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Pilluaritsi – tillykke!
Der er ved årets udgang dimitteret endnu fire nye sygeplejersker fra
Ilimmarfik. Et stort tillykke til jer alle fire: Magdaline Korneliussen,
Tuperna Davidsen, Debora Johannesen & Birthe Olsen. De nye
sygeplejersker blev fejret med mange taler og en fin reception på
Peqqissaanermik Ilinniarfik den 9. december 2014.
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Formandens Leder
Kære medlemmer
Foråret banker på døren, lyset er vendt tilbage, hvilket forhåbentligt
giver fornyet energi.
Året første Tikiusaaq indeholder spændende faglige artikler, bl.a. bearbejdning af nogle resultater
fra en ph.d.-afhandling om ”Hverdagsliv med sygdom – Patienters kulturelle perspektiver på
sundhedspraksis i Grønland”, hvor det bl.a. viser, at det er vigtigt for sundhedspersonale at have
kendskab til det hverdagsliv, hvor patienter skal håndtere deres sygdom samt inddrage og
anerkende patientens viden og perspektiver, for at få det bedste forløb.
Der er et indlæg om et studie om rygning som en del af dagligdagen i en lille by samt et indlæg
om forebyggelsesseminar med udgangspunkt i en helt ny forskning kaldet ”Flamingoeffekten.”
Tak til Hanne Nyborg og Sanne Lund for deres indlæg om Diplomuddannelse i Speciel Arktisk
Sygepleje.
I dette nummer af Tikiusaaq er der i Juristens klumme stillet lidt skarpt på menneskerettigheder
og retssikkerhed, skrevet så vi alle kan forstå det. PK er til for at sikre vores medlemmers
retssikkerhed i ansættelsesforholdet. PK har anket en af Retten i Grønland afgørelse om usaglig
afskedigelse til Landsretten, da vi mener, at arbejdsgiver ikke har levet op til ledelseskravet.
I foråret eller forsommeren afvikles voldgift i flere forskellige forhold, som PPK har indsendt,
som berører flere sundhedsfaglige grupper. Dette har været nødvendigt, fordi vi ikke var enige
med arbejdsgiver om fortolkning af Overenskomster og andre aftaler og regler.
2015 er året hvor vi skal forberede os til Overenskomstforhandlinger i 2016. Nye Naalakkersuit
er tiltrådt, finansloven er netop sendt ud. Der skal laves reformer, landets økonomi har det dårligt,
det betyder, at der skal spares! Hvilke forventninger har vi til de kommende
overenskomstforhandlinger? Hvad er realistiske krav/ ønsker? Hvilke prioriteringer er vigtige at
foretage? Lad os sammen tænke tanker, hvor alle føler, at de bliver hørt. Skema til ønsker /krav
sendes ud til alle tillidsrepræsentanter, bestyrelsesmedlemmer samt kontaktpersoner, de steder,
hvor der ingen tillidsrepræsentanter er.
Ny Naalakkersuisoq er tiltrådt, PK havde et præsentationsmøde med Naalakkersuisoq for
Sundhed Doris Jakobsen, som nu har orlov. PK håber, at der er politisk bevågenhed for
Sundhedsvæsenet, som fortsat undergår struktur – og organistionsændringer. Ændringer som i høj
grad påvirker personalets arbejdsvilkår. Personalet knokler.
PK har sendt en forespørgsel til Departementer for Sundhed, om vi kan få status på
Sundhedsreformen, som ”kører” på sit 5. år, i forbindelse med et mini-seminar i april vi afholder
for tillidsrepræsentanterne og bestyrelsen.
2015 er året, hvor der skal være valg til bestyrelsen i PK. Se senere i bladet.
God læsning og godt forår.
Bedste hilsner
Inuuti Fleischer
Formand
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Siulittaasup pingaarnertut allaaserisaa
Asasakka ilaasortat
Upernaleqaaq, qaamanerlu uteqqimmat nukissanik tunisisinnaanissaa neriunaateqarpoq.
Ukioq manna Tikiusaaq saqqummersoq siulleq allaaserisanik pissanganartunik- ilaatigut ph-dnngorniarnermut atatillugu ”Nappaateqarneq ulluinnaralugu– Kalaallit Nunaanni peqqinnissamut
tunngatillugu pissutsit kulturip tungaaniit isigalugit” qulequtserlugu ilisimatusaammi paasisanik ilaatigut peqqinnissakkut sullissisut, pitsaanerpaamik angusaqarnissaq siunertaralugu, ulluinnarni
inuunermik napparsimasut nappaamminnut qanoq iliuuseqarfiginniffissaannik ilisimasaqarnissaasa
kiisalu napparsimasut ilisimasaasa namminnerlu isiginnittaasaasa ilaatinneqarnissaasa
akuersaarnissaasalu, pingaaruteqassusaannik takutitsisumik- imaqarpoq.
Illoqarfiit minnerit ilaanni tupatornerup inuunermut ilaanera pillugu ilisimatusaammik, kiisalu
pinaveersaartitsinermut atatillugu isumasioqatigiinneq, ilisimatusaammik nutaarluinnarmik
”Flamingoeffekt”-imik taasamik tunngaveqartoq pillugu, ilanngussisoqarpoq.
Issittumi peqqissaanermik qaffasissumik ilinniartitaaneq pillugu Hanne Nyborg-ip Sanne Lund-illu
ilanngussaannut qujavugut.
Tikiusaami massakkut saqqummersumi inatsisilerituup quppernerani inutttut pisinnaatitaaffiit
inatsisitigullu illersugaaneq tamatsinnut paasinarsarlugit erseqqissaavigineqarput. PK, ilaasortat
atorfeqarnerminnut atatillugu inatsisitigut illersugaanerannik qulakkeerinissamut pisussaavoq. PK-p
tunngavissaqanngitsumik soraarsitsinermut tunngatillugu Nunatta Eqqartuussivianit aalajangigaq,
sulisitsisoq aqutsisutut pisussaaffimminik eqquutitsisimanngitsutut nalilerlugu, Nunatta
Eqqartuussisuuneqarfianut suliareqqitassanngortippaa.
Upernaaq manna imal. aasariartulernerani, saqitsaassutaasut aalajangiivigisassat pisunut
assigiinngitsunut tunngasut PPK-mit suliakkiussat ilinniagaqaassutsinullu assigiinngitsunut arlalinnut
tunngassuteqartut, suliarineqassapput. Tamanna, isumaqatigiissutip atuuttup, isumaqatigiissutit allat
maleruagassallu nassuiarneqarnissaat pillugit sulisitsumut isumaqataannginneq patsisaalluni
pisariaqarsimavoq.
Ukioq 2015, 2016-imi isumaqatigiinniarnissanut piareersarfiussaaq. Naalakkersuisut nutaat sulilerput
aningaasaqarnermullu inatsit nassiunneqaqqammerluni. Nutarterisoqassaaq, nunatta
aningaasaqarniarnera ilungersunarmat, sipaarniartoqassaaq! Isumaqatigiinniarnissat qanoq
ilimasuuteqarfigaagut? Piumasaqaatit/kissaatigisat piviusorsiortut suussappat? Suut tulleriiaarinermi
pingarnertut inissinneqassappat? Peqatigiilluta tamattalu tusaaniarneqartutut misigaluta eqqarsaatersorta.
Sumiiffinni sulisunut sinniisut, siulersuisuni ilaasortat kiisalu sinniisoqanngitsuni attaveqaataasut,
kissaatinut immersugassamik nassinneqassapput.
Nutaamik Peqqissutsimut Naalakkersuisoqalerpoq, PK ilisarititsinertalimmik Peqqissutsimut
Naalakkersuisumik Doris Jakobsen-imik, maanna sulinngiffeqarallartumik ataatsimeeqateqarpoq.
Peqqinnissaqarfiup suli aaqqissuussaanikkut allannguiffiusup allannguutillu sulisunut
atugassarititaasunut annertuumik sunniuteqartut, politikkikkut eqeersimaarfigineqarnissaat PK-p
neriuutigaa. Sulisut sulipilutsitaaqaat.
Apriili qaammat sulisut sinniisaannik siulersuisunillu isumasioqatigiissitsinissamut atatillugu,
peqqissaanikkut nutarterinerup ukiut tallimassaa ingerlasup killiffia pillugu paasissutissinneqarnissaq
siunertaralugu, PK Peqqissutsimut Naalakkersuisoqarfimmut apeqquteqaammik nassiussivoq.
Ukioq 2015 Peqqissaasut Kattuffianni siulersuisunik qinersisoqassaaq. Tamanna pillugu allaaserisaq
takuuk.
Atuarluarisi upernaarsiorluarisilu.
Ajunnginerpaanik kissaassillunga
Inuuti Fleischer
Siulittaasoq
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Kend din bestyrelse i PK
hun fremadrette har haft stor glæde af både
professionelt og privat.

v. Anette Melchior Jensen
Bestyrelsen i PK består af 7 personer, der
alle er valgt for en 3 årig periode ved
fredsvalg. Inuuti Fleischer formand, Ken
Jensen næstformand og 5 menige
bestyrelsesmedlemmer, Britt Hjort
Christiansen, Pauline Olesen, Dorthe
Møller, Olga Berthelsen og Hannah
Højgaard Pedersen. Bestyrelsen holder to
ordinære bestyrelsesmøder hver måned.
Bestyrelsen har mange funktioner for PK i
arbejdet med at lede organisationen og med
dette lille interview, prøver vi her at give
dig et indblik i, hvem bestyrelsen er.
Bestyrelsesmedlem Pauline Olesen er
uddannet som sygeplejerske i Grønland i
juni 1999. Inden da har Pauline arbejdet
inden for tandplejer i 15 år, så hun har både
en god erhvervserfaring og livserfaring og
følte at hun havde set tænder nok og at det
var tid til at prøve noget andet. Paulines ene
praktik periode var i Danmark på en
psykiatrisk afdeling.

Efter endt uddannelse startede Pauline på
psykiatrisk afdeling i to år. Hun var
ligeledes praktikvejleder, da hun havde
oplevet en del mangler da hun selv var i
praktik – som andre nu kunne have glæde
af. Perioden på psykiatrisk A1, har givet
Pauline en række gode værktøjer og indsigt,
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Efterfølgende har Pauline arbejdet på
medicinsk afdeling, hvor børnene bl.a. blev
indlagt, dette da børn altid har haft en
speciel plads hos hende. Derefter var
Pauline afdelingssygeplejerske på Ippiarsuk
i et par år. Her oplevede hun at de svageste
borgere, ofte blev svigtet – og hun valgte at
tage en diplomleder uddannelse, så hun
kunne få mere gennemslagskraft og skabe
bedre vilkår. Under sin afsluttende opgave,
foreslog hun at uddannelseskravene til
normering af ansatte, skal laves om, så der
bliver flere uddannede ansatte, således at
ufaglært personale bliver minimeret. Dette
så beboernes behov for pleje kan blive
imødekommet i forhold til andre borgeres
rettigheder.
Pauline har altid haft lyst til at gøre noget
godt for de sygeplejestuderende og det er
kommet til udtryk gennem forskellige
erhverv. Praktikvejleder, censor på socialog sundhedsuddannelserne, samt
koordinator på den grundlæggende
sundhedsuddannelse og nu senest er Pauline
kommet til sygeplejerskeuddannelsen, som
underviser. For at komme hertil har Pauline
løbende efteruddannet sig, og har også en
Master i Sundhedspædagogik og
gennemført pædagogikum for
erhvervsuddannelserne.
Det er vigtigt for Pauline at gøre noget godt
for hendes fag, og hun er tidligere blevet
opfordret til at træde ind i bestyrelsen for
PK. Det blev dog først en realitet, i 2012 –
hvor der igen blev overskud og tid. Hendes
vision er at bakke op om formanden og PK
og gøre noget for hendes fag samt at være
med til at skabe bedre vilkår og sikre
udvikling. Altså at gøre en forskel.
Privat er Pauline gift på 21 år, har en datter
på 21 år, som vist også gerne vil være
sygeplejerske.
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Juristens Klumme
Menneskerettigheder og retssikkerhed
v. Britta Keldsen
I den europæiske
menneskerettighedskonvention står der bl.a.
anført at vi har ret til en ”fair trial” altså en
retfærdig rettergang – men hvad er det?
Hvad er retfærdighed og kan den sættes på
en formel, således vi kan hakke af ved
bestået eller ej? Det kan retfærdighed
næppe – for retfærdighed er jo en følelse og
altså noget subjektivt. Så det der føles
retfærdigt for mig, føles jo ikke
nødvendigvis som retfærdigt for min nabo
eller en modstander i en retssag for
eksempel. Derfor plejer jurister også typisk
at sige, at du kan ikke få retfærdighed ved
domstolene, men du kan måske få ret.

