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Siulitttaasup pingaar
p
rnertut allaaserisaa
Piffissaq qqaangiuttoq pingaarnerttut isumaqattigiinniarfiu
uvoq.
Isumaqatiggiinniarneritt piffissami sivikigineqqarsinnaasum
mi
pimoorussaamik ingerllanneqarput. Uangalu ssiulittaasutu
ut
nutaraagam
ma misilittakkkakka tasssaapput Peqqqinnissaq pillugu
p
Kattuffimm
mi siulittaassunit allanit paasisakkaa.
Isumaqatiggiinniarneritt nalinginnaaasumik ulluut suliffiusaartut
arfineq pinngasut sinneernagit naam
mmassineqaartarnerat siu
ulittaasut
oqaatigaat.. Taamaassoorinnillungaa februaaripp ulluisa 18--anni
isumaqatiggiinniaqataaalerpunga.
narnissaat
Isumaqatiggiinniarnernni ”pisarnerttut” oqaatiggineqartartutt allaalluinn
paasinarsillertorpoq.
Isumaqatiggiinniarnernni piffissaliu
ussaq nalingginnaasumik
k katuffiit attaasiakkaat
isumaqatigginninniartaartuisa ullut qulit pallilllugit sulinng
giffeqarsinn
naatitaanerat
at tunngavig
galugu,
aalajangernneqartarpoqq. Taamaalillluni isumaqqatigiinniarrnissamut saap.ak. marluuk piffissaap
pput.
Sap.ak. taaakku marlukk – ilisimasaakka naaperrtorlugit – atorneqanng
a
gisaannarsim
mapput uagu
ulli
isumaqatiggiinniarnitsinni sapaatip
p kingulliupp tungaanut atorneqarlu
utik.
k
ajunngitsum
mik isummerfigisatsinn
nik sulisitsiisoq
Tamatumaa saniatigut kattuffinnit
siunnersuuuteqarpoq. Sulisitsisup
S
siunnersuuttip piviusun
nngortissinn
naanissaanutt periarfissaanik
ujartuisusssanngorneraanik tamann
na kinguneqqarpoq. Tam
manna PK-m
mit isigaluguu ajoraluartu
umik
sivitsorpalllaarpoq.
Taamaamm
mat tulliani isumaqatigiinniarnissaani, ulluliusssanik isumaaqatigiissutiini
nalunaarsim
masunik eqquutitsisinn
naajumallutaa, kattuffiit allat peqatiigalugit
isumaqatiggiinniarneruup ingerlaneerata naliliivviginissaa siiunertaraarp
puttaaq.
Isumaqatiggiinniarnernnut Immikko
oortortaqarffiup oqallinerit juulip qeqqani
q
nangeqqisssinnaallugitt nalunaarutigaa. Oqalliinnerit sivik
kitsumik pim
moorussamiillu
kingusinneerpaamillu juulip naggaataani naam
mmasineqarttussamik ing
gerlanneqarrnissaat
naatsorsuuutigaara. Siuulianili ingerrlaneq isigisssagaanni kingusinneru
k
usinnaaneraa
nassuerutiggisariaqarpaara. Isumaqatigiinniarnnerit naamm
massippata in
nernerata ilaaasortanut
tamanut taaasissutaanisssaata qarassaasiakkut inngerlanneqaarnissaa PK
K-mi siulersuuisut
aalajangiupppaat. Qanoorpiaq periu
useqarnissaqq erseqqissaarneqalerpoq
q soorunaluumi ataasiak
kkaat
e-mail-eqaanngitsut im
mal. allakkatiguinnaq taaasisinnaasu
ut eqqasaatig
gineqassappput.
Siulersuisuut novembarri qaammat 2016 naam
mmaqutissan
nik qinersereeernermi sissamaapput.
Ileqqoreqqqusat naaperrtorlugit siu
ulersuisut arffineq marlu
uk pallillugit amerlassuuseqarsinnaaapput.
Siulersuisuut novembarri qaammat 2016, naam
mmaqutissan
nik qinerseq
qqinnissap
isumaqatiggiinniarnissaat naammasssinissaannuut utaqqinneeqarnissaa aalajangiupp
a
paat.
Isumaqatiggiinniarneritt februaarip
p naggataanii naammasssisimanissaaat neriuutigiisimagaluarrpara,
taamaamm
mallu siulerssuisut tamak
kkersimannggimmata maarsip aallarttisimalernerrani
naammaquutissanik qinnersisoqarniissaanik pileersaarsimallunga. Isum
maqatigiinniiarnerilli
sivitsormatta suli naam
mmassinngittsut naamm
maqutissanik
k qinersinisssaq pisariaqa
qalerpoq.
Tamatumaa saniatigut siulittaasup tulliata Tom
m Bertelsen
n-ip Danmarkimut nuunnnissi toqqaarpaa
taamaamm
mallu siulerssuisuni suleq
qataasinnaaj
ajunnaarlunii. Siulersuissunut sisamaaannaat
nalunaarutigineqarmaata naammaq
qutissanik qqinersineq unammillert
u
toqarani inggerlanneqarp
poq.
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Tamatumaa kinguninnggua siulersu
uisut ataatsim
miinnermi inissititsertu
i
ut tassaalerpput:
Siulittaasoq Ken Jenseen
Siulittaasupp tullia Gittte Edvardseen
Ilaasortaq N
Nuno Geisller
Ilaasortaq H
Helle Berg
Ilaasortaq T
Tania Vodsstrup
Ilaasortaq L
Louise Lennnert Olsen
Suliassat suuli amerlapput siulersu
uisullu suli uukkataraat: ilutsinni av
vataanullu atttaveqatigiin
nneq,
ukiup ingerlanerani piisartut/pilersaarusiorneeq ukiamullu
u ataatsimeeersuarnissaqq.

Taama oqaaaseqarlungga tamassi aaasarsiorluarrnissassinnik kissaappaassi.
Inussiarnerrsumik inuuulluaqqusillu
unga

Ken Jensenn
Siulittaasoq PK
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Formaandens leder
l
senere,, er til stedee. Men når dder foreliggeer et
resultaat, så har besstyrelsen i PPK besluttett, at
Den foregåående periodde har prim
mært stået i
urafsteemningen sk
kal foregå ellektronisk. Den
overenskom
mstforhandllingernes teegn.
nærmeere procedurre er ved at blive afklarret, og
Forhandlinnger, som haar haft et inttensivt forløøb der vil naturligvis også blive taget højde for, at
i den relatiiv korte periiode, de stod på. Idet jeeg der er enkelte,
e
derr ikke har enn mail eller
jo var megget ny på posten som fo
ormand havdde muligh
hed for andeet end at stem
emme pr. brev.
jeg ikke anndre erfaringger end dem
m, jeg kunnee
Bestyrelsen var i den
få at vide hhos de andree formænd i
d situationn, at der eftter
sundhedskkartellet. Forrmændene fortalte,
f
at
f
supplerringsvalget i novemberr 2016 var fire
forhandlinggerne sædvanligvis varr færdige effter medlem
mmer i bestyrelsen. I vvores vedtæg
gter er
maximalt ootte arbejdsddage.
der mu
ulighed for op
o til syv m
medlemmer af
a
I den overbbevisning gik jeg mand
dag den 18.
bestyreelsen. Besty
yrelsen besluuttede i nov
vember
februar indd til forhanddlinger.
2016 at
a vente med
d at udskrivee et nyt
Det viste sig hurtigt, at
a alt hvad der
d hed
supplerringsvalg, in
ndtil de foreestående
”plejer” skkulle være meget
m
anderlledes i dissee overen
nskomst forh
handlinger vvar overståeet.
forhandlingger.
Jeg hav
vde håbet, at
a overenskoomstTidsrammeen for overeenskomstforrhandlingerr er forhand
dlingerne var færdige i slutningen
n af
sædvanligvvis bestemt af, at den
februarr og havde derfor
d
planllagt, at der skulle
s
forhandlinggsberettigedde for de en
nkelt
udskriv
ves et supplleringsvalg i begyndelssen af
organisatiooner har ret til op til 10 arbejdsdagges marts, idet bestyreelsen ikke vvar fuldtallig
g. Men
frihed. Dett vil i praksiis sige, at dee er to uger til som fo
orhandlingerrne trak ud, blev det
forhandlingger. De to uger
u
er, så vidt
v jeg er
nødven
ndigt at udsk
krive suppleeringsvalgeet, før
orienteret oom, aldrig blevet
b
udnytttet, men i
de var afsluttet. Yderligere vaalgte Tom
vores forhaandlinger bllev de brugtt indtil sidstte Bertelssen, som var næstformaand, at flytte til
søndag i dee to uger.
Danmaark og kunn
ne derfor ikkke længere deltage
d
Desuden kkom arbejdsggiver med et
e udspil, soom i bestyrelsesarbejd
det. Da der iikke var fleere end
fire anm
vi i organissationerne var
v positivt indstillet
meldelser tiil bestyrelseen, foregik
overfor. Deette medførrte, at arbejd
dsgiver interrnt supplerringsvalget uden kamppvalg. Kort efter
e
skulle afsøøge, om det var muligt for
f dem at
havde bestyrelsen
b
et konstitueerende mød
de og
opfylde deres udspil. Denne
D
procces har
fik sam
mmensætnin
ngen:
desværre, i PKs optik,, været alt for
f
langtrukkeen.
Forman
nd Ken Jensen
Derfor er ddet også vorres intention
n, sammen
Næstfo
ormand Gittte Edvardseen
med de anddre organisaationer, at evaluere
e
Medlem
m Nuno Geeisler
processen i forbindelsse med
Medlem
m Helle Berrg
overenskom
mstforhandllingerne sålledes, at vi ttil Medlem
m Tania Vo
odstrup
de næste foorhandlingeer kan overh
holde de
Medlem
m Louise Lennert Olseen
datoer for nnye forhanddlinger, der nu engang er
anført i oveerenskomstterne.
Opgav
verne er stad
dig mange, oog bestyrelssen har
stadig fokus på: ko
ommunikattion internt og
o
Overenskoomstafdelinggen har med
ddelt, at de
ekstern
nt, årshjul/planlægning og
kan forsættte drøftelserr i midten af
a juli 2017.
generaalforsamling
g til efteråreet.
Jeg forventter et kort og
o intensivt forløb medd et
resultat sennest i slutninngen af juli. Set i lyset af Med diisse ord ønsskes I alle enn god somm
mer.
den forudggående proces så må jeg
g dog
erkende, att mulighedeen for, at det bliver
Ken
K Jensenn
Kære PK m
medlem.
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Juristen
ns klum
mme
Ved Britta Keldsen

Kan en led
der fralæggge sig
ledelsesforrpligtelsen??
PK har viaa PPK kørt sag
s mod Grø
ønlands
Selvstyre ssom følge aff en afskediigelse af en
sundhedsplejerske – Birthe
B
Svend
dsen – der
blev afskeddiget i 20122 fra en stilling som
sundhedsplejerske i Uummannaq
U
q.
Birthe blevv afskedigett blandt and
det med
begrundelssen tjenestefforsømmelsse, idet
ledelsen i U
Uummannaaq, efter at Birthe
B
havdee
taget orlovv og arbejdeede et halvt år som
sundhedsplejerske i Nanortalik,
N
havde
h
fundeet
fejl i Birthees vaccinatiioner – særlligt de
vaccinationner, der var foretaget i bygderne ppå
sundhedsvæsenets byggdeture.

Da sag
gen blev ansset for princcipiel, idet den
d
blandt andet omhaandlede meddarbejdernees
ansvar for fejl beg
gået som føllge af mang
glende
ressourrcer og man
nglende ledeelsesopfølgn
ning,
blev deer den 30. jaanuar 2015 indleveret
ankestæ
ævning til Grønlands
G
L
Landsret, deer den
11. nov
vember 2016 traf afgørrelse efter PPK’s
P
påstand
d, og såledees tilkendte Birthe Sven
ndsen
100.00
00 kr. i godtgørelse for usaglig
afskediigelse.
Landsrretten tog i sin
s afgørelsse ikke konk
kret
stilling
g til, om ledelsesforpliggtelsen var svigtet
s
i sagen
n, men kom frem til, at de fejl, der var
blevet begået, ikkee i sig selv bbegrundend
de en
afskediigelse og alene kunne hhave medfø
ørt en
advarsel.

usionen for PK’s medleemmer må være,
v
Konklu
at det er
e enormt viigtigt, at maan som
sygeplejerske eller andet sunddhedsperson
nale
Forinden reetssagen haavde PK sam
mmen med
sørger for at dokumentere ove
ver for sin leedelse,
PPK forgæ
æves forsøgtt at være i dialog
d
med
såfrem
mt man ikke mener, at dder er de fornødne
sundhedsvæsenet og på
p forskellig
g vis
ressourrcer til stedee til at udfør
øre en given
dokumenteere, at de fejjl, der måttee være begåået, opgavee. Det gør i den sammeenhæng ikkee
blandt andeet var begåeet som følgee af
nogen forskel, at disse
d
ressouurcer har væ
æret
manglendee adgang til udstyr og som
s
følge aff, fraværende igenneem længere tid, idet det ikke
at Birthe var blevet påålagt en meg
get stor
vises, at i tillfælde af enn afskedigelse
kan afv
arbejdsbyrde uden noggen ledelsessmæssige
eller bo
ortvisning vil
v det være en bevismæ
æssig
instruktionner, herundeer også ledelsesmæssig e udford
dring for medarbejderenn at dokumeentere
prioriteringger af hendees arbejde, der
d kunne
de man
nglende resssourcer modd ledelsens
give Birthee den fornøddne tid til siit arbejde ogg oplysn
ning om det modsatte.
dermed redducere risikkoen for men
nneskelige
fejl.
Når deette er sagt, er
e det imidllertid altid en
e
glæde at meddele budskabet, retten har talt
t og
vi har vundet.
Sundhedsvvæsenet holddt imidlertid
d fast i sin
v
beslutning om afskediigelse, og Birthe
B
skullee
tilmed sam
mtidig i afskedigelsespeerioden stå ffor Rigtig god sommeer.
oplæring aaf den næstkkommende
sundhedsplejerske – det
d uanset
afskedigelssesårsagen blandt
b
andeet var
tjenesteforsømmelse fra
f Birthe siide.
Sagen blevv herefter i marts
m
2013 indbragt foor
Retten i Grrønland, derr den 5. janu
uar 2015 traaf
afgørelse i sagen til foordel for Grø
ønlands
Selvstyre vv. Styrelsen for Sundheed og
Forebyggeelse.
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KULTURNAT
T 2017
En gang om
m året afholldes Kulturn
nat i hele
Grønland.
Kulturinstiitutioner, virksomhederr,
foreninger og andre orrganisationeer slår
dørene op ttil forskelligge spænden
nde
kulturelle ooplevelser.
Lørdag denn 21. januarr løb Kulturrnat 2017 aff
stablen.
Studerendee fra sygeplejestudiet stod for to
arrangemennter.

