
sundhedsplejerskestillinger i Nuuk er besat af 
uddannede sundhedsplejersker Der er fortsat 
mangel på grønlandske sundhedsplejersker, 
og de fleste kystdistrikter er afhængige af 
arbejdskraft udefra. 

Sundhedsplejen er et vigtigt, alsidigt og 
spændende felt at arbejde i. Sundhedsplejen er 
en del af sundhedsvæsenet, og det meste 
arbejde foregår der, hvor børnene er, dvs. i 
hjemmene i daginstitutionerne og i skolerne. 
Som sundhedsplejerske beskæftiger du dig 
med sundhedspleje i forhold til børn og unge 
og deres forældre. Du undersøger og følger 
børnene, fra fødslen, til de går ud af 
folkeskolen, og du rådgiver og vejleder deres 
forældre.                                                           
Fra befolkningen, politikere og medier er der 
en generel, stor og positiv opmærksomhed på 
børne-, unge- og familieområdet.                                                                        

Jeg vil gerne ud fra den nye bekendtgørelse 
informere lidt om den nye uddannelse og 
adgangskriterier.                                                                                                                                           

Sundhedsplejerske uddannelsen er en 
specialuddannelse, der nu varer 1½ år 
svarende til 90 ECTS - points. Uddannelsen 
indeholder 12 mdrs. teori og 6 mdrs. praktik 
Specialuddannelsen udbydes af 

professionshøjskolerne og foregår på VIA i 
Århus og på Metropol i København.  

For at få adgang til uddannelsen skal 
ansøgeren opfylde følgende betingelser: 

 Bestået dansk eller udenlandsk 
sygeplejerskeeksamen på 
bachelorniveau eller anden dansk eller 
udenlandsk sygeplejerskeeksamen 
samt et modul i en diplomuddannelse i 
videnskabsteori og – metode eller 
tilsvarende 

 Dansk autorisation som sygeplejerske 
(det kan der søges om) 

 Klinisk erfaring fra ansættelse som 
sygeplejerske svarende til mindst 2 års 
fuldtidsansættelse inden for minimum 
to af følgende områder, heraf mindst 
et ansættelsesforløb af 8 måneders 
varighed: 

1. svangre - og barselspleje 
2. neonatalogi 
3. pædiatri 
4. børne – og ungepsykiatri 
5. lægekonsultation 
6. hjemmesygepleje 

 Skriftlig ansættelsesaftale med en 
kommune, (for Færøerne og grønland 
gælder ansættelse under statslige 
myndigheder) omfattende systematisk, 
superviseret og vejledt klinisk 
uddannelse af et samlet omfang på 6 
måneder. 

 
En ansættelse i sundhedsplejen i fx Nuuk kan 
være med til at opfylde adgangsbetingelser. 
 
Vil du vide mere om uddannelsens indhold og 
tilrettelæggelse m.v., kan du finde det i den 
nye bekendtgørelse på: 
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710
.aspx?id=137293 
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Ansøgningsmateriale og detaljerede 
oplysninger om adgangsbetingelser fås på 
www.viauc.dk og www.phmetropol.dk. 
Ansøgningsskemaet skal sendes til Via 
University College i Aarhus. 

Der er uddannelsesstart hvert år i januar. 
Første gang januar 2012. 

I samråd med din ledelse kan du kan søge 
videreuddannelsespuljen om økonomiske 
midler m.m. til uddannelsen. Find 
videreuddannelsespuljen under uddannelse på 
www.peqqik.gl  
 
 
Venlig hilsen 
Klara Thorsen, koordinerende 
sundhedsplejerske 
Tlf. 344017/482240 Mail: klth@peqqik.gl 
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Sundhedsplejens deltagelse i 
NoSB’s konference i Oslo, Børn 

og unge - normalitet og 
udfordringer, september 2011. 