I Grønland er menneskerettigheder og
retssikkerhed på dagsordenen. Dels er der
oprettet et Grønlandsk Råd for
Menneskerettigheder og dels afvikles der
bunkebekæmpelse ved domstolene, hvor
der forsøges at gøres op med flere års
efterslæb inden for kriminalretten, hvor
sagerne har hobet sig op i særligt
kredsretterne. Dette betyder, at vi nu
afvikler sædelighedssager, der måske er 5,
6, 7 år gamle. Er det retfærdigt og i
overensstemmelse med
menneskerettighederne? Over for
gerningsmanden? Over for den forurettede?
Næppe, og der er heller ikke megen
retssikkerhed forbundet med forholdet. Men
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i det mindste gøres der altså nu noget ved
problemet, og jeg vil tro det også har en
positiv betydning for sagernes behandling
ved retssystemet fremadrettet, idet der nu
gerne skulle skabes luft til behandling af
også civile sager. Men kønt er det ikke, og
det er dyrt.
Kønt er det heller ikke i mange af de sager,
der lander på mit bord, og som vedrører
jeres ansættelsesforhold. Generelt
tilsidesættes grundlæggende
retssikkerhedsgarantier som pligten til
partshøring og begrundelseskravet, der jo
begge er lovfæstet i sagsbehandlingsloven.
Også grundlæggende forvaltningsretlige
grundsætninger tilsidesættes herunder
proportionalitetsprincippet, princippet om
ligebehandling, undersøgelseskravet,
saglighedskravet og ikke mindst
ledelseskravet. Denne eklatante
tilsidesættelse af grundlæggende
forvaltningsretlige retssikkerhedsgarantier
får selvfølgelig indflydelse på, hvorledes
beslutninger i personaleforhold og også i
andre forhold kommer til at fremstå, og det
får selvklart også betydning for kvaliteten
af afgørelsen. Jeg synes det er meget
ærgerligt, at der ikke i den offentlige
forvaltning i Grønland synes at være mere
fokus på de grundlæggende juridiske
principper, der jo i udgangspunktet er lavet
for at sikre afgørelsernes rigtighed, men jeg
er selvfølgelig ikke blind over for, at det
kræver ressourcer at løfte disse opgaver, og
ressourcer og kompetencer er som så mange
andre steder også en mangelvare i
Grønland. Jeg mener imidlertid ikke at
manglen på ressourcer og kompetencer må
være en sovepude, og sammen med PK vil
jeg fortsat gøre indsigelser ved hver eneste
tilsidesættelse af de retsgarantier, der skal
sikre jeres retssikkerhed i
ansættelsesforholdet.
Sådan må det bare være.
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Vi må kæmpe for vores rettigheder
Om pludselige at blive fyret
v. Tidligere ansat i SHV
En forårsdag i april 2012 bliver mit liv
vendt på hovedet. Jeg bliver kastet ud i et
kaos. Alting føles surrealistisk. Jeg er lige
ankommet med Grønlandsflyet i
København, hvor jeg skal holde lidt ferie og
deltage i kursus. Jeg skal med min datter til
Barcelona og er fuld af forventning.
Inden jeg lægger mig til at sove, åbner jeg
min mail for at tjekke, om der i rejsedagens
løb er nyheder. Jeg lukker en mail op fra
Styrelsen for Sundhed og Forebyggelse i
Nuuk: Et fyringsvarsel. Det sortner for mig,
det føles ganske uvirkeligt. Jeg læser igen
og igen, det må da være en fejl!
Men der står mit navn i brevet.
Jeg har altid elsket mit arbejde. Har lagt
min fulde sjæl i det, aldrig fået klager.
Havde en klar overbevisning om, at folk i
byen var meget glad for mit arbejde. Havde
aldrig hørt andet. Min ledelse har
ovenikøbet på skrift udtrykt, kort inden jeg
søgte orlov i 8 måneder, at de var endog
meget tilfredse med mit arbejde gennem de
mere end 2 år, jeg havde været fast i
stillingen. Hvad handler det her om?

relevant materiale, bl.a. personalemappen.
Originalen dukker op 5 uger senere på
sygeplejeskolen! Den bekræfter, at man
aldrig har noteret noget anmærkninger eller
varslinger.
PK støtter mig på alle måder, og jeg er helt
tryg ved, at de professionelt og
vedholdende kæmper min sag. Vi
samarbejder løbende, jeg beskriver forløb
og finder breve og andet bevismateriale, PK
beskriver de ansættelsesmæssige rettigheder
og korresponderer med min arbejdsgiver,
sundhedsvæsenet. Vi laver et
fyldestgørende høringssvar på 9 sider med
16 bilag.
Det er imidlertid umuligt at komme i dialog
med SHV, og det ender med en fyring, hvor
SHV blot, uden hensyntagen til vores
argumenter og beviser, fastholder det
oprindelige udspil.
Det er en svær periode, jeg må ganske
revurdere mit arbejdsliv. Jeg føler, jeg
sidder tilbage med et stempel på ryggen,
hvor der står: Duer ikke! Jeg har arbejdet i
faget i 39 år, hele tiden dygtiggjort mig med
videreuddannelser, studierejser, kurser og
efteruddannelser, jeg har lagt min sjæl i at
tilbyde så kvalificeret et arbejde, som jeg
kunne. Og så ende med at stå med en
fyreseddel i hånden!

Anklagepunkterne i opsigelsesvarslingen er
efter min opfattelse grebet ud af den blå
luft. Jeg bliver ringet op af en af mine
kolleger på sygehuset, som er ligeså
chokeret som mig, da hun på sygehuset har
fået at vide, at jeg er fyret.
Da jeg efter nogle dage er kommet lidt til
mig selv oven på det første chok, kontakter
jeg PK. Her bliver jeg mødt med forståelse
og respekt. PK tager straks over og bliver
dem, der har kontakten med Styrelsen for
Sundhed og Forebyggelse. Vi har løbende
kontakt, PK ved hvad der skal gøres, de
skriver de officielle breve og forsøger at
indhente
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SHV reagerer ikke på møde om forlig, så
fyringen bliver til en stævning og retssag.
PKs advokat, Britta Keldsen, er på banen.
Helt igennem faglig, skarp, velforberedt og
ordentlig. Også Britta har jeg kun lovord til.
Vi taber sagen - i første omgang.
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Men PK’s bestyrelse beslutter at anke til
Landsretten. Det er jeg glad for. Det er ikke
rimeligt, at SHV kan skalte og valte, som de
vil og følge egne regler. Vi har
overenskomster, og det er meningen, at
begge parter skal følge dem. Vi lever i et
retssamfund og sygeplejersker har krav på
at blive behandlet efter disse.

jeg tilbage med en ok følelse og er kommet
videre fagligt og personligt. Men det er gået
op for mig, at vi ikke kan tage for givet, at
tingene sker efter bogen, vi må løbende
kæmpe for vores rettigheder.
Vi må stå sammen.

”Læger opfatter sig selv, som om de
befinder sig under Vor Herre og over
dommerne”. Sådan udtrykte den journalist,
der gravede i sagen om Hjertelægernes
misbrug af fondsmidler på Rigshospitalet.
Den bemærkning bed jeg mærke i.
Men sådan er det ikke! Læger er også
underlagt landets love og regler.
Jeg ved slet ikke, hvor jeg havde været i mit
personlige og faglige liv, hvis jeg ikke
havde været i fagforening. Inuuti har været
enestående, faglig, kompetent, indfølende.
Jeg har aldrig i processen tvivlet på, at PK
stod på min side.
Hvor er det godt, vi har en kompetent og
modig fagforening. Tak til PK for al jeres
hjælp og støtte, det vil jeg aldrig glemme.
Tænkt hvis jeg havde stået alene med dette.
Havde jeg kunne rejse mig igen? Nu sidder
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Forfatteren har valgt at være anonym og
redaktionen kender naturligvis hendes
identitet.
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Sæt KRYDS i kalenderen
Bestyrelsesvalg:
Indledningsvis oplyste vi at Peqqissaasut Kattuffiat’s bestyrelse bliver valgt for tre år ad
gangen, formand og bestyrelses medlemmer vælges forskudt.
I år er der valg til bestyrelsens medlemmer, og næste år er der formandsvalg. Nuværende
bestyrelse er ordinært valg for perioden 2012 til 2015, næste ordinære valg foregår således ved
demokratisk valg. Opstillingsfrist den 10. september i valgåret. Valget af medlemmer til
bestyrelsen skal være afsluttet inden ordinær generalforsamling. Jf. vedtægterne § 9. – du kan
læse mere om bestyrelsens arbejde i bestyrelsens funktionsbeskrivelse, som du kan finde på
hjemmesiden.
Peqqissaasut Kattuffiat’s bestyrelse har den primære indflydelse på foreningens arbejde,
prioriteringer og vores renommé.
Hvis du har lyst til og interesse i foreningens arbejder og har lyst til at få indflydelse, kan du
stille op som kandidat. Hvis du har et bud på en kandidat, så kan du opfordre vedkommende til
at stille op.
Opstillingskrav: du skal være aktivt medlem af PK og du må ikke have restance. Ligeledes skal
du deltage aktivt i bestyrelsesarbejdet.
Vi skal have de opstillede kandidaters navne senest 10. september 2015, kl. 16.00.

Generalforsamling:
Der er generalforsamling torsdag 5. november 2015 – så husk at sætte kryds i kalenderen.
NunaMed 2016:
En grønlandskmedicinsk konference, afholdes i Nuuk, 1.-3. oktober 2016.
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Jeg ryger, når jeg ikke har noget at lave
- et kvalitativt studie af rygning som en del
af dagligdagen i en lille grønlandsk by
V. Anne Birgitte Jensen1* og
Lise Hounsgaard2,3
1

Dronning Ingrids Hospital, Nuuk, Grønland;
Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab,
Grønlands Universitet, Nuuk, Grønland;
3
Enheden for Sygeplejeforskning, Klinisk
Institut, Syddansk Universitet, Odense,
Danmark
2