Kunder
K
i butikk
ken

Bamsehosspital
Studerendee fra 1. og 3.
3 semester havde
h
arrangeret et Bamsehoospital på DIH,
D
hvor
alle byens børn kunnee komme og
g få
undersøgt oog behandleet deres bam
mser – et
arrangemennt som plejeer at været et
e stort
trækplasterr, også i år 

Jo
ournaloptagelse

Forberedelserr

Brækkede ben og
g sår behandlees

Klar til modtag
gelse

Trravlhed i konsu
ultationen
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Folk
kesundhedsprojekterr
De 5.
5 semester studerendee havde en
udsttilling på Iliimmarfik m
med plakaterr, hvor
de fremstillede
f
resultaternne af deres
projjekter om fo
olkesundhedd, som de havde
genn
nemført i lø
øbet af semeesteret. De
stud
derende var selv til stedde ved
udsttillingen og fortalte og svarede på
spørrgsmål fra publikum.
p
En kopi
k
af oplæ
ægget om prrojekt ”Oveervægt
i Grrønland” kan
n downloaddes via pk’s
hjem
mmeside: www.pk.gl
w

En kopi
k
af oplæ
ægget om prrojekt ”Vold, børn
og robusthed”
r
kan
k downlooades via pk
k’s
hjem
mmeside: pk
k.gl
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Obsteetrik-prraktik i Nepal
Skrevet aaf sygepleejestuderend
de
Eriksen påå 6. Semesteer

Nadukk

Jeg har fåeet den fantasstiske mulig
ghed at
have lov til at komme i praktik i Nepal
N
i
obstetrik på 5. semesteer. Personligt og
professioneelt synes jegg, at det varr
spændendee at skulle i praktik i ud
dlandet,
fordi jeg alltid har funddet kultur sp
pændende.
Praktikkenn foregik gennnem Globaal Contact,
som er en ddel af Melleemfolkeligee Samvirke,
og som bekkæmper sullt og fattigdo
om.
Inden vi toog til Nepal,, var vi førstt på
introkursuss i Københaavn, hvor vii mødte
mange anddre studerennde, der ogsåå skulle i
praktik i uddlandet. Heer blev vi fo
orberedt på
kulturen ogg arbejdsmååden i de lan
nde, vi
skulle rejsee til.

Paarnaq Jesssen og jeg boeede på hospita
alet, hvor der
bl.a. var et tiilhørende aldeerdomshjem. Udover
U
værelser til dde ældre er deer værelser til de
udenlandske ffrivillige. På billedet er der også andre
praktikanter og frivillige. Til venstre sid
dder Liv
Holk, mig ogg Julie Løkke Kristensen.
K
Tiil højre
sidder Emilyy Winther, Paaarnaq Jessen og
o en tysk
pige, der varr frivillig på hoospitalet i en kort
k periode.

Praktik
Vi blev forrberedt på, at
a det ville være
v
megett
1
kaotisk, nåår vi ankom til Kathman
ndus
lufthavn. V
Vi blev forberedt på, at folk i
lufthavnenn dér ville tillbyde hjælp
p til at bære
vores bagaage, men at de ville kræ
æve penge
for at leverre vores baggage.

1

Derr var som forventet megget kaotisk, da vi
kom
m ud, men der
d var to mæ
ænd fra vorres
prak
ktiksted, derr hentede oss i lufthavneen.
Nep
palesere er meget
m
afslapppede, og vi
v
venttede mindstt i en halv tiime uden fo
or en
lillee restaurant og ventede på hospitallets
grun
ndlægger, da
d han også skulle havee et lift
efter at have sid
ddet i mødee. Kathman
ndu var
ligeesom i film; biler og mootorcykler dyttede
d
af hinanden,
h
og
g færdselsreeglerne er ik
kke
ligeesom i Europ
pa. Der kunnne sidde tree
men
nnesker i en
n lille motorrcykel, udov
ver
perssonerne var der også pooser, der hang i
mottorcyklen, som skulle trransporteres
hjem
m. Det lugteede anderleddes, det lugtede af
mad
d samtidig med,
m at det llugtede af bilos
b
og røg
r fra affalld. Jeg kunnne ikke rigtiig
fastslå, om det var koldt elller varmt,
sansseindtrykkene var virkeelig på
overrarbejde.

Får varme udenfor, da der er kø
køleskabskoldtt
inden
nfor. Forrest står
s Paarnaq Jessen, hereffter
Nadu
uk Eriksen, Ju
ulie L. Kristennsen, Liv Holkk og
Emilly Winther.

Jeg var på min første dag i fødegangeen. Der
er trre gæstesenge, som bruuges til kvin
nder,
som
m skal føde og
o har veer,, disse gæstesenge
brug
ges til at observere de ffødende. Ud
dover
dissse tre gæstessenge er derr omkring 18
1
seng
ge på tre stu
uer og en føødestue. Allee huse,
inkllusive hospiitalet, er lavvet sådan, att de
ikkee er isolered
de, derfor err der meget koldt
døg
gnet rundt in
ndendørs.

Kathmandu eer hovedstaden i Nepal.
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De almindeelige sengestuer har ikk
ke
varmeblæssere, men i den
d ene cab
bin, som er
en lidt dyreere sengestuue, er der en
n
varmeblæsser, som maan kan benyttte. På
fødestuen eer der ligeleedes en varm
meblæser,
man tændeer op, når deen fødende kvinde
k
kommer i ggang med at
a presse.

På kvindernees internationaale kampdag var
v der
planlagt et prrogram, hvor der bl.a. var et par
danseshows. I nederste ræ
ække sidder syg
geplejersker,
som dansedee for os. Fra høøjre Sister Susshmita,
Sister Shristii og Sister Aayyushma.

Sygeplejenn foretages hovedsageli
h
igt af de
pårørende, sygeplejersskens opgav
ver handler
næsten kunn om de fysiologiske prroblemer.
Sygeplejerrsken holderr øje med dee
forskelligee værdier ogg hjælper til med
fødslen. Nåår kvinden har
h født bliv
ver barnet
givet til dee pårørende med det forrmål, at
moderen skkal hvile sigg efter anstrrengelsen
ved fødslenn.

De nyfødte bbliver altid pakkket godt ind i tøj og
R
der pakkker den
tæpper. Her er det Sister Rheno,
nyfødte ind i tæpper.
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Allee behandling
ger, inklusivve konsultaationer,
har en pris. Derr er forskelllige priser, en
e
fødssel koster f.eks. 3500 N
Nepalesiske
Rup
pees, som caa. svarer til 230 DKR. Man
skall selv købe udstyr,
u
f.ekks. sterile
handsker, kany
yler, plaster,, saltvand,
med
dicin osv., men
m hvis der
er opstår nog
get
akutt, er der altiid udstyr, m
man kan brug
ge på
afdeelingen. Fam
milien kan dderefter køb
be
udsttyret på apo
oteket og briinge det til
afdeelingen, hvis man har aaftalt det. I Nepal
N
er det
d manden, der er forsøørgeren, og det er
ham
m, der hoved
dsageligt sør
ørger for, at der er
redsskaber nok til
t indlæggeelsen.
Det indtryk jeg
g har fået er,, at nepaleseere er
meg
get gode til at spare. Dee er gode till at
sparre på strømm
men, de er ggode til at spare
på vandet
v
og vaarmen, og dde er også gode til
at sp
pare på derees redskaberr.
Fo
ordelen ved det er jo, att man er meere
miiljøbevidst, og man er m
mere opmæ
ærksom
påå de økonom
miske ramm
mer, som fam
milien
haar nu råd til. Ulempen eer selvfølgellig, at
deer er stor risiiko for infekktioner, fordi man
f.eeks. genbrug
ger kanyler til at trække
meedicin op med
m i hele inndlæggelsesforrløbet.

Ma
aternity ward. Mapperne påå skranken er
pattientjournalerr.
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Kultur
Nepaleseree er meget gæstfrie,
g
og det var
svært at hjæ
ælpe til i affdelingen. Vi
V fik lov at
sidde og obbservere, foordi vi ikke skulle
anstrenge oos. Når mann spørger, om man kan
hjælpe medd noget, sigger de altid hurtigt
h
nej
tak, muligvvis fordi dett er uhøfligtt, at deres
gæster skall lave arbejddet.
De vil dog meget gernne hjælpe oss med at
lære noget nyt. Det enndte med, att jeg
spurgte læggerne og syygeplejerskeerne, om
jeg kunne pprøve noglee ting, fordi jeg gerne
ville lære nnoget.
Som jeg haar nævnt tiddligere, er neepalesere
meget afslaappede. Beggrebet stress findes
ikke på afddelingerne, alting
a
foreg
går i
”Nepali-tim
me”, som err noget i retn
ning af ”vi
når, hvad vvi når”.

men alligeveel er
Derr er meget faattigdom, m
nepalesere stad
digvæk så sttærke og meeget
robu
uste. Det er noget vi allle sammen kan
læree noget af. Det
D der har gjort det stø
ørste
indttryk er at se, hvor megeet et menneske
kan klare trods mange livsskriser.

Jeg har lært maange ting i N
Nepal underr mit
prak
ktikophold; jeg har fx llært både at aflæse
og bruge
b
nonveerbal komm
munikation; jeg
j har
lærtt at håndteree mine følellser i megett svære
situationer; og ikke mindstt har min
tålm
modighed væ
æret under uudvikling. Helt
H
overrordnet har det været eet meget lærrerigt
prak
ktikophold, og det kan kun anbefaales.
Man
n behøver ik
kke at være supergod til
engelsk, da man alligevel bbruger meg
get
non
nverbal kom
mmunikationn, både med
d
patiienter og kollegaer.

Nepal er kendt for mange strømsvigt, deerfor må man
nogle gange vente tålmodiigt. Her
var vi på en fforlænget weeekend på safarri,
kombineret m
med en opgaveeskrivning om
m
praktikopholldet.

Til morgennmad fik vi altid tilbudt
cornflakes med varmeet mælk elleer en
omelet. Neepalesere sppiser ikke morgenmad,
m
de får kun lidt the og småkager.
s
Til
T frokost
og til aftenn fik vi altidd den famøsee Dal Bhat,
den består af ris, grønttsager og ko
ogt
linsesuppe. Mange neepalesere err vegetarer,
man kan doog bestille kød
k i byen, men man
skal også ppasse på meed at bestillee kød, da
der er megget uhygiejnniske forhold
d.
Efter jordskælvet i 2015 er der stadigvæk
mange, derr er i gang med
m at geno
opbygge
deres huse, der er mannge bygning
ger og
templer, deer stadig liggger i ruinerr.
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Arbejjdet meed etik i sygepleejen
v. Inuuti Fl
Fleischer
Generalforrsamlingen i Peqqissaasut
Kattuffiat i november 2016 gav bestyrelsen
b
mandat til at nedsættee en ad hoc
arbejdsgrupppe under PK’s
P
bestyreelse på
forslaget om etablerinng af Sygepllejeetisk
Råd i Grønnland.
Formålet eer stadig undder udarbejd
delse, men
rådets opgaaver blev beeskrevet sålledes:

nde og nødvvendigt at arrbejde
Det er spænden
med
d etik i sygeeplejen, og dder er behov
v for
foku
us på etikkeen i praksis,, hvor udvik
klingen
går hurtigt, og vi
v som sygeeplejersker er
presssede i vores arbejde.

n
”Opgavernne vil skullee beskrives nærmere,
men ligge inden for, at
a gruppen skal
s
beskrive/beesvare/ bearrbejde etisk
ke
dilemmaerr og spørgsm
mål fx indseendt af PKs
medlemmeer. Besvarellserne vil væ
ære at
betragte soom vejledennde refleksio
on og
sparring. A
Ad hoc grupppen er ikke et politisk
organ. Det forventes, at etik ad ho
oc gruppen
mæssig dialoog med PK’ss
er i regelm
bestyrelse””.

Påå gruppens vvegne

Gru
uppen vil meelde tilbagee til
generalforsamlingen 2. nov
ovember 201
17.