 
Ref. Klara Thorsen, koordinerende 

sundhedsplejerske 
 

Indledning 
Solen skinner fra en skyfri septemberhimmel, 
og jeg skal mødes med de andre 6 deltagere 
fra Grønland til fælles morgenmad sammen 
med de øvrige 250 deltagere på konferencens 
første dag.  
Jeg er spændt på, om alle er nået frem. Vi 
kommer fra Nord-, Syd-, Øst- og 
Vestgrønland og ved, at forhindringer let kan 
støde til på den lange rejse. 
Dagen i forvejen har jeg deltaget i Nordisk 
samarbejde om børn og unge, NoSB’s årlige 
samarbejdsmøde, hvor programmet har været 
fyldt til bristepunktet med planlagte emner. 
Samarbejdsaftalen er blevet opdateret og 
videre planer for de nordiske møder og 
konferencer er gjort klare. Næste 
samarbejdsmøde skal finde sted i Reykjavik i 
september 2012. Den kommer til at ligge i 
forlængelse af NordPedPain 2012, 6. nordiske 
kongres om pædiatrisk smerte.  Som et 
prøveprojekt etablerer NoSB en facebook 
side. Vi skal lave en fælles nordisk resolution 
om barselsomsorgen og dens kvaler. 
Medlemsrekruttering, den økonomiske 
situation på sygehuse og i kommuner, pres på 
tjenesten, uddannelse og kvalitetsarbejde er 
også behandlede emner. NoSB’s hjemmeside, 
www.sykepleierforbundet.no/nosb har været 
under lup. 
Det er rigtig dejligt, at alle dukker frem til 
morgenbordetss, og vi udveksler rejsen, de 
seneste begivenheder og lærer hinanden lidt 
bedre at kende. - Vi har hovedsageligt kun 
mødt hverandre via tlf.- og mailkontakt. 

Fra Grønland deltager vi i konferencen med 
en poster, hvor Sabine Moratz præsenterer sit 
arbejde i distriktet, Qaanaaq, med projekt 
”Tidlig indsats”. Her udvikler hun 
forældreskole og forældregrupper. Jeg skal 
holde et oplæg om, hvordan vi har udviklet og 
arbejder med sundhedssamtalen med 
skolebørn i Grønland. 
De fleste deltagerne ved konferencen er 
sygeplejersker og sundhedsplejersker fra 
Norge. Fra Danmark er der 20 deltagere, fra 
Sverige lidt færre, fra Island 5 og så deltager 
vi 7 fra Grønland.  
Første dag holdes der udelukkende oplæg i 
det store forum og den næste dag er der 
suppleret med 5 mindre tema-workshops med 

forskellige oplæg fra de deltagende lande. Det 
anvendte sprog i oplæggene er nordisk, dvs. 
mest norsk eller engelsk. 
Jeg vil kort referere nogle af konferencens 
oplæg. 
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Oplæg 
Psykolog Gro Vatne Brean, Norge beskriver 
i sit oplæg The beginning of life – a time of 
opportunity månederne før og efter fødslen 
som den allermest sårbare periode af livet. En 
tid fuld af muligheder, hvor selv ganske små 
ændringer eller tilrettelæggelser kan skabe 
store udviklingsmuligheder for både 
spædbarnet og dets forældre.  
Sårbarhed repræsenterer en vigtig mulighed 
for at skabe ændring, fordi forældre er mere 
psykologisk modtagelige end i deres normale 
tilstand. At være målrettet i positive 
forandringer i den perinatale periode 
konstituerer en unik udviklingsmulighed for 
både forældre og børn. 
I sundhedsplejen bevæger vi os jo rundt i 
dette felt og har et godt kendskab til både 
mulighederne og følsomheden. Vi kan med 
god hensigt jævnligt stille os selv 
spørgsmålet, om vi i vores sundhedsarbejde 
målrettet anvender mulighederne nok. 
Gro præsenterede i sit oplæg en 
sikkerhedscirkel om forældres deltagelse i 
barnets behov med denne illustration: 
 
 
 

 

                    1998 
Coper, Hoffman, Marvin & Powel circleof 
security.org 
 
 
 
