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Tikiusaaq udkommer to til tre gange årligt.
Redaktionen modtager løbende materiale fra
læserne.
Artikler og indlæg til Tikiusaaq bliver
vurderet af redaktionsgruppen. Hvis
materialet accepteres til publicering, kan
redaktøren stille krav om redaktionelle
justeringer med henblik på tydelighed og
forståelse uden at den oprindelige mening
ændres. Redaktionen forbeholder sig ret til at
forkorte artikler, men kan også pege på, at det
er nødvendigt at arbejde videre med
materialet før det er klar til publicering.

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.

Manuskripter skal skrives i A4 format med
enkelt linjeafstand og 2,5 cm margen samt
med skrifttype Times New Roman 12 pkt.
Der skal ikke bruges orddeling.
Manuskripter skal følge
forfattervejledningens krav og sendes
elektronisk til redaktionen formateret i
Microsoft Word. Eventuelle illustrationer, fx
billeder, sendes i separate filer.
Manuskripter sendes til formanden@pk.gl
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Formandens leder:
Ullut allanngorneqalerfiit
Atugarissaarneq killiligaanngitsumillu
oqaaseqarsinnaaneq
Asasakka ilaasortat
Ukioq 2013 ingerlalereerpoq. Nunarput
nutaanik inatsisartortaarpoq, nutaanillu
naalakkersuisortaarluni. Qularinngilara ukioq
pissanganarumaartoq, ilisimariikkanik
ilisimanngisatsinnillu unammillernartunik
pisoqarumaartoq. Peqqissaasut Kattuffiata
politikkikkut aqutsisunngorumaartussat
Peqqissutsimullu
naalakkersuisunngorumaartussaq
aggersarumavai, oqaloqatigiissinnaanermut
suleqatigiikkusunnermullu ilaseralugit,
tassanilu kissaatigaara ilimagineqarsinnaasut
tamaginnik pisariaqartitsinikkut
suleqatigiissinnaaneq
isummersoqatigiissinnaaneq
eqqartorneqassasut nalimmassarneqassasullu.
Peqqissaasut Kattuffiata sulissutigivaa
kattuffiup iluani aammalu avammut
ersarinnerulernissaq. Taassuma ingerlarngani
angunianerqarpoq ilaasortatsinnut PK-p suliai
ilaasortanullu sullissinerup
ersarinnerulersinnissaat. Pisariaqarporli
allaatoqarfiup tamakkiisumik inuttaqarnissaa
imaluunnit allatigut allaffisornerup
tungaatigut aaqqiisoqarnissaa, siulittaasup
ilaasortat soqutigisai timikkut tarnikkut
attaveqaqatigiinnikkullu aallavigalugit
sullinnissaanut piffissaqartissallugu,
taamaasillunilu ilaasortat kattuffiullu
politikkikkut soqutigisaiaallussinnaallugit,
politikkikut nutaami qanganitsamilu
piffiusumi. Tamanit ilisimaneqarpoq,
allattoqarfimmi pisortaq suli
inuttalerneqaqqinngilaq, taamaattumik
allaffissornikkut pilersaarusiornikkullu
unamminartut arlaliupput, piffissamillu
annertuumik atuiffiullutik, ingerlatsinermut

kattuffimmilu suliaqarneq naammaginartumik
ingerlaqqullugu malittarisassat
aalajangersakkat malillugit.
PK-p siulersuisui tamaviaarput
allattoqarfimmi pisoq piaartumik
aaqqinniarlugu. Periarfissat arlaliupput,
ataavartumik isumannaatsumillu
aaqqiissutaasinnaasumik nassarutta
ilaasortagut kalerrinneqassapput.
Peqqissaasut Kattfuffiata siulersuisunik
ilaasortat marluk amigaatigivai, ataaseq
siornali siulersuisunut qinersineqarmat
inuttalerneqarsimanngitsoq kiisalu aappaa
siulersuinut ilaasortap Mariano Vasquez-ip,
nammineq inuttut kissaatini malligu,
tunuarneratigut inuttaarulluni. Taamaattumik
matumani Tikiusaap saqqummerani
siulersuinut qinersineq ingerlapparput,
killilerlugu aprilip 24-ani 2013 nal.12.00.
Siulersuisut uangalu siulittaasutut
kissaatigaarput siulersuisut tamarmiunissaat,
tamarmiulluta nukittunerullutasuliavut
uppernarsarsinnavagut. PK-imi ilaasortat
tamarmik siulersuisunut
qinigassanngortissinnaapput, aammalu
sinniisooreersut, qinigassanngortigit, nipillu
tusartiguk.
Piffimmi allanngorneqalerfimmi PK-mi
ilaasortatta akornanni marlunnik
misissuititsisimavugut.
Misissuineq siulleq killeqanngitusmik
oqaaseqarsinnaanermut tunngavoq,
tunngaviusumik inatsimmi pisinnaatitaaffik,
taannalu december 2012 –imi pivoq,
misissuinerup aappaa sullivimmi atukkanut
tunngavoq, misissuinerlu
taannarpiaqaappassaat ingerlavoq, ukioq
ataaseq qaangiuppoq misissuigatta, suliffiit
taakkoqqinnaat, apersuiffigineqaqqipput,
taannalu pilluni januar 2013.
Ernumananngitsuunngilaq atuarrakku,
ilaasortama tunngaviusumi inatsimmi
pisinnaatitaaffiat, killigaanngitsumik
oqaaseqarsinnaanerat, ataqqineqanngimmat,
immaqa sulisitsisup misiginngitsuugaanik,
taamaakkaluartoq sulisitsisumut suliassaq
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unamminarpoq. Suliassaq unamminartoq,
pissutigalugu sulisut tunngaviusumik
pisinnaatiaaffiisa unioqqutinnerat
tatigeqatigiissinnaneq
sunniuteqarfigissammagu, soorlu
suliffeqarfimmi timikkut tarnikkullu
atugarisaasut pitsaanngitsumik
sunniuteqarfigisinnaagai.
Atugarissaarnermut misissiunerup takutippaa,
ilaasortatta sulinermi atugassarititaasut qanoq
misiginerai, suliffiillu misisuiffigisagut
malinnaavigaagut, Peqqinnissaqarfimmi
nutarsaanerup atuutilersinneraniit ukiup
ataatsit qaangiunnerani. Matumani, soorlu
killiligaanngitsumik oqaaseqarsinnaanermik
misissuiffigigatsigu, ernumanartoqartippara,
misissuinerup nalilersornerani paasinarmat,
ilaasortavut suli pitsaanngitsumik sullivimmi
timikkut tarnikkulu atugaqarneri.
Missuinerit nalilersorneqarneri
annertunerusumik matumani saqqummertumi
atuarsinnaavatit. Kingunipilorisinnaasai
pinngitsoortinniarlugit pisariaqarpoq sulisut
sulisitsisullu siunertalimmik
suleqatigiinnissaat, sulisunik peqataatitsineq
aalajangeeqataatitsinerlu pingaartillugit.
Peqqissaasut Kattufiat tamatigut
piareersimavoq siunertalimmik
suleqataanissamut, pingaaruteqarporlu
erseqqissassallugu Peqqinnissaqarfimmi
aqutsisut aamma Peqqissaasut Kattuffiat
isummersoqatigisinnaammagu.
Peqqissaasut Kattuffiat aammalu nunatsinni
peqqinnissaqarfik soqutigisaqaqatigiipput –
uani ilaatigut eqqarsaatigaakka ilaasortagut
peqqinnissaqarfimmi kommunilu sulisut.
Siulittaasutut ukioq kingulleq angalaninni
ilaasortatta suliffimminni atuagarisai
paasisaqarfigaakka, peqqinnissaqarfinni
kommunilu, angalaninni nalunaarusiakka
sulisitsisunuttaaq ilismatitsissutitut
nassiunneqarput. Kingornalu paasisimasama
ilai malersoqqissimallugit, neriullunga
atugassaritaasut pitsanngorsarnissaannut
atorneqarsinnaasssut pisariaqarfinni. PK-p
aamma aqutsisunik oqaloqatigiissinnaaneq
ujartorpaa, ilaasortattalu soqutigisai

suliarissallugit, sulisuinnaappata
aqutsisuuppataluunniit.
Peqqissaasut Kattuffiata suliat pingasut
eqqartuussivikkut aalajagiiffigineqarnissai
utaqqivai. Marluk isumarput malillugu
eqqunngitsumik soraarsitsisimanermut
tunngapput, ataaserlu aningaasarsiat kingumut
aaqqiiffiginiarneranut tunngavoq.
Suliffimmi atugarissaarneq
killiligaanngitsumillu oqaaseqarsinnaaneq
pingaartinneqarli, tassuunatigut
tatigeqatigiinneq suliniutigalugu,
pingaaruteqarmat sullivimmi timikkut
tarnikkullu atugarisanut. Peqqinnissaqarfiup
kommunillumi pisariaqartippai sulisut
piginnaasallit, aalajaatsut peqqissaanermik
ataavartumik pitsaassuseqartumillu
tunniussaqarsinnaasut, Nunatsinni
napparsimasunut, innuttaasunut qanigisanullu
iluaqutaassussaq.

Brydningstid
Trivsel og ytringsfrihed
Asasakka ilaasortat / Kære medlemmer
2013 er godt i gang. Grønland har fået ny
Inatsiaartut og dermed nye Naalakersuisut.
Det bliver uden tvivl et spændende år med
både kendte og ukendte udfordringer. PK vil
invitere den kommende politiske ledelse samt
den kommende Naalakkersuisoq for Sundhed
til et præsentationsmøde, hvor vi inviterer til
dialog og samarbejde, men også hvor det er
mit ønske at der afklares gensidige
forventninger om samarbejde og sparring
hvor der skulle vise sig behov herfor.
PK arbejder på mere synlighed internt i
organisationen og eksternt i forhold til det
politiske niveau. I denne proces er det også
målet, at der for medlemmerne opstår en
større gennemsigtighed i forhold til PK's
arbejde og service til medlemmerne. Det
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fordrer dog, at sekretariatet bliver fuldt
bemandet eller der findes en administrativ
løsning, der kan understøtte sekretariatets
funktioner og opgaver, således at formanden
får frigivet tid til at varetage medlemmernes
interesser både fysisk, psykisk og socialt for
dermed også at varetage medlemmerne og
organisationens politiske interesser i det nye
og gamle politiske spændingsfelt. Som alle
ved, er sekretariatslederstillingen stadig
vakant, og det afstedkommer flere
administrative og planlægningsmæssige
udfordringer og uforholdsvis mæssigt stort
tidsforbrug på disse administrative opgaver,
der er nødvendig for at driften af både
sekretariat og organisation er optimal og
følger fastlagte retningslinjer.
PK’s bestyrelse arbejder hårdt på at få løst
situationen i sekretariatet snarest. Der
arbejdes ud fra flere muligheder og så snart
der er fundet en holdbar og effektiv løsning,
meddeles dette snarest til medlemmerne.
Peqqissaasut Kattuffiat mangler 2
bestyrelsesmedlemmer, den ene plads er
vakant da den ikke blev besat ved det
ordinære bestyrelsesvalg i 2012, og den anden
plads er vakant da bestyrelsesmedlem
Mariano Vasquez valgte at trække sig fra
bestyrelsesarbejdet af personlige årsager.
Derfor proklameres der også i dette Tikiusaaq
suppleringsvalg til bestyrelsen med
opstillingsfrist frem til 24. april 2013 kl.
12.00. Både bestyrelse og jeg som formand
ønsker en fuldtallig bestyrelse, da netop en
fuldtallig bestyrelse vil styrke og legitimere
organisationen og vores arbejde. Alle
Yderligere om analyserne af disse
undersøgelser, kan du læse mere om i dette
nummer. For at imødegå eventuelle alvorlige
konsekvenser, er det nødvendigt med et
kontruktivt samarbejde medarbejderne og
ledelserne imellem, hvor
medarbejdermedinddragelse og
medarbejdermedbestemmelse er i fokus. PK
er altid parat til at indgå i et konstruktivt
samarbejde, og det er vigtigt at understrege, at
lederne i Sundhedsvæsenet også kan bruge
PK som sparringspartner.

medlemmer af PK kan opstille til bestyrelsen,
dette også allerede tillidsvalgte, så stil op og
lad din stemme blive hørt.
I disse brydningstider har PK udført 2
undersøgelser blandt vores medlemmer.
Den ene undersøgelse handler om
ytringsfrihed, som er en grundlovssikret
rettighed, som pågik i decembermåned 2012,
og den anden undersøgelse handler om trivsel
på arbejdspladsen, som er en gentagelse fra
forrige år, hvor de samme afdelinger blev
adspurgt, pågik i januar 2013.
Det er yderst bekymrende når jeg kan læse, at
mine medlemmer oplever at deres
grundlovssikrede ret til at tale frit, trædes
under fode, dette måske ubevidst fra
arbejdsgivers side, men under alle
omstændigheder en udfordring for
arbejdsgiver. En udfordring, da en knægtelse
af medarbejdernes grundlæggende rettigheder
påvirker den gensidige tillid, ligesom både det
fysiske og psykiske arbejdsmiljø i
organisationen påvirkes i negativ retning.
Trivselsundersøgelsen viser et billede af,
hvordan vores medlemmer oplever deres
arbejdsvilkår, samtidig har vi fulgt de samme
afdelinger, da Sundhedsreformens
implementering startede og et år senere. Her,
som i undersøgelsen om ytringsfrihed, bliver
jeg bekymret, når jeg læser analyserne af de
kvantitative data, hvor medlemmerne til
stadighed påvirkes negativt på både det
fysiske og psykiske arbejdsmiljø.