Inuuti
I
Fleisccher
15. maj 20017

I februar 2017 var derr således mu
ulighed for
at melde siig ind i arbeejdsgruppen
n. Følgende
meldte sig og er nu needsat som
arbejdsgrupppe:






Rikke B
Bruun de Neergaard,
N
Nuuk
Pauline Olesen, Nuuk
N
Helle B
Berg, Nuuk
Kitt Sk
kovhede, Sissimiut
Inuuti Fleischer, Nuuk
N

Det første m
møde blev afholdt
a
28. marts 20177
og det andeet 2. maj 20017. Til mød
de nr. 2
blev grupppen udvidet// beriget meed en
sygeplejesttuderende Lili
L Holm Kleist.
K
Der
er aftalt et nyt møde 20.
2 juni 2017
7.
Således er processen skudt
s
i gang
g.
Der arbejddes med forrretningsordeen, som er
ved at væree klar. Det næste,
n
gruppen er gået
i gang medd, er at lave forslag til enkelte
e
sygeplejeettiske retningslinjer.
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Diabeetisk øjeenscreen
ning - een øjenå
åbner

Mit navn eer Jytte Linddskov Jacob
bsen.
Jeg er født og opvokseet i Grønlan
nd, og blev
uddannet ssom sygepleejerske fra Hillerød
H
sygeplejeskkole i januaar 1989.
Jeg har gennnem årene som sygeplejerske
arbejdet m
med mange forskellige
f
specialer
s
i
forskelligee sygeplejersskeroller, in
ndtil jeg
blev ansat som diabeteessygeplejeerske i
Diabetesgrruppen (projjekt fra 200
08 – 2011)
og siden i L
LivsstilsGruuppen, som har base
på Dronninng Ingrids Sundhedscen
S
nter (DIS)
i Nuuk.
I min funkttionsbeskrivvelse var deer
formuleret en forventnning om fottografering
af diabetesspatienternees øjne.
Der er ingeen øjenlægeer ansat i det
Grønlandskke sundhedsvæsen.
Øjenlæger fra Danmarrk kom årlig
gt som
konsulenteer og rejste rundt
r
til allee byerne ogg
undersøgtee diabetespaatienterne.
Øjenklinikkken på DIH
H havde et apparat
a
til
fundusfotoografering, som
s
jeg lærtte at bruge.
Stille og rooligt overtogg jeg al øjen
nscreening
blandt diabbetespatiennterne i Nuu
uk.

I foråret 20015 fik Nuuuk nyt og meere
moderne øj
øjenudstyr. I denne forb
bindelse
blev der tillbudt et øjennkursus, afh
holdt af
specialisterr fra Glostruup øjenafdeeling.

Med
d på kurset var flere syygeplejefaglige
med
darbejdere fra
f andre byyer i Grønlan
nd,
idett der var ansskaffet samm
me øjenudstyr til
5-6 andre sygeh
huse langs kkysten.
Livssstilambulattoriet på DIIS håndtererr
diab
beteskontroll, hvor diabbetespatienteen
tilby
ydes kontro
ol af:
 blodtryk,
 blodprøverr,
 urinprøverr (U‐ACR),
 fodterapi,
 livsstilssam
mtale,
 medicinreg
gulering m .m.
Hen
nsigten med
d kontrollernne er, at patienten
trod
ds diabetesd
diagnosen, hhar en så
velrreguleret diaabetes som muligt og at
a
følg
gesygdomme til diabetees dermed
foreebygges/udssættes.
Derr tilbydes øjenscreeningg til alle
diab
betespatientter. Diabetess øjenscreen
ning
indeebærer en prraktisk, adm
ministrativ og
o ikke
min
ndst en pædaagogisk dim
mension.
Praktisk dimension beståår af håndttering
m
e til tekniskk undersøge
else af
af maskinerne
patiientens øjn
ne:
 synsprøve,,
 øjentrykmåling,
 nethindefo
otos,
 scanning af nethinde
 foto af linsen
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Anvendt appparatur til undersøgelsen ses
herunder.

Jeg kunne egen
ntlig bare haave været en
n
tekn
nisk assisten
nt, som var til udelukkeende
for at
a betjene maskineriet.
m
Jeg havde jo
j
egen
ntlig ikke reet meget forrstand på deet, jeg
tog billeder af…
… så der bllev ikke form
midlet
meg
get sygeplejefaglig persspektivering
g i
min
n første tid.
Al begyndelse
b
er svær, meen med øvellse
kom
mmer oversk
kud, mere nnysgerrighed
d og
merre viden, som
m jeg kunnee delagtiggø
øre
min
ne patienter i.
Rutinemæssigt viser jeg nuu patienten,,
hvordan billedeerne af dennnes nethindee ser
ud på
p en stor PC-skærm fooran patientten og
mig
g. Jeg forklaarer patienteen, hvad derr er
hvad på skærm
men: nethindden, synsnerrven,
arteerierne mm.,, og hvad deer screenes for, og
jeg viser billederne af de ssmå blodkarr og
fortæller, hvor vigtigt det eer at passe godt
g
s diabetes,, og dermedd sine øjne, for at
på sin
foreebygge synssproblemer.
Jeg fortæller og
gså, mens jeeg peger på
skæ
ærmen med patientens
p
øøje, hvad deer i
værrste fald ville kunne skee: blødning inde
på nethinden
n
og
g synsskadeer, i værste fald
perm
manente, og
g eventuelt m
mere eller mindre
m
synsstab.

Administraativ dimension består af
a
journalføriing i Cosmicc og
korresponddance/henviisning til Gllostrup
øjenafdelinng.
Pædagogissk dimensioon:
I takt med flere års erffaring med
øjenscreenninger blanddt Nuuks
diabetespattienter har jeg
j oplevet, at der er ett
stort sundhhedspædagoogisk potenttiale i
forbindelsee med de unndersøgelserr, jeg
udfører.
I starten vaar mit fokuss, at patienteen skulle
sidde rigtiggt foran masskinerne, og
g at tage
gode billedder og formidle disse videre til
øjenafdelinngen i Danm
mark…
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Jeg fortæller paatienten, at dde små blod
dkar,
vi seer på nethin
nden, også ffindes overaalt i
krop
ppen. Så hv
vis der er forrandringer at
a se
på disse
d
blodkaar i nethindeen(retinopatti), vil
det samme også være gælddende andree
sted
der i kroppen
n, hvor vi oogså har småå
blod
dkar.
Man
n kan ikke se
s det som eet isoleret prroblem
for kun
k øjnene,, men at dett hele hængeer
sam
mmen….
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Ørebøørn i Grøønland
Preben Hoomøe, professsor,
Øre-Næse--Hals og Kæ
æbekirurgisk afdeling,
Sjællands Universitetsshospital, Køge
K
Ramon G. Jensen, afddelingslæge,,
Øre-Næse og Hoved-H
Halskirurgissk
afdeling, R
Rigshospitallet
Mange børrn i Grønlannd plages deesværre af
problemer med mellem
mørebetænd
delse.
Sådan har det været i mange
m
år, og
o
u til at fald
de.
forekomsteen ser ikke ud
Mellemøreebetændelsee findes i fleere former,
som er indbbyrdes sam
mmenhængen
nde eller et
kontinuum
m af hinandeen (se figur 1). Den
mildeste foorm er egenntlig slet ikk
ke en
betændelsee, men ofte en udløber af
langvarig fforkølelse eller af akut
mellemøreebetændelse. Denne millde form
kaldes sekrretorisk otittis media elller
populært ’eet forkølet mellemøre’
m
.
Den skyldees undertrykk på grund af
a nedsat
funktion aff øretrompeeten (det eusstachiiske
rør). Hvis ttilstanden varer
v
ved (> 3
måneder) kkan anlæggeelse af dræn
ni
trommehinnden have efffekt.
Den akuttee mellemøreebetændelsee er, som
navnet sigeer, en akut betændelses
b
stilstand,
ofte med sm
merter og feber.
fe
I Grøn
nland får
mange børrn allerede meget
m
tidligt i livet
dvs. før 1-åårs alderen gentagne ak
kutte
mellemøreebetændelser, og hos en
n stor andel
medfører ddet kronisk flydeøre,
f
hv
vor
trommehinnden sprængger, og det flyder
f
ud
med pus geennem øreggangen.
Dette kan vvære ildeluggtende.

Figu
ur 1. Illustratio
on af de forske
kellige former for
f
melleembetændelsee og den onde cirkel

Trom
mmehinden
n forstærkerr lyd såledess, at
høreelsen er god
d. Ved sekreetorisk
mellemørebetæ
ændelse og iisær kronisk
k
mellemørebetæ
ændelse er hhørelsen ned
dsat og
kan være så påv
virket, at bøørnene høreer
dårlligt. Dette medfører
m
prooblemer meed
spro
ogudvikling
g. Det er derrfor vigtigt at
a
erkeende børn med
m sekretorrisk og akutt
mellemørebetæ
ændelse tidliigt, således at
tilsttanden ikke udvikler sigg til kronisk
k
mellemørebetæ
ændelse, altsså at undgå den
ond
de cirkel som
m vist i figur
ur 1. Ofte vill de
skad
der, som den kroniske ttilstand
foråårsager, med
dføre livslanng
høreenedsættelse.

Akut melleemørebetænndelse er forrårsaget af
virus og baakterier og opstår
o
ofte efter
e
dage
med forkøllelse. Både langvarig sekretorisk
otitis media og gentaggne episoderr med
akutte melllemørebetæ
ændelser kan
n føre til
det, som kaaldes kronissk
mellemøreebetændelse med et størrre hul i
trommehinnden eller med
m langvariig kronisk
ildelugtendde flåd fra øret.
ø
Kron
nisk flåd fra øregangen (fotto: Preben Ho
omøe)
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Vi ved, at 1/3 af børn med recidiv
verende
akut mellem
mørebetænddelse seneree hen
udvikler krronisk melleemørebetæn
ndelse,
hvorimod bbørn med fæ
ærre tilfælde af akut
mellemøreebetændelse kun udvikller dette
hos op modd 4%.
Det er såleedes af afgørrende betyd
dning, at
debut alderren udsættes så længe som
s
muligt, ekssempelvis ved
v at udsættte
dagsinstituutions start og
o ved at beegrænse
småbørns kkontakt medd andre børn
n, som
lider af en øvre luftvejjsinfektion herunder
forkølelse.
Det er ogsåå vigtigt, at børnene
diagnosticeeres og behaandles.
Diagnosenn er imidlerttid svær, forrdi det er
svært at unndersøge et lille barns ører
ø og se
trommehinnden ordentllig. Derfor anbefaler
a
vi tympanoometri eller såkaldt pneeumatisk
otoskopi, hhvor man kaan vurdere
trommehinndens bevæggelighed.
Disse undeersøgelser forbedrer
fo
mulighederrne for at sttille en korrekt
diagnose. S
Se også de nye
n nationaale kliniske
retningslinj
njer for diagnostik og behandling i
Danmark
(https://ww
ww.sst.dk/daa/udgivelserr/2015/~/m
edia/D709E
E384709644CEFAB12B
B2C79779
54D6.ashxx).
WHO erklæ
ærer, at en hyppighed
h
på
p 4% ellerr
højere er ett hastende samfundspro
s
oblem,
som kræveer opmærksoomhed og in
nterventionn
fra samfunndets side. Iggennem maange år er
det dokum
menteret ved undersøgellser i
Grønland, at problemeet er stort.
Vi har såleedes fundet, at 14 % af unge i
Grønland hhar haft elleer har kronissk
mellemøreebetændelse. Det betydeer, at
mange hørrer dårligt, hvilket
h
ogsåå er
gældende i skolen. Veed en gennemgang af
hørescreenningsresultatter hos skollebørn
fandt vi, att 20 % af grrønlandske skolebørn
s
havde høreenedsættelsee i talefrekv
venserne
(500-2000 Hz) og at hørenedsætt
h
telsen klart
var associeeret med tiddligere eller aktuelle
mellemøreeproblemer.
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Stor kronisk fugtig
g venstresidigg
trom
mmehindeperfo
oration med pååvirket knogleekæde
(foto
o: Ramon G. Jensen)
J

Prob
blemet med
d kronisk
mellemørebetæ
ændelse er, aat sygdomm
men i
lang
ge perioder kan være i rro, men oftee
blussser op igen
n, og skadernne er som nævnt
n
kron
niske. Det betyder,
b
at sselvom børn
nene
umiiddelbart ikk
ke har øreprroblemer, såå er
der opstået skader på trom
mmehinden og
o
mulligvis også de
d små ørekknogler.
Hvis man undeersøger et tvværsnit af
grøn
nlandske bø
ørn, vil mann derfor find
de
foraandringer i trommehind
t
de og mellem
mører
hos op mod 50 %.
Pato
ogener
Vi har
h påvist, at
a det er de ssamme baktterier
og virus,
v
som forårsager
f
mellemørebetæ
ændelse i Grrønland som
m andre
sted
der i verden,, men at sm
må børn i Grø
ønland
bærrer rundt på flere bakterrier i deres
næssesvælg tidliigt i livet ennd andre steeder i
verd
den.
Risiikofaktorer (se tabel 1 )
De mest
m betydeende risikoffaktorer for
udv
vikling af ak
kut mellemøørebetændellse er,
hviss forældre og
o søskendee også har elller har
haftt mellemøreeproblemer, og hvis maan
leveer mange og
g tæt sammeen i boliger
(cro
owding).
Messt betydendee risikofakto
tor for udvik
kling
af reecidiverend
de akutte
mellemørebetæ
ændelser er ttidlig
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aldersmæssig førstegaangs debut af
a akut
mellemøreebetændelse samt at væ
ære født i
sommer/effterårsperiodden.
Kronisk m
mellemørebettændelse med
m kronisk
flydeøre elller kronisk
trommehinndeperforatiion er også associeret
a
med mellem
møreprobleemer blandt forældre
og tidlig deebut af akutt
mellemøreebetændelse.
Tabel 1
Risikofaktoorer for udvvikling af krronisk
suppurerennde otitis meedia (CSOM
M) blandt
465 0-4 åriige børn i Sisimiut, Grø
ønland.
Variabel
Pasning i
daginstitution
Rygning i
hjemmet
Mor har/haar haft
CSOM
Mange episoder
af URTI*
Etnisk Inuiit

