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Tikiusaaq 

Medlemsblad for Peqqissaasut Kattuffiat,  

Sygeplejersker og Radiografers fagforening i 
Grønland. 

Bladet udgives af bestyrelsen 

Ansvarshavende redaktør: Inuuti Fleischer 

Redaktør Olav Ø. Pedersen 

Faglig redaktør: Tine Aagaard Phd 
studerende, Institut for sygepleje og 
sundhedsvidenskab, Nuuk 

	  
	  
Forfattervejledning	  til	  Tikiusaaq	  
	  
Tikiusaaq udkommer to til tre gange årligt. 
Redaktionen modtager løbende materiale fra 
læserne.  

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

Manuskripter skal skrives i A4 format med 
enkelt linjeafstand og 2,5 cm margen samt 
med skrifttype Times New Roman 12 pkt. 
Der skal ikke bruges orddeling.  

Manuskripter skal følge 
forfattervejledningens krav og sendes 
elektronisk til redaktionen formateret i 

Microsoft Word. Eventuelle illustrationer, fx 
billeder, sendes i separate filer. 

Manuskripter sendes til formanden@pk.gl  

Indlæg der optages i bladet dækker ikke 
nødvendigvis Peqqissaasut Kattuffiats og/eller 
bestyrelsens synspunkter, men står for 
forfatterens egen regning.  

OBS:  

Den sidste side er en riv ud og hæng op side 
med kontakt informationer for sekretariatet! 

Forskning er uddannelse - Uddannelse er 
forskning  

Sammenhæng - sammenhold 

 

 

 

 

Bøger	  sekretariatet	  i	  Peqqissaasut	  
Kattuffiat	  anbefaler	  at	  man	  læser:	  

• En	  Afrikaner	  i	  Grønland,	  af	  
Tété-‐Michel	  Kpomassie.	  

• Kalak,	  af	  Kim	  Leine.	  
• Tunu,	  af	  Kim	  Leine.	  
• De	  usynlige	  grønlændere,	  af	  

Iben	  Mondrup.	  
• Verdens	  nordligste	  læge,	  af	  

Aage	  Gilberg	  
• Når	  en	  tanke	  bliver	  født,	  af	  

Ruth	  Lange	  
• Imaqa,	  af	  Flemming	  Jensen	  

	  
Alle	  er	  velkomne	  til	  at	  skrive	  et	  resume	  
af	  en	  bog	  man	  syntes	  er	  god	  og	  almen	  
nyttig.	  Blot	  skal	  resumet	  fremsendes	  til	  
sekretariatet,	  som	  vil	  indrykke	  det	  i	  
næstkommende	  Tikiusaaq.	  
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Kære	  medlemmer	  
	  
Det er mig en stor glæde indledningsvis at 
kunne skrive, at dette nummer af Tikiusaaq 
rummer mange indlæg fra sygeplejersker, 
som har lavet undersøgelser og forsket i 
sygepleje, alle med udspring fra Grønland. 
Det kan vi kun være stolte af. Der er 
spændende indlæg fra NunaMed 2013, som 
foregik i begyndelsen af september 2013. 
Indlæg fra sygeplejersker! 

Peqqissaasut Kattuffiat har gennem flere 
NunaMed konferencer været med i 
arrangementskomitéen, og i den forbindelse 
skulle formanden sammen med andre 
personer holde en kort velkomsttale ved 
åbningen af konferencen. Ved et kig på 
deltagerlisten var det mig en stor glæde at 
kunne konstatere, at ud af 300 deltagere, var 
100 af disse sygeplejersker og 
sygeplejestuderende, de fleste herfra landet. 
Dette bekræfter, at sygeplejersker er en 
faggruppe, som bliver mere og mere synlige i 
forhold til forskning. Jeg finder det utroligt 
vigtigt, at der bliver forsket ud fra 
sygeplejerskernes/sygeplejens og 
samfundsmæssige perspektiver, således at det 
ikke kun er forskning med de 
naturvidenskabelige briller på, at der kommer 
lidt ”modvægt” set med sygeplejens briller. 

NunaMed konferencer har international 
interesse, hvor der kommer forskere fra andre 
lande, og ad tid er forskning inden for 
sygeplejen i Grønland blevet en del af 
konferencen, hvilket er med til at sætte 
Grønland og sygeplejen på verdenskortet. 

Sundhedsplejerskerne Iben og Sabine med 
deres poster var gode ambassadører for 
Grønland i Australien til ICN’s konference 
her i foråret. Godt gået, torrak! 

Lad sygeplejen udvikle sig, lad os give tid og 
rum til de, der gerne vil forske. Det skal der 
være plads til, og det bør have en høj prioritet. 
Også selv om vi har travlt. 

September var også måneden, hvor der var 
formandsvalg. Der var kun én opstiller, jeg 
valgte at genopstille, fordi jeg fortsat gerne vil 
arbejde for en organisation som PK, hvor der 
fortsat er mulighed for organisatorisk 
udvikling, synlighed internt og eksternt, 
åbenhed og tillid i forhold til 
samarbejdsrelationer. Vi skal være stolte af at 
være sygeplejersker, og vi skal blive bedre til 
at fortælle de gode historier til borgerne ude i 
samfundet og det politiske niveau. 

Der har været suppleringsvalg til bestyrelsen i 
oktober måned, og det er mig en glæde at 
kunne meddele, at PK nu har en fuldtallig 
bestyrelse på i alt 7 medlemmer. De to nye er 
Olga P. Berthelsen og Hannah Højgaard 
Pedersen. Velkommen til dem, jeg glæder 
mig til samarbejdet. Jo flere vi er, jo stærkere 
er vi. 

HUSK generalforsamlingen i Peqqissaasut 
Kattuffiat torsdag 7.november 2013 kl.18.00! 
VELMØDT! 

Dette nummer af Tikiusaaq er lidt anderledes 
end de forrige – der er juristens klumme, 
præsentation af et bestyrelsesmedlem, der er 
noget om ytringsfrihed. 

Ytringsfrihed – vores grundlovssikrede ret – 
der blev afholdt et fyraftensmøde på D.I.H. 
for samtlige medlemmer af PPK, hvor 
Sundhedsledelsen også var inviteret. Det er et 
skridt på vejen til en åben dialog. 

Det er i alles interesse, både PK og resten af 
PPK, PK /PPK-medlemmer og arbejdsgiver, 
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at blive oplyst om retten – samtidig i samme 
rum. 

Sekretariatet er fortsat uden sekretariatsleder, 
jeg håber dog på, at vi finder en snarlig og 
fremtidssikret løsning på situationen. 

 

God læsning. 

Inuuti Fleischer 

Formand 

 

Ilisimatusarneq ilinniarneruvoq - Ilinniarneq 
ilisimatusarneruvoq 

Ataqatigiinneq – ataatsmimoorneq 

 

Asasakka ilaasortat 

Nuannaartugigeqaara aallarniininni 
allasassinnaagama, una Tikiusaaaq 
saqqummertoq imaqarmat peqqissaasut 
ilisimatusarnerannik misissiuisimanerannillu 
paasissutisssanik, tamarmik nunatsinniit 
aallaavillit. Tulluusimaarnanngitsuunngilaq. 
NunaMed 2013-imi, september-i 
aallartisimalersoq pisoq, saqqummiunneqartut 
soqutiginarluinnartut. Peqqissaasut 
saqqummiussaat! 

Peqqissaasut Kattuffiat NunaMed-imi 
isumasioqatigiittarnermi 
aqqissuuseqataasarsimavoq, tassangalu 
tunngatillugu ammaanersiornermi siulittaasoq 
tikilluaqqusilluni oqaaseqartitaavoq allat 
peqatigalugit. Peqataaniarlutik 
nalunaarsimasut allattorsimaffiat 
takuinnarlugu nuannarutigisimaqaara 
takusinnaagakku inuit 300 –usuni 

peqqissaasut peqqissaasunngorniallu 100-it 
peqaasut takugakkit, amerlanerillu 
nunatsinneerlutik. Taakkua 
uppernarsiinnarpaat, peqqissaasut 
tassaammata ilisimatusarnermi 
ersarissigaluttuinnartut. Pingaarteqaara 
peqqissaasut aamma ilisimatusartarnissaat, 
peqqissaaneq inuiaqatigiillu aallaavigalugit, 
taamaasilluni pinngortitamik 
ilisimatusarnermut tunngasut 
kisimiissanngimmata. 

NunaMed isumasioqatigiinnerit nunanit 
tamalaanit soqutigineqarput, ilisimatusartut 
ilisimatuullu peqataaffigisartagaat. Ukiunilu 
kingullerni peqqissaanermi ilisimatusarnerit 
aamma saqqumilaaraluttuinnarlutik 
isumasioqatigiinnerni. Kalaallit Nunaat 
peqqissaanerlu nunarsuarmi 
ilisarisimaneqalertillugit. 

Meeqqerisut Iben Sabina-lu Nunatta 
aallartitarivai pitsassuit Australiami ICN 
Conference-mi saqqummiussaqarnermikkut. 
Torraavusi! 

Peqqissaaneq ineriartortinneqarli, 
piffissaqartitsinneqarli 
inissaqartinneqarlunilu, ilisimatusarusuttunut. 
Inissaqartinneqartariaqarpoq, 
pingaartinneqartariaqarlunilu. Naak 
ulapikkaluaqaaluta. 

Qaammat september-i siulittaasussamik 
aamma qinersiviuvoq. Qinigassanngortitsoq 
ataasiinnaavoq, 
qinigassanngorteqqinniarlunga 
aalajangersimavunga, suli 
suliniuteqarusukkama peqatigiiffiup PK-p 
iluani, suli aaqqissuussanikkut 
periarfissaqarsorigakku, 
saqquminerulernissaq aaqqissuussaanerup 
iluani kiisaalu avammut saqquminerulernissaq 
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aamma periarfissaqarmat. Ammasuuneq 
tatiginninnerlu suleqatigisat akornanni. 
Peqqissaasuunerput tulluusimaarutigissuarput, 
pikkorinnerulerfigissuarput oqaluttuat 
misigisat nuannersut inuiaqatigiinni 
innnuttaasunut oqaluttuarissallugit, kiisalu 
politikkikkut oqartussaasunut. 

Immikkut ittumik siulersuisunut 
qinersisoqarnikuuvoq oktober-i qaammat, 
nuannaarutigaaralu nalunaarutigisinnaagakku, 
PK-mi siulersuisut tamakkiisumik 
inuttaqalermata, tassa ilaasortat arfineq 
marluk. Ilaasortanngortut tassaapput Olga P. 
Berthelsen aammalu Hannah Højgaard 
Pedersen. Taakku tikilluaqquagut, 
suleqatiginissaat qilanaarivarput. 
Amerlanerugutta nukittunerussaagut. 

EQQAAMAJUK Peqqissaasut Kattuffiat 
ataatsimeersuassammat sisamanngorneq 
7.november 2013! 

Tikiusaaq una saqqummertoq siuliminit 
allaanerussuteqalaarpoq – inatsisileritooq 
immikkut inissaqartinneqarpoq, siulersuisunut 
ilaasortamik ilisarititsineqarpoq, kiisalu 
killiligaanngitsumik oqaaseqarsinnaaneq  
sammineqarluni. 