PK og det grønlandske sundhedsvæsen har
flere fælles interessenter – her tænker jeg
blandt andet på vores medlemmer og
medarbejderne i Sundhedsvæsenet og i
kommunerne i Grønland.
På mine formandsture sidste år fik jeg indblik
i medlemmers arbejdsvilkår, både i
sundhedsvæsenet og i kommunerne, og mine
rejseberetninger er blevet sendt til de
respektive ledere. Efterfølgende har jeg fulgt
op på nogle af de observationer, jeg gjorde på
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turene, dette håber jeg kan være med til at
forbedre vilkårene, der hvor det måtte være
nødvendigt. PK søger dialog med ledere og
interessevaretagelse for alle vores medlemmer,
hvad enten det drejer sig om basis eller
ledelsesniveau.
Peqqissaasut Kattuffiat har tre sager, der
venter på at blive afgjort i retten. To sager
drejer sig i vores øjne om usaglige
afskedigelser, og den tredje sager drejer sig om
tilbagesøgning i løn.
Lad os få trivsel og ytringsfrihed på
arbejdspladsen på dagsordenen, for der
igennem at arbejde for den gensidige tillid, der
er vigtig som underbygning af det fysiske og
psykiske arbejdsmiljø. Sundhedsvæsenet har
brug for kompetente medarbejdere, som bliver
fastholdt og bringer kontinuitet og
kvalitetssikring i sygeplejen, til gavn for
patienter, borgere og pårørende i Grønland.
Upernaarsiorluarisi / Godt forår.
Bedste hilsner
Inuuti Fleischer
Siulittaasoq / Formand
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Formandens blog:
onsdag den 18. juli 2012
Kujataani angalaneq / Rejse i Sydgrønland
Asasakka ilaasortat
Juli-p 9-aniit 13-at ilanngullugu kujataani
angalavunga, illoqarfiillu uku tikillugit:
Narsarsuaq, Qaqortoq, Nanortalik Narsaq-lu.
Sulisut piffinni assigiinngitsuni naapippakka,
Utoqqat Illuanni sulisut ilanngullgit. PPK
sinnerlugu aamma angalavunga, ilaasortat
sulinerminnik atugarisai
paasisassarsiorfigalugit, piffinnilu aamma
ataatsimiisitsillunga. Naak
sulinngiffeqarnerup nalaaniikkaluartoq
tikilluaqqusaanera nuannaarutigaara,
malunnarporlu tikitama iluarigaat
kattuffimmiik tikinneqarnertik.
Sinniisoqarnissaq kaammattuutigara,
minnerunngitsumik massakkut
Peqqinnissaqarfimmi nutarsaanermi sulisut
sinniissaasa oqartussaaqataanissaat
aalajangeqataasarnissaallu pisariaqarmat.
Pissiffssami qaninnermi angalasimanera
nalunaarusioriarlugu nassiussuutissuara
tikissimasannut kiisalu sulisitsisunut.
Kujataani sulisut naapissimasakka
qutsavigaakka, tamarmik
immikkuullarissuteqarput
pingaaruteqarlutillu. Sulilluarnissaannik
kissaappakka.
Ukiaru naatsorsuutigaara Uummannaq
Upernavillu tikissallugit.
Inussiarnersumik inuulluaqqusillunga
Inuuti Fleischer
Siulittaasoq
Kære medlemmer
Jeg har været på rejse i Sydgrønland i
perioden 9.juli til 13.juli, hvor jeg kom til
følgende steder: Narsarsuaq, Qaqortoq,
Nanortalik og Narsaq. Jeg mødte personalet

de respektive steder inklusive personalet på
alderdomshjemmene. Jeg rejste også på vegne
af PPK for at lidt indblik i de arbejdsforhold
vores medlemmer har. Jeg afholdte også
medlemsmøder de respektive steder. selv om
det er feriesæson for mange, følte jeg mig
meget velkommen, og det var mærkbart at
vores medlemmer var glade for at få besøg fra
den faglige organisation.
Jeg motiverede til at få valgt
tillidsrepræsentanter, specielt nu hvor
Sundhedsreformen er skudt i gang, fordi det
er nødvendigt, at vores medlemmer som
medarbejdere får medindflydelse og
medbestemmelse.
Jeg vil de nærmeste dage lave en
rejsebeskrivelse og sende den rundt til de
respektive steder samt de respektive ledelser.
De medarbejdere jeg har mødt på min rejse i
Sydgrønland er unikke og vigtige
medarbejdere, og jeg takker dem for at have
taget imod mig.
Jeg ønsker dem god arbejdslyst.
Jeg planlægger at komme til Uummannaq og
Upernavik til efteråret.
Med venlig hilsen
Inuuti Fleischer
Formand
fredag den 24. august 2012
Rejsebeskrivelse fra Kujataa
Nuuk, 30.juli 2012
Beretning fra formandens tur i Kujataa
En længe planlagt tur for at møde vores
medlemmer blev en realitet i uge 28, fra 9.juli
til 13.juli 2012.
Turen skulle være foretaget i foråret, men på
grund af overenskomstforhandlinger og andre
presserende sager i foråret kunne det først
lade sig gøre i juli.
Meddelelsen blev sendt ud til de respektive
steder, og jeg indbød til medlemsmøder efter
fyraften, som PPK-formand, hvor jeg bl.a.
havde overenskomsten 2012, lidt om PK og
PPK, motivation til TR-repræsentation som
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fast dagsorden. Derudover var alt åben til
dialog.
Narsarsuaq
1.stop var Narsarsuaq, hvor jeg blev mødt af 2
meget engagerede medarbejdere, Magdalene
og Birgitte, som tog sig tid til at fortælle mig
om deres arbejde på sygeplejestationen, hvor
befolkningsgrundlaget ligger på 150 og op
efter, alt efter hvornår på året det er.
Disse to medarbejdere skiller sig ud af
mængden og gør en forskel, de kører
ambulancen og drager omsorg for dels lokale
borgere dels også transitpatienter fra
regionen. Der er tale om 2 medarbejdere, der
har været der henholdsvis 9 år og 6 år, det
kalder jeg kontinuitet. De varetager hele
spektret af sundheds- og sygeplejen.
Qaqortoq
Turen til Qaqortoq foregik med en helikopter
i storm- og regnvejr, men frem kom vi.
Formiddagen blev brugt på et besøg på
alderdomshjemmet, Ajaarsivasik, hvor jeg
blev taget godt imod af forstanderen Tove og
blev vist rundt efterfulgt af et lille møde med
Tove og økonomaen Birthe. Der blev talt om
kommende udvidelse af alderdomshjemmet
og deraf følgende udfordringer. I anledning af
en beboers 80 års fødselsdag blev jeg budt på
en god middag på Ajaarsivasik.
Eftermiddagen blev brugt på
regionssygehuset, hvor ledende
regionssygeplejerske Inge viste rundt på det
renoverede sygehus.
Efter fyraften afholdt jeg et medlemsmøde,
hvor 12 PPK-medlemmer både fra
Sundhedsvæsenet og kommunen
(sundhedsassistenter, bioanalytikere,
sygeplejersker, sundhedsplejerske og
økonoma) mødte op – det var jeg meget glad
for. En særlig velkomst fra Inge som udtrykte
glæde over mit besøg, og at det vist nok var
første gang, formanden var på besøg.
Nanortalik
Fantastisk flot by – sundhedscentret ligger
med sådan en udsigt, at det kan være en lise
for sjælen at ligge der, hvilket i sig selv kan
være medvirkende til at øge ens
velvære/velbefindende.

Formiddagen blev brugt til at besøge
alderdomshjemmet, som ledes af en
sundhedsassistent Dorthe og hendes souschef
Najaaraq. Hatten af for dem, da de har mange
opgaver og udfordringer.
Eftermiddagen blev brugt på sundhedscentret,
hvor Ellen viste rundt i det forholdsvis nye
sundhedscenter, og efterfølgende blev der
afholdt et PPK-medlemsmøde, også med
deltagelse fra alderdomshjemmet. I alt deltog
7 medlemmer. Stedfortræderen for Stine var
Margit, der vikarierer med mellemrum, så der
er også noget kontinuitet i det. Der er to
”unge” sygeplejersker, Helle og Sine ansat,
stor respekt for dem og deres kolleger på
sundhedscentret, som deles om de
forskelligartede og mangfoldige opgaver.
Narsaq
Efter ankomst om eftermiddagen afholdte jeg
et fyraftensmøde og mødte en stor
imødekommenhed. Der havde været en
dødsfald om natten, og stemningen var at
mærke. Ellers var atmosfæren meget
tiltalende og rolig. Marianne, alene sygeplejerske på tidspunktet og 5-6
engagerede sundhedsassistenter var der, som
sammen varetager alle opgaverne. 4
sundhedsmedhjælpere, der har taget merit til
sundhedsassistent. En med spidskompetencer
inden for apoplexi, en varetager
livsstilsambulatoriet, en står for
sundhedsplejen og hjemmesygeplejen,
laboratoriet, røntgen, perinatal omsorg m.m.
Et godt møde, som gensidigt blev værdsat af
mødedeltagerne.
Næste formiddag tog Marianne sig tid til at
vise mig rundt i sundhedscentret, selv der var
lidt travlt på afdelingen, med en
patienttransport som skulle gøres klar. Jeg
tilbød mig som ledsager velvidende at SHV
ikke vil acceptere dette, da jeg for tiden ikke
er ansat under SHV – dette for at ”spare”
Magdalene fra Narsarsuaq turen til Nuuk. Der
blev takket pænt nej til tilbuddet.
Til medlemsmøderne blev der fra PPK budt
på kaffe, te og kager. Der blev udleveret PK’s
visioner og mål, både på grønlandsk og
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dansk, plakater, fordelspjecer samt foreløbige
resultater af en trivselsundersøgelse, PK har
lavet i vinter.
Overordnet vil jeg sige til alle, jeg har mødt
og hilst på, tusind tak for modtagelsen. Tak
fordi I tog jer tid til mødes med mig. Jeg
følte mig meget velkommen alle steder. Jeg
har ikke nævnt alle med navns nævnelse,
men jeg husker jer og har jer på
nethinden. Jeg ønsker jer alt godt fremover
og god arbejdslyst.
Overordnede observationer og betragtninger
fra besøget i Kujataa
• Generelt er der tale om PPK-medlemmer,
der har mange års erfaring på de forskellige
steder, hvilket betyder meget for kontinuiteten
og trygheden hos brugerne/borgerne. Det er
helt sikkert en styrke alle de steder jeg har
været. Hver og en gør en forskel.
• Regionaliseringen: Implementeringen er
sat i gang, og der er ikke noget at sige til, at
der kan opstå usikkerheder i forhold til
opgaver og funktioner. Det er helt klart min
holdning, at det er vigtigt at sikre sig et højt
informationsniveau samt få skabt en god
kommunikation til alle medarbejdere på alle
niveauer og for så vidt borgerne, under denne
proces, således at alle kommer til at føle en
vis form for ejerskab af ”det nye”. Dette vil
gøre det lettere for vores medlemmer at skulle
formidle videre til borgerne. Der er behov for,
at der bliver kigget på stillingerne de
respektive steder, og der er behov for at få
revideret stillings- og
funktionsbeskrivelserne, således at de faglige
organisationer sammen med arbejdsgiver kan
vurdere, om lønnen svarer til de opgaver den
enkelte har efter reformen er indført. Dette
gælder for så vidt kommunerne også.
• Det fysiske arbejdsmiljø: Visse steder er
det helt klart min mening, at
arbejdsforholdene ikke lever op til
arbejdstilsynets anbefalinger. SHV og
kommunerne laver hver især APV, og det er
min forventning, at APV bliver brugt til noget
konstruktivt og fremadrettet, og at der bliver
taget hånd om de uhensigtsmæssigheder, der

måtte være. Medarbejderne/vores medlemmer
skulle gerne have mange gode arbejdsår
endnu.
PK har lavet en lille trivselsundersøgelse de
steder, hvor vi har TR, for at få en
fornemmelse af, hvordan vores medlemmer
har det, efter reformen er sat i gang, og vi
gentager undersøgelsen igen, når der er gået
et år.
• Interesse for udvikling: Kursusfonden blev
præsenteret i sin ”nye” form, hvor der er
åbnet op for muligheden for at søge midler til
en temadag for alle i PPK-gruppen,
tværfaglige og eller tværsektorielle, så man
nødvendigvis ikke behøver at rejse til Nuuk
for at komme på kursus. I stedet kan man få
nogle konsulenter til at komme til sig, og
sammen få en fælles oplevelse. Emner som
kommunikation og supervision blev nævnt.
Samtidig vil jeg gerne opfordre ledelsen til at
støtte op om kurser for medarbejderen, som
har et specifikt ønske, som kan være til gavn
for alle. Dette vil have en god signalværdi og
være et incitament for fastholdelse af
personalet.
• Set fra de faglige organisationer i PPK, er
der brug for lokale politikere. For enheder,
som ikke har så mange ansatte, kan det være
til glæde og gavn for alle at udpege en fælles
tillidsrepræsentant, som repræsenterer PPK på
det organisatoriske område, da PPK er et
forhandlingssamarbejde, og på det faglige
område kan de enkelte faggrupper referere til
de respektive faglige organisationer. TR har
en vigtig rolle i samarbejdet mellem leder og
medarbejder samt i organisationen. TR er
brobyggeren og er samtidig talerøret i de
beslutningsdygtige samarbejdsudvalg, der
findes på arbejdspladsen. Der gør
medbestemmelse og medindflydelse sig
gældende. Det vil vi arbejde med i PPK efter
sommerferien og melder ud.
Mange tak for et meget udbytterigt møde de
respektive steder. Kujataa er et smukt sted.
Bedste hilsner
Inuuti Fleischer
Formand for PPK/PK
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søndag den 14. oktober 2012
Angalanerit / tjenesterejser
Asasakka ilaasortat
Piffimmi kingullermi angalanerinerit pipput.
Septemberi qaammat Ilulissaniillungalu
Uummannamiippunga. Tikitat alutorsarput
nuannararalugulu siulittaasumik
tikinneqaramik. Ilaasortat qanimut tikillugit
pissarsinaqqaaq.
Nalunaarusiaq piariilerpoq, uungalu
quppersagannut ikkutissuara.
Sisamanngorpat Savalimmiunut aallassuunga,
nunani avannarlerni peqqissaanermi
ileqqorissaarnissamut siunnersooqatigiit
naappinnissaminnut Peqqissaasut Kattuffiat
aggersaramikku. Pissanganarpoq,
pissarsilluarnissaralu naatsorsuutigaara.
Kingusinnerusukkut
saqqummiussaqarumaarpunga.
Eqqaasitsissutigissuara Peqqissaasut
Kattuffiat naliginnaasumik
ataatsimeersuassammat sisamanngorneq
november-ip allaqqaataani, nal.18.00
Peqqissaanermik Ilinniarfimmi. Takunissarsi
qilanaarivara, aggialluarisi.