Hazard
H
ratio

95 % CII

3.18

1.53-6.611

4.56

1.07-19.44

3.27

1.74-6.133

1.19

1.03-1.377

5.56

0.78-50.000#

* URTI = øvvre luftvejsinfeektioner

antibiotika behandling ivæ
ærksættes offtere
og særlig
s
hos børn
b
under 2 år, ligesom
m
kon
ntrol efter beehandling err vigtig. Som
m
regeel benyttes af
a hensyn tiil compliancce
amo
oxicillin i do
oser på 50 m
mg/kg fordeelt på
2-3 daglige dosser i 5-7 dagge, men heltt op til
90 mg/kg
m
kan anvendes.
a
Beh
handling af kronisk
k
mellemørebetæ
ændelse: Derr eksisterer ikke
evid
densbaseret behandlingg heraf i såk
kaldte
højrrisikobefolk
kninger som
m i Grønland
d.

n kan forsøg
ge at behanddle flydeøreer med
Man
lokaal oprensnin
ng med vægge papir, sug
g eller
0
egen
ntlig øresky
ylning med 337 C varm
mt vand,
even
ntuelt i form
m af en 10 % opløsning
g med
Heidelberg edd
dikevand. Fuunktionen heraf
h
er
overrvejende meekanisk rennsning, men ved
brug
g af eddikev
vand opnås desuden en
n vis
antibakteriel/an
ntiseptisk efffekt.
Efteerfølgende dryppes
d
ørerrne med
fluo
oroquinolone øredråberr (cilodex
øred
dråber 2-3 dråber
d
x 2-33 daglig), so
om er
den eneste registrerede og af
lægemiddelstyrrelsen offenntlig anerken
ndte
ke behandlinng ved perfforeret
lokaalantibiotisk
trom
mmehinde.
Forn
nylig i 2011
1 indførtes ppneumokok
k
vacccination til børn
b
under 2 år i Grønland.
Resultatet af deette afventess, men ud fra
fr
e
beetyder det kun
k ca.
internationale erfaringer
10 % reduktion
n i det samleede antal aff akutte
mellemørebetæ
ændelses tilffælde. Ingen
n
kender effekten
n heraf på C
COM eller CSOM.
C
Kon
nklusion
Selv
vom vi nu har
h en væsenntlig bedre viden
v
om mellemøressygdomme hhos grønlan
ndske
børn
n, er dette fo
ortsat ikke uudbredt i
tilsttrækkelig grrad blandt dde ansatte i det
d
grøn
nlandske su
undhedsvæseen, hvor derr er
man
nge andre sttore opgaver
er man også skal
tagee sig af. Tab
berne bliverr de grønlan
ndske
børn
n med melleemørelidelsser.

# meget få m
med to danske forældre
f
i koh
horten
Kroniske skaader på tromm
mehinden efterr kronisk
mellemørebeetændelse (fotoo: Ramon G. Jensen)
J

ng
Behandlin
Akut melleemørebetænndelse i Grø
ønland
adskiller siig på flere måder
m
fra beehandling
af samme i Danmark. Således børr
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h derfor i samarbejdee med den
Vi har
ansv
varlige overrlæge ved ør
øre-næsehalssdelingen i Nuuk
N
og disstriktslægerr ved
lægeklinikken i Nuuk udarrbejdet en
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diagnostiskk algoritme som hjælp i den
kliniske hvverdag for læ
æger og
diagnosticeerende sygeeplejeperson
nale,
tilpasset dee grønlandskke forhold (se
( D4 på
sundhedsvæsenets intrranet med
dokumentnnummer 86338).
Vi håber, ssygeplejerskker og andree i det
grønlandskke sundhedssvæsen vil skærpe
s
opmærksom
mheden anggående særlligt små
børn underr 3 år og anvvende korreekt og
grundig diaagnostik ogg behandling
g samt
udføre konntrol af børnnene. Hvis problemet
p
ikke kan løøses, bør bøørnene henvises til ørenæse-halssspecialisten,, når denne kommer
på konsuleentbesøg. Deer er et stortt behov for
at udbrede kendskabett til de særliige
mellemøreeproblemer i Grønland.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Det er vorees håb, at deer udvikles og
indføres ett egentlig ”Ø
Øreprogram
m” i
Grønland. Vi håber, denne
d
artikel kan
medvirke hhertil.

15.
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Patienttperspeektiver: Opleveelser af professsionel p
praksis eller
e
håndteering aff eget liv
v?