Resumé
Baggrund. Rygerelaterede sygdomme, som
for eksempel kronisk obstruktiv
lungesygdom, hjertekarsygdom og
lungekræft, er almindelige i Grønland.
Faktorer som alder, køn, cigaretforbrug,
restriktioner mod rygning i hjemmet og
socioøkonomiske forhold er velkendte
indikatorer for rygning og rygestop. I 2005
var 66 % af den voksne befolkning i Grønland
rygere på trods af omfattende
rygestopkampagner. Det er derfor afgørende
at identificere de faktorer, som medvirker til
den lave grad af rygestop for at kunne tilbyde
rygestopinterventioner af høj kvalitet.
Formål. At udvikle viden om hvordan
rygning indgår i en social og kulturelle
kontekst i dagligdagen hos ufaglærte i en lille
by i det nordlige Grønland.
Design. I 2010 udførtes et feltstudie med
deltager observation, uformel samtale med
sundhedsprofessionelle og semistrukturerede
interviews med fire rygere (to kvinder og to
mænd). Data blev analyseret med en
fænomenologisk hermeneutisk tilgang.
Resultater. Alle deltagere røg til daglig. I
løbet af arbejdsdagen røg de færre cigaretter
pga. rygepolitik på arbejdspladsen og fordi de
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var beskæftiget med noget andet. De røg mere
derhjemme i deres fritid. Det at have tiden til
det kan være en faktor i forhold til at rygerne
forbliver rygere. Det forekommer at rygere
anser sig selv som stigmatiserede. Dette kan
være en grund til gerne at ville holde op med
at ryge. Rygere ved ikke hvordan de skal
stoppe med at ryge og beder om hjælp i form
af medicinsk behandling for abstinenser.
Alvorlig sygdom og graviditet optræder begge
som udløsende faktorer for overvejelser om
rygestop. Kraftige abstinenser og mangel på
viden om rygestop er barrierer for, at
deltagerne opnår deres mål.
Konklusion. Forebyggende initiativer bør
målrettes alle rygere og rygestopservice, hvor
rygere superviseres og modtager medicinsk
behandling for abstinenser, bør udvikles.
Nøgleord: feltarbejde; Grønland; selvstigmatisering; rygeadfærd; rygestop;
abstinenser
Publiceret i:
Int J Circumpolar Health 2013, 72: 21657 http://dx.doi.org/10.3402/ijch.v72i0.21657
I Grønland stiger antallet af restriktioner mod
rygning i både det offentlige og det private
rum. På trods af flere rygestopkampagner,
som radiokampagner og rygelovgivning, som
har begrænset rygning i det offentlige rum,
var 66 % af den voksne befolkning i Grønland
rygere i 2005. Det er derfor afgørende at
identificere de faktorer, som medvirker til den
lave grad af rygestop for at kunne tilbyde
rygestopinterventioner af høj kvalitet. For at
forstå rygning ”indefra” i den tilhørende
sociale og kulturelle kontekst, udførtes et
feltstudie for at udvikle viden om hvordan
rygning er integreret i dagligdagen.
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Rygerelaterede sygdomme, som for eksempel
kronisk obstruktiv lungesygdom og
hjertekarsygdom er meget udbredte i
Grønland. Lungekræft er den mest
almindelige form for kræft med dobbelt så
stor hyppighed som i Danmark, hvor
incidencen for lungecancer i 2012 er 65,3 for
kvinder og 81,1 for mænd (1,2). I 2005–2007
var andelen af voksne rygere over 15 år i
Grønland på 66 % (3) sammenlignet med 25
% i Danmark (4). I et andet arktisk land
Alaska ses stor forskel i andelen af rygere,
her røg 41% af den oprindelige befolkning
(inuit og indianere), hvorimod kun 21,3 % af
den totale befolkning er rygere (5) Rygning
er en prioriteret indsats i den grønlandske
regerings folkesundhedsprogram (Inuuneritta
II) med følgende mål, at forebygge at børn og
unge begynder at ryge, at begrænse passiv
rygning og at reducere andelen af rygere og
disses tobaksforbrug mest muligt. Indsatsen
rettes i 2013-2019 mod: 1. gravide, 2. at
forebygge at børn og unge begynder at ryge
samt 3. at begrænse andelen af rygere i
befolkningen, så børn ikke oplever rygning
som en naturlig del af dagliglivet. (6).
Mellem 1999 og 2005 kan observeres en
nedadgående tendens i antallet af rygere
sammenlignet med 1993, med færre rygere i
alle sociale grupper. Det er dog de arbejdsløse
og ufaglærte, der udgør den største del af
rygerne (70–80 %) (3). Flere mænd end
kvinder holder op med at ryge. En rundspørge
i befolkningen fra 1993 viser, at der er flere
rygere i bygder end i byer (3). I modsætning
til i Danmark, har man i Grønland oplevet en
nedgang i rygernes gennemsnitlige
cigaretforbrug (fra 1993 til 2005) fra 11,2 til
9,2 om dagen. I Danmark skete der en
stigning i det gennemsnitlige cigaretforbrug
per indbygger indtil 2007, hvorefter en
nedadgående tendens viste sig (7). Dette kan
tyde på, at grønlændere håndterer deres viden
om rygning anderledes end danske rygere.
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Siden 1995 er en række tiltag for at reducere
rygning blevet indført. Der er høje afgifter på
tobak og cigaretter, en pakke cigaretter koster
i 2013 75 kr.. Lovgivning har begrænset
rygning på arbejdspladsen. Der er totalforbud
mod rygning i offentlige bygninger og i
børne- og undervisningsinstitutioner. Der står
advarsler om rygnings sundhedsskadelige
virkninger på dansk og grønlandsk på alle
pakker med cigaretter og tobak. Det er
forbudt at sælge tobak til personer under 18 år
og en række rygestoprådgivere er blevet
uddannet (6). 1. oktober 2010 blev rygeloven
strammet yderligere til at forbyde rygning
indendørs på alle offentlige og private steder,
som for eksempel restauranter, caféer, private
klubber og foreninger.
Formål
Formålet med studiet var at udvikle viden om
hvordan rygning indgår i en social og
kulturelle kontekst i dagligdagen hos
ufaglærte i en lille by i det nordlige Grønland.
Studiet undersøgte to hovedspørgsmål: (a)
Hvilken betydning tillægger rygere rygning i
dagligdagen og (b) Hvordan integrerer
rygerne de offentlige og private rygeregler i
deres rygeadfærd.
Materiale og metode
Etnografisk metode, som indbefatter
semistrukturerede interviews, deltager
observation og uformel samtale med en
tilgang baseret på en forståelse af, at viden
skabes mellem mennesker gennem
observation og deltagelse i dagligdagen (8,9).
Deltagende observation var, uformelle
samtaler med sygeplejersker, en læge på
hospitalet og tilfældigt forbipasserende rygere
i byen
som førsteforfatteren mødte i byen, Dette er
af stor betydning, eftersom kultur ikke nemt
kan diskuteres direkte og objektivt af
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svarpersoner, som lever i den og får deres liv
til at fungere rent praktisk (8).
Feltnoter registrerer førsteforfatterens
bevægelser i den lille fiskerby i det nordlige
Grønland i juni 2010 i løbet af fem hverdage,
hvor beboernes rygevaner blev observeret.
Valget faldt på en lille by, fordi flere rygere
bor i bygder og mindre byer end i de større
byer. Ufaglærte med max ni års skolegang
blev valgt til interviews, da de udgør den
største andel af rygerne (3).
Fire personer blev interviewet. To mænd og
to kvinder, som levede op til de følgende
kriterier: etnisk grønlænder (mindst én
grønlandsk bedsteforælder), 30-59 år gammel,
ryger til daglig og uden kroniske sygdomme,
som kan tilskrives rygning. Adgang til
rygerne blev faciliteret af den lokale læge,
som identificerede potentielle deltagere.
Førsteforfatteren udførte interviewene, hvoraf
tre foregik på dansk og et på grønlandsk, som
blev oversat til dansk af en professionel
translatør.
Etik
Projektet blev udført i henhold til Helsinki
Deklarationen, Artikel II. Skriftligt informeret
samtykke blev indhentet. Kommissionen for
Videnskabelige Undersøgelser i Grønland
godkendte studiet.
Analyse
En fænomenologisk hermeneutisk
fortolkningstilgang blev anvendt til
dataanalyse baseret på tilgangen som
beskrevet af Ricoeur (10) og videreudviklet af
skandinaviske forskere (11,12).
Materialet fra interviewene og de deltagende
observationer blev transskriberet og
analyseret. Ricoeur beskriver fortolkningen af
en tekst som en vedvarende dialektisk
bevægelse mellem forklaring og forståelse. At
forstå en tekst er at følge dens bevægelse fra
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betydning til reference: fra hvad den siger, til
hvad den taler om. Fortolkningsmetoden
indeholdt tre analytiske trin: naiv læsning,
struktureret analyse og dybdegående
forståelse (10). Formålet med den naive
læsning var at forholde sig ukritisk til teksten
og at åbne op for indsigt i hele tekstens
betydning. En struktureret analyse blev udført
for at forklare teksten og identificere og
formulere temaer. Som Tabel 1 viser, bestod
dette trin af bevægelse mellem
meningsenheder og betydningsenheder i
teksten førende til en dybdegående forståelse.
Tabel I. Resultater fra den strukturerede
analyse

Meningsenheder
Betydningsenheder
(hvad der bliver
(hvad der tales om)
sagt)

Temaer

“Jeg ryger, når
jeg ikke har
andet at lave”

Hvordan rygning
er en del af
dagligdagen

Rygeadfærd

“Jeg bliver
rastløs … ved
ikke hvad jeg
skal lave”

Fysiske og
psykologiske
følelser om det at
holde op med at
ryge

Abstinenser

“Jeg ville gerne Mangel på viden
stoppe med at
om hjælp til
ryge, men jeg
rygestop
ved ikke
hvordan”