 
Professor dr. med. Trond H. Diseth, Norge 
holder oplægget Psykosociale udfordringer 
ved somatisk sygdom. Han belyser vigtige 
aspekter med 2-3 gange større risiko for 
mentale-, psykosociale- og familiære 
problemer, hos børn og unge med alvorlig 
og/eller kronisk somatisk sygdom, medfødte 
misdannelser eller fysisk 
funktionsnedsættelse. 
Parallelt med de øgede krav om effektivitet og 
produktivitet samt den hurtige biomedicinske 
højteknologiske udvikling, vil øget 
opmærksomhed og tiltag i forhold til den 
øgede risiko kunne bidrage til forebyggelse af 
disse alvorlige tillægsproblemer og føre til 
øget livskvalitet, for både barn og familie. 
Barnets traumer pga. adskillelse, tab af 
kontrol og smertefulde procedurer belyses 
som vigtige i de problemer, der kan opstå. En 
fremtidsrettet børnemedicin indebærer 
samarbejde på tværs og et fælles fagligt 
fundament baseret på bio-psyko-social 
forståelse med ”det hele” barn og familien i 
centrum. 
I sundhedsplejen kan vi let tænke os ind i 
dette faglige arbejde på tværs. Vi møder ofte 
børn og familie efter indlæggelse og i 
forbindelse med børns genindlæggelser. I 
sundhedsplejen er det ikke fremmed at have et 
helhedssyn på børn.  
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Sygeplejerske dr. Cheryll Adams, England 
udforsker de udfordringer af tværkulturel 
kommunikation for sundhedsarbejdere der 
udfører service for børn og deres familier i 
hendes oplæg. Hun belyser områder med 
relevante vanskeligheder som fx holdninger 
til mental sundhed, ernæring, opdragelse og 
omsorg. Hun sætter fokus på det personale, 
der opsøger at blive mere kulturel kompetent 
og på måder at opnå kulturel kompetence og 
kulturel forståelse. Cheryll demonstrerer et 
værktøj til at forbedre kommunikation med de 
klienter, der har engelsk som andet sprog eller 
som slet ikke taler engelsk (det foregår i 
England). Endelig diskuterer hun et projekt, 
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hvor hun hjælper deprimerede mødre til at 
identificere deres egen depression, så de kan 
søge hjælp tidligere fra fx læge eller 
sundhedsplejerske. 
Oplægget er ledsaget af en rig illustrerende 
powerpoint præsentation med masse af 
billeder og ideer. Her kan man fx hente 
inspiration til udformning af nyt materiale til 
brug på kommunikationsområdet, der hvor 
kommunikation er vanskelig. Jeg er inspireret 
af stilen og de mange enkle detaljer i 
Cheryll’s materiale. 
 
Kari Killen socialrådgiver PhD, Norge 
forsker i Når omsorg fejler – kan forskning i 
neglect og tilknytning hjælpe os? Killen 
fremlægger den følelsesmæssige vanrøgt i 
omsorgssvigt, hvor psykiske 
overgrebsprocesser og overlevelsesstrategier 
belyses. Hendes tilknytningsteori integrerer 
fem teorier og belyser tilknytningsmønstre på 
fem niveauer. I et care index kan fx følgende 
adfærdsmønster vurderes: ansigtsudtryk, 
stemme, kropsholdning og bevægelse, 
følelsesudtryk og atmosfære, tur-tagning, valg 
af aktiviteter. 
Killen er som altid inspirerende at opleve. 
Hun har hele tiden bygget nyt til sit 
efterhånden meget store erfarings- og 
forskerhus. Hendes litteratur er omfattende og 
meget anvendelig. 
 