Killiligaanngitsumik oqaaseqarsinnaaneq – 
tunngaviusumik inatsimmi 
pisinnaatitaaffipput – pillugu sulereernerup 
kingorna august-imi ataatsimiinnermi 
sammivarput Sana-mi, PPK-mi ilaasortanut, 
kiisalu Peqqinnissaqarfimmi Aqutsisut 
ataatsimiinnermut qaaqquneqarlutik / 
aggersarneqarlutik. Tamanna alloriarneruvoq 
ammasumik attaveqarusunnermut. 

Tamanit soqutigineqarpoq, PK aamma PPK-
mit, ilaasortanit sulisitsisumillu assigiimmik 
ataatsikkut  paasissutissanik assigiinnik 
qaammarsaasunik pissarseqatigiinnissarput.  

Allattoqarfik maannamut suli pisortamik 
sulisoqanngilaq, neriuutigaarali qanittumi 
aaqqiisuteqarnissarput pissasoq, siunissamut 
qulakkeerinnittoq. 

 

Atuarluarisi. 

 

Inuuti Fleischer 

Siulittaasoq  
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Formandens	  blog:	  
mandag den 22. april 2013 

killiffik /status  

Asasakka ilaasortat 
Ulluni ukunani allattoqarfimmi pisut 
aaqqiivigneqarallarput inatsisilerituumik 
misiliummik suleqateqalernitsigut. 
Isumalluarfigaara. 
Saaffiginninnerit naliginnaasumik uannut 
ingerlanneqartassapput, soorlu mannamut 
taamatut ingerlasoqartoq. 
 
Tikiusaaq saaqqummeqqammerpoq. - 
www.pk.gl takusiuk. 
 
Siulersuisunut ilaasortat marluk 
sinniisusassallu marluk 
amigaatigineqarput - Sassartoqarli - nipisi 
pisariaqartippagut! 24.april 2013 nal.12.00 
killeqarpoq, suli angumerisinnaavarsi. 
 
Sapaatip akunnera tulleq Aasianni 
ilaasortanik PPK-mi ilaasortanut 
ataatsimiititsissuunga, ilaasortat qanimut 
tikillugit oqaloqatiginissaat qilanaarivara.  
 
Ajunngisunik kissaassillunga 
inuulluaqqusivunga  
Inuuti Fleischer 
Siulittaasoq  
 
 
Kære medlemmer 
I denne tid er der fundet en midlertidig 
løsning på sekretariatssituationen, idet vi har 
indgået et samarbejde med et advokatfirma, 
som skal prøves over nogle måneder. 
Jeg er fortrøstningsfuld. 
Henvendelser sker fortsat til undertegnet, som 
hidtil. 
 

Tikiusaaq er udkommet. Se venligst 
www.pk.gl 
 
Der er suppleringsvalg til bestyrelsen, vi 
mangler to medlemmer samt suppleanter - 
Stil op - vi har brug for jeres stemmer! 
Fristen er 24.april 2013 kl.12.00, så I kan 
stadigvæk nå det. 
 
Jeg tager til Aasiaat og afholder 
medlemsmøde for PPK-medlemmer i næste 
uge, jeg glæder mig til at møde og tale med 
medlemmerne, der hvor de er.  
 
De bedste hilsner 
Inuuti Fleischer 
Formand 

mandag den 27. maj 2013 

killiffiit - Update - Turen til Aasiaat samt 
Etisk Råd i Grønland?  

Asasakka ilaasortat 
Killiffiit nalunaarutigilaarpaaka. 
Qeqertarsuup Tunuani qitiusumik 
napparsimaviani sulisut 
ataatsimeeqatigigakkit 29.april, utoqqaallu 
illuanni sulisut ataatsimeeqatigalugit. 
Tikilluaqqussaalluarpunga. 
Kingusinnerulaartukkut angalaninni 
nalunaarusiara saqqummiutissuara. 
Aasiammiunut qujangaarpunga. 
Aqagu ualikkut "Ileqqussat Pillugit 
Siunnersuisooqatigiit?" IMAK-p 
ataatsimiittarfiani soqutiginnittunut 
ataatsimiititsisoqasaaq - workshop, ilaatigut 
PK-p siulittaasuattut oqaaseqassallunga sooq 
Ileqqussat Pillugit Siunnersuisooqatigiit 
sammissallugu pingaaruteqarnersoq.  
Pissaaq Noorlernut 23, nal.16.00- 
peqataaffigiuk! 
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Kære medlemmer 
Hermed lidt update. 
Jeg har været på formandsrejse til Region 
Disko, hvor jeg afholdte PPK-medlemsmøde 
på regionssygehuset i Aasiaat samt på 
alderdomshjemmet. Jeg fik en god 
modtagelse. Rejseberetningen udkommer lidt 
senere. Mange tak til medlemmer i Aasiaat. 
I morgen eftermiddag er der en workshop - 
Hvorfor et Etisk Råd i Grønland? Den 
afholdes i IMAK's mødelokale for 
interesserede, hvor jeg bl.a. som formand for 
PK, kommer med et lille oplæg om hvorfor et 
Etisk Råd i Grønland er vigtig. 
Det foregår i Noorlernut 23, kl.16.00 - kom 
og vær med. 
 
Inussiarnersumik / med venlig hilsen 
Inuuti Fleischer 
Siulittaasoq /formand  

søndag den 16. juni 2013 

qaammatit maj - juni pisoqarfik / maj - juni 
måned fyldt med aktiviteter  

Asasakka ilaasortat 
 
Maj-ip ulluisa naggataani 
Peqqinnissaqarfimmi aqutsisut nutaat 
ataatsimeeqatigaakka, siunissami 
suleqatigiinnissaq eqqartorlugu. 
Juni-p pingajuani Naalakkersuisut 
siulittaasuat Aleqa Hammond 
Aningaasaqarnermut nunamullu 
namminermut Naalakkersuisoq Vittus 
Qujaukitsoq sulisartoqarnermut kattuffiit 
siulittaasui allat peqatigalugit naapippugut 
ilisareqatigiilluta, siunissamilu 
suleqatigiinnissaq aamma sammillugu. 
 Juni-p tallimaani Peqqissutsimut 
Attaveqarnermullu Naalakkersuisoq Steen 
Lynge PPK-p siulersuisui 

ilisareqatigiinnertalimmik naapipput, 
tassanittaaq siunissami qanoq 
suleqatigiissinnaaneq eqqartorneqarluni. PPK 
misilittagaqarpoq ilisimaqarlunilu, tamakkulu 
Naalakkersuisup atorsinaavai piumaguni. 
Soqutigisaqatigiinneq aallaaviuvortaaq, 
tassalu ilaasortavut /sulisut. 
Naapeqatigiinnerit tamarmik neriunnermik 
pilersitsipput, suleqatigiikkusussuseq tamatta 
soqutigigatsigu ersersillugulu, 
suleqatigiinnerummi aqqani 
qivitseqatigiinneq pilersinneqarsinnaammat. 
PK-imi siulersuisut sinniisullu ulluni 
marlunni mini-seminareqarpugut 
pissarsiffiusumik. Sammineqarput sullivimmi 
atukkat, kattuffiup nittarsaanneqarnera kiisalu 
killiligaanngitsumik oqaaseqarsinnaaneq 
qanoq paasisariaanersoq. Taakkua saniatigut 
peqqissaanermi ileqqussat soqutiginaqisut 
sammineqarput. 
 
PK-p allaffia inoqassanngilaq 
matoqqassallunilu juli-p aallaaqqaataata 
tungaanut, sulinngiffeqanera pissutigalugu. 
 
Tamassi aasarsiorluarnissassinnik 
kissaappassi. 
 
Kære medlemmer 
Den sidste dag i maj havde jeg et møde med 
den nye Sundhedsledelsen i Styrelsen for 
Sundhed og Forebyggelse og talte om 
fremtidigt samarbejde. 
3.juni havde vi, formænd i Samrådet af 
faglige organistioner, et gensidigt 
præsentationsmøde med formanden for 
Naalakkersuisut Aleqa Hammond samt 
Naalakkersuisoq for finanser og 
indenrigsanliggender Vittus Qujaukitsoq, 
hvor fremtidigt samarbejde også blev drøftet. 
5.juni havde PPK's bestyrelse et møde med 
Naalakkersuisoq for Sundhed og 
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Infrastruktur, hvor vi også drøftede fremtidige 
samarbejdsmuligheder. PPK er i besiddelse af 
erfaring og viden, som Naalakkersuisoq kan 
gøre brug af. Vi har fælles interessenter, vores 
medlemmer, som er deres medarbejdere. 
Samtlige møder gav håb, vi var alle 
interesserede i at samarbejde, ved at 
samarbejde kan vi sammen løfte i flok. 
PK afholdt et mini-seminar for bestyrelse og 
tillidsrepræsentanter i 2 dage, hvor trivsel på 
arbejdspladsen, branding af en organisation 
og ytringsfrihed var i fokus. Desuden et 
spændende emne om etik i sygeplejen. 
 
PK's kontor er lukket frem til 1.juli, grundet 
ferie. 
 
Jeg ønsker jer alle en god sommer. 
 
Inussiarnersumik / med venlig hilsen 
 
Inuuti Fleischer 
Siulittaasoq / formand  

onsdag den 31. juli 2013 

Siulittaasussamik qinersinissaq 2013 allalu - 
Formandsvalg 2013 og andet  

Asasakka ilaasortat 
 
Neriuppunga aasarsiorluartusi. 
 
Siusinnerusukkut ilisimatitsissut 
eqqaaqqilaarpara, tassa september-ip 10-ata 
2013 tungaanut Peqqissaasut Kattuffiata 
siulittaasussaatut 
qinigassanngortittoqarsinaammat.  
Qinigassanngortinneq allakkatigut 
Peqqissaasut Kattuffiata allaffeqarfianut 
nassiunneqassaaq. 
September-ip 10-ani 2013 arlalinnik 
qinigassanngortittoqarsimappat 

qineqqusaarneq pissaaq, tamannalu 
naamassereersimassaaq 10.oktober 2013. 
 
Aammattaaq eqqaasitsissutigerusuppara 
ileqquusumik ataatsimeersuarnissaq 
pissammat 7.november 2013, 
oqaluuserisassanik siunnersuutit 
allattoqarfimmut nassiunneqassapput 
kingusinnerpaamik 1.september 2013. 
 
Peqqinnissaqarfimmi atorfinittitsineq 
unittinneqarallarporooq, neriuppunga sulisut 
amerlassusaat aallaavigalugit suliassat 
pingaarnersiorneqarumaartut, tassami sulisut 
ikippallaalersimagunik tamakkiisumik 
sulisoqarsinnaanngimmat. 
 
Suli aasarsiorluarisi. 
 
Inussiarnersumik inuulluaqqusillunga, 
Inuuti Fleischer 
Siulittaasoq 
 
 
Kære medlemmer 
 
Jeg håber, at I har en god sommer. 
 
Som tidligere meddelt vil jeg minde om, at 
der er formandsvalg, og frem til og senest 
10.september 2013 kan man sende skriftlig 
kandidatopstilling til sekretariatet i PK. 
Ved flere opstillere vil deres valgoplæg blive 
præsenteret 10.september 2013, og 
valghandlingen skal foregå senest 10.oktober 
2013. 
 
Desuden vil jeg erindre jer om at der er 
ordinær generalforsamling  7.november 2013, 
og punkter til dagsorden bedes sendt til 
sekretariatet senest 1.september 2013. 
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Jeg er blevet gjort bekendt med, at der pt. er 
ansættelsesstop i Sundhedsvæsenet, og jeg 
håber sandelig, at opgaverne bliver tilpasset 
ressourcerne, at der bliver prioriteret, idet for 
lidt personale ikke kan yde det samme som 
tilstrækkelig personale. 
 