En diskusssion af forsskellige
forskningsstilganges opfattelse
o
aff
patientpersspektiver ogg deres indd
dragelse i
professionel praksis.
v. Tine Aaggaard, ph.dd.,
Institut forr Sygepleje og
o
Sundhedsvvidenskab, Ilisimatusarf
Il
fik
Resume
Ligesom i E
Europa og andre
a
dele af den
vestlige verrden er bruugerinddrag
gelse
kommet påå dagsordennen i det grø
ønlandske
sundhedsvæ
æsen. Det kræver,
k
at den
d
grønlandskke sundhedssforskning suppleres
s
med humannistiske tilggange, som kan
k
udforske paatientperspektiver. Hum
manistisk
sundhedsfoorskning rum
mmer forskkellige
teoretiske ttilgange. Arrtiklen disku
uterer en
fænomenollogisk tilganng, som er udbredt
u
i
humanistissk sundhedsf
sforskning, og
o dens
mulighederr og begrænnsninger i forhold
fo
til
at inddragee patientperrspektiver som
s
rationel vidden og patieenter som subjekter
for deres eeget liv. Diskkussionen relateres
r
til
et grønlanddsk forskninngsprojekt med
m en
kritisk psykkologisk tilggang, og hvad
tilgangen kkan tilføre nøglebegreb
n
ber i
humanistissk sundhedsf
sforskning som
kontekst, siituation, forrståelse og etik.
Samtidig ppeges på udvviklingsmulligheder i
praksis.
Indledningg
Gennem dee seneste årrtier er inddrragelse af
patienters pperspektiveer i sundhedspraksis
kommet påå dagsordennen i de fleste vestlige
lande (WH
HO, 2006, European
E
Co
ommission,
2012, Regeeringen, 2014). Baggru
unden for
at rette fokkus mod bruugerne af
sundhedsinnstitutionernne har røddeer i bl.a.
etiske, mennneskerettigghedsmæssiige,
juridiske og økonomisske overvejeelser.
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Bru
ugerinddrageelse er et om
mstridt begrreb,
som
m tolkes og bruges
b
forskkelligt i prak
ksis.
En dominerend
d
de tilgang err, at patienteer skal
oply
yses om syg
gdom og behhandling, såå de
bliv
ver bedre i stand til at ddeltage i de
behandlingsforløb, de proffessionelle
fo dem (se ffx
tilreettelægger for
Sun
ndhedsstyrellsen, 2009)..
Den
nne tilgang er
e under inddflydelse aff en
biom
medicinsk sundhedsopffattelse og af
a
kvalitets- og efffektiviserinngsbestræbeelser.
dre tilgange til patientinnddragelse lægger
And
væg
gt på den meenneskeligee side af syg
gdom
og behandling
b
og hævder eet behov forr et
størrre fokus på livskvalitett – en humaanistisk
tilgaang til sund
dhedsforskniing.
Med
d projektet ’Hverdagsliiv med sygd
dom –
patienters kultu
urelle perspeektiver på
sund
dhedspraksiis i Grønlannd’ (2015) har
h jeg
ønsk
ket at bidrag
ge til diskusssionerne geennem
en omfattende
o
og konkret indsigt i, hv
vad
sygd
dom og beh
handling bettyder for
men
nnesker i deeres daglige livsførelse,, og
hvad denne ind
dsigt kan hav
ave af betydn
ning
s
ofessionel ppraksis.
for sundhedspr
I deen forbindelse vil jeg heer i artiklen
disk
kutere forskellige tilgannge til
hum
manistisk sundhedsforskkning, idet der
synees at være betydningsfu
b
fulde forskellle i
videensopfattelssen. Og netoop
videensopfattelssen er afgøreende for, om
m det
lykk
kes at inddrage patienteerne i
sund
dhedspraksiis på deres eegne beting
gelser
og under
u
inddraagelse af deeres egne
persspektiver påå, hvad de hhar brug for støtte
til.
Projjektet er gen
nnemført soom et etnogrrafisk
feltaarbejde i sun
ndhedsvæseenets institu
utioner
og i patienternees hjem i byyer og bygder i
periioden 2010--2013.
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Det bærendde princip har
h været at følge et
antal patiennter over tidd og i forskeellige
kontekster i deres liv for
f at få ind
dsigt i deres
betingelserr for at hånddtere livet med
m
sygdom, hvvad der betøød noget forr dem i
deres liv, oog hvilken inndflydelse betingelser
b
og betydninger havde på deres
håndteringger.
Professionel praksis i sundhedsvæ
æsenet er
undersøgt som én af de
d betingelseer,
må forholde sig til.
patienter m
Sundhedsfforskning i Grønland
Historisk hhar der væreet udført forrskning i
grønlænderrnes sundheed og sygdo
omme
siden de føørste danskee læger anko
om til
Grønland i 1700-tallett (Harvald, 1990,
Bjerregaard, 2005, Lyynge, 2000)..
Denne forsskning har blandt
b
andett bidraget
til viden om
m udviklinggen af
sygdomsm
mønsteret i Grønland
G
i
sammenhæ
æng med denn samfundsmæssige
udvikling. Siden hjem
mtagelsen aff
sundhedsom
mrådet fra Danmark
D
i 1992 er derr
jævnligt geennemført store
s
befolkninggsundersøgeelser2, som ligger
l
til
grund for ddet tidligeree hjemmesty
yres og det
nuværendee selvstyres politik for
sundhedsfrremme og forebyggelse
fo
e.
Sideløbendde hermed foretages
f
biomedicinnsk forskninng i udbredtte
sygdommee samt sundhhedstjenesteeforskning
(Grønlandss sundhedsvvidenskabellige
forskningsrråd, 2012).
Blandt forsskere og proofessionellee er der
løbende diskussioner om
o effekten
n af
sundhedsfoorskning ogg -praksis. Der
D gives
ofte udtrykk for frustrattion over, at
a det store
omfang af viden ikke står mål meed
resultaterne i form af bedre
b
sundh
hed.
Befolkninggsundersøgeelserne er begyndt at
spørge til ffolks egne opfattelser
o
af
a sundhed,
men der err stadig fokuus på det kro
opslige
helbred (deer spørges til ’selvvurd
deret
helbred’).
Rygning, kkost, motionn, osv. bliveer betragtet
som de viggtigste indikkatorer på ett godt liv.
De mange raapporter om befolkningsund
dersøgelserne
er publiceret i SIF’s Grønlan
ndsskrifter, som
m er
tilgængelige p
på www.si‐folk
kesundhed.dk (Statens
Institut for Fo
olkesundhed).
2
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Beskrivelser aff grønlandskke
sund
dhedsopfatttelser viser, at
sund
dhedsopfatttelsen i undeersøgelsern
ne
reprræsenterer et
e perspektivv, der vansk
keligt
kan inddrage befolkningenns kulturellee
opfaattelser af su
undhed og eet godt liv (fx
(
Røn
nsager, 2002
2, Lynge, 20001, Olesen
n,
2016).
Sun
ndhedsforskn
ning i Grønnland er såleedes
overrvejende ep
pidemiologissk og
biom
medicinsk. Når
N professsionelle vil
beny
ytte sig af humanistisk
h
k
sund
dhedsvidenskabelig vidden vender de sig
oftee til forsknin
ng i andre laande, som regel
dansk/skandinaavisk forsknning. Ligeleedes er
det forskningsv
viden herfraa, som viderregives
i den grønlandsske sygeplejjerskeuddan
nnelse
og andre
a
sundh
hedsuddanneelser.
Akttuelle sundh
hedsstrateggier
Det grønlandsk
ke sundhedssvæsen er dy
yrt at
ve på grund af bosætninngsmønster,,
driv
klim
ma, infrastru
uktur m.m. G
Gennem en del år
har der været sttor bevågennhed på
foreebyggelse og
g sundhedsffremme meed
henb
blik på at ho
olde omkosstningerne tiil
behandling i seekundær sekktor nede
(Dirrektoratet fo
or Sundhed,, 2006, Dep
p. for
Sun
ndhed, 2012). I de senesste års
sund
dhedsstrateg
gier (Dep. ffor Sundhed
d og
Infrrastruktur, 2013
2
og 20114, Dep. for
Sun
ndhed, 2015 og 2017) oog med
sund
dhedsreform
men fra 201 0
(Sun
ndhedsledellsen, 2010) er der ogsåå fokus
på at
a flytte sund
dhedsindsattser væk fraa
hosp
pitalsbehandling, bl.a. gennem
rehaabilitering. I disse strattegier lancerres for
førsste gang beg
grebet brugeerinddragelsse.
Bru
ugerinddrageelse i egen bbehandling og
rehaabilitering ses som en fforudsætnin
ng for
indssatsernes eff
ffektivitet ogg knyttes till
oply
ysning af paatienterne m
med henblik på
effeektiv deltageelse i behanndlingsforløb.
Det nye fokus på
p brugerind
nddragelse kalder
k
på forskning
f
i de
d berørtes pperspektiveer.
ksplicitte fookus på den
n
Straategiernes ek
økonomiske geevinst ved att inddrage
patienterne i deeres forløb kkræver en
nærrmere udforskning af, hhvad inddrag
gelse
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kan være, oog hvad dett kan betydee for dem,
der skal indddrages.
En sygdom
msorientereet tilgang tiil
patientind
ddragelse
Som nævnnt i indledninngen er der store
forskelle på de videnssopfattelser, der ligger
til grund foor inddragellsen. Det gæ
ælder først
og fremmeest den herskkende tilgan
ng til
patientindddragelse, som er knytteet til en
biomedicinnsk sundheddsopfattelsee, og som
også i grønnlandske sunndhedsstrategier er
den dominnerende opfaattelse.
v
land
de kommer
I Danmarkk og andre vestlige
opfattelsenn til udtryk i begrebet PRO,
P
PatientRappporteret Ouutcome. PRO
O
anvendes i praksis til at
a få en systtematisk
viden om ppatientens oplevelse
o
aff en given
behandlingg (ViBIS, 20016). I en artikel
a
i
tidsskriftett Sygeplejerrsken om fo
ordelene
ved denne nye bestræbbelse gives et
dmønte sig
eksempel ppå, hvordann den kan ud
i praksis: H
Hvis en patient og en
ambulatoriiesygeplejerrske sammeen finder udd
af, at patiennten på grunnd af sit arb
bejde er
forhindret i at kommee til et rutineemæssigt
tjek efter een operationn, så kan maan finde et
andet tidsppunkt for tjeekket og spaare en
udeblivelsee (Rodkjær m.fl., 2015).
mentet er, at hvis patien
ntens viden
Ræsonnem
om, hvordaan behandliingen bedstee passes
ind i eget lliv, inddragees, så oplev
ver
patienten een større kvaalitet i indsaatsen og
sundhedsvæsenet sparrer unødige udgifter.
Foruden att vise det heensigtsmæsssige i at
inddrage patienterne i beslutningeer om
v
eksemp
plet også,
deres behaandling, så viser
at begrebett om inddraagelse i prak
ksis stadig
er knyttet ssnævert til behandlinge
b
en og
repræsenteerer et biom
medicinsk elller et
sygdomsorrienteret perrspektiv (Jensen,
1998).
den sygdom
msorientereede tilgang
Kritik af d
Empirisk fforskning med
m en humaanistisk
tilgang viseer, at dette perspektiv
p
er
e alt for
begrænset.. I Danmarkk foreligger der megen
forskning oom problem
matiske måd
der at
praktisere ppatientinddrragelse på, fx som
ensidig infformation frra profession
nelle til
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a
patienter uden samtidig indddragelse af
patienternes op
plevelser af at være syg
ge
(No
orlyk og Harrder, 2010a)), som det, at
a
patienterne forv
ventes at væ
ære aktivt
delttagende på de
d institutioonelle præm
misser
(Ho
olen og Ahreenkiel, 20111, Thuesen,
2013), og som det, at samm
menhængen
ni
patientforløb vu
urderes fra et organisattorisk
persspektiv (Kjeerholt, 20111). Forsknin
ngen
viseer, at udeluk
kkelsen af ppatienternes
persspektiver haar en negativv indflydelsse på
patienternes velbefindendee.
Min
n egen forsk
kning i en grrønlandsk
sam
mmenhæng viser,
v
at udeelukkelsen af
a
patienternes vid
den om derees eget liv og
o
derees egne persspektiver påå, hvilken sttøtte
de har
h brug for med henbliik på at bliv
ve i
stan
nd til at hånd
dtere det, offte betyder, at
velm
mente og dy
yre behandliingsindsatseer får
ring
ge effekt, fallder helt til jjorden ellerr
ligefrem oplevees som irrellevante af
patienterne. Deet drejer sig fx om livsttruende
sygd
dom, der ikke opdages i tide, fordi
patienternes eg
gne oplevelsser af sympttomer
ikkee anerkendees som ration
onel viden; eller
e
at
patienters egne forebyggennde indsatseer over
for tilbagefald
t
af sygdom oopgives, forrdi de
prob
blemer, sygdommen m
medfører i
hverrdagslivet, ikke
i
anerkeendes og hån
ndteres
af de
d profession
nelle (Aagaaard, 2015).
Fæn
nomenologisk tilgang til forsknin
ng i
patiientperspek
ktiver
En stor
s del af den
d forskninng, der forettages
indeen for professionsvidennskaberne i
sund
dhedsvidenskaben, dett vil sige forrskning
indeen for sygep
pleje, ergoteerapi, fysiotterapi
m.fll., tager udg
gangspunkt i et
fæn
nomenologissk perspektiiv (Norlyk og
o
Marrtinsen, 200
08). Et argum
ment herforr er, at
sund
dhedsvæsen
net, og speccielt de nævn
nte
proffessioner, beskæftiger ssig med
men
nnesker med
d sygdomm
me, ikke med
d
sygd
domme i sig
g selv.
Syg
gdom er et menneskelig
m
gt anliggend
de,
hvoraf biomediicinsk videnn kun er et aspekt.
a
medicinsk forskning
f
m
må derfor
Biom
persspektiveres ud fra en foorståelse af
men
nneskers oplevelse af ddet at være syg,
s
ellerrs bliver syg
gdomsforstååelsen begrrænset
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(Andreasenn, 2006). Deenne tilgang
g har fokus
på bevidsthhedslivet soom det særliigt
menneskellige til forskkel fra opfatttelsen af
menneskett som en bioologisk orgaanisme.
En pointe i tilgangen er,
e at opleveelser og
følelser, till forskel fraa biologiske processer,
ikke kan affdækkes meed brug af bestemte
b
forskningsm
metoder. Ifø
følge
sundhedsfiilosoffen Toorben Andreeasen
kræver denn fænomenoologiske tilg
gang
’mentale begreber’ meed henblik på
p at forstå
’det særliggt menneskeelige’ der er på spil i
forbindelsee med sygdoom. Vil man
n vide
noget om ccentrale sideer af det at være
v
et
menneskelligt væsen, må
m man træ
ænge ind i
den menneeskelige ’livvsverden’, som har
med opleveelser og følelser at gøree (ibid.).
’Livsverdeen’ defineres som ’verd
den som
den fremtræ
æder i den umiddelbar
u
e og
middelbaree oplevelse uafhængigtt af og
forud for aalle forklarinnger’ (Kvale og
Brinkmannn, 2015, p. 50).
5
Her sk
kal det
bemærkes,, at forklarinng synes at ses som
uforeneligtt med det att forstå, når det drejer
sig om tankker og følellser, som
karakteriseerer ’det særrligt menneskelige’.
Sundhedsfforskning med
m en
fænomenologisk tilganng kan ses som
s
et
nødvendigtt indslag i en
e sundhedssforskning,
der ellers eer dominereet af objektiv
verende
forskningsttilgange. Men
M megen
fænomenologisk forskkning synes selv at
risikere at objektgøre dens deltag
gere.
Andreasenn peger på nogle internee
diskussioner om en addskillelse aff
sygdomsfoorståelser i subjektive
s
og
o
objektive fforståelser (’illness’ kontra
’disease’). Andreasen siger, at deenne
adskillelse er en misfoorståelse, daa
subjektive oplevelser af sygdom er
nødvendige at få kenddskab til for
overhovedet at forstå sygdom.
Da sygdom
m ikke kun er
e registrerb
bare
forandringer i kroppenn, men ogsåå de
sygdomsraamtes oplevelser af syg
gdommens
symptomerr, siger han,, må forskerre og
praktikere ’sætte sig innd i det syg
ge
menneskess samlede siituation med
d
sygdommenn’ (ibid., p. 36). Jeg er enig i
Andreasenns problemattisering af adskillelsen
a
n
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ubjektive og
g objektive forståelser og i,
af su
at det humanisttiske perspeektiv må væ
ære det
grun
ndlæggendee perspektivv i al
sund
dhedsforskn
ning. Derim
mod finder jeeg
hans opfattelse af ’situatioon’ uklar. Hv
vad er
’situ
uation’ helt konkret? D
Denne uklarh
hed
vedrrører kontek
kstbegrebett i
fæn
nomenologissk sundhedssforskning.
Ligeeledes er deet uklart, hvvad det helt
kon
nkret vil sigee ’at sætte ssig ind i’
patienters situaation, altså aat forstå den
n.
Oveervinder maan derved att objektiveree
patienterne/forsskningsdelttagerne?
Hvo
ordan? For at
a klargøre bbegreberne vil jeg
kigg
ge nærmere på, hvordan
an de brugess i
emp
pirisk forskn
ning, og hviilken betydn
ning
opfaattelsen af ’situation’ hhar for at forrstå
men
nneskers tan
nker, følelseer og handliinger i
forb
bindelse med sygdom.
Et fænomenol
ogisk studiie af opleveede
f
patiientforløb
Som
m eksempel på et fænom
menologisk
k studie
af patientoplev
p
elser af behhandling, pleeje og
rehaabilitering vil
v jeg brugee en artikel af
Ann
nelise Norly
yk. Norlyk hhar forsket i
patientperspekttiver i prakssis og har deesuden
besk
kæftiget sig
g indgående med teori og
o
mettode inden for
f fænomennologien (N
Norlyk
og Martinsen,
M
2008,
2
Norlyyk and Hard
der,
2010b, Norlyk et al., 2011 ).
I et studie af tarrmkræftpatiienters opleevelse
orlyk,
af accelererede operationsfforløb3 (No
2008) blev sekss patienter iinterviewet to-fire
ugerr efter udsk
krivelsen fraa hospital.
Inteerviewene omhandlede patienternees
opleevelse af ind
dlæggelsesfforløbet og tiden
t
efter udskrivelssen. Det teooretiske persspektiv
tageer udgangsp
punkt i den hhollandskcanaadiske fæno
omenolog M
Max van Maanens
teorretiske og metodiske
m
tillgang. Den
teorretiske pointte er, at mennnesket er en
e
helh
hed af krop og bevidsthhed, som er
grun
ndlaget for perspektive
p
et på omverd
denen.