Rygestop

“Jeg har lovet
Dårlig
Stigma
mine børn, at jeg samvittighed over
holder op”
fortsat at ryge
Formålet med en kritisk analyse var at udvikle
en ny forståelse. Fortolkningsprocessen trak
hele sætninger og meningsfyldte udtryk
relateret til oplevelser af rygning frem, både
fra interviewteksten og fra feltnoterne fra
deltagende observationer. Disse fortolkes og
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diskuteres herunder baseret på teori og anden
relevant forskning.
Resultater
I en bevægelse mellem meningsenheder (hvad
der bliver sagt/citater) og temaer (hvad der
tales om) identificerede den strukturerede
analyse fire temaer: rygeadfærd, abstinenser,
rygestop og stigma.
For overskuelighedens skyld, præsenteres de
fire temaer separat i den følgende diskussion
(se Tabel I), men med den forståelse at de
interagerer med hinanden i virkeligheden.
Rygeadfærd
Rygning blev beskrevet som en vane af alle
fire deltagere. Tre af dem beskrev rygning
som noget negativt: “En dårlig vane om
morgenen, så snart jeg kommer ned, selvom
jeg egentlig ikke vil” og en anden deltager,
som normalt røg pibe, men røg cigaretter, når
han drak øl, sagde: “Jeg gør det desværre
bare, jeg er en robot.” Konen til en af
deltagerne, som var den eneste ryger på sin
arbejdsplads, sagde: “Jeg har dårlig
samvittighed. Når jeg ryger på arbejde, vasker
jeg hænder, børster tænder og tygger
tyggegummi.” Udover at være en vane, var
rygning for tre ud af fire af deltagerne også
forbundet med dårlig samvittighed
(skyldfølelse).
Deltagerne røg mellem 4 og 15 cigaretter om
dagen og havde røget i mindst 20 år. Deres
ægtefæller røg også. Deltagerne røg mere, når
de drak alkohol. “Når jeg drikker øl, begynder
jeg at ryge tidligt på dagen.” En deltager, som
normalt røg pibe, bortset fra en eller to gange
om måneden når han drak alkohol og delte
omkring fire pakker cigaretter med sine
venner, sagde: “Hvis jeg holder op med at
ryge, har jeg det bedre med mig selv. Jeg har
karakterstyrke, og jeg kan holde op med at
drikke.” Deltageren indikerede indirekte, at
han havde et alkoholproblem.
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Deltagerne røg ikke så meget, når de var på
arbejde, men mere når de slappede af eller
”kedede sig”. En deltager sagde: “Jeg ryger,
når jeg ikke har noget at lave, så jeg ryger
som regel en cigaret hver hele til halvanden
time, oftest i weekenden.” En anden deltager
sagde: “Når jeg laver noget, ryger jeg ikke,
det er mest når jeg slapper af.” Og en tredje
sagde: “Jeg glemmer at ryge, når
børnebørnene er her. Når jeg tænker på at
ryge, går jeg bare udenfor.”
Deltagerne røg mindre på arbejde, dels fordi
det skulle passes ind i deres arbejdsdag. “Jeg
ryger, når jeg har klaret en stor opgave og
efter pauser.” En anden deltager fortalte os:
“På arbejde ryger jeg, når nogen af de andre
inviterer mig med ud og ryge, men ikke hver
gang … det skal passes ind.”
På samme måde røg de derhjemme, når de
havde gjort noget færdigt. “Jeg ryger efter
arbejde, når jeg har spist aftensmad, når jeg
ser fjernsyn og lige før jeg går i seng.” To ud
af fire deltagere sagde, at kaffe og cigaretter
hører sammen.
Rygestop
Alle deltagerne kendte nogen, som ikke røg.
Tre af dem havde haft en periode hvor de var
holdt op med at ryge på mellem tre måneder
og et år. De gav alle udtryk for et behov for at
holde op med at ryge. En deltager havde lige
været indlagt med en hjertesygdom. På
hospitalet blev hun rådet til at holde op med at
ryge, men spurgte os ”hvordan stopper jeg?”
og tilføj senere ”men jeg får ingen vejledning
… der burde være indslag i radioen og i
fjernsynet, der fortæller hvordan man
stopper.” En anden deltager sagde: “Jeg tror I
kan hjælpe mig med at holde op med at ryge”.
Denne deltager var også af lægen blevet rådet
til at holde op med at ryge og havde reageret
positivt på dette råd.
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En deltager havde forsøgt at holde op med at
ryge sammen med sin partner i tre måneder.
Det var over en periode, hvor hans svigermor
var alvorligt syg. De begyndte at ryge igen
fordi de syntes, at rygestoppet gjorde dem
vrede, både på hinanden og på andre
mennesker. To deltagere havde også overvejet
at holde op med at ryge, fordi de var syge
eller havde familiemedlemmer, som var det.
En deltager reducerede sit cigaretforbrug fra
15 til 10 cigaretter om dagen efter en
sygdomsperiode. Hun prøvede at købe
nikotintyggegummi, men sagde, at det smagte
grimt og at hun fik voldsom hovedpine, så
hun tog kun to stykker. Den deltager, som
ikke ønskede at holde op med at ryge, sagde:
“Jeg har prøvet at springe [den sidste cigaret
inden jeg går i seng] over, men jeg kan ikke.”
Senere fortalte hun hvorfor: “Jeg kan ikke
falde i søvn, hvis jeg ikke får den sidste
cigaret.” Hun ville gerne holde op, hvis
hendes partner også gjorde det. De andre
deltagere gav også udtryk for at de gerne ville
holde op sammen med deres partnere, og de
udtrykte alle, at de havde brug for hjælp for at
kunne holde op.
Abstinenser
Når det kommer til rygestop, var det især
abstinenserne, der optog alle deltagerne. En
kommenterede: “Vi rystede og havde brug for
at ryge en cigaret. Vi skulle have gået en tur i
stedet … Det, der forhindrer os i at holde op,
er al surmuleriet … den periode hvor man
bliver vred på hinanden ... vi er bange for al
den negativitet imod hinanden og imod
andre.” En anden deltager sagde: “Da jeg
stoppede i en uge, blev jeg rastløs, vidste ikke
hvad jeg skulle lave, og når jeg drikker kaffe
… jeg bliver også vred … hvordan stopper
jeg? Jeg har brug for vejledning.”
Stigma
Flere år før studiet havde alle deltagere selv
indført restriktioner mod rygning i deres eget
hjem og tre af dem havde haft dem de sidste
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15-17 år. Restriktionerne var startet, da de fik
børn. Kun en af deltagerne røg aldrig
indenfor, hvilket resulterede i mindre rygning
når vejret var dårligt. De andre tre røg i stuen,
men hvis der var børn eller ikke-rygere på
besøg, røg de under emhætten i køkkenet, bag
en lukket dør, eller endda udenfor. En
midaldrende kvindelig grønlænder, som har
boet i Danmark i mange år, var på ferie og røg
ude på gaden. Hun syntes, at restriktionerne
på rygning var overdrevne: “Det var
hyggeligere i 1970’erne, hvor vi røg
indenfor.”
De følte alle sammen skyld over at ryge, og
en af dem blev endda mobbet på arbejde, hvor
hun var den eneste ryger. Alle deltagerne
sagde, at grunden til at de røg mindre på
arbejde var, at de havde noget at lave. Ingen
af dem nævnte, at det skyldtes restriktioner
mod rygning på arbejdspladsen.
Diskussion
Rygerne gav udtryk for, at de røg mest, når de
havde fri fra arbejde og ikke havde andet at
lave. Tulenius`undersøgelse af rygningens
betydning i hverdagslivet i danske
børnefamilier viser, at danske rygere ryger
mere når de har fred og ro, men når der i den
danske kontekst blev talt om “fred og ro”, var
det når deltagerne gav sig selv tid til det i
løbet af en stresset arbejdsdag (13).
Deltagerne i dette studie talte ikke om at have
haft en stresset hverdag. Tre uf af de fire
deltagere gav udtryk for at det var vigtigt for
dem at have ”god tid”. Dette kom til udtryk
ved, at de om morgenen vågnede lang tid før
de skulle på arbejde (mellem kl. 4:30 og
6:30), at det var vigtigt, at møde på arbejde til
tiden, og at dagen startede stille og roligt.
Warming og andre har skrevet om det at være
i ”god tid” i et tidligere forskningsprojekt om
grønlandske værdier i børneopdragelse, her
udtrykt af en deltager: ”Hans forældre anså
det, at man kom i god tid før man skulle være
der, som god opdragelse” (14). Værdien ”god
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tid” i kombination med det at rygerne røg
mest, når de havde ”god tid” kan være en
barriere for rygestop. I forbindelse med at de
fik børn, havde deltagerne indført
restriktioner mod rygning i deres eget hjem
for ikke at udsætte deres børn for de skadelige
virkninger af cigaretrøg. Deltagerne havde
indført disse restriktioner på samme tidspunkt
som der fra politisk side blev indført
restriktioner mod rygning i det offentlige rum,
hvilket kan ses som en accept af den politiske
restriktion, som ingen af deltagerne stiller
spørgsmålstegn ved. Denne holdning til
rygning kommer også til udtryk i et
amerikansk studie, der viser at oprindelige
folk fra Alaska (inuit og indianere) har en
større accept af rygnings skadelige virkning,
har oftere rygeregler i eget hjem, og giver
udtryk for at der bør være et total forbud mod
rygning på restauranter end ikke oprindelige
borgere i Alaska (15). Dette studie tyder også
på, at alvorlig sygdom hos familiemedlemmer
kan få deltagerne til at overveje at holde op
med at ryge; dog udgør abstinenser en
barriere for rygestoppet.
Værdisystemet omkring menneskelig
interaktion i Grønland er baseret på et stort
fokus på behovet for at opretholde harmoni.
Ønsket om at holde op med at ryge blandt
deltagerne fra en lille by kan derfor ses i
relation til det grønlandske ønske om harmoni
i dagligdagen. Warming et al. undersøgte
værdisystemet, som danner grundlag for
hvordan børn opdrages i Grønland. Det peger
på en situation hvor:
Harmoni er stadig højt prioriteret i bygder.
Størstedelen af dem, som blev interviewet,
giver udtryk for at det vil være nødvendigt at
nedjustere ønsket om og behovet for altid at
leve i harmoni. Dette var nødvendigt i
tidligere samfund, men i det moderne
samfund er det både ønskeligt og nødvendigt,
at unge mennesker lærer at rejse sig op og
sige deres mening, at komme med forslag til
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løsninger på samfundsmæssige problemer og
foreslå ændringer – selvom disse forslag kan
være kontroversielle og gå imod andre
menneskers opfattelse (14).
Frygten for aggression bekrives også af
Rønsager i grønlænderes opfattelse af
sundhed og sygdom i perioden 1800-1930:
Historisk set har traditionelle grønlandske
samfund været små, hvilket betyder, at
samhørighed blandt samfundets beboere var
vigtigt for deres overlevelse … Det lille
samfund var derfor sårbart overfor folk, som
var anderledes, dem som kunne opføre sig
aggressivt, men også folk, som var mentalt
skrøbelige. Det var fornuftigt at undgå
konflikter, men ikke altid muligt. Der var
flere måder at løse konflikter på og fælles for
dem alle var et lavt aggressivitetsniveau (16).
Værdien harmoni herskede i mange år som
nøglen til overlevelse i de små grønlandske
samfund. Deltagerne i denne undersøgelse
havde alle en alder, som gjorde det
sandsynligt, at de var opdraget til et ønske om
harmoni. Dette kan være en grund til at
abstinenser fyldte så meget i deres tanker. Der
har også været et internationalt fokus på
abstinenser i forhold til rygestop, inklusive en
metaanalyse af Etter et al., som undersøgte de
længerevarende effekter af rygestop ved brug
af nikotinerstatning (nicotine replacement
therapy – NRT). Dem som modtog
nikotinerstatning havde signifikant (OR:1.99)
dobbelt så stor sandsynlighed for at være
røgfri end kontrolgruppen, som fik placebo
(17). Tre af de aktuelle deltagere ville gerne
holde op med at ryge og havde forsøgt
rygestop, men mislykkedes. De bad om hjælp
til at holde op. Den samme tendesn ses i et
amerikansk studie, hvor Rohde med fl. viser
at der ikke er forskel på andelen af rygere der
ønsker og forsøger at stoppe med at ryge
blandt oprindelige folk i Alaska sammenlignet
med de øvrige indbyggere i Alaska, men

23. årgang – udgives af Peqqissaasut Kattuffiat

16

succesraten er kun den halve for oprindelige
folk (OR: 0.5) (15). Etter et al. satte
spørgsmålstegn ved om hvorvidt rygestop
burde ses som en kronisk lidelse i stedet for
en infektiøs sygdom med vedvarende
behandling (17), hvilket kan få indflydelse på
den måde man bør tænke rygestop.
De adspurgte rygere var ramt af dårlig
samvittighed. En af deltagerne blev mobbet
på arbejde for at være den eneste ryger.
Samtidig syntes der at herske en ambivalens
omkring rygning: deltagerne fortsatte med at
ryge, selvom det gav dem dårlig samvittighed.
De interviewede kendte alle personer, som var
holdt op med at ryge eller som aldrig havde
røget. Rygning kan anses for at være en
normativ adfærd i Grønland eftersom to
tredjedele af befolkningen på nuværende
tidspunkt er rygere (3). Tre svarpersoner vil
gerne holde op med at ryge, men forhindres af
aspekter i deres livsstil såsom ønsket om
harmoni i det fællesskab de er en del af. Den
danske filosof Juul Jensen, beskriver den
magt, der ligger i forskellige livsfilosofier og
samfundets moralske ansvar: ”Man kan blive
underlagt en livsfilosofi ved at tage dens
rutiner og mønstre for givet” (18). Ønsket om
harmoni – set som en livsfilosofi med den
slags iboende magt – ser det ud til at hæmme
rygernes forsøg på at holde op. Fra Juul
Jensens perspektiv er det samfundets ansvar,
at rygerne sidder fast i de gamle værdier om
harmoni, og baseret på samfundets pligt til at
tage sig af rygerne, kan man sige, at
samfundet har et ansvar for at hjælpe ”svage”
rygere med at holde op.
I Grønland, hvor to tredjedele af den voksne
befolkning er rygere, lader det til at
samfundet og ikkerygerne, i kraft af
restriktionerne på rygning, sender et signal til
rygerne om, at ”normen” er at tilhøre den
tredjedel af befolkningen, som ikke ryger.
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Baseret på Goffmanns definition, kan man
sige at rygerne bliver stigmatiseret:
Stigma er noget som opleves af et individ,
som, af den ene eller anden grund, ikke kan
opnå fuld social accept. Personen reduceres i
den kollektive bevidsthed fra en ”almindelig”
person til en ”svækket og undermineret”
person ved at blive stemplet med – eller tildelt
– et ”stigma”. Når en person stemples med et
stigma, bekræfter dette samtidig ”de andres”
normalitet (19).
En anden grund til rygernes følelse af at være
stigmatiseret kan være, at deres viden om
rygningens skadelige virkninger giver dem
dårlig samvittighed over ikke at have
karakterstyrken til at holde op. På den måde
kan de udsætte sig selv for selvstigmatisering. Denne oplevelse af
stigmatisering kan være den underliggende
grund til deres ønske om at holde op med at
ryge.
En af deltagerne forsøgte at købe
nikotinerstatning, men fik hovedpine og
syntes ikke om smagen, så hun holdt op med
at bruge dette. Førsteforfatteren undersøgte
beholdningen af nikotinerstatning i den lokale
butik. Det konstateredes, at det kun var muligt
at købe nikotintyggegummi i den stærkeste
dosis, hvilket var for høj en dosis til
informanten, ligesom der kun var en
smagsvariant tilgængelig. En lokal
lægesekretær, der er blevet uddannet som
rygestoprådgiver, har endnu ikke startet
nogen kurser, og de lokale myndigheders
forebyggelseskonsulent fokuserer primært på
unge, der sniffer lim og lightergas, og på
forebyggelse af selvmord.
Kort sagt er der et ønske om at stoppe med
ryge, men abstinenser udgør en barriere og
hjælp til rygestop efterspørges, men er ikke
umiddelbart tilgængeligt.
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Konklusion
Studiet viser, at rygerne har god tid, og at det
oftest er når de har fri fra arbejde at de ryger.
Der kan også identificeres et misforhold
mellem ønsket om at holde op med at ryge og
den viden, vilje og styrke, som dette kræver.
Den sociale og kulturelle kontekst medvirker
også til den lave grad af rygestop. Officielle
restriktioner på rygning har ført til at ikkerygere anses som ”normen” på trods af det
faktum at størstedelen af den voksne
befolkning ryger. Dette tyder på, at rygerne
udsætter sig selv for selv-stigmatisering.
Det store fokus på at opnå og bevare
harmonien i forhold til de personer man
omgiver sig med synes at være afgørende. Det
lader til at forme en barriere, som forhindrer
rygere i at holde op, når de oplever
abstinenser, der truer den harmoniske
atmosfære. Abstinenser og mangel på viden
om hvordan man kan holde op udgør barrierer
for, at de kan nå deres mål.
Perspektivering
En indsats, som kan øge antallet af
ikkerygere, vil være etablering af
rygestopvejledning, som er tilpasset den
grønlandske kultur og som tager højde for
værdier om harmoni og om at have god tid.
Rygere bør fx modtage vejledning omkring
hvad de kan gøre når rygetrangen melder sig ,
have viden om medicinsk behandling af
abstinenser, og at nikotin substitutionen er
tilgængelig alle steder.
Interessekonflikt og finansiering
Forfatterne har modtaget økonomisk støtte til
rejser og ophold fra Kommissionen for
videnskabelige Undersøgelser i Grønland og
Selvstyrets pulje til forskningsfremme.
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Diplomuddannelse i Arktisk Specialsygepleje

Uddannelsen var et deltidsstudium delt op i
fire moduler:

I efteråret 2012 var vi syv sygeplejersker, der
påbegyndte Diplomuddannelse i Arktisk
Specialsygepleje. Tre af os var fra Nuuk,
resterende fra kysten. En enkelt af os skulle
kun deltage i første modul. Fire af os har
afsluttet uddannelsen og to er sprunget fra
forskellige steder i uddannelsesforløbet.
Formålet med uddannelsen, som den stod i
studieordningen fra 2011, var bl.a. at
kvalificere os til, efter bemyndigelse, at
undersøge, diagnosticere og ordinere visse
lægemidler og igangsætte undersøgelser,
behandling og sygepleje og imødekomme
patientens behov for akut hjælp.
Uddannelsen skulle bl.a. kvalificere os til at
varetage højt specialiserede sundhedsfaglige
funktioner, rettet mod sundhedsproblemer hos
befolkningen i Grønland og det øvrige
arktiske område.
Adgangskravet var, at man var uddannet
sygeplejerske med minimum to års
erhvervserfaring, heraf gerne et års erfaring
fra Grønland. En enkelt af os, havde en
professionsbachelor bag sig, og havde derfor
været vant til at være studerende, mens et par
stykker af os havde ret så aldrende
sygeplejerskeuddannelser bag os (fra da man
var sygeplejeelev), og derfor følte, at vi
måske kunne have brugt et par
”mimrelektioner” op til.