Jeg ønsker fortsat god sommer. 
 
Med venlig hilsen 
Inuuti Fleischer 
Formand 

tirsdag den 3. september 2013 

Aasiannut - Turen går til Aasiaat  

 

Beretning fra formandens tur i Aasiaat 

Den oprindelige plan var at nå hele 
Diskoregionen: Qasigiannguit, Qeqertarsuaq 
og Aasiaat. 

 

Grundet vejrforholdene, hvor isen og vejret 
drillede i perioden, blev det Aasiaat i denne 
omgang. 

Grønland er et stort land med store afstande, 
og der er mange udfordringer forbundet med 
det. 

Meddelelsen blev sendt ud til de respektive 
arbejdspladser, Plejehjemmet og 
regionssygehuset, og jeg indbød til 
medlemsmøder efter fyraften, som PPK-
formand, hvor jeg bl.a. havde overenskomsten 
2012, lidt om PK og PPK, motivation til TR-
repræsentation som fast dagsorden. 
Derudover var alt åben til dialog. 

Jeg ankom til Aasiaat den 27.april og rejste 
tilbage til Nuuk 1.maj 2013. 

Plejehjemmet—Alanngunnguarmiut 

Det første møde om mandagen var med  
forstander Henriette Johansen, sygeplejerske 
samt Karen Søholm, hjemmeplejeleder—
sundhedsassistent, som også havde ansvaret 
for 3 bygder—Kitsissuarsuit, Akunnaaq og 
Ikamiut. Den sygeplejefaglige bemanding på 
tidspunktet bestod udover de to nævnte, også 
af sygeplejerske Lulu, ansat fra november 
2012 samt  sundhedsmedhjælper Louise, som 
bliver pensioneret 1.august 2013. Der er i alt 
60 ansatte i hjemmehjælpen og 
Alanngunnguarmiut, og der er plads til 47 
beboere på plejehjemmet.  

Plejehjemmet er delt op i 3 afdelinger : 
afdelingen for ikke plejekrævende beboere, 
afdelingen for demente og 
aktivitetsafdelingen, hvor der om dagen 
kommer borgere fra byen. Køkkenet er en 
enhed, som også servicerer borgere, der bor 
ude i byen i eget hjem eller ældreboligerne. 

Der er ikke ansat hverken fysioterapeut eller 
ergoterapeut på plejehjemmet. 

Der er åbenlyse udfordringer på 
plejehjemmet, som står til at blive udvidet. 
Processen er skudt i gang, der er dog stadig 
usikkerhedsmomenter, som endnu ikke er 
afklarede. Økonomien spiller en stor rolle. 

Kommunesammenlægningen i sig selv er 
også en udfordring, hvor kommandovejene 
synes at være længere end tidligere, og der 
går lang tid, inden henvendelserne bliver 
besvaret. Der opleves øget arbejdsmængde og 
færre økonomiske ressourcer til rådighed. 

Det opleves, at Sundhedsvæsenet stiller større 
krav til personalet på Alanngunnguarmiut. 

På mødet drøftede vi overenskomsterne, 
arbejdstidsaftalen og hviletidsbestemmelserne 
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samt tjenestetidsskemaer, som åbenbart bliver 
udfyldt anderledes i forhold til andre steder. 
Ligeledes drøftede vi rådighedsvagter, 
tilkaldevagter og rådighedstillægget. Denne 
beretning bliver sendt til Qaasuitsup 
Kommunia, afdelingslederen, vedhæftet 
overenskomsten, arbejdstidsaftalen og 
hviletidsbestemmelserne. Der er helt klart 
nogle ting, der skal pointeres. 

Jeg orienterede om PPK’s Kursusfond, som 
arbejdsgiver indbetaler til hver måned, og jeg 
opfordrede medarbejder til at søge midler fra 
fonden. 

Forstander Henriette har søgt den 
grundlæggende lederuddannelse fra efteråret 
2013, stor respekt for det. 

Der er fra lederens side et ønske om på sigt at 
højne faglige kvalitet i form af flere faglærte, 
herunder sundhedsassistenter og 
sygeplejersker til at løfte opgaven i et 
samfund, hvor der bliver flere og flere ældre, 
der skal drages omsorg for. 

Tak for et godt møde, Henriette og Karen. 

PPK bød på brød, kage, the og kaffe. 

 

 Møde med tillidsrepræsentant Sofie 
Broberg, regionssygehuset. 

Sofie er nyvalgt TR på regionssygehuset. 

Vi talte om aftalen for tillidsrepræsentanter 
for sygeplejersker, hvilken rolle en TR har på 
en arbejdsplads, en brobygger mellem 
kolleger og ledelse, en repræsentant i 
Samarbejdsudvalget m.v. 

PKA-mappen skal søges opdateret med 
tovholder—kontaktpersonen Lissi Ottesen, 
sygeplejerske på OP på D.I.H. 

Jeg vil sende Sofie opdateringsmateriale til 
Sofie’s TR mappe, 

Sofie blev orienteret om mødevirksomheden i 
TR-gruppen, og deltagere uden for Nuuk 
deltager pt. pr. telefon. 

Rundtur på regionssygehuset 

Alle vegne mødte jeg stor varme og 
imødekommenhed fra personalet, og jeg følte 
mig velkommen. 

Der er blevet oprettet en ”enhed” lige over for 
sygehuset, hvor dels sundhedsplejen, 
hjemmesygeplejen samt diabetesgruppen har 
til huse, således at den største del af den 
primære sundhedstjeneste er ude af sygehuset, 
hvilket giver god mening og har en vis 
signalværdi udadtil.  

Medlemsmødet  

Hele kantinen var fyldt med PPK-
medlemmer, en fantastisk oplevelse med så 
stor en tilslutning, jeg vil gætte på at der var 
omkring 30 fremmødte, hvis der ikke var 
flere. 

Formålet med rejsen var at se, lytte og få 
indblik i vores medlemmers 
arbejdsforhold/vilkår. 

Dagsorden lød på: 

¨  Velkomst og præsentation 

¨  PPK versus PK 

¨  Behov for lokale politikere /  tillidsrepræsentanter 
for hele PPK området 

 ¨ Kort gennemgang af overenskomster  og aftaler 

 ¨ Spørgsmål og kommentarer fra medlemmerne 

Kort om forhandlingssamarbejdet PPK, hvor 
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PK er en del af PPK, at vi sammen forhandler 
en kollektiv overenskomst på det overordnede 
plan, vi har en fælles arbejdstidsaftale, vi har 
en fælles Kursusfond, som jeg opfordrede 
samtlige til at søge, enten individuelt eller 
som et team, hvor der kan være tale om 
afholdelse af temadage lokalt. Det er vigtigt  
med et tværfagligt samarbejde uden at 
”miste” sin faglige identitet og sin faglighed, 
for vi kan hver især byde ind med vores 
kompetencer og løfte opgaven i flok. 

Jeg orienterede om mit samarbejde som 
formand med Styrelsen for Sundhed og 
Forebyggelse, hvor begge parter er 
interesserede i dialog og samarbejde. Jeg 
håber, at medlemmerne også betragter dette 
som vejen frem, da vi har fælles 
interessenter—nemlig medarbejderne, som er 
vores medlemmer. 

Medlemmerne er velkomne til at rette 
henvendelse til PK / PPK, også 
mellemlederne og lederne. 

Regionaliseringen afstedkommer fortsat en 
del udfordringer på forskellige planer. Vi 
oplever forandringstider / brydningstider og 
ting tager tid. 

Der er behov for at kigge på stillings– og 
funktionsbeskrivelserne, således de matcher 
den virkelige hverdag. I resultatpapiret ved 
overenskomstforhandlingerne skrev vi under 
på, at der skulle kigges på de nøglepersoner 
med spidskompetence, som får et udvidet 
ansvarsområde i forbindelse med 
regionsdannelserne. 

Hermed en opfordring til regionen allerede nu 
om at reflektere over disse. 

Der kom et forslag til næste 
overenskomstforhandling, som Marie Louise 

lovede at fremsende på skrift :-) 

Mange, mange tak for et godt fremmøde og 
et udbytterigt møde til jer alle. Tak til 
ledende regionssygeplejerske Birgitte, som 
har bistået med lokale og bestilling af 
forplejning. 

Dag nr. 2 

Dag nr. 2 brugte jeg på flere individuelle 
samtaler af forskellige karakter med 
forskellige fagpersoner, bl.a. vejledning i 
udfyldelse af tjenestetidsskema, gennemgang 
af arbejdstidsaftalen og 
hviletidsbestemmelser. 

Generelle betragtninger 

Som jeg har oplevet det på mine andre rejser, 
er mødet med medlemmerne der hvor de er 
utrolig vigtigt, og dette bekræfter PK’s 
eksistensberettigelse. 

Den glæde jeg så i mødet med medlemmerne, 
i PPK sammenhæng, at det er vigtigt med 
mødet. 

Regionsledelsen har store udfordringer i at få 
en region til at ”fungere” så godt som muligt 
under de rammer og vilkår, der er givet. 

Det er PPK /PK’s holdning, at hvis et 
samarbejde skal lykkes, er det vigtigt med et 
højt informationsniveau og en klar 
kommunikation.  

Arbejdsmiljø  

Mine observationer efter mødet med 
medlemmerne, er at der generelt er et godt 
arbejdsmiljø. Medlemmerne har travlt. 

 

Nye opgaver, som er af høj prioritet som 
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indsatsområder på det politiske niveau, bliver 
igangsat og skal søges løst med de 
eksisterende ressourcer. Det giver nogle 
udfordringer. 

Overholdelse af arbejdstidsaftalen er en 
udfordring, særligt på plejehjemmet. Det er 
dog fortsat PPK’s anbefaling/opfordring, at 
denne følges! 

I kommunen bliver lederen ”brugt” til at være 
på tilkaldevagt, hun oppebærer 
rådighedstillæg, men det er ikke ensbetydende 
med, at hun skal have tilkaldevagter. Der 
henvises til arbejdstidsaftalen og beskrivelsen 
af rådighedstillægget. 

Udvikling  

Kursusfonden blev præsenteret, og der blev 
opfordret til at søge den, da det er vigtigt 
fortsat at kunne holde sig àjour.  

Muligheden for at få ”viden” til at komme til 
sig blev også drøftet. 

Fagligt organisatorisk 

Der er en PK-tillidsrepræsentant på 
regionssygehuset, som skal finde sine ben 
inden for området. Det må være PK’s 
opfordring, at der bliver  afsat tid til TR-
arbejdet. 

Der er svært at rekruttere TR de små steder. 
Der er kommet en dialog i gang med HR-
chefen i sundhedsvæsenet om en evt. 
fremtidig ”konstruktion” af 
tillidsrepræsentation, dette vil blive taget op 
på et Hovedsamarbejdsudvalgsmøde.    

PPK/PK kan kun anbefale, at både vores 
medlemmer og lederne læser deres respektive 
overenskomster og arbejdstidsaftalen, som er 
ens for alle i PPK samt 

hviletidsbestemmelserne. 

Der blev begge steder lagt pjecer om PK´s 
visioner, foreløbig analyse af 
spørgeskemaundersøgelse om psykisk 
arbejdsmiljø, lavet af PK. 