Afslutningsvis vil jeg gerne minde jer om, at
Peqqissaasut Kattuffiat afholder ordinær
generalforsamling torsdag 1.november 2012
kl.18.00 i Peqqissaanermik Ilinniarfik. Jeg
glæder mig til at se jer. Velmødt.
Inuuti Fleischer
Siulittaasoq / formand
tirsdag den 6. november 2012
Avannaani angalaneq / turen til Nord
Beretning fra formandens tur i Ilulissat og
Uummannaq
Så kom turen til Ilulissat og Uummannaq,
hvor jeg tog af sted fra Nuuk 17.september
2012 for at møde vores medlemmer i de
respektive byer. Den oprindelige plan var
også at nå Upernavik, men grundet de
trafikale forhold og tiden blev det kun til
Ilulissat og Uummannaq.
Meddelelsen blev sendt ud til de respektive
steder, og jeg indbød til medlemsmøder efter
fyraften, som PPK-formand, hvor jeg bl.a.
havde overenskomsten 2012, lidt om PK og
PPK, motivation til TR-repræsentation som
fast dagsorden. Derudover var alt åben til
dialog.
Første stop var Kangerlussuaq, hvor der lige
var tid til at kigge forbi sygeplejestationen for
at hilse på inden turen fortsatte til Ilulissat.

Kære medlemmer
Der har været rejseaktiviteter gennem den
sidste tid. Jeg har således været i Ilulissat og
Uummannaq i september måned. Alle var
glade for at få besøg af formanden. At møde
medlemmerne, der hvor de er, var utrolig
givende.
Min rejseberetning er snart færdig, og den vil
blive lagt ind på min blog her.
På torsdag tager til Færøerne, hvor der skal
være nordisk træf i sygeplejeetisk råd, og
Peqqissaasut Kattuffiat er blevet inviteret. Det
er spændende, og jeg forventer at få en del
input. Jeg vil orientere om mødet
efterfølgende.

Ilulissat
Det første møde var med ledende
regionssygeplejerske Arnannguaq, som kom
med en kort situationsbe-skrivelse, hvad
angår sygehuset og bemandingen. Qaanaaq
blev drøftet, hvor der er nogle udfordringer i
forhold til bemandingen, både på det
sygeplejefaglige og det lægefaglige område.
Det giver nogle udfor-dringer i forhold til at
skulle overholde overenskomsten og
hviletidsbestemmelserne.
Jeg fik hilst på ledende regionslæge Thomas
Lund Sørensen, som kom med en lille appel
til mig om at motivere medarbejderne/
medlemmer til at melde sig som
repræsentanter i samarbejds
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/sikkerhedsudvalget, hvilket jeg kun kunne
støtte op om. Udvalget er det eneste
beslutningsdygtige ud-valg, hvor vores
medlemmer kan gøre deres indflydelse
gældende, herunder medindflydelse og
medbe-stemmelse samt at påtage sig et
medansvar.
Efterfølgende var der rundvisning på
sygehuset, og der er fantastisk gode fysiske
rammer, der er lavet en tilbygning, så
personalet har fået egen kantine. En flot
operationsgang.
Der er stadig medarbejdere, som har været i
mange år, og disse gør en forskel på stedet,
hvad kontinuite-ten angår.
Om eftermiddagen var jeg på
Alderdomshjemmet—Unganartoq—hvor jeg
havde møde med lederen Ra-kel og hendes to
sundhedsassistenter, Amalie og Larsine.
Samarbejdet med sundhedsvæsenet blev beskrevet som værende godt. Der skal bygges
en demensafdeling med plads til 6 borgere og
1 aflastnings-plads og kommer i brug
november 2013.
På mødet drøftede vi arbejdstidsaftalen og
hviletidsbestemmelserne samt
tjenestetidsskemaer, som åben-bart bliver
udfyldt anderledes i forhold til andre steder.
Ligeledes drøftede vi rådighedsvagter,
tilkalde-vagter og rådighedstillægget. Denne
beretning bliver sendt til Qaasuitsup
Kommunia, afdelingslederen, vedhæftet
overenskomsten, arbejdstidsaftalen og
hviletidsbestemmelserne. Der er helt klart
nogle ting, der skal pointeres.
Inden medlemsmødet nåede at komme forbi
hjemmehjælpslederen i kommunen, Laura,
som er sygeple-jerske og fik drøftet ting, der
var behov for.
Medlemsmødet blev afholdt i kantinen på
sygehuset, og der kom 9 PPK-medlemmer,
sygeplejersker, sundhedsassistenter,
fysioterapeut, hvor kommunens ergoterapeut
Lene og hjemmehjælpsleder Laura også
deltog. Lige pt.er der ingen fast
sundhedsplejerske, hvor det er Dina,
sundhedsplejeassistent, der er konti-nuiteten i
sundhedsplejen, og Thomas er nyuddannet og

nyansat fysioterapeut, som skal tegne
fysiotera-pien i regionen, som ene
fysioterapeut.
Overordnet drøftelse om arbejdstidsaftalen,
som er fælles for PPK.
Der var positive tilbagemeldinger fra samtlige
mødedeltagere.
Til mødet blev der serveret kaffe, the og kager
købt i Qajaasaq, Iffiorfeeraq.
Uummannaq
Ankomst tidlig morgen 18.september 2012.
Jeg mødte op på sygehuset og mødte
afdelingssygeplejersken Kaalat, der var
enesygeplejerske den dag, hvorfor vi aftalte,
at jeg skulle komme næste dag, hvor der vil
være flere.
Næste stop i Uummannaq blev
alderdomshjemmet ”Sorlaqarfiit”, hvor jeg
lavede en aftale med lederen sygeplejerske
Paneeraq.
Alderdomshjemmet er på 3 etager og blev i
2009 renoveret, hvortil der også kom en ny
fløj, som giver ud-fordringer i forhold til
bemanding. Der er plads til 25 beboere.
En sundhedshjælper er ansat som souschef.
Lederen er også leder for ansatte i bygderne.
Paneeraq oplyste, at der har været påbud fra
Arbejdstilsynet.
På Uummannaq sygehus er der ansat 4
sygeplejersker, inklusiv
afdelingssygeplejersken Kaalat. Julie, Tina og
Hans Frederik er alle fastansatte
sygeplejersker. Tina er bygdesygeplejerske og
var lånt ud til region Disko for at opdatere
personalet der i Pipaluk i 14 dage. Hans
Frederik er anæstesisygeplejerske.
Derudover er der ansat en jordemoder,
Camilla. Desuden er der 2
sundhedsmedhjælpere og en sundhedsassistent, som er i gang med at tage
uddannelsen som forebyggelsesassistent.
Der er 2 læger på sygehuset.
Uummannaq har 6 bygder.
Generelle betragtninger
Det at møde medlemmer, der hvor de er, giver
et utroligt godt indblik i deres hverdag. Mødet
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bekræfter Peqqissaasut Kattuffiat’s
eksistensberettigelse.
Den åbenlyse glæde jeg så i mødet med
medlemmerne, i PPK sammenhæng,
bekræfter, at det er vigtigt med mødet.
Regionsledelsen har store udfordringer i at få
en region til at ”fungere” så godt som muligt.
Der er udford-ringer i forhold til afstandene,
som afhjælpes med telefonmøder eller skype.
Medlemmerne ude i kommunerne har også
deres udfordringer.
Regionaliseringen
Der er næsten gået et år, siden
implementeringen startede.
I Uummannaq er der et godt samarbejde i
huset, og i forhold regionaliseringen var der
dog fortsat noget usikkerhed i forhold
information, kommunikation, struktur og
overblik. Hvem i sundhedsvæsenet træffer
beslutninger om overordnede ting—
regionsledelsen eller sundhedsledelsen.
Det er vigtigt med et højt informationsniveau
og en klar kommunikation, hvis samarbejdet
skal lykkes.
Et af formålene med regionsdannelserne var,
at det administrative arbejde skulle overgå til
regionssygehuset, således at der blev frigjort
ressourcer hos ledere på sundhedscentrene til
sammen med medarbejderne til at give mere
sundhed for pengene. Dette er ikke fuldt
implementeret endnu.
Der er behov for at kigge på stillings– og
funktionsbeskrivelserne, således de matcher
den virkelige hverdag. I resultatpapiret ved
overenskomstforhandlingerne skrev vi under
på, at der skulle kigges på de nøglepersoner
med spidskompetence, som får et udvidet
ansvarsområde i forbindelse med regionsdannelserne.
Arbejdsmiljø
Mine observationer efter mødet med
medlemmerne, er at der generelt er et godt
arbejdsmiljø. Medlem-merne har travlt, og der
kan være forskelligartede opgaver, der skal
løses af én medarbejder, fordi der ikke er så
mange at uddelegere til, specielt på
sundhedscentret.
Der kan opstå frustrationerne, når der mangler

fagpersoner med specialuddannelse, f.eks.
sundhedsple-jerske, som hverken findes i
Ilulissat eller Uummannaq.
Flere opgaver, som er af høj prioritet på det
politiske niveau, opstartes og skal søges løst
med de eksisterende ressourcer. Det giver
nogle udfordringer.
Overholdelse af arbejdstidsaftalen er en
udfordring, særligt de mindre steder. Det er
dog fortsat PPK’s anbefaling/opfordring, at
denne følges!
I kommunen bliver lederen ”brugt” til at være
på tilkaldevagt, hun oppebærer
rådighedstillæg, men det er ikke ensbetydende
med, at hun skal have tilkaldevagter. Der
henvises til arbejdstidsaftalen og beskrivelsen
af rådighedstillægget.
Udvikling
Kursusfonden blev præsenteret, og der blev
opfordret til at søge den, da det er vigtigt
fortsat at kunne holde sig àjour.
Interessen er til stede, der giver dog
udfordringer at sende personale afsted fra de
mindre steder, da disse skal ”undværes” i
perioden, hvorfor denne mulighed kan synes
”ikke-eksisterende”
Muligheden for at få ”viden” til at komme til
sig blev også drøftet.
I Uummannaq vil der arbejdes for at de
ufaglærte får noget undervisning i basal pleje
og hygiejne.
Fagligt organisatorisk
Der er en PK-tillidsrepræsentant på
regionssygehuset, som giver udtryk for at det
er svært at finde den fornødne tid til at lave
TR-arbejde, endsige deltage i TR-møderne.
Arbejdsbyrden i hjemmesygeplejen er stor.
Det må dog fortsat være PK’s opfordring, at
der bliver afsat tid til TR-arbejdet.
Der er svært at rekruttere TR de små steder.
Der er kommet en dialog i gang med HRchefen i sundheds-væsenet om en evt.
fremtidig ”konstruktion” af
tillidsrepræsentation, dette vil blive taget op
på et Hovedsamarbejdsudvalgsmøde.
PPK/PK kan kun anbefale, at både vores
medlemmer og lederne læser deres respektive
overenskomster og arbejdstidsaftalen, som er
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ens for alle i PPK samt
hviletidsbestemmelserne.
Der blev begge steder lagt pjecer om PK´s
visioner, foreløbig analyse af
spørgeskemaundersøgelse om psykisk
arbejdsmiljø, lavet af PK.
1000 tak til alle I gode mennesker, jeg har
mødt de to steder. I gør en forskel der hvor I
er.
Fortsat god arbejdslyst.
Det var et dejligt gensyn med Avannaa.
Inuuti Fleischer
Siulittaasoq / formand
Peqqinnissaq Pillugu Kattuffiit/Peqqissaasut
Kattuffiat
onsdag den 21. november 2012
Ataatsimeersuarneq / Generalforsamlingen
2012
Asasakkat ilaasortat
Ileqquusumik ataatsimeersuarnermi
imaqarniliaq nittartakkatsinnut www.pk.gl
ilineqareerpoq, kiisalu siulittaasup
oqalugiaataa aamma ilineqareerluni.
Siulersuisut nutaat sulillutik aallartipput,
anguniagassat tulleriaarlugit. Peqqissaat
Kattuffiat-ata suli ersarinnerulernissaa
suliffinni, inuiaqatigiinni, sinniisut
siulersuisullu akornanni, ilinniartuni ersersinniarlugu Kattuffik
pinngitsoorneqarsinnaangitsoq
pisariaqartorlu, ilaasortat pisinnaatitaaffi,
sulinermi atugassaritiaasut sulissutigalugit
illersorneqartuartussaammata. Kattuffiup
suliassai.
Kattuffiulli pisariaqartippai ilaasortat
ilaasortaanermut akiliutaat - maannamut suli
kinguussaaqqasut amerlaqimmata,
kaammattutigerusuppara pineqartut
akiligassatik piaartumik isumageqqullgit.
Kattuffimmut ilaasortaajunnaarnermik
kinguneqarsinnaavoq,
ilaasortaanngikkaannilu Kattuffimmiit
sullinneqarsinnaanatik.
Ataatsimoorluta kattulluta
nukittunerussaagut!