1. Modul :
Sundhedsfremme og forebyggelse,
herunder introduktion - indsatsområder,
strategier og implementering –
sundhedspædagogik.
I alt 10 ETCS
2. Modul:
Arktisk specialsygepleje
 Kursus 1: Den akutte patient
11 ETCS


Kursus 2:
Familesygepleje
o Del 1 Børn og unge
o Del 2 Den voksne
o Del 3 Rehabilitering,
psykisk og fysis
9 ETCS

3. Modul:
Klinisk uddannelse
 En uge på Intensiv
 2 dage på Anæstesien
 1 dag i Sterilcentralen
 2 dage på Røntgen
 2 uger på skadestuen/akutfunktion
 5 uger hos læge på eget
regionssygehus
 Deltagelse i min. to fødsler
15 ETCS
4. Modul:
Afgangsprojekt
15 ETCS

Vi skulle bare lige lære at være studerende…
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1. modul, som også indeholdt en stor del
videnskabsteori, blev afsluttet med en skriftlig
gruppeopgave (at det var gruppeopgave var
obligatorisk). Dette stillede store krav til hver
enkelt deltagers samarbejdsevner. Der måtte
for nogles vedkommende slibes nogle hjørner.
For andre skabte det store frustrationer ikke
kun i forhold til det faglige indhold, men også
i forhold til samarbejde. Et råd i forhold til
gruppeopgaver er, at man skal være
opmærksom på, at man bliver bedømt
individuelt (under forudsætning af, at der er
en individuel del), så går man ikke helt galt i
byen, hvis man føler, at ens eget bidrag til
opgaven er nogenlunde.
2. modul blev første kursusforløb afsluttet
hhv. med en multiple choice opgave og en
praktisk prøve. Vi havde en
anæstesisygeplejerske fra DK, der er erfaren
underviser i ATCN-kurser. Så det var
spørgsmål fra disse lektioner, vi besvarede.
Derudover havde vi en praktisk eksamen med
fantomdukker (hhv. voksen og barn), hvor vi
trak en case. Her skulle vi stabilisere den akut
tilskadekomne/sygdomsramte. Andet
kursusforløb afsluttede vi med en individuel
skriftlig opgave, som vi havde 14 dage til at
lave. Som eksempel til at vise, hvad en sådan
opgave kunne indeholde, skrev Sanne opgave
om ”Kvinders apoplexi og rehabilitering” og
Hanne skrev om ”Mødet med patienten med
en funktionel lidelse”.
3. modul var det store klinikmodul på 9 uger.
Det var ret forskelligt hvad vi følte, at vi fik
ud af dette modul. Vigtigt er det, at man selv
er ret så opsøgende. Man har virkelig
mulighed for at fordybe sig. Tænk at have
muligheden som sygeplejerske, at kunne
bruge ubegrænset tid på den enkelte patient.
En mulighed, man ellers kun har som
studerende. Men også at have den mulighed
som ”voksen” sygeplejerske i eget
sundhedscenter – wow! Patienten blev altid
afsluttet efter konference med den erfarne
læge, man havde som supervisor.
4. modul påbegyndte vi sammen med
sygeplejestuderende på 8. semester, som
skulle gøre sig klar til deres bachelorprojekt.
Det var den samme
undervisning/forelæsninger, vi skulle
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igennem. Vi tilbragte 14 dage med
sygeplejestuderende. Det var godt og
fornyende at få flere medstuderende for en
kort periode. Her havde vi mulighed for at
skrive vores diplomprojekt i grupper, hvilket
vi dog takkede nej til. Det blev til syv uger i
mere eller mindre dyb frustration, og det var
meget lærerigt. Projektet blev afsluttet med et
mundtligt forsvar.
Efter endt uddannelse har vi begge været ude
at arbejde på sundhedscenter/sygeplejestation,
hhv. Ittoqqortoormiit og Kangerlussuaq, hvor
der kun er én sygeplejerske, hvor denne er
foruden læge i sidstnævnte. Akademisk må
man sig, at vi er blevet bedre rustet til bl.a.
kritisk stillingtagen til forskningsresultater og
til at varetage udviklingsarbejde.
I 2015 starter ny Diplomuddannelse i Arktisk
Specialsygepleje.
I den nye studieordning for
diplomuddannelsen, bliver ordet kronisk også
nævnt i formålet med uddannelsen. Det skal
nævnes, at vi i vores uddannelse også
beskæftigede os en del med problematikker
omkring sygepleje og behandling af kroniske
syge. Den nye diplomuddannelse vil blive
udbudt modulvist, men kan også tages som en
hel uddannelse. Hvis man tager hele
uddannelsen er modul 1 obligatorisk. Dette
modul starter d. 7. april og hedder
”Videnskabsteori og metode”.
Sanne Lund
Afdelingssygeplejerske,
Konsultationen, Regionssygehuset Sisimiut
Hanne Nyborg
Sygeplejerske,
Dronning Ingrids Sundhedscenter, Nuuk
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Teori og metode
Begrebet om hverdagsliv, som det bruges her,
er et teoretisk begreb. Det er en pointe, at
udgangspunktet i patienternes perspektiv
inddrager alle faggrupper. Derfor er der her
ikke kun tale om omsorg som fokus for
plejepersonalet, men som det at alle
faggrupper i sundhedsvæsenet har omsorgen
for patienternes ve og vel som centrum for
deres arbejde.

Hverdagsliv med sygdom
Patienters kulturelle perspektiver på
sundhedspraksis i Grønland
Af Tine Aagaard, Institut for Sygpleje og
Sundhedsvidenskab.
Artiklen er en let bearbejdning af et oplæg om
nogle resultater fra en ph.d.-afhandling med
ovenstående titel (forsvaret ved PI den 16.
september 2014), afholdt på et fyraftensmøde
på DIH den 11. december 2014.
Formål
Formålet med artiklen er at formidle nogle
forskningsresultater i forhold til følgende
spørgsmål:
•
•
•

Betydningen af at sundhedspersonale
har kendskab til det hverdagsliv hvor
patienter skal håndtere deres sygdom.
Hvordan viden om patienternes
hverdagsliv kan inddrages i
professionel praksis.
Patienters egne ressourcer i
fællesskaber og hvordan de kan
faciliteres under indlæggelse.

Baggrund
Interessen for hverdagslivet hænger blandt
andet sammen med udviklingen i
sygdomsmønsteret (her som i mange andre
lande), som betyder at flere og flere lever med
kroniske sygdomme i hverdagen – kræft,
apoplexi, hjertekar-sygdomme, diabetes, gigt
osv. Alle disse sygdomme er repræsenteret
blandt deltagerne projektet.
Desuden er der politisk de senere år kommet
øget fokus på hverdagslivet. I Inuuneritta er
der fokus på sundhedsfremme og
forebyggelse i hverdagen og i de nyeste
strategier, Kræftplan 2013 og National
sundhedsstrategi 2014, opprioriteres
rehabilitering, hvor der er fokus på borgerens
hele livssituation og hvor indsatser skal
bidrage til at borgeren kan opnå et
meningsfuldt liv med sygdom.
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Projektets viden er oparbejdet gennem
deltagerobservationer og kvalitative
interviews med patienter og pårørende på en
sengeafdeling på DIH. Flere af patienterne er
efterfølgende fulgt i forløb med interviews i
deres hjem over et par år, i alt 21 interviews.
Undervejs er desuden foretaget to
fokusgruppeinterviews henholdsvis i en bygd
og i Nuuk. Herudover er der foretaget 13
interviews med sundhedsprofessionelle,
fortrinsvis sundhedsassistenter og
sygeplejersker.
Hvad skal vi forstå ved hverdagsliv?
Hverdagslivet er det sted hvor mennesker
producerer og reproducerer deres liv i
fællesskab med andre. Folk har forskellige
vilkår og forudsætninger for deres liv, fx som
ansat i administrationen i Nuuk eller som
fisker i en bygd. Det betyder også at folk har
forskellige opfattelser af hvad et godt liv er og
derfor forskellige forventninger til samfundets
ydelser, fx når man bliver syg.
Hverdagslivet er konkret. Det er blandt andet
kendetegnet ved at folk dagligt bevæger sig
ud og ind af mange sammenhænge såsom
arbejde, uddannelse, hjem og familie,
fritidsaktiviteter osv. I hverdagen arbejder
folk aktivt for at få alle disse livsområder til at
hænge sammen, tidsmæssigt, praktisk og i
forhold til andre mennesker, ud fra hvad der
giver mening for dem selv.
Denne opfattelse af hverdagsliv lægger vægt
på, at mennesker er subjekter for deres eget
liv, og at deres værdier for et godt liv kommer
helt konkret til udtryk i den måde de lever
livet på i hverdagen.
Sygdom og hverdagsliv
Når man bliver syg bliver sundhedsvæsenet
og dets ydelser en del af hverdagslivets
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sammenhænge. Men kun som en tilføjelse.
Det centrale for folk er stadig at leve deres liv
med de vante aktiviteter. Men nu skal
følgerne af sygdom integreres i dette liv.
Gennem de sidste par hundrede år er sygdom
blevet udskilt fra hverdagslivet.
Biomedicinens fokus på at diagnosticere og
behandle sygdom som isolerede kropslige
størrelser har vundet dominans. Det skyldes
blandt andet biomedicinens store succes i
forhold til at bekæmpe infektionssygdomme.
Men samtidigt er betydningen af sygdom for
menneskers liv, og menneskers livsførelses
betydning for udviklingen af sygdomme,
blevet indskrænket til at handle snævert om
kroppen.

Et eksempel
Katrine var omkring 50 år og befandt sig midt
i et aktivt liv, da hun blev ramt af apoplexi.
Hun blev halvsidigt lammet og fik ekspressiv
afasi og kognitive skader. Under indlæggelsen
fik hun en times fysisk træning af en
fysioterapeut dagligt. Derudover havde hun
fået nogle redskaber hun selv kunne træne
med på stuen, men hun glemte at bruge dem.
Når familien kom på besøg om aftenen fik
hun dem til at gå med sig op og ned ad
gangen med et gangstativ.
Under indlæggelsen var det eneste der stod i
hovedet på Katrine, at skulle træne så hun
kunne komme tilbage til hverdagens
aktiviteter. I interviewet på hospitalet gav hun
udtryk for at hun kedede sig, og at hun gerne
ville udnytte tiden bedre. Selv gjorde hun
hvad hun kunne, men hun syntes ikke det var
nok.
Personalet på afdelingen mente at Katrine var
urealistisk i sine forestillinger om sin fysiske
rehabilitering, og på rapportmøderne blev det
diskuteret hvordan man kunne få hende til at
acceptere sin sygdom.