1000 tak til alle i Aasiaat. I gør en forskel 
der hvor I er. 

Fortsat god arbejdslyst. 

Dejligt gensyn med Aasiaat Sygehus og 
medarbejderne, Aasiaat by og dennes borgere, 
denne gang som gæst i byen. 

Qujanaq! 

Inuuti Fleischer 

Siulittaasoq / formand 

Peqqinnissaq Pillugu Kattuffiit/Peqqissaasut 
Kattuffiat 

tirsdag den 22. oktober 2013 

Ukiaq 2013 / Efteråret 2013  

Asasakka ilaasortat 
 
September 2013 Dansk Sygeplejeråd 
ataatsimeeqatigaara, ilaasortanut 
nalunaarsuiffiit pillugit, tassami ukiut 
marlunngulerput ilaasortaanermut akiliisarneq 
Dansk Sygeplejeråd-imiilerami. Kinguneraa 
allaffissornikkut piffissaq maani PK-p 
allaffiani atorneqartartoq annikillineranik, 
taamaasilluni piffissaq allanut 
atorneqarsinnaanngorluni. 
PPK-mi kattuffiit allat ilaasortat qallunaat 
nunaanni ilaasortaafffigisai aamma 
ataatsimeeqatigivakka, PPK aamma 
siulittaasuufigigakku. 
Kiisalu nunat avannarliit Peqqissaanermi 
Ileqqorissaarnissamik Siunnersuisoqatigiit 
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ukiumoortumik naapinnerannik Stockholm-
imi peqataavunga, suliai 
soqutiginerluinnarput. Takorluukkama ilagai 
nunatsinni aamma Peqqissaanermi 
Ileqqorissaarnisamik 
Siunnersuisoqatigeeqalerumaartoq. 
Nunani avannarlerni Kalaallit Nunarput 
aamma Peqqissaasut Kattuffiat 
ilisimaneqarlualerpoq.  
 
Qeqqata Peqqinnissaqarfia ukiaq manna 
anguniaraluarpara, neriuppunga november-
imi angujumaarlugu. 
Peqqissaasut Illunut alakkaasartut maani 
Nuummi september-imi "pulaarpakka", 
suliaanik paasisassarsiorigalugit. Peqqissaasut 
sisamat suliaminnik nuannarinnittut, 
suliaminnullu tunniussimasut pulaarlugit 
nuanneqaaq tulluusimaarnaqalunilu. 
Peqqissaasut pinngitsoorneqarsinnaanngitsut. 
 
Allattoqqarfimmi suli kisimiikkallarpunga, 
taamaatumik saaffiginnissutit ilaatigut 
akissuteqarfigineqarnissaat ulluni marlunnik 
sivisunerusinnaanera naatsorsuutigineqassaaq. 
 
Ukiarsiorluarisi. 
 
Kære medlemmer 
 
I september 2013 havde jeg et møde med 
Dansk Sygeplejeråd vedr. medlemsservice og 
medlemsregister, det er efterhånden 2 år 
siden Dansk Sygeplejeråd overtog 
kontingentopkrævningen. Det er mærkbart, at 
adminstrationstiden er blevet mindre, og det 
giver lidt mere tid til andre opgaver i 
sekretariatet. 
Da jeg også er formand for PPK, af holdte 
jeg et statusmøde med de danske 
organisationer, som har samarbejde med de 
grønlandske faglige organisationer, der er 

med i PPK. 
Desuden deltog jeg i det årlige Nordisk 
Træf for Sygeplejeetisk Råd, som i år foregik i 
Stochholm. Spændende arbejde, en anden side 
af sygeplejen. En af mine visioner er at få 
etableret et Grønlandsk Sygeplejeetisk Råd. 
Grønland og Peqqissaasut Kattuffiat er nu 
kommet på verdenskortet i de nordiske lande. 
 
Jeg havde planer om at komme til Region 
Qeqqa i efteråret, jeg håber at nå det det i 
novembermåned. 
I september besøgte jeg hjemmesygeplejen 
her i Nuuk, Region Sermersooq, for at få lidt 
indblik i deres arbejde. Jeg mødte 4 glade og 
samvittigheds- og ansvarsfulde 
sygeplejersker, som jeg kun være stolt over at 
have mødt. Sygeplejersker samfundet ikke kan 
være foruden. 
 
Jeg er fortsat alene i sekretariatet, hvorfor 
man må påregne lidt længere svartid end 2 
dage. 
 
Jeg ønsker jer alle et godt efterår. 
 
Inussiarnersumik inuulluaqqusillunga / Med 
venlig hilsen 
 
Inuuti Fleischer 
Siulittaasoq / formand  
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Kend	  din	  bestyrelse	  
	  
Bestyrelsen i PK består af 5 personer, der alle 
er valgt for en 3 årig periode ved fredsvalg. 

Bestyrelsen har mange funktioner for PK, og 
med dette lille interview, prøver vi her at give 
dig et indblik i, hvem bestyrelsen er. 

Næstformand i PK, Ken Jensen har ladet sig 
interviewe som bestyrelsesmedlem og på 
spørgsmålet om, hvorfor han er med i 
bestyrelsen fortæller Ken, der til daglig 
arbejder som afdelingssygeplejerske på 
Dronning Ingrids Sundhedscenter, at han er 
med i bestyrelsen, fordi han synes, det er 
vigtigt, at vi sammen støtter hinanden, når der 
er brug for hjælp, det gælder både i forhold til 
arbejdsgiver og i forhold til daglig sparring. 
Videre pointerer Ken Jensen, at 
bestyrelsesarbejdet er vigtigt, fordi det er 
maskinrummet i PK, der ikke kan fungere, 
hvis ikke der er en aktiv bestyrelse. Ken ser 
således sit bestyrelsesarbejde både som en 
mulighed for at få indblik og indflydelse men 
også som en pligt for alle medlemmer til at 
sikre organisationens overlevelse og 
fremdrift. 

Ken kan videre fortælle, at han har været 
medlem af bestyrelsen siden 2012, og at han i 
øvrigt har boet fast i Grønland siden 2007. 
Ken regner med at fortsætte sit arbejde i 
bestyrelsen i hvert fald en periode endnu. 

Når Ken ikke er på arbejde eller laver 
bestyrelsesarbejde, så hygger han sig med sin 
familie, der består af Rikke (kone) og Gustav 
samt Jan Peter. 
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Juristens	  klumme	  
 
Peqqissaasut Kattuffiat har i 2013 indgået et 
nærmere samarbejde med Paulsen|Keldsen 
advokatanpartsselskab herunder særligt med 
advokat Britta Keldsen, der bistår formanden i 
det daglige både i forhold til generelle og 
konkrete sager. 
 
Af konkrete retssager har PK på nuværende 
tidspunkt 3 verserende sager ved domstolene, 
der drejer sig om 

- tilbagesøgning i løn (1 sag) samt 
- usaglig afskedigelse (2 sager) 

 
For så vidt angår sagen omkring 
løntilbagehold, så drejer sagen sig kort fortalt 
om en sygeplejerske, der har været 
midlertidigt ansat på en sygeplejerskestation 
og i den forbindelse fået et tillæg. I 
forbindelse med den midlertidige ansættelses 
ophør og hendes retur til et almindeligt 
sygehus er løntillægget imidlertid fortsat 
udbetalt, og spørgsmålet er, om dette tillæg 
skal tilbagebetales, eller om det må være 
arbejdsgivers ansvar, at tillægget udbetales i 
mere end et år efter hendes retur til 
sygehusvæsenet, herunder om det må være 
arbejdsgivers ansvar, at den pågældende ikke 
med rimelighed har kunnet gennemskue sine 
lønsedler i en grad, der gjorde hende i ond tro 
i forbindelse med modtagelse af tillægget. I 
den forbindelse er det PK’s holdning, at der 
videre skal ses på sagens proportionalitet, 
herunder tillæggets størrelse sammenholdt 
med den pågældendes løn i øvrigt samt 
selvfølgelig den endog meget lange periode 

der er gået fra forvaltningens side i relation til 
at korrekse fejlen. Der forventes dom i sagen i 
foråret 2014. 
 
For så vidt angår afskedigelsessagerne, så er 
det PK’s holdning i begge sager, at der er sket 
en usaglig afskedigelse og det forhold vil jo 
så blive efterprøvet ved domstolene. Disse 
sager forventes afsluttet i løbet af 2014. 
 
 

Etisk	  Råd	  i	  Grønland	  
Fredag 11.oktober 2013 havde 

arbejdsgruppen, bestående af Pauline Olesen, 

Rikke Bruun de Neergaard, Aaja Chemnitz 

Larsen og Inuuti Fleischer, foretræde for 

Inatsisartuts Familie- og Sundhedsudvalg, 

hvor vi præsenterede vores ide og arbejde. Vi 

afleverede et udkast til lovtekst om Etisk Råd 

i Grønland, hvilket blev positivt modtaget. 

Næste skridt er at præsentere dette for 

Naalakkersuisoq for Sundhed og Infrastruktur 

samt Naalakkersuisoq for Familie og 

Justitsvæsen. 

Samarbejdet har været fantastisk, og vi er lidt 

stolte af at være nått så langt. Der er oprettet 

en netværksgruppe, som består af mange 

interesserede, hvor nogle er tidligere 

medlemmer af Etisk Tænketank. 
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Ytringsfrihed	  -‐	  Når	  frihedsret-‐
tighederne	  kommer	  under	  pres	  
	  
I Danmark og Grønland bryster vi os af vore 
mange frihedsrettigheder eller 
menneskerettigheder, som vi værner om på 
samme vis som vores demokratiske styreform. 

Ytringsfriheden er for Danmark og Grønland 
lovfæstet i Grundloven, hvor der står således: 

”Enhver er berettiget til på tryk i skrift og tale at 
offentliggøre sine tanker, dog under ansvar for 
domstolene. Censur og andre forebyggende 
foranstaltninger kan ingensinde på ny indføres. ” 

Ligeledes er rettigheden skrevet ind i 
menneskerettighedskonventionen art. 10: 

”Stk. 1: Enhver har ret til ytringsfrihed. Denne ret 
omfatter meningsfrihed og frihed til at modtage 
eller meddele oplysninger eller tanker, uden 
indblanding fra offentlig myndighed og uden 
hensyn til landegrænser. Denne artikel forhindrer 
ikke stater i at kræve, at radio-, fjernsyns- eller 
filmforetagender kun må drives i henhold til 
bevilling. 

Stk. 2: Da udøvelsen af disse frihedsrettigheder 
medfører pligter og ansvar, kan den underkastes 
sådanne formaliteter, betingelser, restriktioner 
eller straffebestemmelser, som er foreskrevet ved 
lov og er nødvendige i et demokratisk samfund af 
hensyn til den nationale sikkerhed, territorial 
integritet, eller offentlig tryghed, for at forebygge 
uorden eller forbrydelse, for at beskytte 
sundheden eller sædeligheden, for at beskytte 
andres gode navn og rygte eller rettigheder, for at 
forhindre udspredelse af fortrolige oplysninger, 
eller for at sikre domsmagtens autoritet og 
upartiskhed.” 

Der gælder således en rettighed for os både i vores 
private liv og i vores arbejdsliv til frit at tænke og 
frit at ytre os om, hvad vi nu måtte finde på.  

