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Kære medlemmer. 

Nu lakker vinteren mod enden. Foråret er på vej, 

og bringer varme med sig. Jeg ønsker jer alle et 

godt forår og en rar og fornøjelig sommer. 

Samfundet i Grønland er klar over, at 

sygeplejersken ikke kan undværes. 

Livsstilssygdomme er i fremmarch med deraf 

følgende stadigt stigende antal syge, som på 

mange måder rammer os alle hårdt. Hvis vi skal 

holde disse sygdomme i ave fremadrettet, er et af 

midlerne bedre vilkår til sundhedsfagligt 

personale herunder uddannelse, løn og 

ansættelsesvilkår.  

Ønsker og krav til overenskomstforhandlinger i 

2016 blev indsamlet i 2015. Bestyrelsens arbejde 

på baggrund af ønsker og krav til de kommende 

forhandlinger er snart klar til aflevering til 

aftaleparten. Vi håber, at forhandlingerne kommer 

til at foregå i respekt og i en resultatorienteret ånd.  

 

Den 29. februar 2016 er det 20 år siden 

Peqqissaanermik Ilinniarfik gav uddannelsesbevis 

og autorisation til de første 5 sygeplejersker, 

uddannet i Grønland. Her i starten af 2016 er man 

igen godt i gang med at revidere studieordningen 

for sygeplejersker. Det viser kun, at sygeplejen, 

som hele tiden er under udvikling, følges nøje 

herfra. Vores sygeplejersker skal fortsat uddannes, 

og denne uddannelse skal matche det niveau som 

findes internationalt.  

 

Den 1. december 2015 i forbindelse med Inuuti 

Fleischers afgang som formand blev jeg valgt af et 

flertal i bestyrelsen til at bestride posten som 

formand for PK. Formandsposten er spændende 

og meget udfordrende. Jeg kan dog lide arbejdet, 

og føler ligeledes, at jeg vokser med opgaven, 

hvilket giver kræfter til at fortsætte.    

Jeg vil gerne benytte lejligheden til af hjertet at 

takke vores tidligere formand Inuuti Fleischer, for 

det hun har præsteret for organisationen de 

foregående 5 år.    

Jeg glæder mig til, at vi ses til 

generalforsamlingen, der foregår på PI den 3. 

november 2016 kl 18.00. 

I Tikiusaaq nr. 1/2016 kan I læse nyt fra 

bestyrelsen, revision af sygeplejestudiet, nyt fra en 

sygeplejestuderende og andre spændende emner. 

 

God arbejdslyst og god læselyst 

 

Olga P. Berthelsen. 

Formand 

 

 

 

 

 

 

Formandens Leder 
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Asasakka ilaasortat 

Maanna tassa ukiaq, sila eqqarsaatigalugu 

unerisimaffiusimaqisoq naajartulerpoq. Upernaaq 

takkutilerpoq kissakkiartornermik nassataqarluni. 

Tamassi kissaappassi upernaaq 

qaangiutereeriarpat, aasamut kissartumut 

nuannisarfiusussamullu pilluarumaartusi. 

Nunatsinni peqqissaasutut sulineq, inuiaqatigiinni 

pinngitsoorneqarsinnaanngitsoq inuiaqatigiinni 

tamarmi ilisimaneqarpoq. Nunatsinni 

peqqissutsikkut minnerunngitsumillu inooriaaseq 

tunngavigalugu nappaateqalertarneq  

sukkasuumik annertusiartorpoq. Tamatumap 

kingunerisaanik nappaatit, ulluinnarni tamatsinnut 

sakkortusinnaasumik eqquisartut  

amerligaluttuinnarput. Tamakkua siunissami 

annikinnerpaaffianiitinneqassappata, 

peqqinnissamik suliaqartut ilinniarsimassutsikkut, 

aningaasarsiaqartitaanikkut aammalu ulluinnarni 

sulininerminni atugassaqartitaanikkut 

ajunnginnerpaamik 

atugassaqartinneqartariaqarput.  

2016-imi isumaqatigiinniarnissamut kissaatit piu-

masaqaatillu 2015-mi katersorneqarput. Kissaatit 

piumasaqaatillu tungnavigalugit, siulersuisut 

isumaqatiginninniarnissamut tunngasunik 

suliaqarnerat naamassileriartorpoq, 

illuatungerisassanullu 

tunniunneqarsinnaannguliivillutik. 

Neriuutigaarput isumaqatiginninniarneq 

illuatungeriinnit ataqqinniffiusumik, 

angusaqarusussutsimillu anersaalimmik 

ingerlanneqarumaartoq.  

29. feb. 2016 ukiut 20-t qaangiupput 

Peqqissaanermik Ilinniarfimmi, nunatsinni 

peqqissaasunngortut siullerpaat tallimat, 

allagartassaminnik aammalu Peqqissaasutut 

sulisinnaanissaminnut uppernarsaammik 

tunineqaraniik. Maanna 2016 ingerlalernerani, 

Peqqissaasutut illinniartitaaneq nutaamik 

nalilersoqqinneqalerpoq. Tamanna 

takussutissaavoq peqqissaanerup 

ineriartortinneqartuarnera, nunatsinniit 

malinnaaffigineqartuartoq. Nunatsinni 

peqqissaasut naammassisarneq sulli 

ingerlanneqartuassaaq, taannalu illinniartitaaneq 

pitsaatsutsimigut, nunarsuarmi atavangiisitsinni 

ilinniartitaanermut naleqquttuuartariaqarpoq. 

Decemberip aallaqqaataa 2015, 

Siulittaasorisimasatta Inuuti Fleicher-p tunuarnera 

pissutigalugu, siulersuisuni 

amerlanerussuteqarfiusumik qinerneqarsimanera 

pissutigalugu siulittaasunngorpunga. 

Siulittaasunngorneq pissanganarluni assorsuaq 

unamminarsimavoq.   Taamaakkaluartoq suliaq 

nuannaralugu, aammalu pikkorissiartornermik 

misigiffigiartorlugu pissatsikkiartornarpoq  

ingerlatiinnarnissaanullu nukissaqalersitsilluni.   

Manna iluatsillugu tamatta sinnerluta, Inuuti 

uummammik pisumik qujaffigerusupparput, ukiut 

5-t sulissulluarsimammatigut.   

Ataatsimeersuarnissamut november-ip 3-ani taku-

nissarsi qilanaarivara. Tamanna  Peqqissaanermi 

Ilinniarfimmi nal.18.00 ingerlanneqassaaq. 

2016-mi Tikiusaami nr. 1-mi atuarsinnaasasi 

tassaassapput siulersuisuniit nutaarsiassat, 

Peqqissaasut ilinniartitaanerata 

nutarterneqarneranut tunngassuteqartut, 

Peqqissaasutut ilinniartumit nutaarsiassaq allallu 

pissanganartut. 

Sulilluarnissassinnik atuarluarnissassinnillu 

kissaallusi inuulluaqquassi. 

 

Olga P. Berthelsen. 

Siulittaasoq 

Siulittaasup pingaarnertut 

allaaserisaa 
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Præsentation af faglig konsulent 

 

Jeg er jeres nye faglige konsulent og har primært 

til huse i kontoret i Nuuk, men jeg håber, at jeg på 

sigt kan komme rundt og besøge jer – gerne 

sammen med formanden.  

For at give jer et kort indtryk af mig: Min 

baggrund for at søge jobbet er bl.a. en baggrund 

som sygeplejerske og mange år som 

tillidsrepræsentant og fællestillidsrepræsentant på 

et større hospital i Danmark. Ved siden af denne 

spændende funktion har jeg taget en diplom i 

offentlig forvaltning og er tæt på at afslutte en 

Master of Public Administration. 

Mine opgaver er bl.a. medlemsservice, assistance 

ved ansættelser og personsager, udvikling – 

uddannelse og sparring med tillidsrepræsentanter 

og fællestillidsrepræsentant. 

Derudover varetager jeg sekretariatsfunktionen for 

såvel bestyrelsen i PK som i PPK. 

Jeg har i Danmark arbejdet med et bredt spektrum 

af opgaver: Udvikling af personalepolitikker, 

MED-aftale (tolkning og anvendelse), udvikling 

af et kontaktudvalg på hospitalsniveau og 

afdelingsniveau, rådgivning til medlemmer i 

forbindelse med jobskifte, lønsamtaler, 

afskedigelsessamtaler, principper i forbindelse 

med masseafskedigelser, udarbejdet høringssvar i 

forbindelse med budgetaftaler i regionen, 

hospitalsplan, siddet i styregruppe for nyt 

hospitals byggeri. Jeg har deltaget i udvikling af 

lønbaserede kompetenceprogrammer, lokalaftaler, 

lokale rammeaftaler under overenskomst og 

arbejdstidsaftale, sparret med såvel ledere som 

medarbejdere, sygeplejersker og andre 

faggrupper. 

I forbindelse med mine uddannelser har jeg bl.a. 

arbejdet med medarbejderudviklingssamtaler 

(MUS), resultatlønsaftaler som incitament, MED-

struktur og meget andet. 

Jeg glæder mig til samarbejdet med jer! 

 

 

 

 

 

 

 

Nyt fra bestyrelsen. 

 

Siden sidste Tikiusaaq har der været valg til 

formandsposten. Som nævnt i lederen har 

bestyrelsen valgt Olga P Bertelsen som formand, 

og på det første konstituerende møde har den nye 

bestyrelse valgt Ken Jensen som næstformand. 

Derudover har der været afholdt suppleringsvalg 

til PK’s bestyrelse – ved valgets udløb var der 

kommet et nyt medlem, og vi kan derfor byde 

Tom Bertelsen velkommen til bestyrelsen og 

arbejdet heri. Tom er til daglig sygeplejerske på 

Dronning Margrethes Sundhedscenter i Paamiut.  

 

Derudover arbejdes der med bestyrelsens interne 

arbejdsformer – bestyrelsen har bl.a. arbejdet 

med, hvad vil det sige at være en professionel 

bestyrelse – dette arbejde vil også pågå fremover.  

 

Det store tema er dog Overenskomst 2016 – der 

har været arbejdet med kravene i bestyrelsen og 

procesplanen, altså hvilken tidskadence PK ønsker 

i forhandlingsperioden. Dette arbejde er samstemt 

med PPK, idet det jo er PPK, der som 

udgangspunkt forhandler overenskomsten og de 

evt. tilhørende aftaler, fx arbejdstidsaftalen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NYT FRA SEKRETARIATET 

Ved faglig konsulent Charlotte Larsen 
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Kulturaften 
v/Rune Olsen, Hold 2015, Sygeplejestudiet 

 

 
Lørdag den 23. januar har sygeplejerske-

elever arrangeret Bamsehospitalet i Dr. 

Ingrids Sundhedscenter. Hvor børn kunne 

komme ned med deres bamser og få dem 

undersøgt.  

Mange familier kom til denne herlige 

begivenhed. Til trods for den lange kø kom 

alle børnene glade igennem. 

 

 

 
 

 

Børnene fik prøvet og snakket om deres 

bamses helbred sammen med en 

sygeplejerske- studerende, hvor de blandt 

andet fik taget et røntgenbillede af bamsens 

arme eller ben. 