3

Acccelererede operaationsforløb går
år ud på at forbeedre
behan
ndlingen efter operation
o
genneem præoperativ
v
oplyssning om forløb
bet til patienternne og postoperaativ
genop
ptræning, smertebehandling ogg fokus på ernæ
æring.
Indlæ
æggelsestiden err sat væsentligtt ned, fx fra syv
v til to
døgn
n efter udskrivellsen. Der foreliggger standardiserede
progrrammer for efteerforløbet, såleddes også for syg
geplejen.
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Indsigt i deen enkeltes livsverden opnås
gennem deen subjektivve oplevelsee af tid,
rum, krop oog relationeer til andre mennesker.
m
Der er fokuus på selve den følelsessmæssige
oplevelse. Analysen i studiet sigter på at
’finde ind ttil fænomennets essentieelle
mening’ geennem at see på ’det fællles i
interviewenne’ med hennblik på ’en
n dybere
forståelse’ ved at samm
menligne
interviewenne på tværss (ibid., p. 54
4).
Patienters fforskellige oplevelser
o
af
a det
samme fænnomen udellukkes altså eksplicit i
denne form
m for analysse. Desuden
n er der
fokus på ’ffænomenet set i et
sygeplejefaagligt persppektiv’. Det
ekspliciterees således også,
o
at anallysen tager
udgangspuunkt i professsionel prak
ksis.
Resultaternne angives som
s
nogle generelle
g
temaer, som
m ’samlet teegner […] et
e billede
af deltagerrnes oplevellse af et acccelereret
forløb’ (ibiid., p.56). Temaerne
T
err således
udtryk for generalisereet viden om
m patienters
oplevelser af de tilbudd, der gives i
forbindelsee med accellererede
operationsfforløb, og den
d måde tillbuddene
er tilrettelaagt og forvaaltes på af dee
professioneelle. I det føølgende vil jeg
j kort
gennemgå artiklen og herefter freemhæve
nogle af dee problemattikker, analy
ysen løfter
frem, og unndersøge toolkningen aff dem i
forhold til kontekstforrståelsen i sttudiet.
nemgang aff studiet
Kort genn
Grundtemaaet, som bleev fremanaly
yseret,
hedder ’Att blive præsenteret for et
e program
og at leve oop til det’. Fire undertemaer
hedder hennholdsvis ’A
At mobiliserre vilje’,
’At balanceere på kanteen af sin forrmåen’, ’Att
mangle inddflydelse’ saamt ’At sav
vne
medmenneeskelig opm
mærksomhed
d’.
Grundtemaaet handler om, at patieenterne
oplevede ’eet dobbelt forventnings
f
spres’ dels
fra personaalet, dels fraa sig selv, og at det varr
et dilemmaa, fordi patieenterne sam
mtidigt
oplevede fy
fysiske geneer i forbindeelse med
mobiliserinngen efter operationen.
o
. De følte
sig som ’dåårlige patiennter’, når dee ikke
formåede aat følge proggrammet (N
Norlyk,
2008, p. 566).
Studiet viste, at mobillisering kræ
æver
overvindellse af fysiskke gener som
m kvalme
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og smerter.
s
Herrtil skal ’moobiliseres vilje’,
og Norlyk
N
pegeer i analysenn på flere kiilder
til denne
d
vilje, blandt andeet relationen
n til
perssonalet. Fx vises
v
det, att sygeplejerrsker,
der håndhæved
de det standaardiserede
prog
gram unuan
nceret, risikeerede at tage
mod
det fra patieenten, mens en sygeplejjerske,
der ’gav sig tid
d’, kunne styyrke evnen til
t at
kom
mme ud af seengen og træ
ræne. Norlyk
k
kon
nkluderer, att måden, hvvorpå det fag
glige
perssonale indgiik i relationnen med patiienten,
havde betydnin
ng for patiennternes viljee til at
træn
ne og spise (ibid., p. 577).
m temaet oom at ’balan
ncere
I forrbindelse med
på kanten
k
af sin
n formåen’ siger Norly
yk, at
patienterne und
der indlægge
gelsen bestræ
æbte
sig på
p at følge de
d professioonelles råd, mens
de i hjemmet effter udskrivvelsen ofte
tilsidesatte de faglige
f
råd oog fulgte deeres
egne kropsforn
nemmelser oog tidligere
erfaaringer. Det sidste syntees ikke at væ
ære
succcesfuldt. Ko
onklusionenn er, at patieenterne
blev
v ladt i stikk
ken af det acccelererede
forlø
øb, og at dee manglede dialog med
d en
fagp
person efterr udskrivelseen (ibid., p. 58).
maet ’At maangle indflyydelse’ pegees der
I tem
på et
e misforholld mellem ppatienternes
med
dansvar for egen mobillisering og
med
dindflydelsee på forløbeet. For ikke at
værre ’besværlig
ge patienterr’ affandt dee fleste
sig fx
f med den tidlige udskkrivelse efteer
operrationen, seelv om de ikkke følte sig
g klar.
Det oplevedes desuden som
m et dilemm
ma
mellem at forbllive i betrygggende nærh
hed af
de professionel
p
lle og at kom
mme hjem i egne
omg
givelser. Maanglende diialog førte tiil
misforståelser og
o oplevelsee af magtessløshed
(ibid
d., p. 58).
I tem
maet ’At sav
vne medmeenneskelig
opm
mærksomhed
d’ kritiseress
behandlingspro
ogrammet foor at rette
perssonalets opm
mærksomheed mod den
’bio
omedicinskee krop’ og m
mindre mod
d
patienternes ’taanker og bekkymringer’ og at
overrse ’det individuelle ogg følelsesmæ
æssige
aspeekt’ (ibid., p.
p 59).
I disskussionsaffsnittet skelnner Norlyk
mellem sygdom
m og behanddling på den
n ene
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side og på den anden side
s ’hvord
dan
[patienternne] selv føltte sig og opffattede
situationenn at være syyg’ (ibid., p. 60). På
samme mååde skelnes der mellem
m
henholdsviis vægtningg af opgaveløsning og
vægtning aaf relationenn til patienteen
(opmærksoomhed og nærvær).
n
Oplevelsessaspektet ogg fokus på relationen
eret i
udpeges soom særligt underpriorit
u
accelereredde operationnsforløb.
En overorddnet konkluusion i studieet er, at
dilemmaerrne og udforrdringerne kræver
k
’en
øget etisk fforvaltning’’ fra de proffessionelless
side. Standdardiseringeen og effektiiviseringen
af behandliingsforløb problematis
p
seres.
Diskussion
n af den fæ
ænomenolog
giske
tilgang i sttudiet
Helt overordnet kan man
m se Norly
yks
forskning i patientpersspektiver so
om en
kritik af deet accelerereede operatio
onsforløb
ud fra geneerelle patienntoplevelserr.
Hensigten med forløbet er både at
a forbedre
kvaliteten oog effektiviisere indsatssen, men
Norlyk hennviser i sit studie
s
til kilder, der
viser, at deer er flere geenindlæggellser efter
accelereredde forløb ennd efter ’trad
ditionelle’
forløb, og aat det kan have
h
sammeenhæng
med den m
manglende omsorg
o
for patienterne
p
(ibid., p. 544). Dette er baggrunden
n for
hendes unddersøgelse af
a patientern
nes
oplevelser af accelererrede forløb..
ænomenoloogiske
Med den fæ
individualiiserende og kropscentreerede
tilgang risiikerer forsknningen ikkee at nå
meget videere end til seelve udpegn
ningen af
oplevelsesm
mæssige problematikker. At
patienternee fx opleverr et ’dobbeltt
forventninggspres’ behhøver vi måsske endda
ikke forsknningen til att pege på, mange
m
praktikere vil nok havve gjort sig de
d samme
observationner. Man kaan hævde, at
a
forskningeen må kunnee afdække de
d mere
kompleksee og konkrette sammenh
hænge, som
m
de umiddellbare opleveelser optræd
der i, hvis
den skal haave relevanss for praktik
kerne.
Dette uddyybes i det føølgende.
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Dialog: terapi eller redskaab til inddra
agelse
Et resultat af Norlyks
N
forskkning omhaandler
misforholdet mellem
m
patieenternes
med
dansvar for programmeets gennemfførelse
og deres
d
medin
ndflydelse ppå samme. Her
H
sigeer Norlyk, at ’den mangglende indfllydelse
gav anledning til, at deltaggerne også
man
nglede dialo
og, hvilket kkunne føre til
misfforståelser og
o til en føllelse af
mag
gtesløshed’ (ibid., pp. 558-59).
Herr er der foku
us på opleveelsen i sig seelv:
for at
a patientern
ne ikke skall føle sig
mag
gtesløse, skaal de professsionelle etaablere
en dialog.
d
Dialo
ogen er teraapi i sig selv
v.
Form
målet syness at være at dække et geenerelt
men
nneskeligt behov
b
for veelvære, tryg
ghed og
lign
nende. Men det interesssante er jo, hvad
h
diallogen skal handle
h
om. SSkal
sygeeplejersken indlede en samtale om
m
patientens følellser – eller sskal hun tale med
patienten om de livsforholld og den
kon
nkrete situatiion, som føl
ølelserne udsspiller
sig i forhold til, fordi de neegative føleelser
peger på probleematiske forrhold? Norllyk
synees at mene det
d første, dda oplevelseer og
føleelser synes at
a være i cenntrum for en
n etisk
korrrekt sygepleeje.
Men
n patienter bliver
b
ikke nnødvendigv
vis
indd
draget i derees behandlinng, bare forrdi
sygeeplejersker har fokus ppå deres
føleelsesliv. Syg
geplejerskerr kan fx visee
delttagelse og trrøste, uden aat patienten
ns
prob
blem bliver løst. Pointeen er, at føleelser
opsttår i forhold
d til en konkkret situation. Det
vil selvfølgelig
s
g sige den um
middelbare
situation under indlæggelssen; men og
gså den
merre omfattend
de livssituattion må
indd
drages, ford
di patienterss umiddelbaare
situation er påv
virket af derres livssituaation.
Patiientperspek
ktiver: Irrattionelle føleelser
ellerr rationel viden
Et andet
a
resultaat forekomm
mer i temaett om at
’ballancere på kanten
k
af sinn formåen’. Her
frem
mgår det, at patienter addministrererr deres
med
dicin forkertt efter udskrrivelsen.
Det siges ikke lige
l ud, menn i en senerre
kel tager No
orlyk samm
me tema fra det
d
artik
sam
mme forsknin
ngsprojekt oop (Norlyk et al.,
2013).
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Her siges ddet eksplicitt, at ’[p]rofe
fessionelle
anbefalingger tilpassess til patienteernes egen
forståelsessramme, sæddvanligvis uden
u
at de
har nogen dybere videen om fysiollogien ellerr
rationalet bbag de proffessionelles
rådgivningg’ (ibid., p. 7,
7 min oversættelse).
Her kan man sige, at det
d snævre fokus
f
på
krop og opplevelse og udgangspun
u
nktet i
professioneel praksis fåår patientern
ne til at
fremstå uvvidende og med
m ’forkertte’
kropsopfatttelser. Min forskning viser
v
ligesom Noorlyks, at paatienter gør aktive
forsøg på aat løse probllemer i forb
bindelse
med deres medicinerinng, og at deeres egne
løsninger ikke altid err hensigtsmæ
æssige;
men også aat løsningerrne kan væree
virksommee, fx at brugge syrlige slikkepinde
mod kvalm
me eller marrihuana mod
d smerter
for at undggå generendde bivirkning
ger til
medicin, elller fordi midlerne
m
opleeves mere
effektfuldee. Til forskeel fra Norlyk
ks pointe err
pointen i m
min forskninng, at patien
nter har
vidensbaseerede strateggier for aktiiv
håndteringg af deres sittuation. De bruger
deres videnn om egen krop
k
og eget liv.
i
altid
Denne videen er nødveendig, men ikke
tilstrækkelig. Hvis maan i forsknin
ngen
anerkenderr patienters håndteringeer i
hverdagslivvet som ratiionelle frem
m for
irrationellee og følelsessstyrede, så får man
indsigter, ssom kan undderstøtte
professioneelle indsatseer, der retter sig mod
individuellle patienterss mulighedeer for at
håndtere deeres situatioon. Norlyk bruger
b
sin
analyse af patienternes medicinhååndtering
til at pege ppå, at patiennterne svigttes ved for
tidlig udskkrivelse, forddi de misterr den
faglige råddgivning. Deet kan hun have
h
al
mulig ret i. Men rådgiivningen måå under
alle omstæ
ændigheder kunne
k
inddrrage
patienternees egne persspektiver i form
f
af
indsigt i deeres konkrette håndterin
nger og
begrundelsser herfor – ikke kun so
om
følelsesmæ
æssige oplevvelser af den
n
eksisterendde behandlinng.
Hvis patiennters viden om egen liv
vsførelse
inddrages ssom rationeel viden, er hverken
h
de
professioneelle eller paatienterne heenvist til
kun at brugge de muliggheder, der aktuelt
a
stilles til råådighed fra sundhedsvæ
æsenets
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o
i fællessskab
sidee, men kan også
videereudvikle mulighedern
m
ne ud fra en
n
kon
nkret indsigtt i patienternnes behov.
Adsskillelse af opgaver
o
og ppatientomssorg
En kritik
k
i Norllyks studie eer, at det
acceelererede op
perationsforrløb er
dehu
umaniseren
nde, fordi deet har røddeer i en
indu
ustriel tænkning om prooduktion
(’tay
ylorisering’). Samtidiggt siges det, at
behandlingsresultaterne veed accelererrede
posttoperative forløb
f
er meedicinsk
veld
dokumenterrede. Set fraa patienternees
persspektiver er accelereredde forløb alttså
ogsåå i deres intteresse: De kkommer hu
urtigere
på benene
b
efterr operationeen og komm
mer
hurttigere hjem (hvilket de fleste vil op
pleve
som
m positivt, hv
vis de ellerss er trygge ved
v at
forlade hospitalet).
Men
n det synes, som om No
Norlyk meneer, at
sygeeplejersker skal udviklle en etisk
forssvarlig mådee at forvaltee forløbene på på
trod
ds af det acccelererede fo
forløb. Hun mener,
at sy
ygeplejersker skal havee mindre fokus på
målopfyldelse (programme
(
ets mål), og
g at de
skall være patientcentreredde gennem at
a vise
opm
mærksomhed
d og nærvæ
ær, frem for at
værre opgavecentrerede.
Opg
gavecentreriing forbindees med de
proffessionelles magtmisbrrug. Denne
dualistiske opd
deling af syggepleje i
ktiske, sygd
domsorienteerede opgaver på
prak
den ene side og
g opgaver i fforhold til at
a
tilgo
odese patien
nternes opleevelser og
føleelsesliv på den
d anden siide kan ikkee
indd
drage patien
nternes persspektiver i
behandling, pleeje og rehabbilitering.
Patiienternes op
plevelser ogg følelser ud
dspiller
sig jo
j netop i fo
orhold til dee opgaver, de
d
stillles, med hen
nblik på at kkomme sig hurtigt
h
efter operationeen (hvilket ssom sagt og
gså er i
patienternes eg
gen interessee). Derfor må
m
sygeeplejerskerss opgave væ
ære at forbin
nde
prog
grammets mål
m med pattienternes eg
gne
mål. Hertil er der
d brug for en mere
omffattende ind
dsigt i patiennternes konk
krete
livssituation.
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Min forsknning i hverddagsliv med sygdom
viser blanddt andet, at patienters
p
bekymringger under inddlæggelse ofte
o går på,
hvordan dee skal klare sig, når de kommer
hjem, og att disse bekyymringer fx kan have
indflydelsee på den um
middelbare oplevelse
o
aff
smerter elller på motivvationen til
genoptræning. Opleveelser og føleelser kan
ikke løsrivves fra de livvssammenhænge, de
optræder i,, tværtimod skal de forb
bindes.
Ellers risikkerer de professionelle at
bedømme ppatienters reeaktioner ud
defra, fra
deres fagligge perspekttiv (fx på grrundlag af
viden om ssmertefysiollogi). Det er en
objektgøreelse af patiennterne, og de
d
professioneelle går glipp af viden, der
d ellers
kunne havee hjulpet deem i den fag
glige
beslutningsstagen.
Objektgøreelse af de professionellle
Perspektiveringen i Norlyks
N
studiie går på
de professiionelles øgeede refleksio
on over
etiske aspeekter af derees praksis, først
f
og
fremmest i relationen til patienten
n. Men
med den geeneraliserennde tilgang i analysen
opnås ikkee en forståellse for, hvorrfor
professioneelle agerer, som de gørr, og hvilke
forhold i prraksis, det peger
p
på som
m
problematiiske (og eveentuelt
mulighedsggivende). Fx konkluderer Norlyk
i forbindelse med tem
maet ’At mob
bilisere
måden hvorppå det fagliige
vilje’, at ’m
personale iindgik i relaationen med
d
patienten’ havde betyddning for paatienternes
vilje til at ttræne og spise (ibid., p. 57).
Der er jo m
mange mådeer at indgå i relationer
til patienter, så det interessante heer er,
hvordan reelationen hååndteres på en
e
støttende m
måde, men det
d siger forrskningen
ikke noget om.
Dette er fakktisk en objjektivering af de
professioneelle, fordi det
d i slutning
gen af
artiklen sigges, at der er
e brug for de
d
professioneelles øgede refleksion over
o etiske
aspekter aff deres prakksis. Underfo
forstået, at
de professiionelle ofte indgår i rellationer
med patiennterne på etiisk ikke-forrsvarlige
måder.
Dette kan iikke diskuteeres, da vi ik
kke får at
vide konkrret, hvad derr foregår i
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relaationerne. Og vi får helller ikke at vide,
v
hvad forskning
gen når frem
m til, at der skal
s til
for at
a handle påå etisk meree forsvarligee må
der. Norlyk anttyder det kuun ved hjælp
p af et
citatt fra en patiient, der krittiserer en
sygeeplejerske for
f at være bbestemmend
de og
’talee meget højt’, og som rroser en
sygeeplejestuderrende, som ’ikke talte højt’,
h
’gav
v sig tid’ og
g ’havde en ro over sig’’
(ibid
d., p. 57). Resultatet
R
kaan synes maagert –
men
n er måske i virkelighedden et udtry
yk for,
at fæ
ænomenologisk forskni
ning sigter på at
frem
mkalde adfæ
ærdsændringger hos de
proffessionelle, ved at de
bevidsthedsmæ
æssigt erkennder, hvad en
n etisk
ikkee-forsvarlig praksis er?? At praktiseere på
etisk
k forsvarlig
ge måder bliiver så et
spørrgsmål om den
d individuuelle
sygeeplejerskes personlige adfærd, udeen at
indh
holdet af ad
dfærden og bbetingelsern
ne for
den inddrages.
Herrmed bliver strukturellee problemerr, fx at
den sygdomsorrienterede ppraksis har
proccedurer for behandlingg af den fysiske
sygd
dom, men ik
kke for at innddrage
patienternes mu
uligheder foor at håndtere den,
gjorrt til personllighedsprobblemer hos de
d
proffessionelle.
Opffattelsen af kontekst, siituation og
forsståelse
Stud
diets fænom
menologiskee fokus på
relaationen melllem patient og professionel
og på
p den umid
ddelbare situuation undeer
indllæggelsen er udtryk forr en
proffessionscenttrisme, der sætter
proffessionel praksis på hosspital i centtrum
for forståelsen
f
af patienterrs følelser, tanker
t
og handlinger.
h
Patiienters kontekst ses som
m sygehusru
utiner,
seng
gestue, egen
n krop og reelationerne til
t
perssonalet. Derrmed bliver forståelse til
t et
spørrgsmål om at
a sætte sig ind i patien
nternes
umiiddelbare beevidsthedsm
mæssige
opleevelser i forrhold til hosspitals-settin
ngen.
Det overses, at sygdom ogg indlæggelsse
indg
går som kun
n et aspekt aaf menneskeers
merre omfattend
de liv i samm
mmenhænge,, der
intet har med su
undhedsvæssenet at gørre:
arbeejde, uddann
nelse, famillie og venneer,
fritidsaktiviteteer m.m.
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Det er her, følgerne aff sygdom og
g
behandlingg langt den største
s
del af
a tiden
skal håndteeres. Og dett er her, resssourcerne
og motivattionen til at håndtere deen
umiddelbarre situation under indlæ
æggelsen
findes, fx nnære relatiooner og
betydningssfulde aktiviteter.
Den fænom
menologiskee metodiskee
forskningsttilgang og analysemåd
a
de
forstærker den snævree opfattelse af kontekstt
ved at konccentrere sigg om de
interviewuudsagn, der udtrykker
u
fælles
fæ
oplevelser,, fx ikke at føle
f sig klarr til
udskrivelsee, ikke at haave indflydeelse osv.
Som læser undrer mann sig over, om
o
patienternee ikke også oplever pro
ogrammet
forskelligt?? Og i bekræ
æftende fald
d, hvorfor?
Under hvillke betingelser oplever
patienternee sig i standd til at genneemføre
programmeet, og hvilken betydnin
ng har
betingelserrne for forskkellige patieenter?
Betingelserr er desudenn ikke bare dem, der
sættes af suundhedsvæssenet og de
professioneelle. Betinggelser er ogsså forhold i
de enkelte patienters hverdagsliv,
h
, hvordan
sygdommeen vil influeere på disse forhold,
samt hvilkeen betydninng det har fo
or den
enkelte. Deette indebærrer således også, at
patienters ssituation ruummer megeet mere endd
bevidstheddsmæssige oplevelser
o
af
a sygdom
og behandlling under indlæggelse
i
e.
N
stud
die om at
Forståelse handler i Norlyks
sætte sig innd i patienteens oplevelsser og
følelser om
mkring det at
a være syg. Men det
konkretiserres ikke, hvvad dette vill sige.
Forståelsenn synes at bero
b
på en op
pfattelse aff
bevidstheddsliv som inndre psykisk
ke
processer. Nogle fænoomenologisk
ke
sygeplejeteeoretikere betoner,
b
at vi
v aldrig vil
kunne forstå andre meennesker til bunds,
fordi vi kunn har delvisst adgang till andres
bevidstheddsliv (fx Erikksson, 1995
5). Andre
betoner, at grunden till, at vi kan forstå
f
andre mennneskers lideelser, er, at det
d er
’almenmennneskelige erfaringer’
e
(fx
(
Martinsen,, 1997). Herrimod kan man
m
indvende, aat tanker ogg følelser ikk
ke opstår
ud af den bblå luft ellerr i et isolereet indre
bevidstheddsliv, men altid forhold
der sig til
personens omverden. Og denne omverden
o
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er vi
v menneskeer, som deltaagere i sociaal
prak
ksis, fælles om.
Vi behøver
b
ikk
ke ’mentale bbegreber’, som
s
Torb
ben Andreaasen siger, fo
for at forstå ’det
særlligt menneskelige’, derr er på spil i
forb
bindelse med sygdom. D
Derimod haar vi
fællles begreberr for, hvad ddet er, vi
men
nnesker må forholde oss til i hverdaagen
for at
a overkomm
me livet, oggså med syg
gdom.
Det drejer sig om
o almene llivsområderr som
bety
ydningsfuld
de relationerr, arbejde og
g andre
bety
ydningsfuld
de aktiviteterr, bosted og
g
lokaalsamfund, involveringg i diverse
sam
mfundsinstitu
utioner m.m
m. Indsigten
n i,
hvordan den en
nkelte forvaalter disse
livsområder, fo
ortæller os nnoget om, hv
vad
der betyder nog
get for persoonen, og kaan
forkklare følelseesmæssige ooplevelser,
forh
holdemåder og handlingger ud fra,
hvordan person
nen ser sine
handlemuligheder.
Perssonens opfaattelse kan vvære forkorttet
ellerr mangelfulld, men denn vil ikke ku
unne
bedø
ømmes som
m sådan af aandre udefraa. Fx
kan professioneelle ikke ovvertrumfe
patienternes perspektiver vved at hævd
de, at
derees faglige viiden er mere
re ’rigtig’ en
nd
patienternes vid
den om derees eget liv. Det vil
værre en objektg
gørelse af ppatienterne og
o en
forn
nægtelse af deres statuss som
med
dmenneskerr (Holzkampp, 1998, pp.. 2223).. Derimod kan
k professiionelle tilby
yde
derees faglige, teeoretiske viiden og klin
niske
erfaaringsviden med henbliik på at udvide
patienternes tan
nke- og hanndlemuligheeder og
med
d henblik påå at finde fæ
ælles løsning
ger på
patienternes pro
oblemer.
En kritisk psykologisk tillgang til
forsskning i patientperspeektiver
Krittikken af deen fænomennologiske tillgang
til forskning
fo
i patientpersp
p
pektiver byg
gger på
en teoretisk tilg
gang til perssonlige
persspektiver so
om afledt aff personlig
delttagelse i soccial praksis. Deltagelsen sker
i den daglige livsførelse. D
Daglig livsfø
førelse
som
m teoretisk begreb
b
er deel af en kritiisk
psyk
kologisk teo
ori om sociaal praksis
(Ho
olzkamp, 1998, Dreier, 2008).
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Begrebet taager udganggspunkt i, at
menneskerr lever i og på
p tværs af forskellige
kontekster: hjem, arbeejde,
fritidssamm
menhænge – og hospitaaler, når de
er indlagt.
De strukturrelle rammeer er
medbestem
mmende for de handlem
muligheder,
der er til råådighed for den enkeltee. Begrebet
understreger, at centruum for menn
neskets
bestræbelser er at skabbe et
sammenhæ
ængende hveerdagsliv i samspil
s
med de akttuelle muligghedsbeting
gelser. Det
sker ved, aat den enkeltte organiserrer
hverdagslivvets aktiviteeter, relation
ner og tid i
og på tværs af de konttekster, hvo
ori de lever
- ud fra et fførste persoons perspekttiv på,
hvad der err relevant og meningsfu
fuldt.
Begrebet fl
flytter fokuss fra professsionel
praksis i prrofessionellle konteksteer til de liv,
som professsionelle inddsatser skal være en
støtte til, nnemlig de saammenhæng
ge det
enkelt mennneskes hveerdag leves i.
i
Projektet ’H
Hverdagslivv med sygdom –
Patienters kkulturelle perspektiver
p
r på
sundhedsprraksis i Grøønland’ bygger på
denne teoreetiske tilganng. I det følgende
præsenterees nogle ekssempler på resultater
r
af analysenn af en patieents dagligee livsførelsee
med sygdoom.
Samspillett mellem su
undhedspro
ofessionel
praksis ogg patientern
nes daglige
livsførelsee
Det ensidigge fokus, deer ofte er påå selve
behandlinggen under inndlæggelse, og den
manglendee indsigt i beetydningen for
patienternees mere omffattende liv kan have
store konseekvenser for patienter med
m en
livstruendee sygdom. En
E kvinde jeeg
interviewede, Inge Kleinschmidt,, var i
kemobehanndling hver tredje uge på
p
Dronning IIngrids Hosspital (DIH) for
brystkræft med metasttaser4.
Sygdommeen udvikledde sig hurtig
gt, og
prognosen var meget dårlig.
d
Ingee var i
fyrrerne ogg havde sin mand og sin
n datter på
ti år i sin hj
hjemby.