Ajunngikkisi.

Kære medlemmer
Referatet fra den ordinære generalforsamling
er lagt ind på vores hjemmeside www.pk.gl ,
formandens mundtlige beretning ligeså.
Den nye bestyrelse er gået i gang med
arbejdet og prioritere indsatsområder.
Peqqissaasut Kattuffiat skal være endnu mere
synlig i organisation, fag og samfund - på
arbejdspladserne, internt i organisationen TR og bestyrelse, studerende - for at
synliggøre og retfærdiggøre vigtigheden af at
have en faglig organisation, som tager sig af
og forsvarer medlemmernes rettigheder og
arbejdsforhold. Organisationens opgave.
Organisationens eksistensgrundlag er
kontingentindbetalingerne, til dato er der
fortsat mange, der er i restance, hvorfor jeg
hermed appellerer til dem, det måtte dreje sig
om, at få dette bragt i orden snarest.
Konsekvensen er udelukkelse, og man kan
ikke få sagsbehandling, når man ikke er
medlem.
Jo flere vi er, jo stærkere er vi sammen!
Ha' det godt!
Inuuti Fleischer
Siulittaasoq / Formand
mandag den 21. januar 2013
Ukiortaami pilluaritsi / Godt nytår
Ataqqinartut ilaasortat
Tamassi ukiortaami pilluaritsi. Qujanarlu
ukiumi qaanngiuttumi
suleqatigiissimanitsinnut.
Ukioq 2013 suliassanik pissangartunik
unamminnartunillu nassataqassasoq
qularinngilara.
Ukioq nutaaq aallartippoq allattoqarfimmi
sulisussamik inuttassasiorluta, neriuppunga
piffissami qanittumi atorfinitsittissalluta.
Isumaqatigiinnermi suliassat
malersorneqassapput.
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Akissarsialeriviup suleqatiginera
nalilersorneqassaaq, peqqinnissaqarfiup
eqiterneqarnerata maannamut kingunerisai
nalilersorneqassapput, sulisut sullivimmi
tarnikkut atugarisai pillugit misissuineq
nalilersorneqassaq, avammut
oqaaseqarsinnaanermut tunngasunik
misissuineq ingerlaqqammerpoq
nalilersorneqassallunilu.
Allattoqarfimmiit suliassaaleqinngilagut.
Taamaattumik siulersuisut aalajangerput
pingasunngornerit naliginnaasumik
allaffissornermut atorneqartassasut, ulloq
taanna allaffik "matoqqasassaaq".
Siulersuisut qaammammut marloriarlutik
ataatsimiittarput, PK-lu anguniagai
ingerlaavartumik suliarineqarlutik.
PK'p quppersagaa nutarsarniarneqarpoq,
atuisartunut pisariinnerulernissaa
siunertaalluni.
Sulilluarisi, ilissi tamassi ataasiakkaarlusi
immikkuullarissuuvusi
pinngitsoorneqarsinnaanasilu.

Ærede medlemmer
Godt nytår til jer alle. Tak for samarbejdet i
det forgangne år.
Jeg er ikke i tvivl om, at 2013 bringer
spændende og udfordrende sager med sig.
Året startede med at rekruttere efter en
sekretariatsleder, og jeg håber, at vi snart får
ansat en sådan.
Vi skal følge op på resultatpapiret fra vores
overenskomstforhandlinger.
Vi skal evaluere samarbejdet med lønservice,
vi skal evaluere implementeringen af
regionaliseringen og dens konsekvenser til
dato, vi skal analysere trivselsundersøgelsen,
vi skal analysere vores nyligt afsluttede
undersøgelse om ytringsfrihed.
Sekretariatet mangler ikke arbejde.
Bestyrelsen har besluttet at holde onsdag
"lukket" for henvendelser, således at dagen
kan bruges til sagsbehandlinger og
mødeaktiviteter.
Bestyrelsen afholder 2 månedlige møder, og

der bliver løbende arbejdet med PK's
handleplaner.
PK's hjemmeside skal opdateres og gøres
mere brugervenlig.
God arbejdslyst, I gør hver især en forskel og
kan ikke undværes.
Inuuti Fleischer
Siulittaasoq / formand
mandag den 4. marts 2013
Situationen i sekretariatet
Asasakka ilaasortat
Allattoqarfimmi siulittaasutut kismiippunga,
taamaattumik sullissineq kisima
tigummigallarpara. Neriuppunga
utaqqikattoqassanngitsoq.
Siunissaq qaniunnerususoq ungasinnerusorlu
maanna siulersuisuni pilersaarusiorparput,
allattoqarfik qanoq aaqqiiffigissanerlutigu.
Tikiusaaq qaammat una saqqummissaaq;
siulittaasutut angalanissakka upernaaq mann
pilersaarusiorpakka tikissallugit Qeqertarsuup
Tunuani Peqqinnissaqarfik kiisalu Qeqqata
Peqqinnissaqarfia. Ilaasortat qanimut
tikinnissaat qilanaaraara.
PK ilaassortami akornanni misissuigami
suliffimmi atugassarititaasut pillugit, kiisalu
avammut oqarsinnaatitaaneq pillugu.
Misisuinerit inerneri Tikiusaami
saqqummiunneqassapput.
Upernaaq manna ilaasortanut
ataatsimiititsisassaanga maani Nuummi.
Inatsiartunut qinersiniarpugut. Pissangarpoq
kikkut inatsisartunngussanersut,
naalakkersuisunngortussallu qanoq
siunnerfeqassanersut. PK
suleqataarussuseqarpoq ilaasortat
inuiaqatigiillu pitsaasumik
atugaqarnissaannut.
Ajunngikkisi qinersilluarisilu.
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Kære medlemmer
Jeg sidder alene i sekretariatet og sidder
derfor alene med al sagsbehandling. Jeg
håber, at sagsbehandlingen bliver afviklet
uden at der er nogen, som mister
tålmodigheden.
Bestyrelsen arbejder på en løsning
fremadrettet, på den korte og den lange
bane.
Tikiusaaq vil udkomme i denne måned.
Jeg tager på formandsture, hvor jeg vil nå
Region Disko og region Qeqqa her i løbet
af foråret.
PK har lavet to undersøgelser blandt
medlemmerne, trivselsundersøgelse nr.2
samt en undersøgelse om ytringsfrihed.
Analysen og foreløbige konklusioner vil
udkomme i Tikiusaaq.
Jeg vil afholde medlemsmøder i Nuuk her i
foråret.
Der er landstingsvalg. Det bliver
spændende at se, hvem der bliver valgt, og
hvilke mål de kommende naalakkersuisut
har. PK vil gerne samarbejde om gode
vilkår for vores medlemmer og borgerne i
samfundet.
Ha' det godt og godt valg.
Inuuti Fleischer
Siulittaasoq / formand
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Supplerings valg til PK’s bestyrelse marts 2013
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 PK's formand Inuuti Fleischer på
formanden@pk.gl eller på telefon 361060
Suppleringsvalget er blevet nødvendigt grundet en vakant bestyrelsesplads efter ordinært valg i
2012 og da bestyrelsesmedlem Mariano Vasquez er udtrådt af bestyrelsen.
Med venlig hilsen
Peqqissaasut Kattuffiat

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 24. april 2013 kl.1200, postboks 670, C.P.Holbøllsvej
4B, 3900 Nuuk.
Navn:
Stilling:

Alder:

ansættelsessted:

Valgoplæg og billede (elektronisk):
(kan vedlægges særskilt)
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Undersøgelsen viser, at

Ytringsfrihed?
Ytringsfriheden i det grønlandske
sundhedsvæsen anno 2013 omkring
uhensigtsmæssige forhold på arbejdspladsen
opleves af mange sygeplejerske, som svær at
håndtere
Peqqissaasut Kattuffiat gennemførte i
efteråret 2012 en undersøgelse blandt
medlemmerne for at få et indtryk af, om
sygeplejerskerne oplever at have ytringsfrihed
i forhold til at kunne udtale sig om deres job
og/eller mistanke om misbrug af offentlige
midler.
Undersøgelsen blev gennemført som en
spørgeskemaundersøgelse under inspiration
fra FTF, Hovedorganisationen for offentligt
og private ansatte i Danmark. Spørgeskemaet,
som var anonymt, skulle besvares ved
afkrydsning af svarmuligheder og gav
mulighed for uddybende kommentarer; en
mulighed som mange benyttede sig af.
Vi modtog svar fra godt og vel 25 % af
medlemmerne.
forholdet.
Peqqissaasut Kattuffiat vil i nærmeste fremtid
udsende en PK-orientering om, hvilke
rettigheder du har i forhold til at ytre dig om
forhold i relation til din arbejdsplads og
loyalitet i forhold til arbejdspladsen.

mange sygeplejersker er usikre på, hvilke
regler der gælder i forhold at udtale sig til
offentligheden om forhold på egen
arbejdsplads.
mange sygeplejersker oplever, at de ikke frit
kan påtale uhensigtsmæssige forhold på deres
arbejdsplads. De vælger derfor at tie af frygt
for repressalier i ansættelsen.
Vælger de alligevel at gå til nærmeste leder
med deres observation om en uholdbar
situation, oplever de, at nærmeste leder enten
ikke tager dem alvorligt eller negligerer dem
med en bemærkning om ”at det kan vi
alligevel ikke gøre noget ved”, hvorefter
sygeplejersken står tilbage med en oplevelse
af at være blevet afvist.
Der efterlyses en aktiv og åben ledelse på alle
niveauer, som accepterer at tage
uhensigtsmæssige forhold op til diskussion
med henblik på afhjælpning af samme.
Anmeldelse om mistanke om misbrug af
offentlige midler er endt med chikane af den
anmeldende medarbejder frem for tiltag, der
kunne skabe klarhed over
man skal forholde sig ved mistanke om
misbrug af offentlige midler.

Britt Hjorth
Bestyrelsesmedlem

Inuuti Fleischer, formanden for Peqqissaasut
Kattuffiat, vil præsentere undersøgelsen for
Sundhedsledelsen og opfordre til, at der
snarest udarbejdes generelle retningslinjer for
medarbejdere, der måtte ønske at udtale sig
om arbejdsrelaterede forhold samt hvordan
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Gendrivelse af Trivselsundersøgelse blandt PK's
medlemmer forår 2013
Oplever du, at der konstant er en stor
arbejdsmængde, eller udsættes du for stort
tidspres?
PK finder det dybt bekymrende, at 86,1 %
oplever enten altid, ofte eller sommetider, at
der konstant er stor arbejdsmængde, eller at
de udsættes for stort arbejdspres. Et konstant
stort arbejdspres øger risikoen for fejl i
behandlingen og plejen af patienterne,
desuden reducerer det konstante store
arbejdspres patientens behov ikke kan
tilgodeses og dermed reduceres sygeplejens
kvalitet proportionalt.
PK ser, at det er patienterne og den
sygeplejefaglige kvalitet der bliver taberne i
dette spil. PK må spørge sig selv om
politikerne, sundhedsledelsen m.v. har gjort
sig beregninger og refleksioner over om
hvorvidt besparelser på netop disse områder
ikke i det lange løb fordyrer behandlingen og
plejen af patienterne i det grønlandske
sundhedsvæsen.
PK må således henlede arbejdsgiver på, at
spareiver og reduktion af normering, efter
PK's vurdering, ikke gavner hverken
patienterne, kvaliteten af behandlingen og
plejen eller det generelle arbejdsmiljø for de
ansatte i det grønlandske sundhedsvæsen.
Det politiske niveau må træde i karakter eller
som minimum påtage sig sin del af ansvaret
for dårlige patientoplevelser, fejl og mangler i
det grønlandske sundhedsvæsen.
Sker det ofte at du ikke når dine
arbejdsopgaver?
Det fremgår at omkring 65,2 procent oplever
enten ofte eller sommetider, at de ikke når
deres arbejdsopgaver. Der er evidens for, at
netop denne faktor blandt sundhedspersonale
medfører stress og nedsat arbejdsglæde.
Det må således også anføres som et wake up
call til både det politiske niveau og de
respektive ledelser, da netop faktorer som