 

 

 
Ovre i Ilisimatusarfik havde 5. semesters 

sygeplejerske-elever klargjort to 

præsentationer om ‘Psykiske lidelser og 

folkesundhed’ og ‘Seksuelt misbrug - med 

fokus på krænkeren’. 

 
 

 

 

 

I Ilimmarfiks store sal kunne man slappe af 

med kager og thé, kaffe eller saftevand, før 

man tog ned til byen for at se på de andre 

arrangementer på kulturaftenen. 
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Nye tider – nye sygeplejersker 
 

Forandringens vinde blæser over 

sygeplejerskeuddannelsen 

 

Af Eva Odgaard, lektor ved Institut for Sygepleje 

og Sundhedsvidenskab 

 

Når et samfund er i forandring, når en befolknings 

sundhedstilstand ændrer sig, og når 

sundhedsvæsenet undergår tilsvarende 

forandringer, så må sygeplejen også være i 

løbende udvikling for at varetage professionens 

sociale mandat. Og uddannelsen til sygeplejerske 

må på samme vis tilpasses befolkningens 

sundhedsbehov. Det er baggrunden for, at Institut 

for Sygepleje og Sundhedsvidenskab ved 

Grønlands Universitet, aktuelt arbejder på en ny 

studieordning for den professionsrettede 

uddannelse til Bachelor of Science i Sygepleje.  

De indledende skridt til en ny studieordning blev 

taget tilbage i 2014 i form af en dataindsamling i 

aftagerfeltet og blandt dimittender for at indhente 

bud på, hvilke kompetencer den nyuddannede 

sygeplejerske har brug for, og med henblik på at 

formulere en kompetenceprofil. Det videre 

arbejde med at beskrive struktur og indhold i en 

ny studieordning pågår, og det skal være færdigt 

og godkendt i Akademisk Råd, så uddannelsen 

kan træde i kraft når det næste hold nye 

studerende begynder den 1.september 2016. 

   

Torsdag den 25.februar i år var sygeplejefaglige 

ledere, sygeplejersker og en bred vifte af andre 

interessenter fra sundhedsvæsenet i Grønland 

inviteret til temadag på Institut for Sygepleje og 

Sundhedsvidenskab for at drøfte og kvalificere 

kompetenceprofilen for en nyuddannet 

sygeplejerske samt udkast til den overordnede 

struktur for studieordningen.  

Hele arbejdet med den nye studieordning foregår i 

et samspil mellem instituttet og klinisk praksis, og 

processen følges løbende af en bredt sammensat 

styregruppe 

Selvom der mere er tale om en revision, end om 

en gennemgribende omvæltning, så står budskabet 

klart: den nyuddannede sygeplejerske har brug for 

paratviden og forståelse indenfor de 

naturvidenskabelige fag, og for handleparathed og 

systematik på det kliniske område. Det må vi tage 

højde for i en ny tilrettelæggelse af uddannelsen, 

hvilket kunne pege i retning af at styrke den 

kliniske uddannelse.  

 

Samtidig står det klart, at en styrkelse af den 

kliniske uddannelse ikke må ske på bekostning af 

de akademiske kompetencer, for grønlandske 

sygeplejersker er og skal fortsat være fuldt på 

højde med det internationale niveau. De skal 

tilbyde Grønlands befolkning den bedst mulige 

pleje og behandling på baggrund af den nyeste og 

bedste viden på området. Og de skal kunne søge 

jobs uden for landets grænser med umiddelbar 

anerkendelse af de faglige kompetencer de har 

erhvervet med grunduddannelsen.   

Ønskerne til den nyuddannede sygeplejerskes 

kompetenceprofil imødekommes med en ny 

struktur for den måde semestrenes indhold 

sammensættes, og i den vekselvirkning der bliver 

mellem teoretisk og klinisk uddannelse. 

Fremover skal de studerende tidligt møde den 

kliniske virkelighed, allerede efter ca. 2 måneders 

studier, hvor de skal deltage i plejen af patienter 

og træne basale kliniske færdigheder. Ønsket om 

at styrke de studerendes kliniske kompetencer 

hjælpes faktisk på vej af lovgivningen idet det 

ikke længere er tilladt for instituttet at aflaste de 

kliniske uddannelsessteder ved at varetage dele af 

den kliniske træning som simulationsundervisning 

i skoleregi; derfor føres en mindre del at de 

studerendes timer tilbage til praksis.  

Sideløbende med dette tiltag, imødekommes 

ønsket om at styrke både naturvidenskabelig 

forståelse og kliniske kompetencer ved at placere 

et mindre antal af de studerendes timer i naturfag 

som anatomi, fysiologi og farmakologi i 

praktikken. De studerende skal arbejde med 

stoffet ved at løse studieopgaver knyttet til den 

autentiske patientpleje. For de studerende betyder 

det, at studiedagene i de kliniske forløb bliver 

øremærket til arbejde med obligatoriske 

studieopgaver. Kliniske uddannelsesforløb 

tilrettelægges på tværs af afsnit, der arbejder tæt 

sammen om undersøgelse, behandling og pleje, 

for at styrkes de studerendes forståelse af 

patientforløb og af organisatorisk og 

tværsektorielt samarbejde.   

Ser man på studieordningen som helhed, så vil der 

være en uændret vægtning mellem teoretiske og 
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kliniske studier, men de kliniske perioder fylder 

lidt mere i de 2 første år af studiet, mens der 

skrues op for det teoretiske indhold i de 2 sidste 

år. Så den pædagogiske tænkning og de didaktiske 

overvejelser sætter i en vis forstand praksis før 

teori. 

 

De overordnede tanker i den nye uddannelse blev 

godt modtaget på temadagen, der var præget af en 

meget positiv stemning, livlig debat med mange 

spændende pointer, inspirerende forslag, og – som  

altid når sygeplejersker mødes- glødende 

engagement for faget og for uddannelsen af de 

studerende.  

Hvor har befolkninger verden over nydt godt af 

sygeplejerskers engagement for deres fag og for 

deres patienter og borgere. 
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Erfaringer fra projektet 

SexInuk 
 

Af Lisa Ivalu Lind, Sygeplejestuderende og 

frivillig i SexInuk 

Februar 2016, Tanzania 

 

Introduktion 

Mit navn er Lisa Ivalu Lind. Jeg er 25 år, 

kommer fra Narsaq og er på mit tredje år på 

sygeplejestudiet. Jeg er sammen med andre 

sygeplejestuderende frivillig 

seksualunderviser på SexInuk. 

 

I 2013 kom der nogle medicinstuderende fra 

Aarhus universitet i Danmark og afholdt 

workshops for os, sygeplejestuderende med 

interesse indenfor området frivillig seksuel 

sundhedsfremmende undervisning med ung-

til-ung metoden. De danske 

medicinstuderende kom og inspirerede os og 

gav os ideer til, hvordan vi kunne arbejde med 

seksuel sundhedsfremme her i Grønland. Vi 

har derfor arbejdet videre med det ud fra et 

grønlandsk fokus og tilpasset arbejdet til den 

grønlandske kultur.  

 

 

 
 

Det var her SexInuk startede, og siden har vi 

været ude og undervise folkeskoleelever, både 

i Nuuk og ude på kysten, hvor nogle af 

underviserne i seksuel sundhedsfremme har 

været i praktik. Vi har desuden undervist 

eleverne i Piareersarfik Nuuk i seksuel 

sundhed, og så har vi været på 

lærerseminariet og undervist nogle studerende 

i seksuel sundhedsfremmende undervisning 

med ung-til-ung metoden. 

Formålet med projektet 

Formålet med vores arbejde er, at unge skal 

blive mere bevidste om deres krop og dermed 

passe bedre på den, og så vil vi rigtig gerne 

opnå opmærksomhed omkring den høje 

forekomst af kønssygdomme og have vores 

budskab ud om, at sex er godt, men man skal 

huske at bruge kondom. MEN uden at komme 

med en løftet pegefinger! Vi har nemlig selv 

erfaret, fra den gang vi gik i folkeskolen, at 

det var gamle damer fra venerea, som kom og 

fortalte os “I må ikke gøre det og det!”, og det 

gjorde bare at emnet blev mere tabubelagt. 

 

Deltagelse i at planlægge kampagne 

I oktober 2015 tog landslægeembedet kontakt 

til os. De ville samarbejde med os i 

forbindelse med selvstyrets ekstraordinære 

kampagne imod den høje forekomst af 

kønssygdomme. Så vi har været med til at 

planlægge kampagnen, hvor vi er kommet 

med ideer og forslag til indsatser og været i 

dialog med landslægen om, hvordan den 

seksuelle sundhed kan forbedres. 

 

Metoder i SexInuk 

Vi går op i, at det er unge der underviser 

unge; netop fordi det, at vi selv er unge og 

grønlandsksprogede, er med til at fange 

elevernes opmærksomhed på en sjov måde, 

og det får dem til at slappe af og åbne op for 

deres egne tanker og spørgsmål. 

 

Det opnår vi fx ved at aktivere eleverne 

gennem lege med fokus på sex og det at 

beskytte sig, som led i seksualundervisningen. 

 

Vi gør eleverne opmærksomme på, at 

meningen med undervisningen ikke er, at de 

skal lære det hele udenad, men at de skal 

blive opmærksomme på, at der findes nogle 

kønssygdomme, og at det derfor er vigtigt at 

bruge kondom. 

 

Men det er ikke kun undervisning vi arbejder 

med. For eksempel har vi lavet små 

kampagner, med fokus på seksuel sundhed, i 

Nuuk Centret med konkurrencer og boder, 

hvor folk kunne stille alle de spørgsmål de 

ville.  

 

Fremtidige tiltag 
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Vores planer for fremtiden er, at vi vil 

rekruttere nye studerende, så projektet 

fortsætter, når vi selv er blevet 

færdiguddannede. Vi vil selvfølgelig fortsætte 

med at undervise i folkeskolerne, og så har vi 

et håb om, at der med tiden kan blive afsat 

ressourcer, så SexInuk kan nå ud til hele 

Grønland. 

 

Vi kunne også rigtig godt tænke os at have 

vores egen radio-talkshow, hvor vi hver uge 

vil tage et nyt emne op, fx en specifik 

kønssygdom eller det, at man har indført 

medicinsk abort, hvor folk også vil kunne 

skrive til os og stille anonyme spørgsmål. 
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Med telemedicin har man altid 

en god ven i nærheden 

Af Hannah Højgaard, telemedicinsk 

konsulent. 

 

 
 

Opstarten på brug af telemedicin i 

Grønland 

For at sikre en geografisk spredt befolkning 

let og ligelig adgang til sundhedsvæsenets 

ydelser, og støtte det sundhedsfaglige 

personale i dets arbejde vedtog ”Direktoratet 

for Sundhed og Forskning” i foråret 1999 en 

handlingsplan for indførelse, videreudvikling 

og evaluering af telemedicin i Grønland for 

årene 1999 – 2002.  

 

Det grønlandske sundhedsvæsens vigtigste 

opgaver er at tilstræbe, at alle borgere har 

lige adgang til sundhedsvæsenets ydelser. 

Derfor er det nødvendigt at anvende 

telemedicin.  