Megen nyere empirisk forskning i patienters
hverdagsliv gør det tydeligt, at sygdom er
forløb i menneskers liv – ikke kun kropslige
processer. Derfor må sundhedsprofessionel
støtte omfatte menneskers muligheder for at
håndtere livet med sygdom i hverdagen. Dette
projekt bidrager med viden om hvad sygdom
betyder for folks muligheder i hverdagen, og
dermed på muligheder for professionelle
indsatser.
Barrierer for at inddrage hverdagslivet
I tråd med det biomedicinske eller
sygdomsorienterede perspektiv er rammer og
procedurer i praksis tilrettelagt med henblik
på diagnosticering, sygdomsbehandling og
fysisk genoptræning. Ligeledes betragtes
sammenhæng i patienternes
behandlingsforløb ud fra et professionelt og
organisatorisk perspektiv. På den måde
risikerer patienter at blive passive modtagere
af behandlingstilbud, og det overses, at
patienter aktivt handler for at få hverdagslivet
med sygdom til at hænge sammen.
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Sideløbende med spørgsmålet om accept af
sygdommen, kunne man også have stillet
nogle andre spørgsmål, nemlig for det første:
Hvad det var for et liv Katrine var så ivrig
efter at komme tilbage til? Og for det andet:
Hvilke udfordringer stod hun over for i
forhold til at videreføre det?
Katrine og hendes mand var lige flyttet til
Nuuk da hun blev syg. Hun havde altid
arbejdet og skulle have været i gang med at
finde et nyt arbejde i Nuuk. Her var hun nu
helt anderledes stillet. Grunden til at hun og
manden var flyttet var at de gerne ville være
tættere på deres datter og børnebørn, og
Katrine havde glædet sig til at hente børnene i
institution om eftermiddagen og passe dem
indtil de skulle hjem om aftenen. Det var
heller ikke en mulighed nu. Det var disse
bekymringer der lå bag Katrines iver efter at
genoptræne sine fysiske færdigheder.
Da jeg besøgte Katrine et halvt år efter
udskrivelsen havde hun genvundet sine
fysiske funktioner, men hendes hverdag var
indholdsløs, og der var angiveligt ingen
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planer for hendes videre fremtid. Hvis de
professionelle under indlæggelsen, som
strakte sig over flere måneder, havde fået
viden om hendes tidligere liv og hvilke
problemer sygdommen havde skabt for den
fremtidige livsførelse, havde de kunnet støtte
hende i at opbygge nye perspektiver for
fremtiden under de nye betingelser, og ud fra
de ressourcer hun havde. De professionelle
har faglig viden om mulige udviklinger af
sygdommen og muligheder for støtte. Sat i
forbindelse med patienternes egen viden om
muligheder og ressourcer i deres liv kan de
professionelle yde støtte til, at patienter, der
kan se frem til et ændret liv med kronisk
sygdom, kan begynde at gøre sig nogle
forestillinger om muligheder for at håndtere
det aktivt.
Fysisk træning skal der selvfølgelig til, når
man er lammet efter en apoplexi. Men den
fysiske rehabilitering må suppleres med
indsatser i forhold til det liv, som den
apoplexiramte skal leve videre, med de
fysiske skader apoplexien har medført.
Personalet på sygehus kommer ofte til at
kende kroniske patienter godt når de er
indlagt i længere perioder. Dette kendskab
kan de bruge i samarbejdet med
socialrådgiveren på DIH og med kommunale
instanser, der overtager når patienterne bliver
udskrevet. Katrine havde som andre
handicappede fået et beskæftigelsestilbud,
men havde afslået, fordi det ikke interesserede
hende.
Samtidigt kan man sige at hun kunne have
profiteret – også helbredsmæssigt - af at
komme ud og være sammen med andre
mennesker og bruge sin krop og sine evner,
nu hun ikke havde et lønarbejde. Men de
eksisterende beskæftigelsestilbud passer ofte
dårligt til brugernes færdigheder og interesser.
Sundhedspersonale med kendskab til
patienternes hverdagsliv kan være med til at
pege på nye og andre muligheder for
beskæftigelse i rehabiliteringsforløbet efter
udskrivelsen. Kendskabet til patienterne kan
bruges i samarbejdet med de kommunale
instanser, fx på tværfaglige konferencer.
Der er endnu en pointe i Katrines historie:
Hun accepterede ikke at hun kun kunne få
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genoptræning en time dagligt og gjorde hvad
hun kunne for at optimere træningen, men
hun syntes stadig der var megen inaktiv tid
under indlæggelsen. Som professionel skal
man selvfølgelig informere patienter om
sygdommen og det kan være formålstjenligt
at få patienter til at acceptere at de ikke
kommer til at fungere kropsligt som før. Men
lige så vigtigt er det måske, at man
understøtter hvad folk gerne selv vil, og fx
støtter dem i at eksperimentere med deres
muligheder. Hvis folk får støtte til at
eksperimentere med det de selv ser som
vigtigt, for at de kan komme videre i deres liv
trods sygdom, så viser det sig ofte at de kan
meget mere end de professionelle tror ud fra
deres faglige viden.
Hverdagsliv og diagnosticering, behandling
og pleje
Indlæggelse er som sagt en del af patienters
hverdagsliv. Viden om hverdagslivet har ikke
kun betydning for rehabilitering, men også for
diagnosticering, behandling og pleje under
indlæggelse.
Diagnosticering
Det kommer klart til udtryk i min forskning,
at folk selv kender deres normale
reaktionsmønstre i hverdagen og hvordan
deres krop normalt fungerer, og derfor også
kan pege på når der er noget galt.
I projektet er der mange eksempler på at folks
egne vurderinger bliver overhørt. Fx har syv
ud af 10 interviewede kræftpatienter fortalt at
de gik til læge med symptomer gennem halve
år, før deres symptomer blev anerkendt. Det
står i kontrast til Kræftplanens anbefalinger
om at øge oplysningen til befolkningen om
symptomerne på kræft, fordi patienterne søger
læge for sent.
Foruden patienterne selv kan pårørende også
være kilde til viden om unormale tilstande. En
kvinde jeg interviewede, Naja, gik i et halvt år
med symptomer på noget der til sidst blev
diagnosticeret som en hjernetumor. Hendes
mand, Hans, havde forgæves forsøgt at råbe
lægerne op. Han fortalte hvordan Naja var
begyndt at fumle med madlavningen, hvilket
var usædvanligt da hun ellers var meget
dygtig til at lave mad. Ligeledes gik hun hen
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og sov mange gange i løbet af dagen, hvilket
heller ikke lignede hende, da hun plejede at
være meget aktiv og energisk. I interviewet
sagde Hans: ‘Jeg sagde til lægen, der er et
eller andet galt som jeg egentlig har det
dårligt med, fordi nu har vi været gift i 21 år,
så jeg kender hende godt, ikke, men hun
ligger bare og sover konstant uden at lave
noget – det har været sådan siden november’.
Denne viden kunne have bidraget til en
tidligere diagnosticering af sygdommen.
Konsekvensen af den sene diagnosticering var
at Naja blev blind.
Behandling
Også behandling må vurderes og prioriteres
ud fra dens betydning for patienternes
hverdagsliv.
Fx kommer mange patienter i den situation, at
de skal vælge mellem fortsat behandling eller
at afbryde behandlingen og tilbringe den
sidste tid i hjemmet. Her vil patienters
situation, muligheder og ønsker være
forskellige. Hvis de professionelle skal kunne
give relevant faglig rådgivning om behandling
i sådanne tilfælde, må de kende patienternes
hele livssituation.
Behandling kan også have betydning for hvor
patienten og familien vælger at bo. En kvinde
med nedsat nyrefunktion, Juliane, kunne se
frem til dialysebehandling i Danmark på et
tidspunkt. Hendes mand, Kurt, syntes de
skulle flytte fra den lille by, hvor de boede, til
Danmark med det samme, men selv ville hun
helst blive i Grønland på grund af nogle
familieforpligtelser. Denne konflikt blev
aldrig afklaret og løst, og det fik til
konsekvens, at da det blev aktuelt med
dialysebehandling var Juliane for dårlig til at
blive overflyttet, endsige flytte bopæl. Hun
risikerede nu at dø på DIH langt fra hjemmet
og de pårørende. Hvis hendes behandling, i
samarbejde med de professionelle, var blevet
sat i forbindelse med hendes spekulationer
vedrørende hverdagslivet/ familieforpligtelsen
kunne denne situation være blevet foregrebet.
Måske ville Juliane have tilsluttet sig Kurts
ønske om at flytte til Danmark, hvis hun
havde kendt prognosen. Måske ville hun og
Kurt være blevet enige om at blive i
Grønland, men med viden om forskellige
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muligheder i forhold til hvordan sygdommen
udviklede sig, fx at undgå overflytning til
Nuuk og i stedet blive i hjembyen.

Pleje
Også i den umiddelbare pleje har viden om
folks vaner og præferencer i hverdagslivet
betydning. Det gælder fx mad. Mange
patienter har det problem at de ikke kan spise
nok og er underernærede. Hvis man skal
hjælpe folk til at få næring nok må man kende
folks kulturelle madvaner, hvad de godt kan
lide at spise og sammen med hvem. Det er
ikke altid nok at tænke i næringsstoffer og fx
tilbyde patienterne proteindrikke. Det at spise
rummer sociale og kulturelle aspekter, som
ikke kan erstattes af kemiske stoffer. Mange
patienter i projektet fik fx bragt grønlandsk
mad af deres pårørende eller gik selv ud og
købte det, fordi de ikke fik mæthedsfølelse
eller tilfredsstillelse af den mad der blev
serveret på hospitalet 1.
Også situationen omkring måltidet har
betydning. Mange kan ikke gå ned i
opholdsstuen og spise sammen med andre,
men må spise i sengen på stuen. Nogen
ønsker ikke at spise sammen med andre men
foretrækker at spise i fred og ro på stuen. Men
sengestuen yder ikke altid de bedste rammer
for et måltid. Hans gjorde opmærksom på det
frastødende i at der blev taget blodprøver på
medpatienterne samtidig med at Naja sad og
spiste. En patient, Aviaaja, som ikke kunne
forlade sin seng, fortalte om ubehaget ved at
der blev skiftet ble på medpatienten under
hendes måltid. Man kan spørge om
patienterne skal indrette sig efter en
Det har været svært for interviewpersonerne at
sætte ord på hvad det var de manglede, når
hospitalsmaden ikke var tilfredsstillende. Selv om
de måske fik næringsstoffer nok, oplevede de en
sultfølelse. Flere har forbundet det at spise
grønlandsk mad med både fysisk styrke og livsmod.
1
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hospitalskultur – eller om hospitalskulturen
måske skulle indrette sig efter kulturelle vaner
i folks hverdagsliv?
Nogle udfordringer i sundhedspraksis
I det følgende vender jeg tilbage til det
rehabiliterende aspekt af professionel
praksis2.
De professionelle ved godt at patienter skal
hjem og klare livet med sygdom i hverdagen,
og der foretages også indsatser som inddrager
viden om patienternes muligheder i
hverdagen, fx når der rådgives om
førtidspension, når der tages stilling til
hjælpemidler og boligændringer i hjemmet
eller når de pårørende inddrages i at udføre
plejeopgaver. Men der er ofte tale om spredt
fægtning.
Politiske strategier og megen faglitteratur
begrebssætter ‘inddragelse’ af patienterne
som information og oplysning. Hvis
patienterne er informeret om sygdom og
behandling forventes de at samarbejde
omkring det. Dette kommer også til udtryk i
de praktiske rammer: Fx i form af skriftligt
materiale der beskriver behandlingsmetoder,
bivirkninger og hvad patienterne selv kan
gøre. Eller i form af samtaler mellem
professionelle og patienter, hvor patienterne
underrettes om resultater af undersøgelser og
behandling, om forskrifter for livsstil i
forbindelse med sygdom osv. Det er tiltag der
er nødvendige, men de kan ikke stå alene. Der
er også brug for procedurer til at opsøge
patienternes viden om deres eget liv. Men det
kommer nemt til at være op til den enkelte
fagperson, om der spørges til hvad patienter
og pårørende selv har at bidrage med i form af
viden om deres liv og deres egne
perspektiver, og hvordan det er muligt at
passe sundhedsvæsenets tilbud ind i deres
konkrete hverdagsliv – eller måske endda
finde nye måder at yde støtte på. På den måde
risikerer patienternes egne ressourcer at blive
overset, og det får ofte den betydning, at
sundhedsvæsenets indsatser rammer ved siden
2