Som nævnt i grundloven, så sker ytringen under 
ansvar, og det ligger nærmere heri, at vi ved lov 
kan begrænse ytringsfriheden eller i hvert fald 
gøre den under ansvar. Vi står således til ansvar 
for domstolene, hvis vi kommer med f.eks. 
injurierende eller racistiske udtalelser, og vi er i 
vores job måske underlagt en tavshedspligt, og 
står vi for en dommer som vidne, har vi videre 
pligt til at sige sandheden. 

Men over det hele stråler ytringsfriheden. 

Når man er ansat i det offentlige gælder der også 
en ytringsfrihed, men ikke overraskende kan der 
være situationer, hvor ledelsen berettiget kan 
begrænse mulighederne for ytringerne, eller i 
hvert fald knytte konsekvenser til udtalelserne 
herunder advarsler, afskedigelse eller bortvisning. 

Der skal dog rigtig meget til, førend en offentlig 
ansat person kan blive mødt med en konsekvens 
alene som følge af dennes offentlige udtalelser. 

Generelt gælder, at hvis en offentligt ansat person 
offentligt udtaler sig SOM PRIVATPERSON om 
noget, der ikke er inden for personens eget 
område, hvis personen ikke har indflydelse på 
området, hvis ytringen vedrører 
ressourcespørgsmål, hvis udtalelsen i øvrigt ikke 
er grov, eller hvis ytringen ikke får den store 
udbredelse, at så kan der ikke være konsekvenser 
for den pågældende i relation til dennes 
ansættelsesforhold. Spørgsmålet om 
ytringsfrihedens grænser vil dog altid blive 
underlagt en helt konkret vurdering. 

Ser vi lidt på praksis, så skal der altså ganske 
meget til førend en offentlig persons udtalelser 
bør få konsekvenser for dennes 
ansættelsesforhold. 

Såfremt du kommer i tvivl omkring nogle af 
ovenstående forhold er du altid velkommen til at 
kontakte Peqqissaasut Kattuffiat for nærmere råd 
og vejledning. 
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Trivselsundersøgelse	  	  blandt	  PK	  
medlemmer	  i	  forbindelse	  med	  
strukturreformen	  af	  det	  grønlandske	  
sundhedsvæsen,	  2011	  og	  2013	  
 
Generelt er der en meget høj andel af 
respondenterne der har valgt at uddybe deres 
besvarelse med kommentarer, 49 af 60 besvarede 
spørgeskemaer i 2011 og 29 ud af 43 besvarede 
spørgeskemaer i 2013. 

Mange faktorer påvirker sygeplejerskernes trivsel 
i enten positiv eller negativ retning, de kan 
sammenfattes på følgende måde:  

• Personalemæssige forhold på 
arbejdspladsen/afdelingen 

• Kommunikation, organisering og ledelse af 
arbejdet 

• Øvrige forhold såsom de fysiske rammer, eksterne 
samarbejdspartnere og infrastrukturelle forhold 
Det er en stor udskiftning/gennemgang af 
personale i det grønlandske sundhedsvæsen og 
mange har oplevet kortere eller længere perioder 
med personalemangel. Det er en stor udfordring 
og det nævnes af flere i trivselsundersøgelsen som 
havende negativ indflydelse på trivslen, dog synes 
organisering, ledelse og kommunikation af 
arbejdet at påvirke sygeplejerskernes trivsel i 
endnu højere grad. 

Helt central for sygeplejerskernes trivsel er at der 
en god kommunikation såvel internt på afdelingen 
som med andre faggrupper og øverste ledelse. Der 
skal være klare og opdateret procedurer og 
retningslinjer. Der er behov for medinddragelse 
og dialog i forbindelse med ændringer og 
beslutninger er afgørende for en positiv 
implementering. Organiseringen af arbejdet skal 
være på en sådan måde at der er tid til pauser, 
refleksion, faglig sparring med kollegerne og så 
sandsynligheden for overarbejde minimeres.       

Øvrige forhold som de fysiske rammer har også 
betydning for trivsel, ikke mindst er der ved 
flytning/opbygning af afdeling behov for flere 

ressourcer for at undgå negativ trivsel i form af 
stress og usikkerhed i dagligdagen.  

I det efterfølgende er der en sammenfatning af 
besvarelser til hver enkelt spørgsmål i 2011 og i 
2013, men det skal læses i sammenhæng da flere 
af kommentarerne går i gen på tværs af 
spørgsmålene. 

Oplever du, at der konstant er en stor 
arbejdsmængde, eller udsættes for stort 
tidspres? 

2011 

 Hertil svarer 40 % ofte; en sygeplejerske 
beskriver det således: 

”Der er konstant en stor arbejdsmængde, mange 
patienthenvendelser (planlagte, akutte, pr. 
telefon) samt skiftende personale (læger, 
sygeplejersker, jordemødre) som spørger meget 
og skal oplæres hele tiden. Alt 

dette tager tid og hvis der er sygemeldte er der 
ofte alt for stort arbejdspres, så man er helt 
færdige efter arbejde.” 

Der er 33 % der svarer sommetider, og de uddyber 
det med at det er i periode at arbejdsmængden er 
stor og at tidspresset betyder at der skal arbejdes 
hurtigt for at undgå overarbejde. Ligeledes 
nævnes pres fra øverste ledelse samt dårlig 
nærledelse som årsag til for stor arbejdsmængde 
og tidspres.  

Der er dog også sygeplejersker der svarer at de 
oplever en passende arbejdsmængde, at der tages 
hensyn til den enkelte medarbejder og at der er 
generelt er en god trivsel på arbejdspladsen. 

2013  

Hertil svarer ca. 37 % ofte og ca. 44 % 
sommetider, dette uddybes med at der er for 
meget arbejdet til for få personaler, kolleger der er 
sygemeldt, ofte udskiftning af ansatte og dermed 
oplæring af nye. Desuden bliver sen stuegang 
gentagne gange nævnt som en faktor der påvirker 
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trivslen negativt,  en sygeplejersker beskriver det 
således:  

"Ofte, oplever meget ofte at stort tidspres og 
arbejdsmængde, og det er hele tiden en spørgsmål  
om at prioritere. Især hvis nogle kolleger er 
sygemeldt og der ikke bliver kaldt andre ind, så 
kører vi weekendbemanding på hverdage. Der er 
et stort tidspres, da man som sygeplejerske ofte 
både har stuegang og medicin og samtidig skal nå 
at rapportere til gruppen. Tit får man først frokost 
kl. 13.30, og den bliver smidt ind i munden 
samtidig med vores middagsrefleksion." 

Sygeplejersker der oplever en konstant stor 
arbejdsmængde og eller udsættes for et store 
tidspres beskriver hvordan de hele tiden må 
prioritere og dermed også nedprioritere og udsætte 
opgaver til næste vagt eller næste dag.  Der 
mangler tid til refleksion og til opsummering på 
dagens opgaver 

Behovet for at prioritere betyder at det ofte er de 
administrative opgaver der udskydes og 
udviklingsopgaver der udsættes. 

Sker det ofte at du ikke når dine 
arbejdsopgaver? 

2011 

Hertil svarer 35 % sjældent og 31,6 % 
sommetider. Der er kun ganske få kommentarer til 
dette spørgsmål, men det påpeges at de patient-
relaterede opgaver altid prioriteres, og at akutte 
patienter naturligvis har 1. prioritet. Det kan 
betyder at der skal arbejdes stærkt eller gives 
videre til næste vagthold.  Udviklingsmæssige 
opgaver kan udsættes, men ikke patienterne.  

2013 

41 % svarer sommetider til dette spørgsmål.  
Positive kommentarer til dette spørgsmål, 
henviser til at vedkommendes afdeling har en 
arbejdsgang der generelt gør at de bliver færdige 
med deres patienter uanset hvad. Der henvises til 
synlig ledelse og kommunikation.  

 Er det tit nødvendigt for dig at arbejde over? 

2011 

Ca. 43 % arbejder sommetider over, mens det er 
nødvendigt for ca. 16 % ofte at arbejde over. 

Det er i sær akutte opgaver og patienter der 
medfører overarbejde, eller hvis der er operations- 
eller rådighedsvagt. Hele  21 % arbejder sjældent 
over og ca. 16 % gør det aldrig/næsten aldrig. Her 
beskrives arbejdet som 8-16 arbejde, ellers må det 
udskydes til næste dag.  Er der gode vagtplaner og 
konsultationerne planlagt så der er tid til 
regulering af forsinkelser sidst på dagen 
minimeres behovet for overarbejde. 

2013 

Her svarer næsten 70 % enten ofte eller 
sommetider. Igen nævnes at stuegang som årsag 
til overarbejde for dagvagter. En beskriver det 
således: "meget ofte overarbejde, i sær efter 
dagvagter, hvis man har stuegang og vil nå sine 
opgaver. Man får det dårligt hvis man skal 
efterlade en masse til aftenvagten, de har som 
regel også nok at se til." 

Frustration og dårlig samvittighed over ikke at nå 
sine arbejdsopgaver og dermed give dem videre til 
kollegerne vidner om at der flere steder er behov 
for en  drøftelse/retningslinjer af hvordan opgaver 
uddelegeres og hvilke opgaver det er i orden at 
give videre til næste vagt. 

Er det nødvendigt, at du arbejder meget 
hurtigt? 

2011 

Her oplever 40 % at det ofte er nødvendigt at 
meget hurtigt og ligeledes 40% at det sommetider 
er nødvendigt. Dette beskrives som nødvendigt at 
arbejde hurtigt af forskellige årsager: der er afsat 
et bestemt tidsrum til hver patient som skal 
overholdes for at minimere ventetiden og undgå 
ventelister.  Som tidligere beskrevet oplever flere 
ligeledes at det er nødvendigt at arbejde hurtigt for 
at undgå overarbejde. Specielt OP, skadestuen og 
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i akut konsultationen i lægeklinikken er det 
nødvendigt at arbejde hurtigt for at nå alle 
patienterne. Ved akutte patienter er det naturligvis 
nødvendigt at arbejde hurtigt. 

2013 

Mere end 95 % svarer at enten altid, ofte eller 
sommetider må arbejde hurtigt. At 
sygeplejerskerne ofte må arbejde hurtigt beskrives 
som acceptabelt hvis der er tale om perioder med 
spidsbelastninger med mange akutte og eller 
komplicerede patienter/ opgaver der betyder 
travlhed, men omvendt kritiseres travlheden hvis 
det skyldes den måde afdelingens hverdag er 
organiseret eller ledes på. 

 Oplever du, at der ofte bliver stillet 
modstridende krav til dig? 

2011 

Ca. 38 % oplever at der sommetider bliver stillet 
modstridende krav i form af arbejdet med men-
nesker på den ene side og så øvrige opgaver så-
som papirarbejdet på den anden side. Modstri-
dende krav opleves også hvis sygeplejersken har 
ekstra funktioner som koordinator eller vejleder. 
En beskriver også hvordan hun oplever at der er 
mange forskellige holdninger til hvad der er akut.   

Nogle af de 28,3 % der svarer sjældent begrunder 
det med at det kan være fordi de selv er gode til 
selv at sige fra og sætte grænser hvis det 
overstiger deres kompetencer. En beskriver det 
således: ”Hvis noget er modstridende må man 
spørger, vurdere, evaluere og samarbejde til en 
løsning og ensretning”. 