Und
der den sidste behandlinng på DIH opstod
der nogle komp
plikationer. Lægerne fo
oretog
forsskellige tidskrævende eeksperimentter i et
forssøg på at løsse problemeerne. De gjo
orde en
storr indsats for at hjælpe Innge ud fra deres
d
egett perspektiv
v, som handl
dlede om hjæ
ælp til
at fo
orlænge hen
ndes liv. Meen det snæv
vre
foku
us på livsforrlængelse fo
forhindrede dem i
at see hendes pro
oblem som en del at heendes
sam
mlede situation. Derfor bblev der ikk
ke
foreetaget en fælles afvejninng af, om
sygd
domsbehandlingen elleer hendes
hjem
mkomst til familien
f
varr vigtigst.
nsekvensen var, at Ingees ophold påå DIH
Kon
trak
k ud i ugeviss, en tid hunn kunne hav
ve
tilbrragt sammen med famiilien. Eksem
mplet
viseer, hvilken betydning
b
ddet kan få fo
or
patienterne, nårr behandlinggen ikke rellateres
til deres
d
livssitu
uation.
Ingee var en ressourcestærkk person meed
udd
dannelse, et godt arbejdde og med ordet i
sin magt.
m
Da hu
un blev frusstreret over,, at det
gik så langsomt med at sennde hende hjem,
h
skæ
ældte hun personalet ud for at væree
inefffektive. Det reagerede plejeperson
nalet
meg
get negativt på, i dagliggdagen undg
gik de
hende så vidt muligt.
m
I inddbyrdes sam
mtaler
på rapportmøde
r
er vurderede
de de ud fra deres
fagllige begrebeer, at Inge vvar i krise,
nærrmere betegn
net i den fasse, hvor maan
reag
gerer med vrede. Her sttoppede den
n
fagllige refleksiion. Eksempplet peger på
p det
prob
blematiske i,i at sundheedsfaglige
begrreber ofte er sygdomsoorienterede, og at
de professionel
p
lle mangler begreber fo
or
indd
dragelsen aff patienternee ud fra derres
egne perspektiv
ver.
Krissebegrebet kan
k ikke inddfange, at
patienters forsk
kelligartede måder at reeagere
på har
h relation til deres meere omfatten
nde
livssammenhæn
nge. Hvis m
man ser
situationen fra Inges persppektiv, er deet
oplaagt, at hendees vrede ovver for perso
onalet
havde at gøre med
m hendes desperate
situation i forho
old til at nå hjem til fam
milien
og være
v
sammeen med dem
m hvert seku
und,
indeen det var fo
or sent.