I virkeligheden kan man spørge, om der er aspekter
af diagnosticering, pleje og behandling, der ikke har et
rehabiliterende sigte.
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af, er utilstrækkelige eller ligefrem opleves
irrelevante af patienterne.
Resultaterne af forskningen viser, at det ikke
kan betale sig ikke at inddrage patienternes
hverdagsliv og perspektiver. Som mange af
interviewpersonerne i projektet har peget på,
så er det dyrt, både menneskeligt og
økonomisk, ikke at følge op på en ellers
tilfredsstillende sygdomsmæssig behandling.
Patienterne efterlyser at sundhedspersonalet
lytter til dem og er opsøgende i forhold til
deres behov og muligheder i hverdagen.
Betydningen af sprog og kultur
Som jeg var inde på tidligere lever mennesker
under forskellige betingelser, eller inden for
forskellige livsformer, hvilket betyder at vi
har forskellige opfattelser af hvad et godt liv
er. Ofte vil personale der arbejder på DIH i
storbyen Nuuk have en anden livsform end
patienter der kommer fra byer og bygder, og
det kan skabe forståelsesvanskeligheder.
Sådanne vanskeligheder kan overvindes ved
at de professionelle sætter sig ind i
patienternes livsbetingelser og værdier. Det
kræver først og fremmest en professionel
anerkendelse af, at viden herom har betydning
i praksis.
I det grønlandske sundhedsvæsen er det
desuden ikke altid så ligetil at sætte sig ind i
disse forhold på grund af sproglige og
kulturelle barrierer mellem patienter og
personale.
I min forskning var jeg længe om at lære at
forstå mange af mine interviewpersoners
kulturelle udtryksformer. Fx at kritik ofte
udtrykkes på underforståede måder, og at det
ikke er alle problemer man som patient har
lyst til at betro en repræsentant for en dansk
institution og for en tidligere kolonimagt.
Disse vanskeligheder vil mange (især danske)
ansatte også opleve. Desuden er mange
patienter tilbageholdende med selv at
fremkomme med deres behov til personalet.
Denne tilbageholdenhed forstærkes af de
sproglige kommunikationsvanskeligheder.
Betydningen af at vise interesse
Sprogvanskelighederne fremgik af et af
interviewene på følgende måde. Det drejede
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sig om en kvinde fra en bygd, Nielsine, som
ikke talte dansk. Hun oplevede under
indlæggelsen at blive overset til fordel for de
patienter som godt kunne tale dansk. Hun
sagde: ‘Når personalet ikke udviser interesse,
så gør jeg det heller ikke. Interessen fra
personalets side – det giver mig styrke, det er
det der holder modet oppe’.
Denne udtalelse peger på hvordan man kan
prøve at overvinde sproglige
kommunikations-vanskeligheder: For det
første må man som professionel være
opsøgende over for patienternes behov, man
kan ikke forvente at de selv opsøger
personalet. Mange er for syge, andre holder
sig tilbage på grund af sproglige og kulturelle
barrierer. Ved at være opsøgende viser man
sin interesse.
For det andet: Interesse forudsætter ikke
nødvendigvis sproglig kommunikation. Man
kan vise sin interesse på mange måder, fx
med kropssprog. Interviewene i projektet har
vist, at patienterne er utroligt opmærksomme
på kropssprog, hvad personalet udstråler rent
kropsligt, fx travlhed eller interesse.
Den professionelle samtale
At etablere en god kontakt ved at udvise sin
interesse kan være det første skridt til at
etablere en samtale med patienten om det der
betyder noget i hans eller hendes liv med
sygdom, og hvad det derfor kan være relevant
at foretage sig som professionel.
Når samtaler om sygdoms betydning for
hverdagslivet ikke er vægtet højt kan det have
noget at gøre med, at i en praksis hvor
sygdomsorienteringen er prioriteret, regnes
patienters og pårørendes viden ikke for lige så
vigtig som viden om sygdom og behandling.
Derfor er det ikke anerkendt som en faglig
indsats at sætte sig ind i patienternes
hverdagsliv og perspektiver, og rammerne er
først og fremmest indrettet til samtaler, hvor
der skal indhentes sygdomsrelateret viden
eller patienten skal oplyses om sygdom og
behandling.
Ifølge resultaterne af forskningen mangler der
rammer for samtaler der kan inddrage
patienternes egen viden. Hvor man giver
patienten mulighed for selv at sætte ord på,
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hvad han eller hun ser som de væsentlige
problemer, og hvilke ressourcer han eller hun
har, altså hvilke muligheder den enkelte har
for at håndtere livet med sygdom. Man kan
støtte folk til at formulere sig om sådanne
forhold ved at spørge til livshistorie, livsform,
aktiviteter og socialt netværk. I den konkrete
samtale om hvordan hverdagen forløber
kommer det frem, hvad der er problematisk
og hvad der fungerer godt i patientens eget
perspektiv.
Samtalen er altså en forudsætning for at de
professionelle overhovedet kan finde ud af
hvad patienter har brug for, for at kunne
overkomme hverdagen med sygdom. Men
samtalen er også en erkendelsesproces, en
refleksion over sin situation. Dermed kan
samtalen også bruges som en fælles refleksion
mellem patient og professionel over
patientens situation.
Føromtalte Nielsine sagde blandt andet, at
hun var lettet over, gennem interviewet, at
have haft mulighed for at ‘resumere sin
sygdoms forløb’ som hun udtrykte det.
Gennem fortællingen om sit forløb, set fra
hendes eget perspektiv, gjorde hun sig nye
tanker om sine muligheder, der i hendes
tilfælde handlede om hvorvidt hun skulle
blive boende i sin bygd eller om hun skulle
flytte i ældrebolig inde i byen. Gennem
spørgsmålene til hendes hverdagsliv med
sygdommen gjorde hun sig nye tanker, fik
andre vinkler på problematikken, fik en ny
forståelse af sin situation.
Den professionelle samtale er altså ikke bare
et middel til at få indsigt i behov og
muligheder i hverdagslivet, som de
professionelle så kan gå hen og gøre med
hvad de vil. Samtalen er en mulighed for at
udvikle forståelsen af patientens situation ud
fra et samspil mellem patientens og de
professionelles forskellige viden om og
perspektiver på situationen. I samtalen
kommer patienternes viden om deres eget liv
og de professionelles faglige viden i spil. Fx
ved patienter ofte ikke nok om deres
muligheder. Det kan de professionelle bidrage
til med deres faglige viden ud fra patienternes
konkrete situation og deres perspektiv på den.
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Patienternes ressourcer i fællesskaber
under indlæggelse
Indtil nu har artiklen fortrinsvis handlet om
hvilken betydning det har, at
sundhedsprofessionelle inddrager viden om
patienternes liv i fællesskab med andre i deres
hjemlige sammenhænge. Men som jeg var
inde på i forbindelse med betydningen af
diagnosticering, behandling og pleje for
hverdagslivet, så har patienter også et
hverdagsliv under indlæggelse på hospital.
Eller sagt mere passende: Indlæggelse er en
del af deres hverdagsliv.
Under indlæggelse opbygger patienterne ofte
nye fællesskaber. Det kom tydeligt til udtryk i
projektet, da jeg interviewede på DIH.
Patienter bruger i stort omfang hinanden
under indlæggelse. Mange af de forhold
vedrørende hverdagslivet, som ikke kommer
til de professionelles kendskab, udveksler
patienterne med hinanden. De vender
problemer med hinanden, får inspiration fra
hinanden, hjælper hinanden. De der taler
dansk hjælper fx ofte de grønlandsktalende
med at forstå hvad der blev sagt til stuegang
eller i andre sammenhænge.
Patienterne udnytter også situationen som
indlagt til at foranstalte fælles aktiviteter. En
kvinde der var indlagt hyppigt og i længere
perioder, Inge, var kritisk over for de
manglende rammer for fælles aktiviteter
under indlæggelse. Blandt andet sagde hun:
‘Jeg ved godt vi alle sammen er her fordi vi
har et problem med vores krop […] Men lad
os snakke om noget dejligt, noget sjovt, noget
andet: Hvad kan vi gøre for at gøre os lidt
bedre, hvad skal jeg gøre når jeg kommer ud
herfra, hvad tror jeg, jeg kan gøre […] Der
burde faktisk være ansat i gåseøjne en
‘pædagog’ der ligesom kunne trække lidt i
[patienterne] og sige: nu går vi en
museumstur i dag, for dem der kan – nu
samler vi folk sammen og laver noget, ikke.
Der er nogen der kommer her og kender ikke
byen og tør ikke gå ud […] De kommer langt
væk fra, ikke også. Så kunne man udnytte
tiden ved at få noget ud af det’.
Inge fik dagligt nogle medpatienter med ud at
gå en tur i byen eller ned til vandet. Under
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tidligere ophold på det grønlandske
patienthjem i København havde hun været
med til at etablere et træningsrum og
arrangere fælles madlavning og fælles
udflugter.

Et andet eksempel handler om en ældre mand
fra en bygd, Søren. Tilfældigvis var flere af
hans venner fra bygden indlagt samtidigt med
ham, og de opholdt sig ofte i stuen på
afdelingen, hvor de fortalte historier for
medpatienterne - med stor succes at dømme
efter tilhørernes reaktioner. Efter at Sørens
venner var blevet udskrevet var der ikke mere
nogen til at opmuntre ham til at komme ud og
blande sig med medpatienterne. Herefter sad
han og blundede i en stol på sengestuen det
meste af dagen.
Fra det grønlandske patienthjem i København
er der mange eksempler på betydningen af de
fællesskaber patienterne opbygger. Blandt
andet fortæller patienter der har opholdt sig
dér om betydningen af fælles sang og musik
og historiefortælling.
Ovenstående eksempler fortæller noget om
patienternes behov – for at tale om deres
bekymringer og muligheder i fremtiden, for at
foretage sig noget der ikke har med sygdom at
gøre, for at få rørt kroppen og få frisk luft
m.m. En måde at facilitere sådanne aktiviteter
på kunne være at tilrettelægge rammer, der
inviterer til aktiviteter. Disse rammer kan
patienterne så selv udfylde ud fra deres egne
ønsker og behov. Det kunne fx være en
indretning af opholdsstuen, der fremmer
mulighederne for at kunne sidde og tale
sammen i fred og ro. Det kunne være rammer
for kulturelle sammenkomster i afdelingen,
arrangeret af patienter der har overskud. Det
kunne være et træningsrum til fri afbenyttelse.
Sådanne arrangementer ville ramme nogle af
de behov, patienterne i projektet har givet
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udtryk for. Pointen er, at patienter er aktive og
har ressourcer som også kommer i spil i
fællesskab under indlæggelse. Ressourcerne
kommer til syne når man undersøger livet
som indlagt fra patienternes
hverdagslivsperspektiv. Denne viden kan
bruges til at udvikle nogle rammer for at
patienterne kan udnytte de særlige muligheder
det giver, når mennesker på grund af sygdom
er bragt sammen.
I stedet for at hverdagen under indlæggelse
alene er struktureret i forhold til
undersøgelser og behandling, viser
forskningen også et behov for strukturer for
patienternes egne aktiviteter. Aktiviteterne er
et udtryk for, hvad folk selv mener kan
fremme deres sundhed og livskvalitet. Der
ligger en masse viden her, som
sundhedsvæsenet faktisk kunne lære noget af.
Opsummering
Forskningen har vist, at hvis ikke
sundhedspersonalet har kendskab til det
hverdagsliv, hvor patienter skal håndtere
deres sygdom, kan det have negative
konsekvenser.
For det første forhindrer det personalet i at få
øje på, at patienterne aktivt kæmper med at
passe de nye omstændigheder ind i deres
tidligere hverdagsliv. Når sådanne
problematikker vedrørende mulighederne for
at fortsætte livet med kronisk sygdom ikke
italesættes og diskuteres mellem patienter (og
pårørende) og professionelle, bliver
patienterne gjort til passive modtagere af
sygdomsbehandling, og de får kun delvist
støtte til at kunne håndtere deres sygdom.
Patienternes egne ressourcer bliver tabt på
gulvet.
For det andet: Alt hvad professionelle
foretager sig i forbindelse med sygdom og
behandling har med patienternes hverdagsliv
at gøre. Og indsigten i patienternes eget
perspektiv på deres muligheder i hverdagen er
selve forudsætningen for, at de
professionelles støtte kan blive effektiv og
relevant. Patienterne (og deres pårørende)
kender selv deres krop og deres normale måde
at fungere på i hverdagslivet. I stedet for at
overse denne viden kunne den inddrages og
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dermed blive et bidrag både til
diagnosticering og til overvejelser over
hvilken behandling der vil være passende og
relevant. Det gælder både patienternes egne
tanker om hvor de skal bo i forhold til adgang
til behandlingsmuligheder, om de
overhovedet ønsker at fortsætte behandlingen,
hvordan de får tilstrækkelig næring i forhold
til kulturelle madvaner, hvordan de fremover
skal holde sig beskæftiget osv. Kort sagt,
hvordan de kan få nytte af anstrengelserne for
at behandle deres fysiske sygdom.
Inddragelsen af patienternes viden og
perspektiver er yderligere vanskeliggjort af de
særlige betingelser i det grønlandske
sundhedsvæsen på grund af store sproglige og
kulturelle forskelligheder. Forskningen peger
på muligheder for at overvinde disse barrierer.
Selve interessen for patienternes hverdagsliv
med sygdom kan få patienterne til at åbne op
for at fremkomme med deres viden. Denne
interesse kræver ikke i første omgang
sproglige kundskaber. Men forudsætningen
for at vise denne interesse er selvfølgelig, at
patienternes egen viden og egne perspektiver
anerkendes som betydningsfulde for
professionel praksis. Det er blandt andet
denne betydningsfuldhed projektet bidrager
med viden om.
Opmærksomheden på patienternes
perspektiver, også gennem deres aktiviteter
under indlæggelsen, har desuden peget på
muligheder for at understøtte aktiviteter på
hospitalet, der fremmer det som patienterne
selv anser for positivt, mulighedsskabende og
sundhedsfremmende.
Resultaterne viser, at sundhedsprofessionelle
kan blive klogere på deres egne muligheder
for at udvikle deres faglige praksis på en både
effektiv og brugerorienteret måde, gennem at
inddrage patienternes viden og
perspektiver i tilrettelæggelsen af
professionelle interventioner. Professionel
praksis har faglig viden som patienterne har
brug for, men den må også erkende sig selv
som lærende i forhold til hvad patienter (og
pårørende) har at bidrage med.
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Forebyggelsesseminar

Af Tine Aagard

Formålet med seminaret var blandt andet at
’sætte fokus på effekten af
oplysningskampagner og risikoadfærd med
udgangspunkt i helt ny forskning, kaldet
”Flamingoeffekten”. Endvidere vil der blive
peget på forskellige måder at forebygge på og
disses relevans for Grønland vil blive
diskuteret’.

Den 5. og 6. november sidste år blev der i
Katuaq afholdt et tværfagligt seminar:
”Flamingoeffekten” og socialpejling,
forebyggelse og den grønlandske
retsbevidsthed.