 
 

 
 
 
 
Marianne Hagen fra Red Barnet i Norge 
holder oplæge om betydningen af FN’s 

børnekonvention. I Norge er konventionen en 
del af norsk lovgivning. Hvad betyder det for 
alle de, der arbejder med og for børn? Og 
hvilke udfordringer står vi overfor i vore 
velfærdsstater. 
For barnet har det betydning, at der er et syn 
på barnet som individ med egne, fuldgyldige 
rettigheder. Haugen fremhæver fire 
hovedprincipper nemlig: Ikke diskriminering i 
artikel 2, Barnets bedste i artikel 3, Retten til 
liv, overlevelse og optimal udvikling i artikel 
6 og endelig Retten til at blive hørt i artikel 
12. 
Staten skal sikre gennemførslen af 
rettighederne og hvert femte år rapportere til 
FN’s børnekomite. 
I sundhedsvæsenet har især retten til liv, helse 
og optimal udvikling, retten til at blive hørt – 
snakke med børn, beskyttelse mod vold og 
overgreb i artikel 19 og omsorgssvigt 
betydning. 
Haugen beskriver de udfordringer FN’s 
børnekomite har som koordinering af 
tjenester, indsamling af data, barnets ret til at 
blive hørt, gennemførelsen af barnets bedste 
vurderingerne, ulige tilbud til børn, - 
afhængig af, hvor i landet barnet bor og særlig 
om sårbare grupper af børn. 
Disse udfordringer har stor lighed med de 
forhold vi kender i Grønland. Oplægget var 
en god afslutning på hele konferencen. 
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Eftertanker 
Som deltager fra Grønland er vi bl.a.  
inspirerede af  oplægget fra Island med 
sundhedsundervisning, Coordinated strategy 
and action in health promotion for school 
health care. Island lavede et link mellem 
deres metoder og vores måde at arbejde med 
sundhedssamtalen med skolebørn Et detaljeret 
oplæg kan ses under parallel D på 
https://www.sykepleierforbundet.no/nosb/con
ferences 
Også  Cheryll Adams indlæg om tværkulturel 
kommunikation og efterfødselsdepressioner 
bliver fremhævet som speciel givende for 
os.Vi vil kunne bruge det til at udarbejde 
vores eget materiale i sundhedsplejen. Det 
omfattende oplæg kan ligeledes hentes på 
ovennævnte link. 
Arktiske forhold var ikke repræsenteret ved 
konferencen ud over det vi tilførte fra 
Grønland med poster fra Qaanaaq om 
hvordan ”Tidlig indsats” fungerer der og 
vores oplæg om sundhedssamtalen med 
skolebørn. Mere om arktiske forhold bliver 
efterlyst af vore deltagerne. 
Generelt har de små sessions på 2. dagen med 
work-shop været spændende udtrykker 
deltagerne. 
Der var ikke plads til dialog ved oplæggene 
og pauserne var korte. Derfor var 
betingelserne for skabelse af netværk ringe. 
Disse oplevelser viderebringer vi i det 
nordiske samarbejde. 
Alligevel har vi haft en dejlig og udbytterig 
deltagelse. 
PowerPoint oplæg kan hentes på 
https://www.sykepleierforbundet.no/nosb/con
ferences 
 
Tak fra Klara 
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Tidsskriftet Nordisk sygepleje forskning 
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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 
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Peqqissaasut Kattuffiats bestyrelse: 
Formand, Inuuti Fleischer 

 
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 

K1, DIH: Agnes Deprez / Ruth Kreutzmann 

K2, DIH: Petrine Hansen 

K3, DIH: Christina Brogaard Egede 

OP, DIH: Lissi Bech Ottosen 

Anæstesi, DIH: Nana Kjærgaard 

Intensiv / Kir. Dag afsnit : Caroline Dollerup-

Scheibel 

M1, DIH:  

M2, DIH: Katrine Olsvig 

A1, DIH: Fælles organisation tillidsrepræsentant 

Sundhedsassistent Frank Simonsen 

Dr. Ingrids sundhedscenter, Nuuk: Apollonie 

Møller 

PI/Ilisimatusarfik, Nuuk: Lene Dahl 

PI/ Center for grundlæggende 

sundhedsuddannelser: Ane Marie Lauridsen 

Kommuneqarfik Sermersooq (Utoqqaat 

Illuat): Grit Falkenberg Nielsen 

 

Fælles tillidsrepræsentant: 
Kir. Amb, DIH: Kit Funch Bergmann (FTR) 

 

 
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  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