2013 

Over 50 % oplever at der stilles modstridende 
krav, blandt kommentarerne nævnes 
sygeplejerskens dilemma mellem lægernes og til 
tider ledelsens ønske om kvantitet, altså at presse 
flere patienter ind og sygeplejerskernes 
/afdelingens kvalitetsmål for sygeplejen.  
Sygeplejersken bliver klemt imellem hvad 

patienten synes at have af behov og hvad 
lægen/sundhedsvæsenet har af behov. Derudover 
oplever flere sygeplejersker modstridende krav/ 
forventninger fra andre faggrupper, behovet for at 
sygeplejersker udover det pressede daglige 
arbejde også skal dække nøgleopgaver  andre 
steder i huset samt oplære studerende og nyt 
personale. 

Oplever du, at du har ringe indflydelse på 
beslutninger i forhold til dit arbejde? 

2011 

Her er svarene meget blandede, ca. 28 % oplever 
at de sjældent har ringe indflydelse på 
beslutninger i forhold til deres arbejde og 25 % 
svarer sommetider, 20 % ofte og ca. 21 % aldrig.  

Kommentarerne peger på at det er specielt svært 
at få indflydelse på den øverste ledelses 
beslutninger, og at der ikke bliver lyttet eller 
informeret.   Derimod beskriver flere at de har 
indflydelse på det daglige og praktiske arbejde, de 
føler sig inddraget af nærmeste leder, og tager 
beslutninger selv med godkendelse af nærmeste 
leder. 

En anden problemstilling der rejses i forbindelse 
med spørgsmålet er implementeringen af nye 
beslutninger: ”Vi vedtager rigtig mange ting til 
forbedringer og udvikling af afdelingen, men efter 
vedtagelsen sker der Næsten aldrig mere.”  

”På min afdeling er det svært at få ting 
implementeret  -  og det kan være svært at blive 
hørt. Så nogle gange lader jeg det bare stå da, jeg 
ikke altid orker at der ikke sker noget”. 

2013 

Her svarer ca. 50 % at de ofte eller sommetider 
oplever at have ringe indflydelse på beslutninger i 
forhold til deres arbejde, hvorimod ca 50 % svarer 
at de sjældent eller aldrig/næsten aldrig oplever at 
have ringe indflydelse. 

Her er kommentarerne også delte, mellem de der 
oplever at have stor indflydelse på deres arbejde 
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og har en Høj grad af selvstændighed.  Og på den 
anden side de, der oplever at det er vanskeligt at 
få indført ændringer og at der er dårlig 
kommunikation omkring beslutninger, en 
sygeplejerske beskriver det således: "beslutninger 
er ofte taget inden vi der påvirkes bliver 
hørt/informere. Beslutninger tages på trods af og 
forsøg på info fra gulvniveau om problemer i for 
hold til given beslutning. Ingen dialog. Sært, at 
læse ombeslutninger i avisen/medier inden info er 
givet internt"  

Oplever du, at du har ringe indflydelse på, 
hvordan dit arbejde udføres? 

2011 

Hertil svarer 30 % sjældent og 30 % at de aldrig 
/næsten aldrig oplever at have ringe indflydelse på 
hvordan deres arbejde udføres.  

Følgende beskrivelse går igen i besvarelserne: 
Vores arbejde er meget selvstændigt og med et 
højt ansvar. Vi har procedure mapper og ret-
ningslinjer vi behandler efter, men vi bestemmer 
selv arbejdsgangen og iværksætter selv 
behandlingen. 

2013 

Her svarer ca. 32 % procent sjældent og ca. 65 % 
sjældent eller aldrig/næsten aldrig. Og kommenta-
rerne er ligeledes delte, flere svarer at de somme-
tider oplever at have ringe indflydelse på hvordan 
deres arbejde udføres.  En beskriver hvordan 
rutiner og procedurer er meget forskellige og 
lokale, og ikke opdateret til gældende 
anbefalinger og retningslinjer. 

Flere beskriver endvidere hvordan der kan være 
uenighed med lægerne og ledelsen omkring 
hvordan arbejdet skal udføres: "(...) Det værste er, 
når læger eller øverste ledelse har meninger om 
hvad vi kan, og ikke kan, når de egentlig ikke ved 
hvor lang tid det tager, eller hvilke ressourcer 
man skal bruge. Det er hårdt ikke at blive hørt!" 

 

Oplever du, at du har ringe indflydelse på 
mængden af dit eget arbejde? 

2011 

Her svarer 30 % at de ofte har ringe indflydelse på 
mængden af deres arbejde. Dette skyldes i høj 
grad at mængden af patienter er forskellig hver 
dag og dermed også arbejdsmængden. Specielt 
mængden af akutte patienter er der ikke 
indflydelse på. ”Jeg får ofte flere arbejdsområder 
pludselig, når der er tryk på arbejdet. Sygefravær 
eller flere patienter end man havde regnet med”. 

2013 

Hertil svarer over 60 % ofte eller sommetider, det 
afhænger af antallet af patienter og personale, 
samt personalets kompetencer. En sygeplejerske 
der oplever at have stor indflydelse på mængden 
af sit arbejde beskriver det på følgende måde: 

" jeg oplever at have stor indflydelse på mængden 
af mit arbejde og jeg har mulighed for og tør/kan 
sige fra hvis mængden overstiger 
tid/kompetencer/mulighed. Og at det i øvrigt 
handler om at kende egne personlige og faglige 
grænser samt at kunne træde i karakter overfor 
kolleger, patienter og ledelse"    

Der opleves således et pres for at yde ekstra/ øge 
effektiviteten, og den enkelte skal selv sige stop 
ellers bliver der bare fyldt op med opgaver og det 
går ud over kvaliteten af sygeplejen. 

Oplever du, at du har ringe mulighed for at 
bestemme hvornår du kan og om du kan 
afholde pauser? 

2011 

Ca. 31 % svarer at de har ringe mulighed for at 
bestemme hvornår og om de kan holde pauser og 
25 % sjældent. Der er bestemte pausetider, men er 
der akutte patienter eller for travlt bliver pausen 
udsat. 

Et par besvarelser nævner at det kan være svært at 
holde pause som” ikke ryger” 
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2013 

Ca. 65 % svarer at de altid, ofte eller sommetider 
har ringe mulighed for at bestemme hvornår og 
om de kan holde pauser.  

Kommentarerne til denne besvarelse spænder fra 
de, der svarer:  " vi holdet meget fast ved at skulle 
have de pauser, uanset om vi har travlt og oplever 
også at vi får dem" til de, der " der er ofte ikke tid 

til at puste ud mellem patienterne, misser af og til 
frokost og det sociale/faglige samvær med 
kollegerne". 

Muligheden for at bestemme hvornår man kan og 
om man kan holde pauser beskrives som 
vanskelig hvis man har koordinator funktion eller 
skal gå stuegang.   
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Rejsebrev	  fra	  ”Down-‐under”	  -‐	  Indtryk	  fra	  ICN’s	  kongres	  i	  Melbourne	  2013	  	  
En sygeplejelærers indtryk ved deltagelse i International Council of Nurses (ICN)’s 25. 
Quadrennial Congress, Australien, maj 2013.  
 
Af Lene Dahl, sygeplejelærer,  
Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab, Ilisimatusarfik. 
 

  
 
Det var med jetlag efter 24 timers rejse, at vi tre fra Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab 
mødte op til åbningsceremonien i Melbourne Congress and Convention Center. Det myldrede med 
mennesker, de fleste kvinder i alle farver og størrelser, nogle i festlige nationalfarver og dragter. 
Her blev vi forenet med de to andre sygeplejersker fra Grønland.  
 
Vi var til ICN’s kongres 2013 fra Grønland repræsenteret af sundhedsplejerskerne Iben Motzfeldt 
og Sabine Andreassen, Institutleder Suzanne Møller, Lektor Lise Hounsgaard og undertegnede 
sygeplejelærer Lene Dahl, en rigtig fin forsamling antalsmæssigt. Fem ud af PK’s ca 260 aktive 
medlemmer svarer til en deltagelsesprocent på næsten 2 %. 
 
ICN, International Council of Nurses, blev skabt i 1899 i England, samme år som Dansk 
Sygeplejeråd, PK’s moder/søsterorganisation. ICN samler verdens sygeplejeorganisationer, og ved 
en kongres som denne i Australien samles sygeplejersker fra hele verden, lige fra sygeplejersker i 
basisstillinger i praksis til ledere og forskere i sygeplejen. ICN sætter fokus på sygeplejerskernes 
rolle i udvikling af sundhed verden over. 
 
Dette års kongres tema var Equity and Access to Health Care, Lighed i adgang til sundhed og 
sygepleje. Et tema der ikke bare er væsentligt i den tredje verden, hvor der er tydeligt store behov, 
men også i områder med spredte befolkninger som eksempelvis Australien og Grønland, blot for at 
nævne et par stykker.  
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Åbningsceremonien bød på den storslåede internationale stemning der skabes ved at være ca 4000 
sygeplejersker samlet fra hele verden i stolthed over at være sygeplejerske. Sygeplejersker, der hver 
dag på forskellige niveauer gør et stykke arbejde for at fremme menneskers sundhed.   
Farvestrålende var det at se repræsentanterne fra landenes sygeplejerorganisationer i deres 
forskellige nationale dragter og farver. Da Dansk Sygeplejeråds formand Grethe Christiansen kom 
ind, savnedes den grønlandske søsterorganisation. Blot en sommerudgave af den østgrønlandske 
hvide kjole ville have gjort det ekstra festligt. Indførsel af sælskind havde nok ikke kunnet lade sig 
gøre. Den danske delegation skilte sig ud med sine fine røde T-shirts og store fremmøde. Desværre 
er PK ikke fuldgyldigt medlem, så også vi var indregistreret som DSR-medlemmer, men vi forsøgte 
at give beklædning og smykker et grønlandsk islæt. 

 
Som dansk-grønlandsk repræsentant oplevedes det 
som en stor glæde at Kirsten Stallknecht, 
mangeårig formand for DSR og i en periode 
præsident for ICN, fik tildelt Christiane Reimann 
prisen, omtalt som ”Sygeplejens Nobelpris”.  En 
pris Stallknecht fik tildelt for sit mangeårige virke 
og engagement for sygepleje internationalt. 
Kirsten Stallknecht takkede for prisen via video, 
da hun pga helbredet ikke kunne rejse.  

 

 
Så blev det tid til at studere kongresmaterialet, hvor der skulle holdes styr på store fælles sessioner 
og rigtig mange symposier og sessioner, der foregik sideløbende. Hvad skulle der deltages i? Det 
bliver for meget her at nævne alle muligheder, men jeg kan henvise til ICN’s hjemmeside 
www.ICN.ch, her kan findes en masse materiale fra kongressen 2013. 
 
Der sættes mange tanker i gang under en kongres som denne. Temaet for kongressen var som sagt 
”Equity and Acces to Health Care”, og flere af plenar-sessionerne handlede naturligt om 
sygeplejerskers rolle i denne sammenhæng, men også om hvorledes der politisk kan arbejdes på at 
gøre sundhed til en investering og ikke bare et mål. At der via investering i sundhedsydelser kan 
sikres en samlet bedre folkesundhed. Der blev nævnt eksempler som fri adgang til medicin og 
behandling for at opnå dette. Med de mange eksempler på dårlige forhold og fattigdom, hvor 
mennesker ikke kan få behandling på grund af manglende midler, så sad jeg og blev lidt stolt af 
Grønland. Vi er godt nok et lille land befolkningsmæssigt, og der er store forskelle på mulighed for 
lægehjælp pga afstande og vejr, men sundhedsydelserne og medicinen er gratis. Evakueringer fra 
bygd/by til sygehuse koster ikke noget for den enkelte og der er ansat sundhedspersonale helt ud i 
mange bygder.  
 