 

Udgangspunktet var, at med brug af 

telemedicin er det nemt og hurtigt at bringe 

ekspertisen hen, hvor patienten er, og dermed 

decentralisere ydelser på baggrund af 

telemedicinsk vejledning af det stedlige 

sundhedspersonale.  

 

Der blev opsat telemedicinske 

arbejdsstationer i 7 af Grønlands daværende 

17 sundhedsdistrikter fra Nanortalik i syd til 

Ilulissat i nord og Scoresbysund i øst. Der 

blev udpeget kontaktpersoner på de enkelte 

tjenestesteder som blev introduceret og 

undervist. 

 

Valg af specialer skete ud fra en 

behovsvurdering, og de første specialer blev 

radiologi, dermatologi, kardiologi og 

psykiatri.  

 

På grund af den store personaleudskiftning og 

brug af ikke-faglært personale som 

kontaktpersoner, var det vigtigt, at 

telemedicinprogrammet var enkelt og nemt at 

lære.  

 

De tidlige erfaringer (man startede for 15 år 

siden) viser, at brugen af telemedicin åbner op 

for mange nye muligheder. Men brugen 

medfører også en række konsekvenser af 

organisatorisk, juridisk, sikkerhedsmæssig og 

ressourcemæssig karakter. 

 

De følgende år skete der ikke meget i forhold 

til yderligere udbredelse af brugen af 

telemedicin før 2006. 

Næste skridt i brugen af telemedicin 

Sundhedsvæsenet ønskede at sætte fart i 

udviklingen inden for telemedicinen, hvorfor 

en delegation rejste til Alaska for at høre om 

erfaringerne med AFHCAN 

telemedicinprojektet. Alaska blev valgt, idet 

infrastrukturen ligner den grønlandske.  

 

I efteråret 2007 bevilligede Landstinget penge 

til at gennemføre et nyt telemedicinprojekt for 

perioden 2008-2010. Det politiske opdrag var, 

at der i løbet af projektperioden skulle 

anskaffes telemedicinsk udstyr, der kunne 

sikre en landsdækkende effektiv og 

velfungerende brug af telemedicin i Grønland. 

Projektet skulle medvirke til at realisere 

Sundhedsvæsenets mission ”Al sundhed – tæt 

på hvor du bor” og vision ”Alle borgere er 

sunde og raske”.  

 

Målet var et sikre en bedre udnyttelse af 

ressourcerne, herunder bedre visitering, færre 

undersøgelser, hurtigere diagnostik og 

behandling, kortere ventetid samt færre 

patienttransporter. Med telemedicin 

forventede man, at kvaliteten i behandling 

blev øget, ligesom telemedicin kunne 

medvirke til større lighed i adgangen til 

sundhedsvæsenet, især for borgerne i 

yderområderne. 
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Projektet indebar en udvidelse af den 

telemedicinske service, så den blev 

landsdækkende. Med fondsmidler blev det 

muligt at indkøbe telemedicinsk udstyr til alle 

lokaliteter med mere end 50 indbyggere. Man 

indkøbte samme standardudstyr som 

anvendes i Alaska, idet dette udstyr var 

driftssikkert og nemt at betjene.  

 

Det telemedicinske udstyr blev navngivet 

”Pipaluk”, som er et grønlandsk pigenavn 

som betyder ”den omsorgsfulde”  

 

 

 
 

 

Hvad er telemedicin-systemet Pipaluk? 

Pipaluk er først og fremmest en computer 

med adgang til internettet. Den kan 

sammenlignes med en mangearmet 

blæksprutte, hvor følgende kliniske 

undersøgelsesapparater med kabler er 

forbundet til computeren  

 Otoskop  

 EKG-apparat 

 Scop til måling af blodtryk, puls, 

saturation og temperatur 

 Digitalkamera 

 Stetoskop 

 Spirometri  

 Web-camera  

 Papir-scanner  

 Skype  

 

 

 
 

 

Systemet er udviklet i Alaska. Inden 

implementering blev programmet oversat til 

grønlandsk og dansk.  

 

 

 
 

Selve systemet fungerer som et ”store and 

forward” system, hvor data sendes til en 

central server. Dermed kan data genfindes 

senere. Serveren har en webapplikation som 

kan tilgås fra alle computere der er på 

internettet. Når der oprettes en sag sender 

systemet en mail/notifikation til modtageren.  

 

Oprettelse af sager sker som når man laver en 

mail. Patienten findes via søgning på CPR. 

Herefter laves de relevante undersøgelser med 

de kliniske undersøgelsesapparater. Disse 

vedhæftes sagen som filer. Sluttelig sendes 

sagen til regionssygehus/sundhedscenter via 

internettet.  

 

En sygeplejerske/sundhedsassistent 

gennemgår dagligt de tilsendte sager og 

sender svar til den bygdesundhedsansvarlige 

om, hvilken behandling eller yderligere 

undersøgelser der skal iværksættes. Da 

sygeplejersker og sundhedsassistenter har 

udvidet ansvar og kompetenceområde i 

Grønland betyder det, at de selv kan håndtere 

80 % af sagerne uden at involvere en læge.  

 

Med Pipaluk kan en 

bygdesundhedsmedarbejder undersøge en 
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patient med de forskellige kliniske 

undersøgelsesapparater, lave en sag og sende 

resultaterne til nærmeste 

sygehus/sundhedscenter, for efterfølgende at 

få vejledning i den videre behandling af 

patienten. Det er også muligt med Pipaluk at 

rådgive og støtte sundhedsarbejderne i 

yderområderne via brug af 

videokonsultationer.  

 

 

 
 

  

Brugen af Pipaluk sikrer borgere i bygder en 

mere lige adgang til sundhedsvæsenet, idet 

det er muligt at sende resultater fra de kliniske 

apparater samt information om patientens 

helbred til sygehus/sundhedscenter. Det sker 

hurtigt og nemt, ligesom det betyder, at 

patienterne i mange tilfælde ikke behøver at 

rejse til nærmeste sygehus/sundhedscenter.  

Implementering af Pipaluk  

Som opstart på implementeringen blev i 2008 

afholdt seminar om telemedicin, med 

deltagelse af udpegede nøglepersoner samt 

ledelser fra sygehuse uden for Nuuk. Målet 

var at få deltagernes input til planlægningen 

af implementeringen, bl.a. afdække behov for 

support, afklare forventninger til, hvordan 

telemedicin kan dække bygdernes behov for 

sundhedsservice samt uddannelse af brugerne 

i bygderne. 

 

Konklusionen på seminaret var, at Pipaluk-

programmet er nemt at bruge og kræver kort 

oplæring. De kliniske undersøgelsesapparater 

opfyldte kravene, var af høj kvalitet og 

brugervenligt.  

 

Efterfølgende blev gennemført et 5 dages 

instruktørkursus for superbrugere fra 

sygehusene på kysten. Superbrugerne skulle 

efterfølgende uddanne brugerne i eget 

sundhedsdistrikt.  

 

Implementeringen, herunder den tekniske 

installation fandt sted i perioden 2008-2010.  

 

 

 
 

For at sikre den bedst mulige support ved 

implementeringen og den efterfølgende drift 

blev den fra start opdelt i en klinisk og en 

mere teknisk IT-support. Til den kliniske 

support blev ansat to IT-sygeplejersker. Den 

tekniske support blev varetaget med 

fjernkontrol fra IT afdelingen i Nuuk. 

Status på brugen af telemedicin/Pipaluk 

2012  

Som i mange IT projekter viste det sig, at de 

organisatoriske aspekter, herunder 

ledelsesforankring, krævede større 

bevågenhed end først antaget, hvorfor Pipaluk 

ikke blev taget i brug i den udstrækning, der 

var hensigten.  

 

Erfaringen har vist, at succesfuld 

implementering og drift er afhængig af 

tilstedeværelsen af engagerede og motiverede 

medarbejdere, der støttes af ledelsen på alle 

niveauer. 

 

Derfor blev det i 2012 besluttet at ansætte en 

telemedicinsk konsulent (forfatteren) til at 

gennemføre et efterimplementeringsprojekt. 

Der blev udarbejdet en handlingsplan herfor, 

ligesom der blev udviklet kurser for 

bygdesundhedsarbejderne af en uges 

varighed. Indholdet på disse er såvel faglige 
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emner som brug af telemedicin/Pipaluk med 

tilhørende kliniske undersøgelsesapparater.  

 

Langsomt øges udbredelsen af 

telemedicin/Pipaluk, ligesom vi også i 

stigende omfang afvikler telemedicinske 

videokonsultationer med specialister såvel fra 

Dronning Ingrids Hospital som fra Danmark.  

Hvordan vil vi gerne bruge telemedicin 

fremover  

Den grønlandske model for brugen af 

telemedicin afviger en del fra andre lande. 

Brugen af telemedicin er centreret om den del 

af patientforløbet, der i Danmark oftest 

foregår på selve sygehuset. I Grønland bruger 

vi telemedicin i hele patientforløbet – såvel til 

visitation, som til  diagnosticering og kontrol. 

Årsagen til brugen af telemedicin i det 

samlede patientforløb bunder i både 

kompetencemæssige og geografiske forhold, 

idet vi ønsker er at bringe specialisterne 

tættere på borgerne uden brug af dyr 

transport.  

 

Telemedicin bruges derfor såvel internt i det 

grønlandske sundhedsvæsen, som ift. eksterne 

samarbejdspartnere der leverer 

sundhedsydelser til patienter i Grønland. 

Denne organisering er ikke typisk for den 

måde, telemedicin benyttes i Danmark og 

andre lande. 

 

 

 

 
 

I Danmark har man i en årrække arbejdet med 

telemedicin i forskellige kontekster, men har i 

forhold til Grønland et mere silo-orienteret 

fokus i projekterne. I Danmark bruger man 

overvejende telemedicin inden for én specifik 

diagnose, ofte relateret til kontrolforløb efter 

indlæggelse/diagnosticering af sygdom. 

Eksempelvis selv- og hjemmemonitorering ift 

overvågning af KOL, diabetes og gravide, 

hvilket indenfor telemedicin kaldes ”patient at 

home” modellen. 

 

Ønskerne i Danmark om et mere effektivt og 

billigere sundhedsvæsen medfører strukturelle 

ændringer i organiseringen af arbejdet. Der er 

i dag stor interesse for brug af telemedicinske 

løsninger, der kan understøtte 

behandlingsmetoder. Forventningen er en 

reduktion i behovet for indlæggelser/senge, 

hvilket bla. afspejles i bygningen af de nye 

supersygehuse, som har langt færre 

sengepladser. Dermed nærmer brugen af 

telemedicin i Danmark sig den grønlandske 

model, hvor en større del af patientforløbet 

afvikles med brug af telemedicin. 

Fremtiden – hvor skal vi hen  

Telemedicinsk initiativ-katalog  

I foråret 2015 blev udarbejdet et 

initiativkatalog der beskriver 3 strategiske og 

6 taktiske initiativer til at styrke og 

videreudvikle den telemedicinske indsat i det 

grønlandske sundhedsvæsen over en årrække. 