På seminaret kom der megen konstruktiv
viden om forsknings- og udviklingsmæssige
tiltag frem, både her, i Danmark og
internationalt, viden der kan virke som
inspiration på tværs af både landegrænser og
fag- og sektorgrænser. Undertegnede deltog i
seminaret begge dage. I det følgende refereres
fra udvalgte oplæg og fælles diskussioner.
Seminaret var arrangeret af undervisere og
studerende ved (det daværende) Ilimmarfik
Instituttet. Der var mellem 65 og 75 deltagere
fra retsvæsenet, politiet, Departementet for
Familie og Justits, Departementet for
Sundhed, Bedre Børneliv, kommunens Børneog Familiecenter samt Tidlig Indsats, forskere
fra universiteter i Danmark og Mexico og
endelig forskere, undervisere og studerende
fra Ilisimatusarfik.
Baggrunden for afholdelsen af seminaret var
den mangelfulde viden vi som samfund har
vedrørende effekten af landsdækkende
forebyggelseskampagner. I invitationen til
seminaret hed det blandt andet: ’I den gode
sags tjeneste bliver der jævnligt gennemført en
lang række kampagner, der skal tjene et
forebyggende formål: Nedsætte kriminalitet,
nedbringe alkoholindtag, rygning, forebygge
tidlige graviditeter og meget mere. Hvad er
effekten af disse kampagner? Virker de? Kan de
have negative konsekvenser? Det bliver der
sjældent svaret på, eftersom der ikke findes
mange eksempler her i landet på, at disse
kampagner er blevet evalueret’.
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Lars Holmberg fra det juridiske fakultet på
Københavns Universitet fortalte om forskning i
unges misbrugsvaner ud fra ’Flamingoeffekten’,
som er et udtryk for dét at vi handler ud fra de
indtryk vi har af hvad normen er. Dette fører
ofte til det han kaldte ’sociale overdrivelser’ og
’flertalsmisforståelser’. Det store fokus på
misbrug i kampagner får folk til at tro at
problemet er mere udbredt end det er. Det kan
fx få unge til at drikke eller ryge mere, fordi de
tror det er en mere udbredt norm end tilfældet
er. Udforskning i Danmark og Sverige af
kampagner for at få unge til at drikke mindre
viser, at kampagnerne ofte har den modsatte
virkning, eller i bedste fald ingen virkning.
Dette kommer imidlertid ikke frem i
evalueringsforskning, som hovedsageligt
koncentrerer sig om enkelte succesfulde
kampagner. ’Social pejling’ er et begreb for at
korrigere sociale misforståelser og mindske
såkaldt risikoadfærd. En af metoderne er
’omvendte’ kampagner med fokus på det
positive man kan gøre. Det har dog vist større
effekt at samarbejde mere tæt med mindre
grupper, fx skoleklasser, om at italesætte
overdrivelserne og misforståelserne og lave
aftaler om praktiske tiltag ud fra andre normer.
Den overordnede ide er, at fortællingen om de
positive ting andre gør - ikke den moralske
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påpegning af hvad man bør gøre - øger
motivationen til selv at gøre det positive.

familien’ til ’Omsorgssvigt som et
samfundssvigt, ikke et individuelt svigt’.

Også Mariekathrine Poppel fra Institut for
Samfund, Økonomi og Journalistik Afdeling
for Sociale Forhold ved Ilisimatusarfik var inde
på betydningen af at fokusere på ressourcer. I
sammenhæng med socialt arbejde pegede hun
blandt andet på, at begrebet ’social arv’ ofte
bliver brugt som forklaringen på problemer –
altså en personliggørelse af sociale problemer.
Når sociale problemer bliver forstået på denne
måde, sagde Mariekathrine, bliver mennesker,
der bærer på nedarvede sociale problemer, ofte
opgivet, fordi ’der er alligevel ikke noget at
gøre’.

Den mexikanske psykolog Elena de Casas
fortalte om sit arbejde blandt kvinder i
lokalsamfundene i Mexicos slumkvarterer. Her
er vold mod kvinder et kæmpe problem, og
Elena fortalte om sit og sine kollegers arbejde
med at etablere sociale netværker i samarbejde
med kvinderne med henblik på fælles løsning af
problemerne, blandt andet gennem
samtalegrupper, undervisning, adgang til
kontraception og abort m.m. Mexicos
befolkning er enorm og problemerne er
overvældende, men, sagde Elena, når man
dagligt oplever folks lidelser kan man ikke være
ligeglad. Hun fremhævede, at de sociale
problemer som folk taler så meget om her i
Grønland, vold, misbrug, selvmord osv, findes
overalt i verden, og at problemerne er
strukturelle, ikke kulturelle. En stor forskel
mellem Grønland og Mexico er imidlertid, at
her i Grønland er der politisk og økonomisk
opbakning til at løse problemerne! Men det må
gøres i dialog med de mennesker det handler
om.

På den måde bliver dårlige erfaringer med
problemløsninger gjort til et spørgsmål om
problematiske personer, og dette hindrer
forandring. Hvis man vil gå konstruktivt til
værks må man fokusere på de ressourcer folk
har.
Med udgangspunkt i det
communitypsykologiske projekt ’Paamiut
Asasara’ talte Peter Berliner fra Danmarks
pædagogiske Universitet om de positive
effekter af at spørge til folks egne ressourcer og
hvad de selv gerne vil. Folk har selv viden om
hvordan deres problemer kan løses, men denne
viden skal ofte faciliteres. Ved at etablere en
dialog kan forskere og professionelle bruge
deres egen viden og ressourcer ind i den
kollektive proces. Peter lagde vægt på, at der er
god evidens for, at denne ’community’-tilgang
til forskning virker. Tilgangen er udtryk for, at
forebyggelsesindsatser må være brede – man
kan ikke satse på at skabe virkningsfulde
forandringer ved at påvirke enkeltfaktorer. Peter
pegede også på det forhold, at problemer der
opstår som følge af samfundsmæssige
betingelser ofte ender med at blive udpeget som
de egentlige problemer, fx
’misbrugsproblemer’, selv om de har deres rod i
problemer uden for individet. Det er ’en
aggressiv diskurs’. I stedet for at fokusere på
problemerne må der spørges til, hvad der
fungerer. Og man kan ændre diskursen. Fx fra
’Grønland er et voldeligt samfund’, til:
’Grønlænderne har overlevet både det barske
klima og kolonialismen’. På samme måde må
man ændre diskursen om ’Omsorgssvigt i
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I diskussionerne om interventioner kom der
mange aspekter frem om muligheder og
begrænsninger. Jette Eistrup fra Bedre Børneliv
pegede på det problematiske i at der efter
kommunesammenlægningerne mangler steder
at henvende sig når man har problemer. Dette
modvirker integration.
Foruden dialog og ændring af diskurser blev det
også fremhævet, at der må ændres på de
konkrete forhold. Her blev blandt andet nævnt
at der må skabes flere arbejdspladser. I den
forbindelse blev der også peget på en vigtig
pointe, nemlig at der er behov for at udvide
selve arbejdsbegrebet. Arbejde er ikke kun
’lønarbejde’, men må også omfatte frivilligt
arbejde, kunst, husflid m.m. På den måde kan
arbejde som social integration omfatte mange
flere mennesker.
Kriminolog ved det juridiske fakultet ved
Københavns Universitet, Flemming Balvig, som
for tiden deltager i en stor undersøgelse af
retsbevidstheden i Grønland, fortalte om nogle
af undersøgelsens delresultater. Bl.a. har man
undersøgt befolkningens indstilling til
principper for hvordan kriminalitet håndteres:
som resocialisering eller som hævn og/eller
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afskrækkelse. Her mener 77% af befolkningen
at kriminelle skal resocialiseres – i modsætning
til kun 29% i Danmark. Balvig så disse og andre
resultater som fingerpeg om befolkningens
ønsker om social integration af dømte.
Befolkningen i undersøgelsen giver udtryk for
at de tillægger ’hjælperelationer’ mellem
mennesker værdi. Dette skal udvikles i praksis,
foreslog Balvig.

De her refererede pointer fra seminaret kan
opsummeres således:
1. Den negative måde der tales om ’sociale
problemer’ på er faktisk med til at
forstærke problemerne. Det har en
positiv virkning i praksis at fokusere på
ressourcer. Folk sidder ofte selv inde
med løsningerne, det gælder om at få
den viden frem gennem dialog.
2. Sociale problemer er strukturelle, ikke
individuelle. Det peger på at det er
strukturer der må forandres – ikke
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individer. Eller sagt på en anden måde:
De strukturelle muligheder for, at
individer kan håndtere deres liv, må
forbedres.
3. Politisk, økonomisk og
befolkningsmæssigt er Grønland godt
rustet til at løse de sociale problemer –
der er mange muligheder! Nogle af
disse muligheder er kommet frem i de
forsknings- og udviklingsprojekter der
blev fremlagt på seminaret. Alle
projekterne tager udgangspunkt i folks
egen viden om problemer og løsninger.
Et positiv, konstruktivt fokus i socialt- og
sundhedsarbejde kræver opbakning både
politisk og administrativt og i den daglige
kontakt mellem
borgere/brugere/klienter/patienter på den ene
side og forskellige former for professionelle på
den anden side. Inspiration fra seminaret er
hermed givet videre 
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Kulturnat i Ilimmarfik
Der kom mange interesserede fra børn til ældre
og kiggede på de ting vi har fået med fra skolen.
Der var flere der prøvede lemon swap og
saturationsmåler. Der er blodtryksmåler,
forbindinger, sprøjter, patienttøj,
isolationskitler, kateter, bøger fra 1.semester.
De fleste kiggede på anatomi- og fysiologi
bogen. Vi uddelte pjecer om uddannelsen, og
adgangskravene til uddannelsen til dem der var
interesseret i uddannelsen.

Der var flere der troede Bamsehospitalet var her
i Ilimmarfik, vi henviste dem til SANA.

En lille pige blev meget ked af det da hun ikke
nået Bamsehospitalet, så lavede vi et lille
hospital, og ordnede hendes brækkede arm, det
blev hun rigtig glad for.

Der var en lille pige som var meget fanget af
stetoskopet.
Studerende på 5. semester fremlagde deres
folkesundhedsprojekter. Projekterne handler om
’Prævention og abort i Grønland’ og ’Selvmord
i Grønland’.
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Aktive PK-medlemmer på landkortet
Der skal bare være 4 ansatte i et givent fagområde, for at i kan vælge en tillidsrepræsentant.
Der mangler TR i Aasiaat, Maniitsoq, Uummannaq, Ilulissat, Nanortalik og Qaqortoq.
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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.
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Til opslagstavlen
PK´s bestyrelse:

Tillidsrepræsentanter:
Regionssygehuset Aasiaat: Mangler
Regionssygehuset Sisimiut: Cecilia Karla Olsen

Formand, Inuuti Fleischer

Regionssygehuset Qaqortoq: Mangler
Regionssygehuset Ilulissat: Mangler

Næstformand: Ken Jensen

Fælles tillidsrepræsentant DIH: Kir. Amb, DIH: Kit Funch
Bergmann (FTR)
K1, DIH: Elisabeth Bernhardsen Rasmussen
K 2, DIH: Mats Aavik
K3 DIH: Mangler
M1, DIH: Christine Boelt Andersen
M2, DIH: Mangler
OP, DIH: Lissi Bech Ottosen
Anæstesi, DIH: Helle Berg
Intensiv / Kir. Dag afsnit: Caroline Dollerup-Scheibel

Dorthe Møller

A1, DIH: Fælles organisation tillidsrepræsentant
Sundhedsassistent Frank Simonsen
Røntgen: Tanja Vodstrup
Britt Hjorth Christensen

Dr. Ingrids Sundhedscenter, Nuuk: Marie Rosenberg Hansen
Tasiilaq Sundhedscenter: Tupaarnaq T. Maqe
PI, grundlæggende sundhedsuddannelse: Mangler
Ilisimatusarfik/UNI: Mangler
Utoqqaat Illuat, Nuuk: Mangler

Pauline Olesen

Se kontaktinfo på www.pk.gl under Tillidsrepræsentanter
Hold dig opdateret, følg med på vores nye hjemmeside:
formandens blog, nyheder, pressemeddelelser,
overenskomster og meget andet spændende.

Olga P. Berthelsen

www.pk.gl

Hannah Højgaard Pedersen
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Til opslagstavlen
Sekretariatets åbningstider:
Besøg os her:

Telefontid:
mandag, tirsdag, torsdag og fredag
kl. 9.00-14.00

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

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:

Inuuti Fleischer
Tel: +299 361060
Mobil: +299 533717
Email: formanden@pk.gl

eller besøg os her:
Peqqissaasut Kattuffiat
Noorlernut 8 – 004, Box 670
3900 Nuuk:

Sekretariatsleder:

Anette Melchior Jensen
Tel: +299 361061
Mobil: +299 582669
Email: sl@pk.gl
Fax: +299 322177
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