4

DIH er landsshospital for helle Grønland og det eneste
sted, der givess kemoterapi.
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Foruden att vise samsppillet mellem
m
sygdomsbeehandling og
o patientern
nes
mulighederr i den dagllige livsføreelse
illustrerer ddisse eksem
mpler også, at
a
sundhedsprrofessionellle, som arbeejder hårdt
på at give dderes patiennter den bed
dst mulige
behandlingg og pleje unnder indlæg
ggelse, er
underlagt nnogle procedurer og teo
oretiske
redskaber, som kan stiille sig i vejjen for, at
den vellykkkede behanndling relateeres til
resten af paatienternes liv. Det er slående,
s
at
næsten allee interviewppersonerne i projektet
udtrykker ttilfredshed med
m
sygdomsbeehandlingenn.
Det, deres historier viser, er de prroblemer,
det skaber,, når der ikkke er fokus på,
p
hvordan dee skal klare livet med sygdom i
dagligdageen. Det handdler fx, som
m i Inges
tilfælde, om
m manglendde stillingtaagen til
terminalt syge patienteers livskvallitet i den
sidste tid. D
Det handlerr om en velllykket
genoptræning efter enn apoplexi, der
d ikke
følges op aaf rådgivninng om nye muligheder
m
for beskæfftigelse, når man har en
n
funktionsnnedsættelse. Det handleer om
manglendee faglig støttte til ægtefæ
æller til
kronisk sygge patienterr, om mangllende
inddragelsee af pårørennde under in
ndlæggelse
m.m. Udelukkelsen aff viden om
patienternees daglige liivsførelse og dermed
manglen påå indsatser af rehabiliteerende,
forebyggennde og sunddhedsfremm
mende
karakter reesulterer oftee i manglen
nde
restitution,, forværringg af tilstandeen og
opståelsen af nye probblemer, hvillket
medfører nnye indlægggelser, nye
behandlingger osv. En problematik
k, som
også er på spil i Norlyyks studie aff
tarmopererrede kræftpaatienter, som
m i det
accelereredde forløb haar en høj freekvens af
genindlægggelser.
Opfattelseen af etik
I diskussioonen af Norllyks studie var
v jeg
inde på, at Norlyk ikkke konkretiserer, hvad
en etisk proofessionel praksis
p
er, blot
b at det
er noget, dder foregår i relationen mellem
patienten oog sygeplejeersken. Det at
praktisere ppå etisk forsvarlige mååder ses
som et spøørgsmål om individuel, personlig
adfærd.
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Tilg
gangen til paatienter som
m deltagere i
sociial praksis er
e grundlægggende etisk
k på
den måde, at menneskers
m
ttanker, følellser og
handlinger forsstås i sammeenhæng med
derees livssituation og derees egne opfaattelser
af deres
d
handleemulighederr. Sådanne forhold
f
må de professio
onelle have indsigt i, hvis de
skall kunne yde en støtte, dder føles og
opleeves virknin
ngsfuld og rrelevant af
patienterne – jff. Inge Kleinnschmidt i
ekseemplet. Derrmed bliver omsorgsop
pgaven,
at vise medmen
nneskelige hhensyn, ikk
ke en
særsskilt opgavee, som det kkræver særliig
etisk
k stillingtag
gen at kunnee gennemfø
øre.
Med
dmenneskellighed er neetop tæt forb
bundet
med
d at inddrage patienternnes perspekttiver
på den
d her besk
krevne måde
de. Forstået
såleedes kan etisske aspekterr af professionel
prak
ksis diskuteres og udfor
ormes konkrret i
forh
hold til konk
krete patient
nter og derm
med
værre en integreeret del af løøsningen aff
fagllige problem
mer og opgaaver.
De professione
p
elles perspeektiver
Sun
ndhedsprakssis er en alm
men
sam
mfundsmæsssig institutioonel praksis, som
er politisk
p
og organisatorissk bestemt og
o
und
der indflydellse af diskurrser om sun
ndhed
og sygdom.
s
Sundhedsprakksis er
genn
nemsyret aff en biomeddicinsk
sund
dhedsopfatttelse, og praaksis er
stru
uktureret og organiserett med henbllik på
sygd
domsbehandling. Ramm
merne giverr
meg
get lidt plad
ds til de sunddhedsfremm
mende
og rehabiliteren
r
nde indsatseer, som de
poliitiske strateg
gier foreskrriver, og som
m flere
proffessioner haar som erklæ
æret målsættning. I
giveet fald knytttes indsatserrne tæt til
sygd
domsbehandlingen.
Proffessionel prraksis er sam
mmensat og
g
influ
ueret af man
nge perspekktiver. Der
delttager mangee forskelligee faggruppeer med
alm
mene mål i fo
orhold til paatienterne, men
m
oftee også med særinteresse
s
er på spil, fx
x på
vegn
ne af professsionerne. D
Det fagperso
onale,
som
m har den tæ
ætte daglige kontakt meed
patienterne, dett vil sige syygeplejerskeer og
andet plejepersonale, skal håndtere dee givne
betingelser på måder,
m
der kkommer
patienterne til gode.
g
Inddraagelsen af både
b
patienternes og
g personaletts perspektiv
ver er
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derfor nødvvendig. Jegg har ikke haaft fokus
på de profeessionelles perspektive
p
er i min
forskning oog kan derfo
for ikke konkretisere
at
dem nærm
mere. Det er nødvendigt
n
afdække dee professionnelles persp
pektiver på
mulighederr og problem
mer i praksiis’
strukturer, dels for at modvirke
m
en
n
personaliseering af problemerne (jjf. ’etisk
adfærd’), ddels for at nuuancere de
udviklingsm
mulighederr og barriereer herfor,
som afdækkningen af patientpersp
p
pektiver har
peget på.
Praktiske udviklingssmulighedeer
p at proced
durer for
Min forsknning peger på,
diagnosticeering og behhandling i det
d
grønlandskke sundhedssvæsen fung
gerer, men
at indsatserr i forhold til
t den fysisk
ke sygdom
optager dett meste af de
d professionelles tid.
Inddragelsen af patiennternes egnee
perspektiveer i forhold til at håndtere livet
med sygdoom er det meere eller mindre
overladt till den enkeltte profession
nelle at
håndtere elller udeladee. Desuden er
e der ikke
blandt proffessionelle enighed
e
om
m, hvad
patientindddragelse bettyder konkret.
g både i
Opprioriterringen af reehabilitering
sundhedsvæsenet og i socialsekto
oren (Dep.
for Sundheed og Infrasstruktur, 201
13, Dep.
for Sundheed, 2015 og 2017) sætteer fokus på
menneskerrs mulighedder for at hån
ndtere
deres liv i hhverdagen med
m sygdom
m og
funktionsnnedsættelserr. Hvis den
professioneelle støtte tiil brugerness egne
håndteringger skal lykkkes, må de
professioneelle anerkennde den viden,
brugerne bbesidder om
m deres eget liv, på
niveau medd deres egenn faglige viden.
Dernæst m
må de være opsøgende
o
over
o
for
brugernes vviden. Det kræver
k
prak
ktiske
procedurerr.
Aktuelt er der proceduurer for info
ormation
og vejledniing af patiennter i
sundhedsvæsenet, menn samtaler mellem
m
patienter og professionnelle må og
gså rumme
patienternees livsbetinggelser og deeres egne
perspektiveer på deres situation og
g dens
mulighederr og begrænnsninger. In
nden for de
eksisterendde rammer er
e der mulig
gheder for
at inddragee patienternne, men proccedurerne
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må justeres
j
i fo
orhold til at inddrage
patienterne med
d deres videen og ressou
urcer.
Afsllutning
Patiientinddrageelse er komm
mmet på
dagsordenen i det
d grønlanddske
sund
dhedsvæsen
n, derfor er dder brug forr viden
om patientpersp
pektiver. Deen
sund
dhedsforskn
ning, der akktuelt domin
nerer,
kan ikke dækkee dette behoov, det kræv
ver en
hum
manistisk tilg
gang. Humaanistisk
sund
dhedsforskn
ning er førstt så småt veed at
vind
de fodfæste i Grønlandd (Hounsgaaard
m.fll., 2013 og 2014,
2
Aagaaard m. fl., 2012,
2
Aag
gaard, 2015,, Olesen, 20016, Nielsen
n m.fl.,
2017, Augustusssen, 2017) . I humanistisk
sund
dhedsforskn
ning i Danm
mark og and
dre
vesttlige lande er
e det fænom
menologisk
ke
persspektiv udbrredt. Derforr har det væ
æret
interessant at undersøge, hhvad dette
persspektiv kan bibringe
sund
dhedsforskn
ningen. Styrrken er, i mine
m
øjnee, at fænomenologien innsisterer påå, at
sygd
dom er mere end kropsslige processser, og
at udgangspunk
ktet for al suundhedsforsskning
i virrkeligheden
n må være enn humanistiisk
tilgaang. Også biomedicins
b
sk forskning
g
udfø
øres jo i sidste ende meed mål retteet mod
men
nneskelig ov
verlevelse, llivsforlængelse
og livskvalitet
l
for øje – sellv om målet let
kan forsvinde ud
u af synsfeeltet.
n fænomeno
ologiske tilggangs svagh
heder
Den
er diskuteret.
d
Det
D er vist, aat denne tilg
gang,
som
m er kritisk over
o for bioomedicinenss
objeektiveringerr af patienteer, selv risik
kerer at
objeektgøre både patienter oog professio
onelle.
For mig at se hænger det ssammen meed den
nomenologisske tænkninngs udgangsspunkt
fæn
i bevidstheden som det, deer alene
kendetegner ’det særligt m
menneskelig
ge’.
Den
n manglendee forankringg af
bevidsthedsliveet i sociale ppraksisstruk
kturer
forh
hindrer forsk
kere (og proofessionellee) i at
se ud
u over derees egen prakksis og udfo
orske
patientperspekttiver i de sam
ammenhæng
ge,
hvor de først og
g fremmest udspiller siig,
mlig i patienternes hverddagsliv.
nem
Et fokus
f
på pattienternes daaglige livsfø
førelse
med
d sygdom og
g inddragelssen af deress viden
i sun
ndhedsprak
ksis på lige ffod med de
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professioneelles viden åbner persp
pektiver
for, hvordaan sundhedsspraksis kan
n udvikles
og forbedrees, både hvaad angår kv
valitet og
effektivitett og den meedmenneskeelige
tilgang til ppatienterne..

Holen
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Invitattion til sygeplej
s
jersker:
Skriv oog fortæ
æl om jeeres hveerdag i sundheedsvæseenet
Kære Meddlemmer.
Vi ønsker aat få beretniinger fra allle steder,
hvor der err sygeplejerrsker ansat.
Vi arbejderr i et stort laand, hvor
udfordringgerne kan væ
ære mange.
Vi tænker, at det kunnne være inteeressant at
høre beretnninger fra stteder – storee som små
– for at delle de erfarinnger, man har gjort sig
som sygeplejerske. Ogg så er vi ov
verbeviste
om, at der også er spæ
ændende berretninger,
som fortjenner at bliverr delt med andre.
a
Der er som
m sådan ikkee noget krav
v om
faglighed eeller stor beeretterkunst,, blot at
man gerne vil dele sinn oplevelse som
s
sygeplejersske.
Med venligg hilsen
Ken Jensenn
Formand P
PK
Tine Aagaaard
Faglig redaaktør

Tikiussaaq, nr. 01

2017

25. årrgang – udgiv
ves af Peqqissaaasut Kattuffiaat

34

Sæt
S KR
RYDS i kalende
k
eren

INVITA
ATION
N - ICCH
H
Welcome too the 17th Innternational Congress of Circump
polar Health
h, ICCH17, A
August 12-15,
2018, Copeenhagen, Deenmark.
The ICCH ccongresses are held every third yeear in differeent location
ns in the circcumpolar arrea
and represeent the largeest scientificc meetings w
worldwide on
o circumpo
olar health.
The ICCH ccongresses are organizzed by the Innternationall Union for Circumpolaar Health
(IUCH), aidded by a loccal organizing committtee.
The local organizing committee fo
or the ICCH
H17 is the Danish
D
Greenlandic Socciety for
Circumpolaar Health (w
www.gmsneet.dk).
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Sekretariatets åbningstidder:

PK´s b
bestyrelsee:
Ken Jennsen, formannd, formand
den@pk.gl
Gitte Eddvardsen, næ
æstformand
d,
afdelinggssygeplejerrske DIH, gied@peqqik
g
k.gl
Helle Beerg, anæstesisygeplejerrske DIH,
hber@ppeqqik.gl
Geisler, operrationssygep
plejerske DIIH,
Nuno G
nuge@ppeqqik.gl
Louise L
Lennert Olssen, sygepleejerske Instiitut
for Sygeepleje og suundhedsvideenskab,
lolo@unni.gl
Tania V
Vodstrup, raddiograf DIH
H,
tav@peqqqik.gl

Teleefontid:
man
ndag, tirsda
ag, torsdagg og fredag
kl. 9.00-14.00
9
Onssdage er fastte administrrations- og mødedage.
m
Da vi
v generelt deltager
d
im
mange mødeer, kan det
allig
gevel være svært
s
at fannge os på tellefonen.
Sekrretariatet op
pfordrer til, at henvend
delser sker via
v
perssonlig telefo
onisk kontakkt eller e-mail. Dette
for, at sikre kvaalitet i vejleedning og beesvarelse aff
stilleede spørgsm
mål. Det er ssekretariateets
målssætning, at alle henvenndelser besv
vares
indeenfor to hverdage.
Indttalte besked
der, sagsfrem
mstillinger og
o
spørrgsmål på teelefonsvareer vil ikke bliive behandleet.

Besøg oos her:

https://w
www.faceboook.com/Peqqiissaasutkattuuffiat

d på vores
Hold diig opdatereet, følg med
hjemmeeside: form
mandens blo
og, nyhederr,
overensskomster m.m.
m
-eller besøg os herr: www.pk.gl

Sekretariat
Linee Kronborg Danielsen
Mob
bil: + 299 582669
E-m
mail: sl@pk.gl

Formand:
Ken
n Jensen
Mob
bil: +299 53
33717
E-m
mail: forman
nden@pk.gl

eller bessøg os her: Peqqissaasu
P
ut Kattuffiatt
Noorlernnut 8 – 0044, Box 670, 3900 Nuuk :
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