De strategiske initiativer skal sikre ressourcer 

til det telemedicinske arbejde, herunder 

kvaliteten, mens de taktiske initiativer 

beskriver de konkrete ændringsforslag til den 

driftsmæssige del af telemedicin, som 

illustreret herunder: 

 

 

 
Formålet med initiativ-kataloget er at beskrive 

en række initiativer, der kan støtte op omkring 

sundhedsvæsenets strategi og målsætninger 

over en treårig horisont, og dermed medvirke 

til sikre en opfyldelse af nogle af de 
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målsætninger, der er beskrevet i 

Sundhedsstrategien fra 2014. 

 Faglig kvalitet og adgang til faglig 

ekspertise uanset bosted skal sikres 

gennem videreudvikling og fortsat 

forbedring af sundhedsteknologiske 

løsninger. 

 Borgeren skal behandles så tæt på sit 

hjemsted som muligt. 

 Sundhedsvæsenet skal sikre bedst mulig 

service for borgerne inden for de givne 

rammer. 

 Sundhedsteknologiske løsninger skal 

bruges til at overkomme demografiske, 

geografiske og infrastrukturelle 

udfordringer. 

 Sundhedsvæsenet skal have fokus på, at 

flest mulige midler skal gå til forebyggelse 

og patientbehandling. 

 Forskning og monitorering skal bidrage 

til, at sundhedsvæsenet løbende tilpasser 

sig skiftende udfordringer. 

 

Fokus vil derfor de kommende år være   

 Afsøgning og udbygning af muligheder 

for international netværksdannelse 

 Fortsat udvikling af telemedicin til 

speciallægekonsultationer 

 Fortsat udvikling af telemedicin som 

understøttelse af det gode patientforløb  

 Implementering af ny teknologi i samspil 

med IT-teknologisk kyndige medarbejdere 

og de kliniske brugere 

 

For at kunne igangsætte initiativerne ansættes 

yderligere en sundhedsfaglig telemedicinsk 

konsulent i efteråret 2015. Hertil kommer 

etablering af et PhD-forløb, hvor fokus skal 

være ”Udfordringer og muligheder i 

anvendelsen af en telemedicinsk store-and-

forward løsning som redskab til formidling og 

diagnosticering af KOL i grønlandske byer og 

bygder”. 

Internationalt samarbejde – netværk 

Hidtil har Grønland arbejdet relativt isoleret 

med telemedicin og har gjort sig egne 

erfaringer med effekten af telemedicin uden at 

trække nævneværdigt på international erfaring 

til udvikling eller drift.  

 

I sommeren 2014 startede diskussion om 

etablering af et samarbejde med universiteter i 

Californien samt Ålborg, Århus og Grønlands 

universiteter.  I november blev etableret et 

formelt forum kaldet Arctic Transatlantic 

Telemedicine Research Network (ATTRN). 

 

 
 

 

Det grønlandske sundhedsvæsen ønsker at 

tiltrække ekstern viden til vores 

telemedicinske program gennem en proaktiv 

netværksdeltagelse. Det gælder såvel ATTRN 

som andre relevante internationale netværk. 

Håbet er via aktiv deltagelse i netværk at 

kunne trække både på erfaring og 

videnressourcer, som ikke er tilgængelige i 

Grønland, og som kan facilitere udviklingen 

og modningen af det telemedicinske arbejde. 

 

Via netværk ønsker vi at etablere et 

formaliseret arbejde omkring kvalitetssikring, 

forskning og evaluering af det telemedicinske 

arbejde, med det formål at sikre og 

forhåbentlig gennem evidens bekræfte, at den 

telemedicinske indsats bidrager positivt også i 

en sundhedsøkonomisk betragtning. 

Forventningen er, at en positiv afledt effekt 

heraf vil være, at Grønland markeres 

internationalt som et foregangsland inden for 

telemedicin, hvilket kan medvirke til at 

tiltrække kvalificeret arbejdskraft. 
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Patientperspektiver og 

demokratisk deltagelse i 

sundhedspraksis 
 

Inddragelsen af patienterne i 

sundhedspraksis er en samtidig inddragelse 

af medarbejdernes faglige perspektiver 

 
Af Tine Aagaard, adjunkt, Institut for 

Sygepleje og Sundhedsvidenskab 

 
Artiklen er skrevet på baggrund af et oplæg på et Mød din 
forsker-arrangement i Katuaq den 25. februar 2016. 
Arrangementet blev afholdt af Departementet for 

Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke i anledning af 
udgivelsen af bogen ’Hverdagsliv med sygdom – patienters 
kulturelle perspektiver på sundhedspraksis i Grønland’ som 
et nummer af INUSSUK – arktisk forskningsjournal. Bogen 
er en bearbejdning af Tine Aagaards ph.d.-afhandling med 
samme titel, forsvaret ved Institut for Sygepleje og 
Sundhedsvidenskab i 2014. 

 

 
Introduktion 

Når sygeplejersker og andre 

sundhedsprofessionelle møder patienter under 

indlæggelse, er det for det meste mennesker, 

de ikke kender i forvejen. Kilden til viden om 

patienterne er forskellige former for 

journalpapirer, og oplysningerne drejer sig 

om patienternes sygdomshistorie. Patienter 

bliver jo netop indlagt med sygdomsrelaterede 

problemer – er det så ikke nok at kende 

sygdomshistorien? Svaret er selvfølgelig nej. 

Det er generelt accepteret, at mennesker er 

mere end en kropslig sygdom, som skal 

behandles instrumentelt. Inden for 

professioner som sygepleje, fysioterapi og 

ergoterapi har det i mange år været anerkendt, 

at man må have forståelse for patienterne som 

’hele mennesker’, hvis man skal kunne yde en 

relevant og etisk forsvarlig professionel 

indsats.  

 

Men hvad vil det overhovedet sige at betragte 

og behandle patienter som ’hele mennesker’? 

Nogen vil sige, at pointen er, at mennesker er 

en helhed af fysiske, psykiske og åndelig 

dimensioner. Men mennesker er også sociale 

væsener. Al menneskelig virksomhed er 

social. Hvis vi vil betragte mennesker som 

’hele’ må vi også forstå dem som mennesker 

med et helt liv i deres sociale sammenhænge, 

med pårørende, arbejde, fritidsinteresser, på 

bestemte lokaliteter, under særlige historiske, 

økonomiske, kulturelle og praktiske 

betingelser osv. Hvis vi ikke tager disse 

forudsætninger og betingelser for den enkeltes 

liv med sygdom i betragtning, risikerer vi 

ikke at kunne sætte os ind i deres muligheder 

og problemer i forhold til at håndtere livet 

med sygdom, og det går ud over de faglige 

indsatser. I det følgende vil jeg forsøge at vise 

de konstruktive muligheder, der ligger i at 

betragte og behandle patienter som deltagere i 

sociale sammenhænge, både i hverdagen og 

under indlæggelse – og det problematiske i 

ikke at gøre det. Samtidig vises det, at 

inddragelsen af patienterne som deltagere i 

sundhedspraksis også er en forbedring af de 

professionelles muligheder for at bruge deres 

faglige viden og kompetencer og dermed 

opnå større arbejdsglæde.  

 

Artiklens fokus 

Formålet med artiklen er at vise, hvordan 

sundhedsprofessionel praksis under 

indlæggelse på sygehus har indflydelse på 

kronisk syge patienters muligheder for at 

håndtere livet med sygdom i hverdagen. 

Gennem eksempler fra projektet ’Hverdagsliv 

med sygdom’ vises for det første betydningen 

af samspillet mellem sundhedsprofessionel 
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praksis og patienternes hverdagsliv og 

perspektiver. For det andet overvejes 

kulturforskelles betydning for forandring. Og 

for det tredje diskuteres muligheder for 

professionelle indsatser, der inddrager 

patienterne som deltagere i sundhedspraksis.  

Som udgangspunkt for at bearbejde disse 

temaer skitseres først det projekt, der ligger til 

grund for bogen, og baggrunden for at udføre 

det. 

 

Baggrund for projektet 

Interessen for hverdagslivet hænger blandt 

andet sammen med udviklingen i 

sygdomsmønsteret, der her som i mange 

andre lande betyder, at flere og flere lever 

med kroniske sygdomme i hverdagen – kræft, 

apoplexi, hjertekar-sygdomme, diabetes, gigt 

osv. Mange af disse sygdomme er 

repræsenteret blandt deltagerne i projektet. 

  

Politisk er der de senere år kommet øget 

fokus på hverdagslivet. I de nyeste strategier, 

Kræftplan 2013, National sundhedsstrategi 

2014 og redegørelsen ’Muligheder for 

rehabiliterende og palliativ indsats til personer 

med livstruende sygdom’ fra 2015, 

opprioriteres rehabilitering, hvor der er fokus 

på patientens hele livssituation og hvor 

professionelle indsatser skal bidrage til, at 

patienten kan opnå et meningsfuldt liv med 

sygdom så tæt på sine hjemlige 

sammenhænge som muligt. Der er fokus på 

sammenhængende patientforløb og 

tværfagligt og tværsektorielt samarbejde. Især 

i kræftplanen fremhæves inddragelsen af 

patienterne i deres forløb som betydningsfuldt 

for kvaliteten af indsatserne.  

Opfattelsen af, hvad inddragelse af 

patienterne og deres hverdagsliv betyder, er 

dog ikke lige ud ad landevejen og 

uproblematisk. Forskellige tilgange rummer 

både forskelle i sundhedsopfattelser og 

forskelle i opfattelsen af, hvilken viden der er 

relevant i forhold til at bestemme, hvilke 

indsatser der er brug for. I Danmark 

foreligger der megen forskning om 

problematiske måder at praktisere 

patientinddragelse på. Fx som ensidig 

information fra professionelle til patienter 

uden samtidig inddragelse af viden om 

patienternes muligheder for at bruge 

informationen i hverdagslivet (fx Norlyk, 

2010), som det, at patienterne forventes at 

være aktivt deltagende på de institutionelle 

præmisser (fx Holen og Ahrenkiel, 2011; 

Thuesen 2013), og som det, at 

sammenhængen i patientforløb vurderes fra et 

organisatorisk perspektiv (fx Kjerholt, 2011). 

 

 
  

Min forforståelse inden jeg gik i gang med 

projektet var, at vi ved for lidt om, hvordan 

livet med sygdom og mulighederne for at 

håndtere det ser ud fra patienternes 

perspektiver. Og vi ved for lidt om, hvilken 

effekt sundhedsindsatser har i patienternes liv. 

Derfor valgte jeg at vende perspektivet 180 

grader fra sundhedsprofessionel praksis og 

sundhedsvæsenet som organisation, og ind i 

patienternes liv.  

  

Teoretiske perspektiver 

Hverdagsliv er i bogens tilgang et teoretisk 

begreb. Begrebet er en del af en 

socialpsykologisk teoridannelse, hvor det 

benævnes daglig livsførelse (Holzkamp, 

1998, Dreier, 2008). Dette begreb sætter 

fokus på, at centrum for menneskers 

bestræbelser er at skabe deres liv i fællesskab 

med andre. Set på den måde er sygdom en 

begivenhed, der bryder ind i menneskers 

igangværende livsførelse. Det centrale for 

personen er stadig at få dette liv, nu med 

sygdom, til at hænge sammen. Begrebet 

flytter fokus fra professionel praksis til de liv, 

som professionelle indsatser skal være en 

støtte til. Det betyder, at hverdagslivet ikke 

kan forvises til en underordnet placering uden 

for professionel praksis.  
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Daglig livsførelse begrebssætter desuden 

mennesker som aktivt handlende i forhold til 

deres livsbetingelser og de muligheder, de ser 

i dem – et forhold der ofte overses, når man 

kun ser patienterne fra et institutionelt 

perspektiv.  