stress og manglende arbejdsglæde
besværliggør fastholdelse og skaber dårligt ry
i forhold til rekruttering.
Er det tit nødvendigt for dig, at arbejde
over?
Det fremgår, at omkring 55,8 procent oplever
enten ofte eller sommetider, at de må arbejde
over. Der er evidens for, at der i stillinger
hvor der er meget overarbejde sker en
reduktion ag arbejdsglæden og en væsentlig
forhøjelse af stressniveauet. Overarbejde
påvirker arbejdsmiljøet generelt og får
indvirkning på den enkeltes gode familie og
arbejdsliv. Dette har ufravigeligt
konsekvenser i forhold til skatte og
Velfærdskommisionens betænkning.
PK finder det bekymrende, at der er så meget
overarbejde blandt sine medlemmer, PK anser
dette aspekt til at finde sin begrundelse i
henholdsvis for utilstrækkelige normeringer
og en til tider uhensigtsmæssig
vagtplanlægning.
Er det nødvendigt, at du arbejder meget
hurtigt?
Det fremgår, at ikke mindre end 95,3procent
af de adspurgte enten altid, ofte eller
sommetider må arbejde meget hurtigt. Det er
således indlysende og alment kendt, at
faktoren at arbejde meget hurtigt kan og må få
indvirkning på kvaliteten og sikkerheden i
plejen og behandlingen. Hurtighed eller
arbejde hvor det skal gå meget hurtigt
medfører en væsentligt forøgelse af begåede
fejl, fejlbehandlinger, fejlmedicineringer m.v.
Der er mange undersøgelser der viser, at
netop behovet for at arbejde hurtigt medfører
flere og alvorligere utilsigtede hændelser i
sundhedsvæsenet.
Det kan også godtgøres, at der i områder hvor
omkring 95 % af medarbejderne må arbejde
meget hurtigt vises tegn på nedslidning,
udbrændthed og generel stress. Faktorer der i
sidste ende medfører forøget grad af
sygemeldinger, rekrutterings- og
fastholdelsesproblemer. Arbejdsgiver må
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påtage sig sit ansvar og finde holdbare
løsninger på den store arbejdsmængde.
Det må være tydeligt, at på trods af
undersøgelsens begrænsede data, at der i det
grønlandske sundhedsvæsen er sket en
uhensigtsmæssig reduktion af normerede
stillinger, en reduktion der klart er en af
årsagerne til behovet for at arbejde meget
hurtigt. Ligeledes påvirkes hastigheden af
hvor hurtigt man må arbejde af sygdom m.v.
på arbejdspladsen, i så henseende handler det
også om kvalificeret og fremadrettet
planlægning af vagter, således at hver vagt er
dækket tilstrækkeligt ind.
Det må således være PK og dermed også
PPK’s holdning, at man i sundhedsvæsenet i
Grønland, må gennemgå basisnormeringerne
for her at finde uhensigtsmæssige
personalemæssige reduktioner og samtidig
finde årsager til eventuelle sygemeldinger
m.v. der har indvirkning på den aktuelle
normering på de respektive arbejdspladser.
Oplever du, at der ofte bliver stillet
modstridende krav til dig?
Det er bekymrende, at omkring 53,4 procent
af de adspurgte bliver mødt med
modstridende krav.
Når et menneske mødes med modstridende
krav i et arbejde hvor det handler om levende
væsener og dermed også mennesker, bliver
mennesket / personalet stillet overfor at skulle
foretag valg. Valg der kan have konsekvenser
for den enkelte patient og det pågældendes
personales kollegaer. Dette aspekt vil
ufravigeligt medføre forhøjet stressniveau og
usikkerhed i arbejde og ansættelse. Det anses
af PK, som et ledelsesmæssigt ansvar at
personalet til enhver tid har fuldt kendskab til
tydelige krav, målsætninger og forventninger
i deres arbejde. Imodsat fald har det store
konsekvenser for både det psykiske og fysiske
arbejdsmiljø og vil påvirke både rekruttering
og fastholdelse af kvalificerede medarbejdere.
Det er PK og PPK’s holdning, at
modstridende krav til det enkelte
personalemedlem ligger til grund i en for
området manglende nødvendig

personaleledelsesmæssig kompetence og
forståelse. Ligesom retningslinjer og
vejledninger enten ikke stemmer overens eller
direkte modarbejder hinanden, dette er et
overordnet ledelsesmæssigt problem og får
ufravigeligt betydning for arbejdsmiljø og
dermed fastholdelse af det enkelte
personalemedlem.
Oplever du, at du har ringe indflydelse på
beslutninger i forhold til dit arbejde?
Når omkring 51,2 procent af de adspurgte
oplever, at de ofte eller sommetider oplever at
de har ringe indflydelse på beslutninger i
forhold til deres arbejde, er det evident at
både arbejdsglæde og kvaliteten af det udførte
arbejde trædes under fode.
Det er ligeledes et eksempel og dermed også
bevis for, at der i det grønlandske
sundhedsvæsen tages overordnede
beslutninger, beslutninger der ikke er
grundlagt i inddragelse af de respektive
interessenter. Netop dette kan fratage den
enkelte ansatte det nødvendige ejerskab for
funktion, arbejde og arbejdsplads som helhed.
Oplever du, at du har ringe indflydelse på,
hvordan dit arbejde udføres?
Det er meget bekymrende, at ikke mindre end
34,9 procent, henholdsvis ofte og sommetider
oplever, at de ikke har indflydelse på
hvorledes deres arbejde udføres.
Det forhøjer ufravigeligt risikoen for, at der
opstår fejl og utilsigtede hændelser og fjerner
den enkeltes ejerskab overfor arbejdsplads og
funktioner.
Det reducerer den enkeltes arbejdsglæde og
medfører en generel påvirkning af det fysiske
og psykiske arbejdsmiljø. Jf. yderligere
foregående spørgsmål.
Oplever du, at du har ringe indflydelse på
mængden af dit eget arbejde?
PK og PPK oplever det bekymrende, at
omkring 69,8 procent af de adspurgte oplever
ringe indflydelse på mængden af arbejde. Det
betyder kort fortalt, at de ikke kan planlægge
deres arbejdsdag og fjerne uforudsigeligheden
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i arbejdet og det medfører påvirkning af den
enkeltes privat og familieliv. Disse områder
har dermed betydning for det generelle
arbejdsmiljø, arbejdsglæde og dermed også
fastholdelse af den enkelte medarbejder.
Dette resultat understøtter ikke Skatte og
velfærdskommisionen, men modarbejder i
stedet dens intentioner og træder dermed både
arbejdsmiljø og det gode familieliv under
fode.
PK og PPK anser dette som en faktor udløst
af uhensigtsmæssige nednormeringer i
personalegruppen, uhensigtsmæssig
planlægning af normering og arbejdsopgaver
for de ansatte, dette er et vedvarende problem.
Oplever du, at du har ringe mulighed for
at bestemme hvornår du kan og om du kan
afholde pauser?
Når 65,1 procent altid, ofte eller sommetider,
af de adspurgte ikke har mulighed for, at
bestemme hvornår de skal afholde pauser,
påvirkes arbejdsmiljøet proportionalt. Dette
da der ikke er givet mulighed for, at
planlægge arbejdsdagen og ej heller mulighed
for at planlægge hvornår der skal være pause
og dermed socialt input i en travl hverdag.
Personalet får ej heller mulighed for , at koble
fra og samle overskud til at varetage plejen og
behandlingen af patienterne i gennem en 8
timers travl vagt. Vagter hvor der ofte er
stress, stilling tagen til nye opgaver og
erkendelsen af overbelægning.
Dette påvirker generelt arbejdsmiljøet.

Generel analyse:
Indenfor samtlige af spørgeskemaets
kvantitative besvarelser ses flere tendenser
mod, at arbejds- og stress niveau i det daglige
arbejde må være væsentligt forhøjet og det er
bekymrende, at der er så forholdsmæssigt
mange der oplever ikke at have indflydelse på
arbejde, arbejdsplanlægning m.v.
Det må være PK og PPK´s holdning, at der
fra ledelsesmæssig side skal tages hånd om
processer i det daglige arbejde og at ledelsen
gør mere ud af at medinddrage de respektive
personaler i beslutningsprocesser på
arbejdspladsen som helhed og i det daglige.
PK og PPK må anbefale, at der
ledelsesmæssigt både hos departementet for
sundhed og hele vejen ned gennem det
grønlandske sundhedsvæsen, gøres en indsats
for at øge tydeligheden og
gennemskueligheden af beslutninger og
målsætninger. PK og PPK er bekymret over
tendenser der viser mod overbelægninger som
en aktuel og accepteret løsning på
pladsmangel i det grønlandske
sundhedsvæsen. Både patienters tarv, kvalitet
i pleje og behandling påvirkes af
overbelægninger, men en faktor som psykisk
og fysisk arbejdsmiljø for personalet skal
også tages alvorligt. Gentagne gange
modtager PK og PPK bekymrede
henvendelser fra medlemmer der viser tegn på
udbrændthed, stress og frustration over
forholdene i deres respektive arbejde.
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Hverdagsliv med sygdom
v/ Tine Aagaard, ph.d.-studerende, Institut for
Sygepleje og Sundhedsvidenskab,
Ilisimatusarfik.
Artiklen er en let bearbejdning af et oplæg holdt på
Grønlandsmedicinsk selskabs møde den 25. oktober
2012.

Indledning
‘Hverdagsliv med sygdom’ er arbejdstitlen på
et ph.d.-projekt, som bliver udført med
udgangspunkt i en sengeafdeling på Dr.
Ingrids Hospital i Nuuk. Formålet med
projektet er at udvikle viden om hvordan
mennesker med behandlingskrævende
sygdom håndterer livet i hverdagen, og
hvordan denne viden forholder sig til den
sundhedsprofessionelle indsats under
indlæggelse.Et antal patienter, og i nogle
tilfælde deres pårørende, fra hhv Nuuk, byer
og bygder, følges med deltagerobservationer
og interviews under indlæggelse på hospital
og senere i deres hjemefter hhv ca ½ og 1 år.
Plejepersonalet på hospitalsafdelingen følges
ligeledes med deltagerobservationer på
afdelingen og efterfølgende interviewes et
antal sygeplejersker og assistenter, både
grønlandske og danske. Indtil nu består
materialet af:
Fem forløb fra indlæggelse til hjem, heraf tre
med pårørende.
Otte enkeltinterviews med patienter under
indlæggelse.
Tre interviews med plejepersonale samt
feltobservationer på projektafdelingen.
Elleve baggrundsinterviews med
sundhedspersonale m. fl. i Nuuk, byer og
bygder.
To fokusgruppeinterviews med patienter i hhv
Nuuk og en bygd mhp at validere den viden
der er fremkommet i de individuelle
interviews. Dette pga. interviewerens
anderledes kulturelle baggrund.
Et interview med en patient på det
grønlandske patienthjem i København.

Ved uddannelsens start havde jeg kun boet
halvandet år i Grønland, og dette får en helt
grundlæggende betydning for mit projekt,
fordi der er en masse kulturel viden jeg ikke
har. På den anden side kan det være en fordel
på den måde at det kan forhindre kulturel
blindhed.
Med projektet ønsker jeg først og fremmest at
tage de grønlandske patienters perspektiv og
medtænke min egen position som forsker og
dansker med hvad det indebærer af historiske
og kulturelle implikationer. Som forsker
håndterer jeg, og har mulighed for at
overkomme, nogle af de samme barrierer som
danske sundhedsprofessionelle støder ind i, fx
sproglige og kulturelle barrierer. Dette håber
jeg kan producere en viden som kan bidrage
til mulighederne for at yde en god pleje og
behandling til patienterne i det grønlandske
sundhedsvæsen, selv om man er dansker og i
udgangspunktet fremmed for sprog og kultur.
Desuden har jeg en antagelse om, at de
dilemmaer som rummes i problematikken
omkring grønlandske patienter-danske
professionelle blot er særtilfælde af det
almene forhold, at menneskers liv og værdier
er kulturelt formede, og at alle møder mellem
patienter og sundhedsprofessionelle vil være
præget heraf.
Analytisk perspektiv
Projektet tager grundlæggende teoretisk
udgangspunkt i at mennesker er forbundet i
sociale strukturer og fællesskaber (Holzkamp,
1998, Dreier, 2008). Min baggrund for at
vælge dette perspektiv har bl.a. at gøre med at
jeg ønsker at se på sundhedspraksis mere
bredt, dvs. placere både patienter og
professionelle i social og samfundsmæssig
praksis med alle de forskellige og ofte
modsatrettede betingelser og interesser der er
på spil.
Jeg ønsker at se på praksis i sundhedsvæsenet
i et perspektiv, hvor fokus flyttes fra
professionel praksis til patienternes
hverdagsliv, hvad de har gang i her og hvad
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sygdom og indlæggelse betyder for dette
hverdagsliv. Det er netop sammenhængen
mellem patientperspektivet og det
professionelle perspektiv der interesserer mig.
Min antagelse er, at hvis der skal findes
holdbare løsninger i pleje og behandling er
det nødvendigt at de to perspektiver
forbindes.
Når de professionelle møder patienterne på
hospitalet, så møder de et menneske som er i
gang med at leve et liv med relationer og
aktiviteter i en by eller en bygd, med deres
personlige værdier og præferencer, med både
en historie og nogle fremtidsplaner. Ofte er
der sket et alvorligt brud på dette liv i og med
sygdommen, og patienterne står i en situation,
hvor de skal tage fornyet stilling til fremtiden,
hvor rådigheden over deres livsmuligheder
har ændret sig. Det er min antagelse, at hvis
ikke de sundhedsprofessionelle går ind i disse
problemstillinger, kan det få negative
konsekvenser for sygdomsforløbet – og
dermed selvfølgelig for den samlede
livsførelse. Den pleje og behandling der ydes
under indlæggelsen skal have sin virkning og
passe bedst muligt ind i patienternes
hverdagsliv. Hvis det skal lykkes på en god
måde må patienterne forstås i deres
livssammenhæng, ikke blot i det umiddelbare
møde mellem patient og professionel.
Patienternes perspektiver på sundhedsvæsenet
som institution kan sige noget om
problematiske måder sundhedspraksis er
organiseret og struktureret på. Min antagelse
er, at viden om patienternes perspektiv er et
nødvendigt middel til at udvikle og forbedre
praksis – lige såvel som professionel- og
ekspertviden er det.
I det følgende vil jeg give et eksempel på
analyse i det præsenterede perspektiv.
Analyseeksempel
Det handler om en ældre grønlandsk kvinde,
Juliane, hun er i 60’erne og bor i en bygd
sammen med sin danske mand gennem 40 år,