Sygeplejerskens rolle blev flere gange fremhævet i forbindelse med adgangen til sundhedsydelser: 
Det er sygeplejersker, der dagligt møder patienterne og deres behov, og der blev slået på, at det er 
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sygeplejersker, der udvikler og igangsætter mange steder. Budskabet er, at vi som profession skal 
være stolte af vores fag og erkende behovet for sygepleje og kæmpe for muligheden for bedre 
omsorg for vores patienter.  En peptalk af Lislie Moncuso om sygepleje og sygeplejens rolle fik til 
tider hele salen til at lyde som en amerikansk gospelgudstjeneste, bortset fra at der blev klappet og 
”yea”et, i stedet for amen og halleluja, men stemningen var næsten den samme. Vel hjemme har jeg 
prædiket til de studerende om vigtigheden for sygepleje og sygeplejerskers rolle i forhold til 
udvikling. Jo man får noget med hjem.  
 
De sideløbende sessioner og symposier var mange, og vi valgte alle at gå til de sessioner der 
fangede vores private og faglige interesser. Da mit felt er undervisning og jeg underviser i en 
vekseluddannelse faldt det naturligt at opsøge de sessioner der handlede om, hvorledes vi i 
uddannelsen kan bygge bro mellem teori og praksis. Netop dette felt blev berørt på flere sessioner 
hvor temaet var uddannelse og læringsmiljø. Det varierede lige fra bud på hvordan det kan gøres i 
klinikken, til brug af simulation i teorien.  
 
De fleste andre sessioner var mere rettet mod den direkte praksis. Et emne der gik igen mange 
steder var evidensbaseret praksis, altså vigtigheden af at vi anvender nyeste viden og kundskab i 
sygeplejepraksis. Udover sessioner om uddannelse deltog jeg i sessioner om hvorledes man kan 
overvinde de kulturelle barrierer, om kliniske retningslinjer, om professionalisme, om udvikling af 
pleje for ældre, om brug af screening som arbejdsredskab i sygeplejen. Jeg tror næppe at jeg har fået 
det hele med. Sidst, men ikke mindst så overværede jeg selvfølgelig Lise Hounsgaards oplæg om 
henholdsvis screening af kvinder for HPV og om kendetegn ved arktisk sygepleje i Grønland.   
 
Posterpræsentationerne var et land for sig. Det vrimlede her med nysgerrige sygeplejersker, der 
studerede den ene poster efter den anden. Det gode ved disse præsentationer er, at man kan tale med 
poster-ejerne om deres undersøgelse. Her vil jeg fremhæve Iben og Sabine, der med deres poster 
om fødselsdepressioner i Nuuk gjorde et rigtig godt stykke formidlingsarbejde, dels om deres 
undersøgelse og dels om Grønland.  
 

Hvorfor	  deltage	  i	  ICN’s	  kongres?	  
Jeg tror det er vigtigt at vi i Grønland, et lille land befolkningsmæssigt, har øjnene åbne for hvad der 
sker internationalt. Man kan nemt lade sig lulle ind enten i en holdning om, at alting er så svært her, 
eller i en selvtilstrækkelighed. Vi sammenligner os, vel naturligt, i det grønlandske sundhedsvæsen 
og uddannelsessystem med Danmark og danske forhold i forhold til adgang til sundhedsydelser. 
Men det er dejligt at kunne blive inspireret, og at kunne sammenligne os med veludviklede lande, 
hvor der er de samme store logistiske udfordringer for transport og adgang til sundhedsbetjening og 
lægehjælp, som eksempelvis Australien og de bjergrige områder i Canada og ikke kun tredje 
verdenslande som Grønland tit bliver sammenlignet med på sygdomsudbredelsesområdet.  Lande, 
der på kongressen blev fremstillet med meget dårlige sundhedsforhold, snavsede klinikker mm, og 
hvor der ikke gøres noget ved det.   
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Jeg vil klart anbefale flere at deltage i ICN’s kongresser, især fordi de ikke er 
forskningskonferencer, men netop kongresser, hvor det er muligt for den menige organiserede 
sygeplejerske at møde sygeplejersker fra hele verden og blive inspireret, og måske også få en 
følelse af at vi i Grønland faktisk gør et godt stykke arbejde, trods de udfordringer vi har.  
 
Der blev efter kongressen også mulighed for at nyde den australske kultur og natur, men det er en 
helt anden historie.  
 

 
 
Til sidst vil jeg rette en stor tak til PPK’s kursusfond, der gjorde det muligt at deltage.  
Lene Dahl 
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IMCC-‐Sexinuk	  
Af Ane-Kersti Knudsen, lægestuderende,  
10. semester, Aarhus Universitet. Medstifter af IMCC-Sexinuk. 
 

Rejsefeber	  
Med sommerfugle i maven, storm i sigte og kondomer i tasken tog fire lægestuderende turen til 
Nuuk i slutningen af august 2013. Formålet var at uddanne frivillige seksual-undervisere, i form af 
grønlandske sygeplejestuderende, og herved skabe øget fokus på seksuel sundhed i de grønlandske 
folkeskoler.  
 
Sigrid Brisson Nielsen, Anna Grynnerup, Anne-Sophie Homøe og jeg er netop hjemvendt efter to 
uger i Nuuk, og projektet er gået over al forventning. Vi har alle fire erfaring med seksual-
undervisning i folkeskolen i Danmark, grundet uddannelse via ”Sexekspressen”, som er en frivillig 
undervisnings- og oplysnings forening under IMCC (International Medical Cooperation 
Committee).  
 
Baggrund	  
Et år forinden projektet blev en realitet sad to af os, Anne-Sophie og jeg, i Nuuk og udarbejdede 
ideen til et kommende seksualundervisningsprojekt, som skulle involvere grønlandske 
sygeplejestuderende. Vi ønskede at skabe et bæredygtigt projekt. Vores bedste mulighed var at 
rekruttere grønlandske sygeplejestuderende, som havde interesse og viden om sundhed, samt kunne 
tale grønlandsk. På den måde ville de grønlandske folkeskoleelever blive tilbudt seksual-
undervisning på deres eget sprog og af en ung, udefrakommende og kompetent underviser.  
Vi mente bestemt at ideen var god – nu skulle den bare videresælges i Grønland. 
 
Forberedelser	  
En ting er at få en god idé, noget andet er at føre den ud i livet. Der kræves penge, kontakter, 
godkendelser, oplysninger, samt vigtigst: ”Hvordan får vi fat i nogle interesserede, frivillige, 
grønlandske sygeplejestuderende?”. 
 
For at få godkendt projektet af IMCC skulle vi have et navn. Ved hjælp af fokusgruppeinterview af 
grønlandske lægestuderende i Aarhus, kom vi frem til Sexinuk. Grundet intens fundraising lykkedes 
det at samle penge ind til projektet. Hele arbejdsprocessen har været båret af fuldtids læge-
studerende med indsigt i frivilligt foreningsarbejde, erfaring indenfor seksualundervisning og 
kendskab til Grønland. 
 
Set i bakspejlet er der lagt mange forberedelsestimer i projektet inden afrejse. Ingen tvivl om at det 
har været det hele værd. 
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Workshop	  i	  Nuuk	  
Ved første møde med Bodil Karlshøj, projektkoordinator ved Peqqissaanermik Ilinniarfik (PI), blev 
vi mødt med venlighed, samt synet af en IMCC-Sexinuk plakat på en tavle. Da vi ikke selv havde 
mulighed for at reklamere for projektet og rekruttere grønlandske sygeplejestuderende, havde Bodil 
indvilliget i at hjælpe os.  
 
Denne hjælp har været yderst værdsat - ikke mindst da vi blev mødt af 18-20 frivillige, glade 
ansigter i et klasselokale på sygeplejeskolen i Nuuk. 
 
Vi var blevet tilfredse, hvis der bare havde siddet en lille håndfuld sygeplejestuderende. Til vores 
overraskelse havde projektet ramt mange flere.  

 
Selve workshoppen forløb over tre dage. Metoden vi 
brugte kaldes ”ung-til-ung”, såkaldt peer-education. 
Hvis en underviser appellerer til eleven på flere 
sammenlignelige punkter, så skabes en god relation 
og vejen for kommunikation bliver lettere. Vi 
introducerede de grønlandske sygeplejestuderende 
for: 

 
 
 

Anna og forfatteren foran Sygeplejeskolen i Nuuk. 
 
- Frivilligt foreningsarbejde 

- Formål og forventninger til ”Sexinuk” 

- ”Sexekspressen” i Danmark 

- Indberetning til sociale myndigheder 

- Ekstern undervisning om abortproblematikken i Grønland 

- Basal viden om anatomi, kønssygdomme og prævention 

- Aktivitets- og holdningslege 
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Grønlandske sygeplejestuderende med interesse 
for IMCC-Sexinuk 

Præsentation af poster til NunaMed 2013 
 

 

Udbytte	  
Udover en masse grin, nye bekendtskaber og alternative læringsformer, lærte vi som dansk 
delegation en masse om samarbejde på tværs af to kulturer. De grønlandske sygeplejestuderende var 
gode til at sige hvad der fungerede, og hvad der ikke fungerede. Seksualundervisningen til 
folkeskoleeleverne skulle gerne afspejle behovet i Grønland, og dette var ikke muligt uden de 
engagerede grønlandske sygeplejestuderende. 
 
Desuden blev der nedsat en styregruppe bestående af to koordinatorer, økonomiansvarlige, 
Danmarks-ansvarlig, samt et hyggeudvalg. Dette vil give en god dynamik med fordeling af 
ansvarsposter, hvor vi som lægestuderende i Danmark har stor tillid til at arbejdet vil foregå seriøst 
og omhyggeligt. 
 
Erfaring	  
Vores plan om en ny workshop i februar 2014 kræver endnu engang forberedelse og planlægning. 
Vi forventer at kunne uddanne flere grønlandske sygeplejestuderende som seksual-undervisere, og 
at de nuværende engagerede sygeplejestuderende skal uddannes grundigere og udfordres med 
henblik på at møde de grønlandske folkeskoleelever på et fornuftigt niveau. En del af materialet 
som anvendes i undervisningen skal oversættes til grønlandsk.  
 
Vores ambition om frivillighed og øget fokus på seksuel sundhed i Grønland, har taget sine første 
spæde skridt. Vi håber på at grønlandske sygeplejestuderende vil fortsætte det gode arbejde, 
eventuelt medbringe projektet, når de er i klinik ude på kysten, og være med til at informere unge 
om seksuel sundhed på en sjov og spændende måde. 
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TEMA	  
Stor	  tilslutning	  af	  sygeplejersker	  til	  Nunamed	  konferencen	  i	  Nuuk	  
Tine Aagaard, Ph.d.-studerende, Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab 
	  
  

	  
 
Sygeplejeforskning	  og	  humanistisk	  sundhedsforskning	  	  
7.-9. september afholdtes Nunamed konferencen, den 8. i rækken. Konferencen er startet som en 
medicinsk konference, men efterhånden har andre faggrupper og deres forskning fået en stor plads. 
Konferencen er kendetegnet ved at være åben for både forskere og praktikere. I år var der over 300 
deltagende forskere, sundhedsprofessionelle og administratorer m.fl, hvoraf en tredjedel var 
sygeplejersker og sygeplejestuderende. Oplægsholderne repræsenterede fag som 
sygeplejevidenskab, folkesundheds-videnskab, medicin, antropologi, psykologi og 
samfundsvidenskab. Der var deltagere fra universiteter i Grønland, Danmark, Canada, Norge, 
Sverige, Finland, Island, Rusland, England og USA.  
 