 

Sundhedsvæsenet er i vores del af verden 

defineret som et alment velfærdsgode. 

Sundhedspraksis er således en almennyttig 

praksis, hvor alle er deltagere, både patienter 

og professionelle. Vi deltager i et dynamisk 

samspil fra hver vores ståsteder, med 

forskellige positioner og forskellige 

perspektiver på den fælles praksis. Den viden, 

forskellige deltagere besidder, er således også 

kun delvis – ingen ved det hele, men alle ved 

noget af betydning for, at praksis kan udføres 

i forhold til sit almene formål. Viden kan 

derfor ikke rangdeles, fx efter 

evidensprincipper. Der er brug for alle 

vidensformer, hvis praksis skal lykkes. Der er 

i sundhedspraksis en tendens til at rangere 

videnskabelig viden over professionelles 

kliniske erfaringsviden og patienters viden om 

deres eget liv. Derfor er det en god ide at 

videnskabeliggøre patientperspektiver. 

 

Den danske sundhedsfilosof Uffe Juul Jensen 

peger på, at krop og sygdom historisk er 

blevet udskilt fra resten af livet. På et 

tidspunkt er læger begyndt at udforske døde 

kroppe for at finde sygdommes sæde. Fokus 

blev flyttet fra observationer ved sygesengen 

til fysiologiske og biokemiske undersøgelser i 

laboratoriet. På den måde blev kropslige 

sygdomsprocesser adskilt fra deres betydning 

i menneskers liv. Denne udvikling har bl.a. 

medført, at der blev udviklet virksomme 

midler mod fx infektioner, hvilket 

selvfølgelig har haft en enorm betydning for 

menneskers overlevelsesmuligheder. Samtidig 

har udviklingen været medvirkende til, at 

denne biomedicinske tilgang til krop og 

sygdom har fået en altafgørende indflydelse 

på, hvordan sygdom og sundhed opfattes og 

håndteres professionelt i den vestlige verdens 

sundhedssystemer i dag. Det afspejles fx i den 

måde, sundhedsvæsenet er struktureret på, ud 

fra organer og diagnoser. Og det afspejles i 

opfattelsen af sundhed som snævert forbundet 

med et godt helbred. Praksis i 

sundhedsvæsenet er således, med Uffe Juul 

Jensens begreb, domineret af et 

sygdomsorienteret perspektiv (Jensen, 1998). 

  

Empirisk materiale 

Projektets viden er oparbejdet gennem 

deltagerobservationer og kvalitative 

interviews med patienter og pårørende på en 

sengeafdeling på Dronning Ingrids Hospital 

(DIH). Flere af patienterne er efterfølgende 

fulgt i forløb med interviews i deres hjem 

over et par år, i alt 21 interviews. I tre af 

forløbene deltog ægtefællen. Undervejs er 

desuden foretaget to fokusgruppeinterviews 

henholdsvis i en bygd og i Nuuk. I tre forløb 

har jeg fået indsigt i journaler og 

kardexpapirer med henblik på overblik over 

de ofte meget komplicerede forløb. 

Herudover er der foretaget 13 interviews med 

sundhedsprofessionelle, fortrinsvis 

sundhedsassistenter og sygeplejersker.  

 

Samspillet mellem sundhedsprofessionel 

praksis og patienternes hverdagsliv og 

perspektiver 

Forskningen i patienternes perspektiver har 

vist, at alt hvad sundhedsprofessionelle gør – 

eller ikke gør – har konsekvenser for 

patienternes daglige livsførelse. Det gælder 

selvfølgelig rehabilitering, men også både 

diagnosticering, behandling og pleje. Jeg vil 

give nogle eksempler fra projektet. 

  

Diagnosticering 

Det er klart, at menneskers egne observationer 

i hverdagen af afvigelser fra deres 

normaltilstand har betydning for 

diagnosticering af sygdom. Det bliver de 

spurgt om, når de går til lægen. Men 

symptomer kan komme til udtryk på mange 

andre måder, end de professionelle forventer 

ud fra deres faglige viden og kliniske 

erfaringer.  

  

De symptomer, som patienterne rapporterer, 

kan let blive mistolket, hvis ikke de sættes i 

forbindelse med deres egne opfattelser af, 

hvordan de afviger fra deres normaltilstand i 

hverdagslivet. Jeg har interviewet en del 

kræftpatienter, som opsøgte læge gennem 

mange måneder, før deres symptomer blev 

taget alvorligt. I mange tilfælde blev 
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symptomerne psykologiseret – fx blev de 

udlagt som ægteskabelige problemer, 

depression, overgangsalder m.m. 

  

En kvinde jeg interviewede, Naja Brandt, gik 

i et halvt år med symptomer på noget, der til 

sidst blev diagnosticeret som en hjernetumor. 

Inden den endelige diagnose blev stillet, fik 

Naja ifølge lægejournalen flere foreløbige 

diagnoser, der gik på hendes psykiske 

tilstand. Diagnoserne blev stillet ud fra hendes 

umiddelbare fremtræden i konsultationen. 

Naja og hendes mand Hans var selv 

overbeviste om, at der foregik nogle 

sygdomsprocesser i hendes hjerne, ud fra 

symptomerne i hverdagen. Hun måtte bl.a. 

sygemelde sig fra sit arbejde, fordi hun var så 

træt, at hun måtte gå hjem og sove i hver 

pause. Og de hjemlige pligter kunne hun kun 

dårligt varetage, fordi hun ikke kunne styre 

sine bevægelser og ikke se ordentligt, hvad 

hun lavede. Ægtefællerne kunne ikke 

genkende Naja i de psykiatriske diagnoser, 

der blev stillet.  

 

 
  

Eksemplet viser, at hvis symptomer i 

samarbejde med patienten og eventuelle 

pårørende sættes ind i deres kontekst i 

hverdagen, er der større mulighed for at forstå 

dem korrekt, og diagnosticering vil ofte kunne 

foretages hurtigere. 

 

Behandling  

Også valg af behandling har konsekvenser for 

patienterne i deres liv. Det ensidige fokus, der 

ofte er på selve behandlingen under 

indlæggelse, og den manglende indsigt i 

betydningen for patienternes mere omfattende 

liv kan fx have store konsekvenser for 

patienter med en livstruende sygdom, hvis der 

ikke bliver taget stilling til, hvordan de gerne 

vil tilbringe den sidste tid af deres liv. 

  

En kvinde jeg interviewede, Inge 

Kleinschmidt, var i kemobehandling hver 

tredje uge på DIH for brystkræft med 

metastaser. Sygdommen udviklede sig hurtigt, 

og prognosen var meget dårlig. Inge var i 

fyrrerne og havde sin mand og lille datter på 

10 år i sin hjemby. Under den sidste 

behandling på DIH var hendes ene lunge 

klappet sammen, og den blev nu holdt 

udfoldet ved hjælp af et sug. Denne 

behandling kunne egentlig godt gennemføres 

på lokalsygehuset, men hun kunne ikke flyve 

hjem, fordi suget ikke kunne fungere i flyets 

trykkabine, og der var ikke personale til at 

ledsage hende med skib på grund af den lange 

transporttid. Der blev eksperimenteret med 

forskellige løsninger på problemet med suget, 

men det var mest spredt fægtning, afhængigt 

af, hvem af lægerne Inge kunne få overbevist 

om, at hun måtte hjem. Desuden blev 

eksperimenterne sat på stand-by i 

weekenderne. Indlæggelsen trak ud i mange 

uger. Jeg skal ikke gøre mig klog på 

mulighederne for at løse det tekniske 

problem. Pointen her er, at behandlingen ikke 

blev relateret til Inges livssituation, og at det 

fik konsekvenser for den sidste tid hun havde 

tilbage i form af afsavn af hendes nærmeste.  

  

Bogen er fuld af lignende eksempler på, at det 

ensidige fokus på sygdomsbehandling 

udelukker patienternes perspektiver og 

forringer kvaliteten af de professionelle 

indsatser. Jeg har ikke beskæftiget mig med 

de professionelles perspektiver i mit projekt, 

men det er vigtigt at pointere, at de 

professionelle virker inden for en praksis, der 

er tilrettelagt overvejende med henblik på 

sygdomsbehandling. Mulighederne for at 

inddrage patienternes perspektiver i praksis er 

derfor begrænsede – både på grund af de 

praktiske rammer, og fordi både uddannelser 

og praksis er præget af den 

sygdomsorienterede tænkning.  

 

Pleje 

Sygdomsorienteringen smitter også af på 

plejen til patienterne. Jeg vil fortsætte med 

eksemplet om Inge Kleinschmidt.  
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Inge var en ressourcestærk person med 

uddannelse, et godt arbejde og med ordet i sin 

magt. Hun ville ikke ynkes. Hun gjorde meget 

ud af sit udseende, gik fx i sit eget tøj og med 

makeup under indlæggelsen. Hun tog sig af 

sine medpatienter og satte aktiviteter i gang. 

Da hun blev frustreret over, at det gik så 

langsomt med at sende hende hjem, skældte 

hun personalet ud for at være ineffektive. Det 

reagerede plejepersonalet meget negativt på. I 

dagligdagen undgik de Inge så vidt muligt - i 

interviewet sagde hun, at hun følte sig 

overset. I indbyrdes samtaler på rapportmøder 

vurderede personalet ud fra deres faglige 

begreber, at Inge var i krise, nærmere 

betegnet i den fase, hvor man reagerer med 

vrede. Her stoppede den faglige refleksion.  

  

Eksemplet peger på det problematiske i, at 

sundhedsfaglige begreber ofte er 

sygdomsorienterede, og at de professionelle 

mangler begreber for inddragelsen af 

patienterne ud fra deres egne perspektiver. 

Krisebegrebet kan ikke indfange, at patienters 

forskelligartede måder at reagere på har 

relation til deres mere omfattende 

livssammenhænge. Hvis man ser situationen 

fra Inges perspektiv, så er det helt oplagt, at 

hendes vrede over for personalet havde at 

gøre med hendes desperate situation i forhold 

til at nå hjem til familien og være sammen 

med dem hvert sekund, inden det var for sent.  

  

Indsigten i patienternes perspektiver kan pege 

på professionelle muligheder for at håndtere 

patienters vrede eller andre krisereaktioner, 

nemlig ved at relatere dem til patienternes 

livssituation og undersøge, hvad det er for 

nogle betingelser, de reagerer på. Interessen 

for patienternes livssituation vil ofte i sig selv 

fjerne vreden, fordi patienterne oplever, at 

personalet interesserer sig for deres 

substantielle problemer, ikke kun for deres 

reaktionsmønstre. Indsigten i de betingelser, 

som vrede eller andre reaktioner opstår i 

forhold til, kan desuden give personalet viden 

om, hvordan de kan yde støtte til deres 

patienter – fx som i Inges tilfælde, støtte til at 

blive forenet med sin familie. 