Kurt. Hun har været medhjælper i butikken,
han har været maskinmester på et skib, begge
er nu pensionister. Sammen har de en voksen
datter som bor i Danmark. Juliane har tre
børnebørn efter en søn af et tidligere
ægteskab. Dem har Juliane og Kurt taget sig
meget af gennem tiden fordi forældrene døde
tidligt. Børnebørnene er stadig delvist
afhængige af Julianes og Kurts hjælp.
For ca. seks år siden fik Juliane
livmoderhalskræft, blev behandlet med en
serie kraftige strålebehandlinger og senere
erklæret helbredt for kræften. Herefter
begyndte der at komme komplikationer pga
stråleskader med sammenvoksninger, fistler
og blødninger, og Juliane har været indlagt et
utal af gange, både på det lokale sygehus,
Landshospitalet i Nuuk og Rigshospitalet i
Danmark, og mange gange har det været
livstruende. Hver gang Juliane og Kurt tror at
nu er problemerne overstået, så opstår der
noget nyt. Juliane har colostomi, den ene nyre
er sat ud af funktion og den anden fungerer
kun med dræn.
Første gang jeg interviewede Juliane lå hun på
isolationsstue på hospitalet i Nuuk. Pga
multiresistente bakterier blev hun isoleret
hver gang hun var indlagt, hvilket hun havde
været i op til fem uger i træk. Det er noget
hun senere betegner som den absolut mest
belastende oplevelse i hendes årelange
sygdomsforløb. Det er en kendt sag at
isolation er en stor psykisk belastning, og i
sygeplejekardex er det ofte beskrevet at
Juliane er trist og ked af det. Kurt vender
tilbage til isolationen mange gange i
interviewene og fortæller hvordan han før i
tiden har ringet til lægerne for at høre om det
nu også var nødvendigt. Både han og Juliane
forstår godt hensigten med isolation af
patienter med multiresistente bakterier, men
da de har oplevet at isolationsprocedurerne er
blevet forvaltet meget inkonsistent gennem
årene, så kan de alligevel godt komme i tvivl
om nødvendigheden af det.
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I dette første interview, som foregik på
isolationsstuen, gav Juliane udtryk for at hun
ikke savnede noget og godt kunne få tiden til
at gå, selv om jeg vidste at hun manglede
både strikketøj og læsebriller som hun havde
glemt på det lokale sygehus. I interviewet
vægtede hun de positive ting og sagde mange
gange: ‘Jeg tager det som det kommer’. Det
var ikke noget hun ville ulejlige
plejepersonalet med, da jeg foreslog hende at
de måske kunne skaffe hende briller og
strikketøj.
Senere interviewede jeg hende hjemme i
bygden, her var Kurt også til stede. Ved
gennemlæsning af disse interviews fik jeg øje
på at Juliane forholdt sig modstridende til den
pleje og behandling hun modtog på hospitalet
i Nuuk. På et tidspunkt blev hun indlagt med
en fistel fra blæren ud til maveskindet.
Lægerne anlagde et kateter gennem fistlen og
koblede en pose på til opsamling af urinen –
så ville de sende hende hjem. Men her
nedlagde Juliane veto – de havde ikke
behandlet hende færdigt, så hun skulle ikke
nogen steder før de havde ‘kureret’ hende,
som hun sagde. Det endte med at lægerne
indså at det ikke var rimeligt at hun skulle
leve med endnu en slange med pose på, så
hun blev sendt til Rigshospitalet og fik
bortopereret fistlen.
Disse modstridende måder at forholde sig på
– tilbageholdende ift. at bede om hjælp til at
overkomme isolationen, men insisterende ift.
at blive behandlet medicinsk – var ret
uforståeligt for mig. I det sidste interview
prøvede jeg at præsentere Juliane for det
modsigende i hendes udtalelser, men hun
kunne ikke sige noget om det. Så tog jeg det
op med grønlandske kolleger som sagde, at
ældre grønlændere ofte har den opfattelse af
sundhedsvæsenets opgave at det skal løse
problemer der vedrører sygdomme, kroppen.
Hvordan man overkommer et ophold i
isolation hører til ’privatsfæren’. Det bryder
den grønlandske patient sig ikke om at
involvere personalet i. Nogle undersøgelser
fra 90’erne om grønlændere på hospital og om

deres sygdoms- og sundhedsopfattelser peger
i samme retning (Elsass m. fl., 1994). Det kan
forstås på den måde at et danskpræget
sundhedsvæsens strukturering ud fra en
biomedicinsk tankegang tilskynder til en
opfattelse af, at den professionelle opgave
alene har fokus på organer, symptomer,
diagnosticering og medicinsk behandling;
hvad der er herudover tilhører folks
’privatliv’.
Julianes måde at forholde sig til de
sundhedsprofessionelle kan således give en
forståelse for, at det handler om nogle
problematiske betingelser der fremmer en
instrumentel tilgang til pleje og behandling og
nedprioriterer relationelle aspekter. Denne
forståelse står i modsætning til at finde
forklaringerne i personlige egenskaber hos
enten patienterne eller hos de professionelle
– fx at Juliane er beskeden af natur, eller at
de professionelle er ignorante. Både Juliane
og personalet havde deres personlige grunde
til at forholde sig som de gjorde, ud fra deres
respektive opfattelser af deres
handlemuligheder under de givne
omstændigheder.
Denne første analytiske opdagelse fik mig til
at tænke på hvilke andre forhold vedrørende
hverdagslivet, der gemte sig i Julianes
isolation bag de fire vægge. Set udefra, fra
personalets perspektiv, skulle Juliane isoleres
af indlysende grunde der handlede om at
afbryde smitteveje. De kendte selvfølgelig
også til den psykiske belastning for
isolationspatienter, og de gjorde hvad de
kunne for at bøde på det. Men i den travle
hverdag kom de som regel kun ind på stuen
når hun skulle have hjælp til personlig
hygiejne og til måltiderne. Her småsnakkede
de om hvordan Juliane havde det lige nu, om
der var noget hun havde brug for hjælp til nu
og her osv. Ind imellem var der også nogen
der spurgte til hendes familie, eller Juliane
fortalte en historie fra bygden. Men
personalets viden om Julianes liv hjemme var
sporadisk. Kurt var naturligvis anført som
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ægtefælle i papirerne, men hvilken rolle han
spillede for Juliane og hendes sygdomsforløb
vidste de færreste ret meget om.
Men hvad foregik der egentlig når Juliane var
alene på stuen? Når hun levede sit hverdagsliv
på hospitalet, det hverdagsliv som hun ikke
ønskede at blande personalet ind i?
I det første interview fortalte Juliane at hun
talte i telefon med Kurt mindst to gange om
dagen. Disse telefonsamtaler var en vigtig
forbindelse til hverdagslivet hjemme. Det var
der nogle bestemte grunde til. Da jeg senere
besøgte dem hjemme i bygden fortalte de, at
Kurt så vidt muligt holdt sig væk fra
hospitalerne og lod være med at kontakte
læger og plejepersonale, fordi han havde et
iltert temperament og havde oplevet at det
kunne skade kommunikationen med de
professionelle. ’Man skal ikke spille klog’,
som han sagde. Og da han vidste at Juliane
syntes det var en belastning når han blandede
sig, holdt han sig helt væk. I stedet opfordrede
han Juliane til selv at give udtryk for sine
ønsker og behov.
Men alligevel var han jo en vigtig
samtalepartner for hende. De diskuterede alle
forhold i forbindelse med hendes sygdom
grundigt, forsøgte at forstå og finde
forklaringer, diskuterede hvordan de skulle
forholde sig i forhold til hvad de kunne
forvente, så de kunne planlægge fremtiden
bare en lille smule. Fx var der meget der talte
for at flytte til Danmark, bl.a. for at være i
nærheden af specialisterne på Rigshospitalet,
for at Kurt kunne have lettere adgang til at
besøge Juliane under hendes kommende
indlæggelser, og for at være i nærheden af
datteren. På den anden side havde de Julianes
børnebørn i bygden, og i det hele taget havde
de det ikke nemt med tanken om at skulle
forlade Grønland. Der var mange ting der
skulle tages i betragtning når der skulle tages
stilling til lægernes forskellige
behandlingsforslag.

På et tidspunkt var der tale om at indoperere
et ekstra nyrekateter på Juliane. Kurt vidste
fra lægerne på Rigshospitalet at denne nyre
var sat ud af funktion, så han mente ikke det
kunne hjælpe at operere. Han følte sig ikke
sikker på at der blev læst bagud i journalen, så
han var bange for at beslutningen blev taget
på et forkert grundlag. Juliane var bange for
operationen, hun var ikke sikker på hun kunne
overleve at gennemgå endnu en operation.
Hun ringede til Kurt for at rådføre sig med
ham. Han hidsede sig op og sagde at hun for
guds skyld skulle sige nej til operation.
Juliane anede en konflikt med lægerne hvis
hun sagde nej, så hun smed rådvild røret på.
Tilfældigvis var der en sygeplejerske, som gik
ind i situationen og bakkede Juliane op i at
sige nej til operation. Det var noget Juliane
senere fortalte havde betydet meget for hende,
om end det ikke havde været udslagsgivende
for hendes beslutning. Men sygeplejerskens
støtte var netop tilfældig. Andre tog Julianes
smilende ydre for pålydende og koncentrerede
sig om andre opgaver. Hvad der foregik
mellem Juliane og Kurt i telefonen var jo
netop skjult i hverdagslivet på isolationsstuen.
Juliane involverede ikke personalet i sine
bekymringer vedrørende operation, og Kurt
indtog en tilbagetrukket position fordi han var
bange for at hans trængen sig på med sin
viden skulle irritere lægerne og
plejepersonalet og dermed stille Juliane
dårligere i forhold til behandling. Det
livsvigtige spørgsmål om operation var
overladt til dem selv, og de havde hver især
deres barrierer for at inddrage de
professionelle i deres skrupler eller bidrage
med et perspektiv der måske kunne have
kastet et nyt lys over spørgsmålet.
Foreløbige analysefund
I isolationen bliver det meget tydeligt at
patienternes hele liv er et område som ikke er
en integreret del af pleje og behandling i den
sygdomsorienterede praksis på hospital. En
sådan sygdoms- og behandlingsorienteret
praksis har ikke begreber for betydningen af
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viden om patienternes hverdagsliv, og dermed
heller ikke redskaber til at inddrage den. I den
udstrækning plejepersonalet finder denne
viden nødvendig er det op til dem selv at
opsøge den og anvende den til at støtte op om
patienternes problemer med sygdom og
behandling, ud over det instrumentelle.
Analysen viser at Juliane ikke bare var et
passivt objekt for behandling. Hun og Kurt
havde standpunkter til hendes sygdom og
behandling, de havde anliggender som
behandlingen skulle sættes i forhold til. Det
viser hvordan Juliane og Kurt havde brug for
støtte til at sætte valg af behandling i
forbindelse med deres anliggender i
hverdagslivet, hvad de kunne bruge det til,
hvad det åbnede af fremtidsperspektiver osv.
Det begrebslige og praktiske, snævre fokus på
sygdomsbehandling var en barriere for at de
professionelle fik indblik i Julianes grunde til
ikke at stille krav til plejepersonalet og i både
hendes og Kurts viden om hendes forløb.
Dette stillede sig i vejen for, at spørgsmålet
om behandling blev sat ind i en større
sammenhæng.
I den sygdomsorienterede praksis risikerer en
vigtig del af mange patienters hverdagsliv,
nemlig deres pårørende, at glide ud af
synsfeltet, især i et land hvor infrastrukturen
ofte forhindrer de pårørende i at være fysisk
til stede under indlæggelsen. Da Kurt holdt op
med selv at henvende sig til de professionelle,
fordi han følte han trængte sig på, var der
ingen der efterspurgte hans viden og
medvirken. Dette fik konsekvenser for
Julianes pleje og behandling.
Både Kurts og Julianes viden kunne have
været grundlag for at tage stilling til pleje og
behandling i en hel livssammenhæng – ikke
blot ud fra fragmenteret viden om et organs
funktion. Det siger noget om, at hvis pleje og
behandling skal lykkes på en god måde er det
nødvendigt at inddrage alle involveredes

viden og perspektiver. At det gik godt i
Julianes tilfælde skyldes for en stor del
hendes og Kurts ressourcer til at klare
situationen selv – men ikke uden mange tvivl
og bekymringer. Desuden kunne hun og Kurt
måske være kommet frem til andre
prioriteringer i deres liv, hvis de var blevet
inddraget i de professionelles overvejelser
omkring hendes sygdom og behandling og de
problemer og muligheder de så ude fra deres
faglige viden og indsigt.
Afslutning
Dette eksempel på analyse er først og
fremmest foretaget ud fra patientperspektivet.
Næste skridt er at se nærmere på
sundhedsvæsenet som samfundsmæssig
institution som betingelsesstruktur for de
professionelles praksis, og hvilke betydninger
den kan have for de professionelles
muligheder for at yde støtte til patienterne.
Betingelsesstrukturen er kun antydet her i
artiklen med begrebet om den
sygdomsorienterede praksis.
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Om livet i en by og dens bygder
og om social- og
sundhedsvæsenets indsats
Elisabeth Kirk er stationssygeplejerske i byen
Kangaatsiaq (566 indbyggere) med dens
bygder, Ikerasaarsuk (120 indbyggere),
Niaqornaarsuk (290 indbyggere), Iginniarfik
(100 indbyggere) og Attu( 270 indbyggere).
Kangaatsiaq hører administrativt under
Aasiaat som har 3000 indbyggere. Her
fortæller Elisabeth om livet i bygderne og
byen, og hvilke aktiviteter sundhedspersonalet
m. fl. har sat i gang.