 

Sygdomsorienteringen – god behandling, 

mangelfuld opfølgning  

Foruden at vise samspillet mellem 

sygdomsbehandling og patienternes 

muligheder i hverdagslivet illustrerer disse tre 

eksempler også, at sundhedsprofessionelle, 

som arbejder hårdt på at give deres patienter 

den bedst mulige behandling og pleje under 

indlæggelse, er underlagt nogle procedurer og 

teoretiske redskaber, som kan stille sig i vejen 

for, at den vellykkede behandling relateres til 

resten af patienternes liv. Det er slående, at 

næsten alle mine interviewpersoner udtrykker 

tilfredshed med sygdomsbehandlingen. Det, 

deres historier viser, er de problemer, det 

skaber, når de professionelle ikke beskæftiger 

sig med, hvordan de skal klare livet med 

sygdom i dagligdagen. Det handler fx om en 

vellykket genoptræning efter en apoplexi, der 

ikke følges op af rådgivning om nye 

muligheder for beskæftigelse, når man har en 

funktionsnedsættelse. Det handler om 

manglende faglig støtte til ægtefæller til 

kronisk syge patienter. Det handler om 

manglende indsatser i forhold til, hvad 

terminalt syge patienter har brug for for at 

kunne opretholde en livskvalitet i den sidste 

tid. Det handler om manglende forståelse for, 

hvad de pårørende betyder for patienter, når 

de er indlagt. Det handler om manglende 

stillingtagen til, hvad behandling betyder for 

patienternes fremtidsmuligheder. Osv. osv. 

Udelukkelsen af viden om patienternes 

hverdagsliv og dermed manglen på indsatser 

af rehabiliterende, forebyggende og 

sundhedsfremmende karakter, resulterer ofte i 

manglende restitution, forværring af 

tilstanden og opståelsen af nye problemer, 

hvilket medfører nye indlæggelser, nye 

behandlinger osv. 

 

Kulturforskelles betydning for forandring 

Vanskelighederne med at vise interesse for 

patienternes hverdagsliv har blandt andet med 

kultur at gøre. I sundhedspraksis her i landet 

er der ofte store kulturforskelle mellem 

patienterne og det udefrakommende 

personale, fortrinsvis danskere. Ligeledes er 

sprogforskelle et problem. Det havde 

betydning for alle deltagerne i mit projekt. 

Men der er andre kulturforskelle på spil end 

dem, der relaterer sig til nationalitet og sprog. 

Der er fx store kulturforskelle mellem 

storbylivet i Nuuk og livet i småbyer og 
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bygder på kysten. Og der er forskelle mellem 

faglige kulturer i sundhedsvæsenet og 

patienternes forskellige kulturelle baggrund. 

 

Etnologen Thomas Højrup foreslår at forstå 

kulturforskelle på den måde, at vi danner 

vores kulturelle værdier ud fra, hvad vi 

beskæftiger os med i forhold til at skabe os et 

liv. Samfundet er sammensat af forskellige 

livsformer, der deltager i den 

samfundsmæssige produktion på forskellige 

måder og derfor kræver forskellige 

betingelser for at kunne bestå (Højrup, 1983; 

Christensen og Højrup, 1989). En 

virksomhedsleder i en by vil fx have krav til 

en moderne, præsentabel bolig, hvor hun kan 

modtage forretningsforbindelser og arbejde 

fra sit hjemmekontor. Mens en selvstændig 

håndværker fx vil prioritere et funktionelt 

værksted med værktøj og maskiner af høj 

kvalitet og måske have færre krav til boligens 

standard. Ligeledes vil en jollefisker i 

Kangaatsiaq have andre værdier og krav til et 

godt liv end en sygeplejerske på DIH. Højrup 

peger på, at vanskeligheder med 

kulturforståelse viser sig ved, at vi som 

deltagere i en livsform ofte har svært ved at se 

ud over vores egen livsform og forstå, at 

mennesker, der lever inden for andre 

livsformer, har andre værdier og krav til et 

godt liv (ibid.).  

  

I sundhedspraksis har kulturforskelle 

betydning på den måde, at de 

sundhedsprofessionelle har at gøre med 

borgere eller patienter fra alle samfundets 

livsformer og herigennem konfronteres med 

forskellige kulturelt formede opfattelser af, 

hvilke former for professionel støtte, patienter 

selv oplever, de har brug for, for at kunne 

håndtere deres liv på en måde, der giver 

mening for dem. Det kræver af de 

professionelle, at de sætter sig ind i deres 

patienters livsform, og at de har et reflekteret 

standpunkt til, at deres egen livsform kun er 

en blandt mange (Højrup, 2013). Det er 

faktisk ikke så svært – det kræver bare, at vi 

konkretiserer vores interesse for patienterne 

ved at spørge ind til deres livsbetingelser, og 

hvad de betyder for dem. 

  

Det kan illustreres med endnu et eksempel fra 

projektet. Jeg interviewede to patienter, 

Johannes Heilmann og Juliane Nielsen, som 

begge levede med kronisk sygdom. Johannes 

havde haft et lønarbejde hele sit liv, det havde 

han mistet i forbindelse med sygdommen, og 

med tabet af arbejdet havde han mistet al 

motivation i sit liv. Han sad passiv og 

deprimeret hjemme, og de livsstilsændringer, 

som det var nødvendigt, han foretog i 

forbindelse med sin sygdom, havde han ikke 

overskud til at gennemføre.  

 

 
  

Juliane havde også haft lønarbejde det meste 

af sit liv, men hun var også husmor. Så da hun 

måtte opgive sit job på grund af sygdommen, 

havde hun ingen problemer med at indpasse 

de restriktioner, sygdommen medførte, i sin 

hverdag, fordi hun kunne fortsætte med at 

lave mad, gå ud i naturen og samle bær og 

svampe, lave håndarbejde osv. Det krævede 

bare en håndsrækning fra hendes mand. 

  

Eksemplet viser, at de samme betingelser, i 

dette tilfælde tab af arbejde og kronisk 

sygdom, kan have vidt forskellige 

betydninger i menneskers liv, fordi det er 

forskellige aktiviteter der har værdi for dem. 

Derfor kalder forskellige menneskers 

situation med kronisk sygdom på forskellige 

former for professionel støtte. Juliane havde 

ikke brug for støtte til den daglige håndtering 

af livet med sygdom, det var nogle andre 

problemer, hun og hendes mand var oppe 

imod. Johannes derimod havde brug for en 

tværsektoriel, rehabiliterende indsats i forhold 

til at skabe sig et nyt liv med de 

funktionsnedsættelser, sygdommen medførte, 

for at genfinde motivationen til at passe på sit 

helbred – fx en beskæftigelse, der kunne 

erstatte det tidligere arbejde, og som samtidigt 

var meningsfuldt for ham. 

  

Ved at sætte os ind i patienternes konkrete 

livsbetingelser og deres betydninger for et 

meningsfuldt liv i deres eget perspektiv får vi 
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indsigt i forskellige kulturelt formede behov 

for professionel støtte. På den måde kommer 

vi ud over at have nogle fordomme eller 

forforståelser af patienterne ud fra kategorier 

som etnicitet, nationalitet, køn, osv. Vi kan 

forholde os til patienter som individer ved at 

sætte os ind i deres livsomstændigheder og 

værdier, fx som tilhørende en 

lønarbejderlivsform eller en 

husmoderlivsform.  

 

 
  

Jeg har i mit projekt ønsket at nedtone det, 

man kunne kalde grønlandsk-danske 

kulturforskelle, fordi jeg oplever, at det ikke 

er særligt konstruktivt at fokusere på dem 

specielt. Men jeg har selvfølgelig selv måttet 

forholde mig til dem i mit arbejde som dansk 

forsker i Grønland. Fx skulle jeg lære at forstå 

interviewpersonernes udtryksformer som 

underforståethed og tilbageholdenhed, og der 

har også været forskellige problematikker på 

spil i forhold til tolkning i de interviews, hvor 

interviewpersonen talte grønlandsk. Disse 

problematikker går igen i samspillet mellem 

patienterne og det udefrakommende, ikke-

grønlandsktalende personale i praksis og er 

derfor vigtige at forholde sig til. Spørgsmålet 

er udfoldet nærmere i bogen, så jeg vil 

henvise til den for mere viden om emnet. Det 

jeg vil fremhæve her er, at hvis man som 

professionel interesserer sig for patienternes 

muligheder for at håndtere den daglige 

livsførelse med sygdom – så skal man nok 

finde veje til at overvinde vanskelighederne i 

forhold til sprog og andre udtryksformer.  

 

Patientinddragelse – udviklingen i 

Danmark 

Sundhedsvæsenet i Grønland læner sig meget 

op ad det danske, derfor er det interessant, 

hvad vi kan lære af udviklingen i det danske 

sundhedsvæsen - og på den måde måske 

springe nogle af fejltagelserne over. Derfor vil 

jeg sige lidt om, hvad der sker omkring 

patientinddragelse i Danmark. 

  

I Danmark har patientinddragelse været på 

dagsordenen i flere årtier, men som jeg også 

var inde på tidligere, viser megen forskning, 

at det ikke lykkes særlig godt, fordi 

inddragelsen oftest sker på sundhedsvæsenets 

præmisser. En af disse præmisser er, at 

kvalitet gennem mange år har været knyttet 

tæt sammen med standardisering af 

sundhedstilbud og registrering og 

overvågning af praksis, hvilket har taget 

meget af de professionelles tid, som er gået 

fra kerneydelsen i forhold til patienterne. I 

2015 offentliggjorde sundhedsministeriet i 

Danmark en ny strategi, Nationalt 

Kvalitetsprogram for Sundhedsområdet 2015-

2018, hvor der gøres op med denne udvikling. 

Her hedder det bl.a.:  

 

’Kernen i det nye nationale kvalitetsprogram 

er at skabe større værdi for patienten. 

Programmet skal understøtte en udvikling i 

sundhedsvæsenet, hvor der leveres bedre 

kvalitet i behandlingen med fokus på de 

resultater, der har betydning for patienten’ 

(Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, 

2015). 

Videre siges det, at:  

  

’Programmet er inspireret af ønsker fra 

medarbejderne i sundhedsvæsenet og deres 

faglige organisationer, af patientperspektiver 

og patientforeningers efterspørgsel efter bl.a. 

bedre inddragelse og mere sammenhængende 

patientforløb’ (ibid.). 

 

Som følge af disse ønsker fra befolkningen og 

sundhedsmedarbejderne lægges en strategi 

om:  

 

’at sundhedspersonalet gives betydeligt 

medejerskab og rum til kvalitetsarbejdet. Det 

skal bl.a. sikres ved at rydde op i unødvendige 

registreringer og vejledninger samt 

ineffektive arbejdsprocesser, som hindrer, at 

personalet kan bruge arbejdstiden på det 

væsentligste: at skabe værdi for patienterne’ 

(ibid.).  



 Tikiusaaq, nr. 01  2016  24. årgang – udgives af Peqqissaasut Kattuffiat 
23 

 

Ved at give personalet rum til at beskæftige 

sig med det, der giver mening i det kliniske 

arbejde, ønsker man at understøtte deres 

motivation. 

  

Strategien har bl.a. medført, at man fra 2015 

udfaser Den danske Kvalitetsmodel på de 

offentlige sygehuse med henblik på at  

 

’reducere omfanget af dokumentation og 

kontrol af processer, og dermed nedbringe 

bureaukratiet’ (ibid.). 