Bygdeliv
Der er fire bygder tilknyttet Kangaatsiaq.
Livet i bygden har en roligere puls end i byen.
Her er det nogle andre værdier, der tæller. Det
er ikke et forbrugersamfund, som vi kender
det fra større byer. Naturalier spiller en større
rolle, man deler gerne med hinanden (fisk,
fugle, sæl, hvalkød m.m.). Alle kender alle,
og derfor er hjælpen heller ikke langt væk,
hvis der er problemer.
Folk bor i enfamiliehuse som for det meste er
af god standard, og man lever dels af
serviceerhverv, dels som fangere og fiskere.
Der findes ingen asfalterede veje i bygden og
der kan være en eller to biler i en bygd.
I flere af bygderne er der etableret
aftenskoleundervisning i grønlandsk, dansk,
engelsk og matematik, for at folk kan få
forbedret deres skolekundskaber og tage den
afsluttende eksamen i Sisimiut.
I fritiden er folk glade for at lege. Det sker
ofte når familie og venner er sammen ved
juletid, i påsken eller til større forsamlinger
som f.eks. familiefester; eller man benytter
sig af uge 18, der er alkoholfri, til at være
mere sammen på en uhøjtidelig måde. Leg er
også almindeligt ved lærerfester på skolen.

Både børn, unge og gamle finder på lege som
styrker motionen og humoren. Det er
almindeligt både i bygderne og i byen.
Der er mindre teknologi i bygden. Selvom
mange har anskaffet sig internet og alle har en
mobiltelefon, er tilbuddene alligevel ikke ens.
Der er f.eks. kun lægekonsultationer fire
gange årligt i de mindste bygder, afhængigt af
de infrastrukturelle forhold som skib og
helikopter. Der bliver ej heller taget
blodprøvekontroller, hvis ikke der en læge til
stede.
Der er et udbredt misbrug af alkohol, hash og
cigaretter, som betyder, at mange børn starter
tidligt med at ryge, skønt skolen gør hvad den
kan for at informere. Der ligger også et ansvar
hos sundhedsplejersken, når hun er i bygden,
ellers er det bygdesundhedsarbejderen der
underviser. Der ligger derfor et stort ansvar
hos bygdesundhedsarbejderen i forhold til at
undervise i rygestop, hashmisbrug og til tider
snifning. Seksualundervisningen er det også
bygdesundhedsarbejderen der tager sig af, da
der ikke er besøg af sundhedsplejersken
særlig ofte. Sundhedsarbejderen er ofte den
samme år efter år, hvorimod
sundhedsplejersken og sygeplejersken
udskiftes jævnligt.
Fødsler visiteres til Aasiaat eller Nuuk, og
alle fødsler foregår på sygehuset. En
evakuering kan blive aktuel, hvis fødslen går i
gang før tiden.
Hvad angår at dø hjemme, er der flere, der
ønsker dette, og det lader sig også gøre i
bygderne, men familien skal have et godt
netværk. Man er nødt til at kigge på hver
enkelt sag. Hvis patienten skal have en speciel
sygeplejeindsats, f.eks. skiftninger af sår eller
intravenøs medicin, vil det næppe være
muligt at flytte vedkommende hjem; i så fald
må man beholde patienten på sygehuset i
Nuuk eller Aasiaat.
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Byliv
I byen Kangaatsiaq bor der p.t. 566
indbyggere, 109 skoleelever, 44
børnehavebørn og der er 62 arbejdsløse. Også
her i byen går livet i et roligt tempo. Her er
der heller ikke asfalterede veje, og vi har
seks-syv biler, for det meste til
erhvervsvirksomhederne. Infrastrukturen er
dog lidt bedre end i bygderne.
Også her lever mange af fangst og fiskeri fra
joller, og to rejekuttere er hjemmehørende her
i byen. Der er en lille fiskefabrik, som holder
åbent i forbindelse med indhandling af de
fiskekvoter, som tilfalder byen. Men der er
kun ansat få folk, fordi der ikke er fisk til
bearbejdelse for flere. Folk arbejder med
kontor, handel, service, på skolen og i
sundhedssektoren. En del arbejder i
fritidsarrangementer for børn og unge.
Vi har en stor sportshal, som bliver flittigt
brugt både af skolen og i fritiden. Desuden
har vi forsamlingshuset, som bliver brugt til
offentlige møder såvel som til private
selskaber. Mange afholder dér fødselsdage,
dåb og konfirmationer, tillige med bryllup og
begravelser for familie og venner.
Sundhedsvæsenet
Her i Kangaatsiaq har vi forskellige
aktiviteter inden for sundhedsvæsenet.
Der er et velfungerende alderdomshjem med
24 beboere. Beboerne er for det meste
nogenlunde selvhjulpne. Kun lederen har en
sundhedsfaglig uddannelse på assistentplan,
så f.eks. al medicin bliver doseret på
sundhedsstationen (der bruges både ordene
sygeplejestation og sundhedsstation, men det
grønlandske ord dækker nok mest udtrykket
sundhedsstation),og al sygeplejeassistance går
igennem mig.
Sundhedsstationen har sidste år fået en
ambulance, men jeger den eneste, der kan
køre den, da der p.t. ikke er en portør ansat.
Der har heldigvis ikke været brug for

udrykninger. Ambulancen bliver for det meste
brugt til akut syge og ældre gangbesværede,
som ikke selv kan gå til sundhedsstationen,
eller den kan bruges til transporter af større
ting til og fra stationen. Desuden hentes og
bringes lægen m.fl. fra heliporten, når der er
besøg.
Vi har lægebesøg otte gange om året, og
sundhedsplejerske ca. fire gange.
Sundhedsplejersken tager sig af alle
vaccinationer samt deltager i tidligindsatsgruppen(se senere), hvor hun superviserer i de
enkelte sager, som måtte kræve det. Desuden
laver hun høreprøver sammen med vores ene
sundhedshjælper. Lægen tager sig af de
patienter, som vi mellem besøgene har skrevet
på liste. Det kan være patienter, som skal
visiteres til speciallæger, eller som skal have
lavet mindre indgreb uden narkose. Nogle
medicinlister gennemgår vi også sammen, og
lægen tager sig af børneundersøgelserne.
Vi har desuden tilsyn fra en jordemoder fra
Aasiaat, som har alle de gravide i konsultation
i Aasiaat samt tager sig af fødslerne.
Der er også en psykiatrisk sygeplejerske ansat
i Aasiaat. Hun fører tilsyn med de
psykiatriske patienter i Kangaatsiaq. Vi har
blandt andet en mindre boenhed i byen, hvor
tre beboere holdes under opsyn fra kl. otte til
21 om aftenen.
Vi har et fint lille laboratorium, hvor vi kan
tage mange prøver. De fleste mere krævende
blodprøver bliver dog analyseret i Aasiaat
eller Nuuk. Det største problem om vinteren
er at ramme helikopterankomsterne, for hvis
helikopteren bliver aflyst må vi tage mange
blodprøver om, idet en del prøver skal laves
indenfor 24 timer.
Der findes også et mikroskop, som dog ikke
bliver anvendt så ofte, idet jeg ikke er
undervist i dette. En kollega fra bygden kunne
dog bruge mikroskopet til at undersøge en
skudt isbjørn for trikiner i efteråret og ligeså
en hvalros for et par dage siden; de havde
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ikke trikiner, men der bliver alligevel sendt
prøver til Statens Seruminstituti Danmark for
en sikkerheds skyld.

Indsatsområder
For at kunne varetage borgernes behov på
bedste vis har socialforvaltningen fastlagt
nogle indsatsområder, hvor det forventes, at
sundhedsvæsenet deltager. Områderne har vi
(to sundhedshjælpere og undertegnede
sygeplejerske)fordelt iblandt os således:
- En sidder i tidlig indsats-gruppen, og
deltager også i møderne om tværfaglig
udvikling.
- En sidder i forebyggelsesudvalget,
men er også den, der sammen med
sundhedsplejersken tager sig af
høreprøver og givereleverne
seksualundervisning.
- Jeg sidder i tværfagligt udvalg, og
bliver informeret om, hvad der foregår
i de andre grupper. Da jeg ikke er
grønlandsksproget bliver alt oversat på
møderne, som foregår på grønlandsk.
Dette er meget tidskrævende, og ej
heller en opgave alle kan påtage sig.

Tidlig indsats
Gruppen består af to sundhedsarbejdere, som
oftest vores sundhedshjælper og jordemoder,
sundhedsplejersken fra Aasiaat samt to fra
socialkontoret og to fra
forebyggelsesområdet, alle fra Kangaatsiaq.
De holder møde ca. hver tredje måned.
Gruppen yder støtte til unge mødre og fædre,
hjælper dem i gang med en uddannelse, en
bolig, information og støtte til f.eks. amning,
så den kommer godt i gang. Der bliver
arbejdet ihærdigt i gruppen, som er startet op i
efteråret 2012.
Tidlig indsats-gruppen har bl.a. hjulpet et
ungt par, hun 16 år, han 18 år. Han er under
uddannelse her i byen og satser på at komme
videre på en gymnasial uddannelse i Aasiaat.

De ønskede deres egen bolig, fordi der var
alkoholproblemer i hjemmet, og det fik de. Da
barnet blev født fik de tildelt en støtteperson
som kom dagligt, indtil familien selv sagde
fra, da de fint kunne klare opgaverne selv.

Tværfagligt Udvalg (TFU)
Skolen, kommunen, kommunefoged og
sundhedsvæsenet er repræsenteret i dette
udvalg. Vi mødes en gang om måneden.
Alle mulige problemer tages op, som hver
især har været involveret i. Det kan være
alkoholmisbrug i hjemmet, som kan medføre
fjernelse af børn; overgreb mod børn og unge;
hash og snifning; forsøg på selvmord blandt
børn; egnede plejeforældre og mangel på
samme; misbrug af facebook, som har
medført mobning blandt voksne mere end
blandt børn.
Det er tunge sager, og de som skal varetage
opgaverne kan selv være i familie med de
involverede, og dette kan gøre det endnu
vanskeligere.
Ofte får socialudvalget en indberetning, som
bliver bogført og taget op i TFU. Vi er ikke et
besluttende organ, men behandler sagen, som
derefter bliver videresendt til Ilulissat, hvor
socialforsorgen afgør sagerne.
Hvis det drejer sig om børn, er en
socialmedhjælper blevet involveret først.
Skolen har også ofte haft møder med
forældrene (eller børnehaven, når det drejer
sig om små børn).
Jeg har f.eks. været indblandet i sager hvor
mindreårige piger er blevet voldtaget. En af
pigerne blev gravid, hun fik en abort. Politiet
tager sig af den kriminelle side af sagen og
kontakter forældrene og den unge mand. Det
er bestemt, at den unge pige skal fjernes fra
hjemmet; men også hendes to mindre
søskende er det blevet bestemt skal fjernes,
idet der gennem mange år har været et stort
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alkoholmisbrug medførende vold i hjemmet.
Desværre går tingene ikke så hurtigt som man
kunne ønske sig; til gengæld er det positivt at
begge forældre i mellemtiden er gået med til
at tage antabus.