  

Rationalet bag dette opgør med mange års 

praksis i forhold til at sikre og udvikle 

kvaliteten har selvfølgelig blandt andet med 

den økonomiske effektivitet at gøre. Ligesom 

her i landet har sundhedsvæsenet i Danmark 

store økonomiske udfordringer. Men opgøret 

bygger også på en etisk stillingtagen til, at 

patienter skal inddrages i deres behandling, 

ikke blot være objekter for organisatorisk og 

professionelt bestemte indsatser. Det 

anerkendes desuden, at kvalitet hænger 

sammen med de professionelles muligheder 

for at bruge deres faglige viden reflekteret i 

samspil med patienterne – ikke bare udføre 

oppefra bestemte procedurer, hvis anvendelse 

herefter registreres. Og det anerkendes, at 

dette skaber motivation og arbejdsglæde. Man 

kan også udtrykke det på den måde, at 

beslutningstagerne, ved at spørge de 

involverede, har opdaget, at inddragelse af 

både patienter og professionelle i klinisk 

beslutningstagen har positive effekter på 

økonomien.  

  

Læring af erfaringer fra Danmark 

Erfaringerne fra Danmark har således vist: 

                      

- At det organisatoriske perspektiv på 

kvalitet (bureaukratiet) stiller sig i 

vejen for patientoplevet kvalitet. 

 

- At de professionelles motivation og 

arbejdsglæde hænger sammen med 

deres muligheder for at skabe kvalitet 

ved at bruge deres faglige viden til at 

forhandle og tilrettelægge deres 

indsatser i samarbejde med 

patienterne – ikke bare eksekvere 

prædefinerede procedurer. Man kan 

sige, at den demokratiske inddragelse 

af patienternes perspektiver samtidigt 

er en demokratisering af de 

professionelles muligheder for at 

bruge deres faglighed. 

  

Hvis vi i Grønland vil undgå at spilde en 

masse penge på at opbygge et bureaukrati til 

kvalitetssikring, som senere viser sig ikke at 

opfylde sine mål, så må vi springe dette led 

over og gå direkte til at videreudvikle 

rammerne for praksis på måder, så både 

patienter og professionelle på demokratisk vis 

kan være deltagere i udformningen af praksis. 

 

En sygdomsorienteret tilgang til 

patientinddragelse 

Hvad vi ikke kan lære af erfaringerne fra 

Danmark, set fra mit synspunkt, hænger 

sammen med tilgangen til patientinddragelse.  

  

Sideløbende med lanceringen af det nationale 

kvalitetsprogram i Danmark er et nyt begreb 

inden for patientinddragelse ved at komme på 

dagsordenen. Der er tale om begrebet PRO, 

Patient Rapporterede Oplysninger. PRO skal 

anvendes til at få en systematisk viden om 

patientens oplevelse af en given behandling 

(VIBIS, 2015).  I en artikel i tidsskriftet 

Sygeplejersken om fordelene ved denne nye 

bestræbelse på at inddrage patienternes viden 

om deres eget liv gives et eksempel på, 

hvordan det kan udmønte sig i praksis: Hvis 

en patient og en ambulatoriesygeplejerske 

sammen finder ud af, at patienten 

helbredsmæssigt ikke har brug for at komme 

til et rutinemæssigt tjek efter en operation, så 

kan man finde et andet tidspunkt for tjekket 

og spare en udeblivelse (Rodkjær m.fl., 

2015). Ræsonnementet er, at hvis patientens 

viden om, hvordan behandlingen bedste 

passes ind i eget liv, inddrages, så oplever 

patienten en større kvalitet i indsatsen, og 

sundhedsvæsenet sparer unødige udgifter.   

  

Foruden at vise det hensigtsmæssige i at 

inddrage patienterne i beslutninger om deres 

behandling, så viser eksemplet dog også, at 

begrebet om inddragelse i strategierne og i 

praksis stadig er knyttet snævert til 

behandlingen. Min og andres forskning i 
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patientperspektiver peger på, at den 

patientviden, man ønsker at inddrage ved 

hjælp af PRO - eller i hvert fald den man rent 

faktisk inddrager – er alt for begrænset.  

  

Jeg vil give endnu et eksempel om Johannes, 

som jeg tidligere omtalte. Han gik til kontrol i 

flere ambulatorier, fordi han led af 

hjertesygdom og diabetes. Jeg er ret sikker på, 

at han og hans kone ikke havde problemer 

med at aftale besøgstiderne i ambulatoriet, så 

hans kone, der havde fuldtidsarbejde, også 

kunne deltage. Derimod blev Johannes’ 

situation som arbejdsløs og deprimeret og 

situationens betydning for hans muligheder 

for at opretholde en sund livsstil ikke 

inddraget i de kliniske beslutninger i 

ambulatoriet. Her tjekkede man blot hans 

blodsukker og oplyste om motion og diæt – 

oplysninger som Johannes og hans kone 

udmærket var klar over, men som de 

manglede støtte til at gennemføre. 

 

At tilpasse kontroltider og lignende praktiske 

arrangementer ind i patienternes hverdag er 

ikke nok. Det ændrer ikke på, at man stadig 

ofte blot inddrager patienterne ved at oplyse 

dem om deres muligheder uden samtidigt at 

undersøge deres betingelser for at bruge 

mulighederne. 

 

Opfattelsen af viden  

Når det tilsyneladende er så svært i en 

professionel sammenhæng at forstå 

patientinddragelse som omfattende 

patienternes livssammenhænge, så kan det 

således skyldes flere forhold: 

  

For det første kan det hænge sammen med det 

sygdomsorienterede fokus, som jeg har været 

inde på mange gange.  

  
For det andet kan det hænge sammen med den 

blindhed over for patienternes livsformer, 

som jeg også tidligere var inde på. Hvis de 

professionelle ikke er opmærksomme på, at 

patienter kan have betingelser, der gør det 

vanskeligt at bruge deres indsatser, eller 

måske har nogle andre målestokke for 

livskvalitet, så kan de komme til at vurdere 

patienternes adfærd ud fra deres egne normer. 

  

For det tredje kan den snævre opfattelse af 

patientinddragelse have at gøre med 

vidensopfattelsen i sundhedspraksis. Det 

kommer fx til udtryk i etiske diskussioner 

blandt personalet om, hvordan man undgår at 

behandle patienter paternalistisk. Problemet 

opstår ofte, fordi professionelle mener at vide 

bedst, hvad der er godt for patienterne, i kraft 

af deres faglige viden. Derfor går det let hen 

og bliver et spørgsmål om at overføre denne 

viden til patienterne. Og omvendt regnes 

patienternes viden ikke for at have værdi i 

forhold til faglige beslutninger. Det kan skabe 

etiske dilemmaer i praksis.  

 

Når patientviden ikke regnes for gyldig for 

faglige beslutninger, kan det hænge sammen 

med, at de professionelle ser en fare i, at den 

faglige kvalitet i beslutningerne bliver 

udvandet. Jeg håber med mine eksempler at 

have vist, at denne fare ikke er reel. 

Professionel- og patientviden er ikke i 

konkurrence med hinanden, tværtimod, de 

supplerer hinanden. Og som jeg også håber, 

jeg har vist, kan det kun øge kvaliteten af de 

professionelles faglige praksis at inddrage 

patienternes viden – fra patienternes egne 

perspektiver, vel at mærke. 

 

Muligheder for at inddrage patienterne 

som deltagere i sundhedspraksis 

Alle disse forhindringer i forhold til at 

inddrage patienterne: sygdomsorienteringen, 

kulturblindheden og den hierarkiske 

vidensopfattelse, kommer til udtryk i 

praktiske rammer og procedurer som 

retningslinjer for arbejdsgange, rammer for 

samtaler, skemaer til registrering osv. 

  

Hvis vi vil inddrage patienterne som 

deltagere, må rammerne altså udvikles ud fra 

nogle principper herom. Min forskning peger 

på kommunikation omkring patienternes mere 

omfattende livssituation og deres egne 

perspektiver som forudsætning for deltagelse, 

som noget helt centralt. Dette omfatter også 

de pårørende, som i stort omfang overses i 

praksis. Der må altså skabes rammer for 

samtaler, hvor patienterne (og evt. de 

pårørende) kommer til orde. Og deres viden 

og perspektiver må registreres på lige fod med 

professionel, sygdomsorienteret viden, som 
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udgangspunkt for det tværfaglige samarbejde 

omkring en sammenhængende indsats. 

  

Hvis jeg skal komme med et helt konkret 

forslag, så kan jeg henvise til neurologisk 

afdeling på Glostrup Hospital, hvor man har 

nedlagt den daglige stuegang og i stedet 

indført tværfaglig stuegang en gang om ugen 

med deltagelse af patient og pårørende samt 

alle involverede fagpersoner. 

Stuegangsformen evalueres rigtig godt af alle 

deltagere. Det kan man bl.a. læse flere artikler 

om i tidsskriftet Sygeplejersken 2013, nr. 14 

og 2014, nr.1. 

 

Rehabilitering under indlæggelse 

I bogen ’Hverdagsliv med sygdom’ diskuterer 

jeg mulighederne for at sætte en 

rehabiliterende tilgang til patienterne i 

centrum, når det gælder patienter med kronisk 

sygdom. Dette fokus på rehabilitering er 

delvist fremkommet som følge af de 

grønlandske sundhedsstrategiers ønske om 

lavteknologiske indsatser. Den 

lavteknologiske tilgang stemmer efter min 

mening godt overens med patienternes 

deltagelse. Fokus på rehabilitering ud fra 

patienternes perspektiver gør det muligt for 

patienter at håndtere livet med sygdom mere 

aktivt og på den måde forebygge problemer 

og fremme mulighederne for at klare livet 

med sygdom i de hjemlige sammenhænge. På 

den måde er det også økonomibesparende at 

inddrage patienterne som deltagere. 

  

Patienters liv med sygdom indretter sig jo 

ikke efter forskellige institutionelle tilbud. 

Også under indlæggelse er patienterne optaget 

af, hvordan livet skal gå videre med de 

konsekvenser sygdommen har. Min forskning 

viser, at patienterne under indlæggelse bruger 

hinanden til at tale om deres situation og 

fremtidsmuligheder, og til at tilbringe tiden 

under indlæggelse på en meningsfuld måde, i 

stedet for kun at vente på stuegang, 

undersøgelser og behandling. Fx ved at gå 

ture og få frisk luft, opsøge kulturelle 

oplevelser ude i byen, mødes omkring 

historiefortælling, sang og musik m.m. Hvis 

nogen mener, der bør være evidens for den 

sundhedsfremmende og rehabiliterende effekt 

af sådanne aktiviteter, så kan jeg blandt andet 

henvise til engelske forskeres resultater om, at 

fælles læsning af skønlitteratur har en positiv 

indvirkning på det psykiske velbefindende og 

på en lang række kognitive funktioner (Davis 

et al., 2014). Det er ligefrem blevet en 

terapiform, kaldet biblioterapi (se fx Bagh, 

2016), og i England regner National Health 

Service biblioterapi for et af de mest lovende 

interventionsprogrammer i sundhedssektoren 

(Steenberg, 2013)! 

   

Rammerne under indlæggelse kunne altså 

med fordel tilpasses rehabiliterende og 

sundhedsfremmende bestræbelser. For det 

første ved at understøtte mulighederne for 

patienternes aktiviteter og indbyrdes samtaler. 

For det andet ved at etablere rammer for 

professionelle samtaler med patienterne om 

de rehabiliteringsorienterede og 

sundhedsfremmende emner, som patienterne 

er optaget af i deres eget liv, og som de 

professionelle kan bruge i tilrettelæggelsen af 

de individuelle indsatser. 

 

Tværsektorielt samarbejde om 

rehabilitering 

Rehabilitering sætter fokus på tværsektorielt 

samarbejde mellem sundhedsvæsenet og 

socialvæsenet i kommunerne. Som det er nu, 

er det sundhedsvæsenet, der er tildelt opgaven 

med at definere rehabiliterende og 

sundhedsfremmende indsatser. Min forskning 

peger på, at det kan være problematisk, fordi 

tænkningen i sundhedsvæsenet er 

sygdomsorienteret. Fx betragtes KRAM-

faktorerne som det vigtigste indsatsområde i 

forhold til sundhedsfremme. Hvis man 

insisterer på sådan et fokus, risikerer man 

ikke at kunne få øje på de mere komplekse 

bagvedliggende sammenhænge, som 

patienternes problemer udspiller sig i. 

Sådanne sammenhænge har lokale 

medarbejdere i både sundheds- og 

socialvæsenet derimod ofte god indsigt i. 

  

På folkesundhedskonferencen i efteråret, som 

blev afholdt i anledning af offentliggørelsen 

af de første resultater fra den nyeste 

befolkningsundersøgelse, blev der af mange 

fagfolk peget på, at mange anliggender 

vedrørende sundhed og livskvalitet er bedst 

forvaltet i kommunerne, som har 
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lokalkendskabet og er tættere på folks 

hverdagsliv. Det samme synspunkt blev 

fremført af professionelle i socialvæsenet i to 

byer, som jeg sidste år interviewede i 

forbindelse med en lille undersøgelse af 

tværsektorielt samarbejde omkring 

rehabilitering ud fra patienternes perspektiver. 

De pegede desuden på, at det er et problem, at 

retningslinjer udstikkes centralt fra, hvor 

personalet ude lokalt ofte ser problemerne 

helt anderledes. Dette kan i mange tilfælde 

også siges at gælde for primær 

sundhedssektor. Det kunne tyde på et behov 

for et tættere samarbejde både mellem 

sundhedsvæsenet og socialsektoren og 

mellem centrale institutioner og lokale 

medarbejdere. 

 

Forskning i medarbejderperspektiver  

Hvilke rammer, der mere specifikt er brug for 

at udvikle, med henblik på patienternes 

deltagelse, både under indlæggelse og i 

samarbejdet med kommunerne om 

rehabiliteringsforløb, vil det kræve mere 

udforskning af praksis at bestemme. Fx 

udforskning af de ansattes perspektiver, både i 

sundhedsvæsenet og i kommunerne. Det er 

praktikerne, der har konkret og nuanceret 

viden om muligheder og problemer i praksis.  

  

En dansk undersøgelse af frontpersonalets 

perspektiver på patientinddragelse, foretaget 

af de danske kommuners og regioners 

forskningsinstitut KORA sidste år, viser bl.a., 

at personalet ønsker systematiske rammer 

med tydeligt formulerede formål for 

inddragelsen af patienterne, ellers kan det let 

gå hen og blive diffust, hvad inddragelse går 

ud på. Desuden fremhæver de vigtigheden af, 

at der er ledelsesmæssig opbakning til 

patientinddragelse, fordi det, at inddrage 

patienterne som deltagere ud fra deres egne 

perspektiver, ofte vil kræve ekstraordinære 

indsatser, der ’strider imod procedurer og 

standarder’, som det udtrykkes (KORA, 

2015). Denne modstilling mellem 

patientdeltagelse og standardisering peger på, 

at rammerne må udformes som rammer for, 

hvordan patienterne kan blive deltagere – ikke 

retningslinjer for, hvordan de skal deltage. Til 

forskel fra at generalisere professionelle 

indsatser, som måske ikke rammer den 

enkeltes behov, så kan man udvikle generelle 

rammer, der kan inddrage patienters 

individuelle perspektiver i samarbejdet med 

de professionelle. Deltagerne i KORA-

undersøgelsen peger på den 

patientcentererede samtale som et vigtigt 

redskab til patientinddragelse. 

 

Forskning som praksisudvikling 

Forskning kan være et aktivt bidrag til 

praksisudvikling. En udforskning af 

personalets perspektiver kunne foregå som 

praksisforskning, hvor forskningen er et 

samarbejde med personalet om at undersøge 

og udvikle praksis. Med ’personale’ mener 

jeg i denne sammenhæng også de 

kortuddannede og ufaglærte i kommunerne og 

i primær sundhedssektor. Sådan en forskning 

vil kunne udvikle forslag til ændringer, som 

både er teoretisk begrundede og begrundede i 

de konkrete betingelser og muligheder i 

praksis. Og den vil kunne afprøve og evaluere 

forskellige forandringstiltag. Altså samtidig 

forskning og praksisudvikling.  

  

Forskning og praksisudvikling er ikke to 

forskellige ting – tværtimod. Forskning 

foretages, fordi den mener at have noget at 

bidrage med til vores fælles samfund. Og 

omvendt kræver praksisudvikling, at vi 

forholder os udforskende til vores praksis. 

Praksisudvikling behøver ikke bare at handle 

om at ‘implementere’ modeller, som andre (fx 

forskere) har udviklet. Jeg vil citere Nuuks 

borgmester Asii Chemnitz Narup for noget, 

hun sagde til årsfesten på Ilisimatusarfik i 

efteråret 2015: I forbindelse med 

universitetets samfundsmæssige rolle 

fremhævede hun, at det at være kritisk ikke 

skal forstås negativt, men simpelthen betyder 

at forholde sig til sin faglige praksis, at tænke 

ud over det ’taget-for-givne’ og stille 

spørgsmål til, om praksis kunne håndteres på 

andre måder. Sådan en kritisk udforskning af 

praksis kan føre til konstruktive forslag til 

forandring. 

 

Ligesom professionel praksis har betydning 

for patienternes muligheder for at håndtere 

deres sygdom i hverdagen, så har forskningen 

betydning for de professionelles muligheder 

for at udvikle deres praksis. Dette forhold 
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taler for, at sammenknytningen mellem 

forskning og praksisudvikling skal ske 

gennem fælles udforskning af patienternes 

muligheder i den daglige livsførelse med 

sygdom og de professionelles muligheder for 

at alliere sig med patienterne og samarbejde 

med dem omkring indholdet af deres 

indsatser.  

 

Gennem en samtidig forskning og 

praksisudvikling i konkrete sammenhænge 

kan der udvikles lokale handlemuligheder, 

som er både fleksible og kultursensitive i 

forhold til de mennesker, der er deltagere i 

sammenhængen, dvs patienter og 

professionelle. De udviklingstiltag, som 

udvikles lokalt, kan producere viden om 

udviklingsmuligheder, som ansatte i social- 

og sundhedsvæsenet kan gribe og 

videreudvikle i andre lignende 

sammenhænge. 
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Vigtige datoer for PK 
 

NunaMed 2016: 

En grønlandskmedicinsk konference, afholdes 

i Nuuk, 1.-3. oktober 2016. 

 

Generalforsamling i PK: 

3.november 2016 kl 18 på PI 
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PK-tillidsrepræsentanter på landkortet 

 

Hvis du har lyst til at stille op, så kontakt PK 

for mere information. Din ledelse vil støtte et 

TR-valg, Sundhedsvæsenet er godt i gang 

med implementering af MED. 

 

 

Til opslagstavlen 
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Tillidsrepræsentanter per 25. august 2015:  
 

Regionssygehuset Aasiaat: Mangler 

 

Regionssygehuset Sisimiut: Kitt Skovhede 

 

Regionssygehuset Qaqortoq: Mangler 

 

Regionssygehuset Ilulissat: Mangler 

 

Fælles tillidsrepræsentant DIH: 

Kir. Amb, DIH: Helle Berg (FTR) 

 

Anæstesi: Helle Berg 

OP, DIH: Lissi Bech Ottosen 

Intensiv / Kir. Dag afsnit: Caroline Dollerup-Scheibel 

 

K1, DIH: Regitze Gudbergsen 

K 2, DIH: Anna Albrecthsen 

K3 DIH: Christine Boelt Andersen 

 

M1, DIH: Eleonora Karlsen 

M2, DIH: Mangler 

 

Røntgen: Tanja Vodstrup 

 

Dr. Ingrids Sundhedscenter, Nuuk: Marie Rosenberg 

Hansen 

Tasiilaq Sundhedscenter: Tupaarnaq T. Maqe  

 

PI, grundlæggende sundhedsuddannelse: Mangler 

Ilisimatusarfik/UNI: Mangler 

 

Utoqqaat Illuat, Nuuk: Mangler 

 

Se kontaktinfo på www.pk.gl under 

Tillidsrepræsentanter 
 

Hold dig opdateret, følg med på vores hjemmeside:  

formandens blog, nyheder, pressemeddelelser, 

overenskomster og meget andet spændende. 
 

www.pk.gl 

 

Til opslagstavlen 

http://www.pk.gl/


 Tikiusaaq, nr. 01  2016  24. årgang – udgives af Peqqissaasut Kattuffiat 
31 

  

 

 

Sekretariatets åbningstider: 

 

Telefontid: 

mandag, tirsdag, torsdag og fredag 

kl. 9.00-14.00  

 

Onsdage er faste administrations- og mødedage.  

Da vi generelt deltager i mange møder, kan det 

alligevel være svært at fange os på telefonen. 

 

Sekretariatet opfordrer til, at henvendelser sker via 

personlig telefonisk kontakt eller e-mail. Dette, for at 

sikre kvalitet i vejledning og besvarelse af stillede 

spørgsmål. Det er sekretariatets målsætning, at alle 

henvendelser besvares indenfor to hverdage.  

 

Indtalte beskeder, sagsfremstillinger og spørgsmål på 

telefonsvarer vil ikke blive behandlet.  

 

Formand: 

   

Olga P. Berthelsen  

 

Tel: +299 361060 

Mobil: +299 533717 

Email: formanden@pk.gl  

 

 

Faglig konsulent:   

Charlotte Larsen 

 

Tel: +299 361061 

Mobil: +299 582669 

Email: sl@pk.gl  

 

Fax: +299 322177 

 

 

Besøg os her: 

                          
 

https:// 

www.facebook.com/Peqqissaasutkattuffiat 

 

Hold dig opdateret, følg med på vores nye 

hjemmeside: formandens blog, nyheder, 

pressemeddelelser, overenskomster og 

meget andet spændende. 

 

 

-eller besøg os her: 

www.pk.gl       

 

 
 

 

- eller besøg os her: 

 

Peqqissaasut Kattuffiat 

Noorlernut 8 – 004, Box 670  

3900 Nuuk: 

 

 

Til opslagstavlen 

mailto:formanden@pk.gl
mailto:sl@pk.gl
http://www.pk.gl/