Forebyggelsesudvalget
Dette udvalg består af følgende deltagere:
To forebyggelseskonsulenter fra kommunen,
de fungerer som sekretærer; en
sundhedsassistent fra sygeplejestationen;
klinikassistenten fra tandklinikken; en lærer
fra skolen; børnehavelederen, som er
pædagog; kommunefogeden; præsten;
fritidsinspektøren; afdelingslederen fra
socialkontoret; Lederen fra piareersarfik.
Udvalget mødes en gang om måneden. Der
bliver gjort mange tiltag.
Vi har haft et dukkeprojekt i ti dage, hvor
børn og unge fra 9.og 10. klasse samt unge fra
byen og piareersarfik fik nogle timers
seksualundervisning, samt undervisning i at
blive forældre. Herefter havde de en
babydukke med hjem i et til to døgn. Det var
meget vellykket. Mange af de unge gav
udtryk for at have lært meget nyt, og mente
ikke de var gamle nok til at få børn endnu.
Vi har haft en forebyggelseskonsulent i byen,
hvor 18 mennesker kom på et seks ugers
misbrugskursus og yderligere et tre ugers
hashmisbrugskursus. Det kunne være nyttigt
om dette kursus kørte over flere gange, da det
har vist sig, at mange er faldet i igen.
Der findes ikke en AA (Anonyme
Alkoholikere)forening, hvilket måske kunne
være godt. Der har dog været en forening,
men det er som om mange af de dyre kurser
ikke bliver fulgt godt nok op, og folk bliver
ladt i stikken bagefter. Misbrugskonsulenten,
en socialrådgiver fra Nuuk, arbejdede med
grupper og med den enkelte person. Hun
forsøgte at få klienterne til at gå ind i sig selv
og forstå, hvad det gør ved dem og deres

pårørende når de drikker. Der blev altså brugt
et billedsprog i følelsesregisteret fra glæde til
had, sorg, selvdestruktion, misbrug og vold.
Jeg talte med en kvinde, mor til to børn, som
havde deltaget i begge kurser. Hun var så glad
for sit nye selvværd og nød børnenes glæde,
når de nu kunne være sammen om leg og spil,
madlavning m.m. Desværre flyttede hendes
alkoholiserede forældre ind i hendes hus, og
da hun ikke var stærk nok til at få dem ud
igen, gik der ikke lang tid førend hun var
tilbage i sit gamle miljø, hvor børnene passer
sig selv, eller bedsteforældrene sørger for
dem, mens hun turer rundt i byen. Begge børn
skal nu fjernes fra hjemmet….trist.
Der bliver planlagt mange tiltag for børn og
unge, og ideer er der nok af. Men vi støder
ofte mod den mur der hedder: Der skal midler
til at gennemføre de forskellige tiltag, og det
er der ikke. Der bliver f. eks. søgt om midler
til feriekoloniophold for børn. Vi havde en del
hærværk i byen sidste sommer, fordi børnene
ikke havde noget at foretage sig. Skønt
fritidsklubben ellers var åben, kom børnene
ikke dér, men dryssede rundt i byen og lavede
ulykker, der kostede en masse penge. Så snart
skolen startede igen og børnene fik faste tider,
ophørte alle ulykkerne.
Der er nedsat en revalideringsgruppe, som
arbejder for bedre vilkår blandt de arbejdsløse
og førtidspensionisterne. Et eksempel: En del
arbejdsløse er ordblinde, og da det ikke er
opdaget tidligere, satses der på, at især de
unge kan komme på en skole i Sisimiut. De
første sendes af sted til sommer.
Vi arbejder også på, at indbyggerne skal blive
bedre til tage vare på eget helbred.
I mine konsultationer prøver jeg på at være
meget oplysende, når jeg stiller en diagnose,
så patienterne forstår hvorfor de skal have
penicillin, smertestillende tabletter eller
sovemedicin – eller hvorfor ikke. Der har
været en meget udbredt holdning til, at man
da bare kunne gå på sundhedsstationen og
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hente piller for alt muligt, men nu skal de selv
betale for håndkøbsmedicinen.

nyopstået interesse, men en proces der kører
fortløbende.

Kulturnatten
Vi holdt åbent hus på kulturnatten, og vores
sundhedsklinik blev flittigt besøgt, hvilket jeg
synes, var en stor succes. Vi var blevet spurgt,
om vi ville holde åbent, og vi diskuterede,
hvad vi kunne byde ind med. Mine kolleger
havde været med til det tidligere, og med
hensyntagen til vores sprogforskelle blev vi
enige om at fordele arbejdet.

Afslutning
Vi har mange forslag til nyttige oplysninger
og tiltag i fremtiden, men tiden er ikke altid
med os. Vi er kun tre-fire personer til alle
opgaverne, så vi må også prioritere.

Oline, som er vores sundhedshjælper fra
bygden og har størst erfaring i brugen af
Pipaluk, tog sig af den del. Vi bruger vores
Pipaluk flittigt, hvor vi tager billeder af
hudproblemer, jeg tager ekg’er, og en
otoskopi er det også blevet til. Men
bygdearbejderne bruger den oftere, da de jo
oftere har større brug for en
specialistudtalelse og ikke giver medicin uden
at have kontaktet en sygeplejerske eller læge.
Jeg finder Pipaluk meget nyttig, men har dog
næsten daglig korrespondance på mail med
den læge, der er tilknyttet vores by, og
kontakter vagthavende per telefon i akutte
sager.

Bl.a. har jeg siddet flere dage til sent ud på
aftenen for at skrive denne artikel. Men jeg
synes, det har været oplevelsen værd, og
håber at I, der læser dette, også vil få en større
forståelse for, hvad det vil sige at arbejde i en
bygd eller mindre by.
Med venlig hilsen
Elisabeth Kirk
Stationssygeplejerske i Kangaatsiaq

Inga-Marie, som arbejder med
livstilsambulatoriet, gav information om kost
og motion. Hun samkører sit ambulatorium
med Aasiaat, hvor patienter med
hypertension, KOL og diabetes bliver kaldt
ind til faste kontroller. Hun har desuden fået
sammensat en gruppe, som går ture ca. tre
gange om ugen.
Jeg tog BT, puls, saturation, højde og vægt og
forklarede hvad et BMI er for noget.
Mange fik målt deres peakflow, og vi kunne
snakke om hvad dette betød. Vi fandt nogle
med for højt blodtryk, dem kunne vi så i
konsultationen de følgende dage.
Det virker som om mange mennesker er
meget optaget af deres helbred. Det er ikke en
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Kulturnat 2013
Sygeplejerskestuderende fra Institut for
sygepleje og sundhedsvidenskab deltog i
kulturnat med flere arrangementer – de var til
stede på to steder i Nuuk: på Dronning Ingrids
sundhedscenter og på Ilimarfik.
Ved at deltage i kulturnatten fik befolkningen
i Nuuk mere viden om uddannelsen som man
kan tage i byen. 3. semester stod for et
Bamsehospital på DIS. Der blev vist hvad der
kan ske med børn ved besøg på sygehuset,
ved at de ser på hvordan deres bamser blev
behandlet i bamsehospitalet. 5. semester
fremlagde deres projekter i folkesundhed på
Ilimarfik alle kunne komme og høre om
projekterne og der blev målt blodtryk – 1.
semester fortalte om uddannelsen.

Der var fyldt op med børn i bamsehospitalet
til kulturaftenen, men det var ikke kun børn
der fik glæden af at komme med deres
bamser, der var også unge mennesker med.

Bamsehospital 2013

Man kunne blandt andet få forbinding, få
taget røntgenbillede, og der blev givet
”medicin” til bamserne.
Sygeplejerskestuderende fik vejet bamserne,
fik angivet højden, og optog andre
basisinformationer om bamserne. Børnene fik
deres bamser med hjem, efter de var blevet
behandlet og havde fået medicin med hjem,
som var i form af TikTak, kendt som slik.
Det var både 1. semester og 3. semester der
deltog i bamsehospitalet.
Vejledning om sygeplejerskeuddannelsen i
universitetet 2013
Her var det 1. og 5. semester der deltog og fik
snakket en del om sygeplejerskefaget.
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Og vigtigheden om beskyttelse ved samleje
blev der også snakket om

Ude på universitetet kunne man høre om
sygeplejerskeuddannelsen, hvor nogle fortalte
om de bøger der blev brugt, andre målte
blodtrykket på de mennesker der kom, og
andre der fortalte om folkesundhed og børn,
hvor de havde taget dukker med, blandt andet
en dukke man kunne ryste i og se hvor lidt der
skulle til for at skade et barn.
Der var fyldt op med mennesker hele aftenen,
og det blev til en succes!

Maja og Arnatsiaq 1. semester hold 2012
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Etisk råd i Grønland?
Etisk råd i Grønland?
PK mener, at der er brug for et etisk råd i
Grønland med den samfundsmæssige
udvikling og de udfordringer, vi står over for.
Derfor har PK taget initiativ til at få en proces
i gang. Der blev orienteret om dette til
Grønalnds Medicinsk Selskabs åbne møde
14.februar 2013.
Siden har adjunkt Rikke Bruun de Neergaard
og formanden for PK afholdt et møde for at
lave en strategi for det videre arbejde. Der vil
blive sendt invitationer med henblik på
oprettelse af en tværfaglig arbejdsgruppe.
Det første møde afholdes 5.april 2013.
Det er hensigten, at det politiske niveau også
skal inddrages.
Det er formålet, at det grønlandske etiske råd,
som et uafhængigt organ, skal skabe relevante
samfundsdebatter og give relevant rådgivning
til beslutningstagere.

Status på diplomuddannelsen i
speciel arktisk sygepleje
Ifølge institutleder for Sygepleje og
Sundhedsvidenskab Suzanne Møller er der 5
sygeplejersker, der er i gang med
diplomuddannelsen, og lige for tiden
gennemgås emnet den akutte patient, et forløb
der afsluttes med praktik.
Følgende sygeplejersker er i gang med
uddannelsen:

Parnûna Larsen Heerfordt, Sundhedscentret
Qeqertarsuaq, Region Disko
Sanne Lund, Regionssygehuset Sisimiut,
Region Qeqqa
Sidsel Petersen, Sundhedscentret Tasiilaq,
Region Sermersooq
Aviaaja Mathiassen, Kir.afd. K 2, Dr. Ingrids
Hospital
Hanne Nyborg, Dr. Ingrids Sundhedscenter,
Region Sermersooq
Vi glæder os til at følge disse kolleger, som
kommer fra forskellige steder og områder i
Grønland, og vi ser frem til at få et indlæg fra
én eller flere af dem i Tikiusaaq, der
udkommer til efteråret.
De 5 sygeplejersker forventes at afslutte
uddannelsen i 2014.

Faglig redaktion af Tikiusaaq
Phd studerende Tine Aagaard, ved Institut for
sygepleje og sundhedsvidenskab, Nuuk vil
fremadretttet stå for den faglige redaktion af
faglige artikler der udgives i Tikiusaaq. PK
ser frem til samarbejdet, med en forhåbning
om, at Tikiusaaq i fremtiden kan udgive flere
faglige artikler, der kan være med til at
underbygge den kontinuerlige udvikling af
sygeplejen i Grønland.
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CP Holbøllsvej 4B,
Postboks 670,
3900 Nuuk.
Tel. formanden: +299 361060/533717
Sekretariatsleder: +299 361061/582669,
Email: formanden@pk.gl / sl@pk.gl

Peqqissaasut Kattuffiats
Sekretariat:
C. P. Holbølls Vej 4B
Postboks 670
3900 Nuuk
Telefontid: Mandag, tirsdag, torsdag og Fredag
fra kl. 0800 til 1600, med forbehold for møder,
forhandlinger o.l.
Onsdag er sekretariatet lukket, til
sagsbehandling.
Formand Inuuti Fleischer

Tlf.: +299 36 10 60 / +299 533717
Mail: formanden@pk.gl
Sekretariatsleder / fagligkonsulent
Stillingen er vakant

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

Peqqissaasut Kattuffiats
bestyrelse:

Udvalg under Peqqissaasut
Kattuffiat

Formand, Inuuti Fleischer
Fagligt forum, medlemmer
Fagligt forum blev nedlagt under
generalforsamlingen 4. november 2010, PK er
medlem afi Grønlands Medicinske selskab.
Næstformand: Ken Jensen

Dorthe Møller

Arktisk sygepleje, medlemmer
Ella Skifte
Sherida Battersby
Dorthe Møller
Lissi Ottosen
Inuuti Fleischer
Ledende sygeplejersker
Lene Skriver
Anne Birgitte Jensen
Inuuti Fleischer

Britt Hjorth Christensen.

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

Tillidsrepræsentanter:
Aasiaat Sygehus: Frederikke Inusugtok

Se kontaktinfo på www.pk.gl under
Tillidsrepræsentanter

Ilulissat sygehuse:
Sisimiut sygehus: Cecilia-Karla Olsen
Narsaq sundhedscenter: Birgithe
Christensen
K1, DIH:
K2, DIH: Petrine Hansen
K3, DIH: Anne Michaelsen
OP, DIH: Lissi Bech Ottosen
Anæstesi, DIH: Helle Berg
Intensiv / Kir. Dag afsnit : Caroline
Dollerup-Scheibel
Røntgen: Tania Vodstrup
M1, DIH:
M2, DIH: Katrine Olsvig
A1, DIH: Fælles organisation
tillidsrepræsentant Sundhedsassistent Frank
Simonsen
Dr. Ingrids sundhedscenter, Nuuk: Louise
Olsen
PI/Ilisimatusarfik, Nuuk: Lene Dahl
PI/ Center for grundlæggende
sundhedsuddannelser: Ane Marie Lauridsen
Kommuneqarfik Sermersooq (Utoqqaat
Illuat):

Fælles tillidsrepræsentant:
Kir. Amb, DIH: Kit Funch Bergmann (FTR)
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CP Holbøllsvej 4B,
Postboks 670,
3900 Nuuk.
Tel. formanden: +299 361060/533717
Sekretariatsleder: +299 361061/582669,
Email: formanden@pk.gl / sl@pk.gl

Kære Medlemmer
Sekretariatsleder / fagligkonsulent:

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.

Stillingen er vakant

CP. Holbøllsvej 4B, Postboks 670, 3900
Nuuk
Tel: +299 361061
Mobil: +299 582669
Fax: +299 322177
Email: sl@pk.gl

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
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