Mange af de godt hundrede sygeplejersker og sygeplejestuderende fandt vej til tre workshops 
arrangeret af Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab. Her var i alt 13 oplæg af sygeplejersker 
med baggrund i bachelor-, master- og forskningsprojekter. Workshoppene omhandlede hhv 
’Sygepleje som sundhedsfremmende og forebyggende praksis’, ’Hverdagsliv, rehabilitering og 
kompetenceudvikling’ samt ’Kultur og hverdagsliv i sygeplejepraksis’. Omfanget og indholdet af 
workshoppene illustrerer, at sundhedsforskning omfatter mange dimensioner af og perspektiver på 
begrebet ’sundhed’. Inden for sygeplejeforskning som disciplin er der tradition for, at begreber om 
sygdom og sundhed problematiseres og diskuteres ud fra et bruger-/patientperspektiv, hvilket 
repræsenterer en humanistisk tilgang. 
 
Med etableringen af Center for Sundhedsvidenskabelig Forskning ved Institut for Sygepleje og 
Sundhedsvidenskab, Ilisimatusarfik, i foråret 2013, er der lagt op til at samle og forankre 
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grønlandsk sundhedsforskning i Grønland. Oprettelsen af centeret kan også ses som en mulighed 
for, at forskere med forskellige videnskabelige tilgange kan komme i dialog med hinanden om, 
hvad sundhedsforskning skal bruges til. Her har sygeplejeforskning (og forhåbentlig efterhånden 
også forskning inden for andre sundhedsfag som ergoterapi og fysioterapi m.fl.) en opgave i form af 
at opprioritere den humanistiske tilgang, som må være udgangspunktet for al forskning i 
menneskelig sundhed, når fokus er på muligheder for at leve et godt og meningsfuldt liv i 
fællesskab med andre.  
 
Der har været et stort engagement omkring sygeplejeworkshoppene på konferencen. Mange har i 
sagens natur ikke kunnet deltage. Derfor er dette nummer af Tikiusaaq bl.a. rettet mod at gengive så 
meget som muligt af indholdet af oplæggene med henblik på en forhåbentlig fortsat diskussion 
rundt omkring på institutionerne, hvor den sundhedspraksis, som forskningen beskæftiger sig med, 
bliver udført i hverdagen i samarbejde med patienter og pårørende. 
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Indlæg	  fra	  Sygeplejeworkshoppene	  
Redigeret af Tine Aagaard (TA) 
 
Det er lykkedes at samle stof fra ti ud af de tretten oplæg på sygeplejeworkshoppene. Nogle af 
oplægsholderne har selv skrevet deres indlæg, andre er gengivet af undertegnede. Hvem 
formidleren er, vil fremgå i forbindelse med de enkelte indlæg. Rammen var ca. to A4 sider, da 
tidsfristen var kort. Nogen har overkommet at skrive mere. Indlæggene bringes i den rækkefølge de 
blev afholdt på konferencen. 
 
 
 
 
Workshop:	  Hverdagsliv,	  rehabilitering	  og	  kompetenceudvikling	  
 
Kliniske	  vejlederes	  tilgang	  til	  teori-‐praksis	  forholdet	  i	  klinisk	  uddannelse	  	  
Af Mette Bojsen Faartoft, Klinisk uddannelsesansvarlig sygeplejerske 
Medicinsk afdeling, Dronning Ingrids Hospital 

 
Masterprojektet er udarbejdet på 
Masteruddannelsen i Voksnes læring og 
kompetenceudvikling, som jeg har fået bevilget 
gennem Departementet for Sundhed’s 
videreuddannelsespulje. Masteruddannelsen er et 
to-årigt deltidsstudium på 60 ECTS-points, som 
udbydes ved Institut for uddannelse og pædagogik 
(DPU) ved Århus Universitet. Uddannelsen har 
fokus på voksnes individuelle læreprocesser, 
læring og kompetenceudvikling på arbejdspladsen 
og på uddannelse og kompetenceudvikling i et  
samfundspolitisk perspektiv.  

Formålet med masterprojektet var at undersøge hvordan kliniske vejledere i det grønlandske 
sundhedsvæsen forstår og forholder sig til teori-praksis forholdet i den kliniske del af 
sygeplejerskeuddannelsen. Med masterprojektets undersøgelse har jeg ønsket at skabe indsigt og 
viden med henblik på tilrettelæggelse af kompetenceudviklingstiltag for kliniske vejledere. Som en 
måde at sikre koblingen mellem teori og praksis, tales der ofte om at ”gå fra” i klinisk vejledning. 
Dette kan siges at afspejle et modsætningsforhold mellem praksis, som kendetegnet ved 
læringsmuligheder i form af praktiske handlinger, og det at gå fra praksis for at lære om selvsamme. 
Projektets problemstilling placerer sig inden for forskningsfeltet arbejdspladslæring.  

Masterprojektets problemformulering lød ”Hvordan kan man forstå kliniske vejlederes tilgang til 
teori-praksis forholdet i klinisk uddannelse?”. Problemformuleringen blev belyst igennem tre 
forskningsspørgsmål med baggrund i teori inden for arbejdspladslæring og informel læring.  
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I masterprojektet er der anvendt en fænomenologisk/hermeneutisk tilgang og problemformuleringen 
blev belyst ud fra to forskellige læringsperspektiver: Stephen Billett (Billett, 2002a, 2002b, 2004) 
og Donald Schön (Schön, 2001).  
 
Det empiriske afsæt er kvalitative interviews med to kliniske vejledere i det grønlandske 
sundhedsvæsen, samt formelle uddannelsesdokumenter fra den teoretiske og kliniske del af 
sygeplejerskeuddannelsen. I bearbejdningen af empirien er der anvendt en tematisk analyse på 
baggrund af den teoretiske ramme og de formulerede forskningsspørgsmål. 
 
Igennem analysen er der fremkommet følgende resultater: Selvom de kliniske vejledere har 
forskellige og afdelingsbestemte arbejdspraksis, har de også en stærk fælles arbejdspraksis, som ser 
ud til at være formet og styret af de formelle uddannelsesdokumenter. Der ses tegn på, at de kliniske 
vejledere overvejende ser læring som en subjektiv proces. Der er tegn på at studerende defineres i 
kraft af de, på forhånd planlagte læringsmål, og dette kan bevirke at patienterne og målene for 
patientplejen bliver mere perifere. Der ses tegn på, at studerende i højere grad tilbydes deltagelse i 
en vejledningspraksis der er kendetegnet ved mål og studieområder og i mindre grad tilbydes 
deltagelse i en autentisk og foranderlig sygeplejepraksis. De kliniske vejledere opfatter overvejende 
teori og praksis som to forskellige verdener. Når teori inddrages er der tegn på at studerende og 
læringsmål gøres til genstand for refleksion, og at patienten og praksis får tildelt en mere perifer 
rolle. Der ses tegn på et uudnyttet potentiale for kobling af teori og praksis.  
 
I forhold til eksisterende forskning lægger masterprojektets resultater sig op af nogle tilsvarende 
tendenser på, at en øget teoretisering af det kliniske læringsrum bevirker, at patienten tildeles en 
mere perifer rolle i den kliniske vejledningspraksis (Madsen, 2006; Nielsen, 2011; Højbjerg 2011).  
 
Undersøgelsens resultater lægger overordnet op til en videre diskussion af spændingsforholdet 
mellem kompleksiteten i praksis og klinisk vejledningspraksis som styret af læringsmål.  
 
Resultaterne peger på, at kompetenceudviklingstiltag for de kliniske vejledere, både i form og 
indhold, bør fokusere på at understøtte koblingen mellem teori og praksis, samt at understøtte 
praksis’ iboende kvaliteter. Dette kan ske i form af erfaringsudveksling, besøg i hinandens praksis 
og gennem et tættere samarbejde mellem teori og klinik, hvor der kan arbejdes med mangfoldige 
teori-praksis forståelser. 
 
Referencer: 
Billett, S. (2002a). Toward a workplace pedagogy: guidance, praticipation, and engagement.  Adul Education Quarterly  
 , 53 (1), s. 27-43. 
Billett, S. (2002b). Workplace Pedagogic Practices: Co-participation and Learning. British Journal of Educational  

Studies. Vol. 50, no. 4, s. 457-481. 
Billett, S. (2004). Workplace participatory practices. Conceptualising workplaces as learning   
     environments. The Journal of Workplace Learning, Vol. 16 n. 6, s. 312-324. 
Højbjerg, K. (2011). Formalisering af professionspædagogiske praksisformer i praktikuddannelse.   
     Institut for Læring og filosofi, Aalborg Universitet. 
Madsen, R. B. (2006). Læring i klinisk studier i sygepleje. Århus : Institut for Sygeplejeviden-skab,  Aarhus Universitet. 
Nielsen, G. (2011). Uddannelsesbarrierer for udvikling af klinisk sygeplejepraksis. Klinisk sygepleje , 25 (2), s. 66-76. 
Schön, D. (2001). Den reflekterende praktiker. Århus, Forlaget Klim.  
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Sygeplejerskers	  centrale	  rolle	  i	  apoplexi-‐patienters	  rehabilitering	  under	  
indlæggelse	  
Af Anna Kleist, sygeplejerske 
Medicinsk afdeling, Dr. Ingrids Hospital 
 
Oplægget tog udgangspunkt i Annas bachelorprojekt fra 2013. 
 
Baggrund	  
Projektet tog udgangspunkt i oplevelser fra praksis. En observation var, at plejegruppen har stort 
fokus på at opfylde apopleksi-patienternes grundlæggende plejebehov samt medicingivning, og at 
spørgsmål om rehabilitering bliver underprioriteret og ikke tydeliggjort. Dette skaber dilemmaer og 
tvivl, både hos patienter og plejepersonale. 
 
Af de sygeplejeetiske retningslinjer fremgår det, at sygepleje omfatter rehabilitering på linje med 
andre områder af sygeplejen. 
 

Sundhedspolitisk er forebyggende og 
sundhedsfremmende indsatser i disse år højt 
prioriteret. Dette kommer bl.a. til udtryk i 
Inuuneritta II, som udtrykker håb om en sundere 
befolkning med længere liv og større livskvalitet 
og samtidigt færre omkostninger for 
sundhedsvæsenet. 
 
Desuden er der et stigende behov for rehabilitering 
som følge af bedre behandlingsmuligheder og flere 
kronisk syge. Rehabilitering eller genoptræning er  

 
dog ikke nævnt i Landstingsforordning om formålet med sundhedsvæsenets ydelser. Hvis man 
sammenligner med Danmark, så er rehabilitering dér mere anerkendt på det politiske niveau, 
genoptræning er skrevet ind i sundhedsloven, og på det institutionelle plan er der standardiserede 
programmer for rehabilitering af apopleksi-patienter. I Grønland vil det på samme måde være 
vigtigt at støtte en rehabiliteringsindsats på det politiske niveau, hvis der skal skabes udvikling på 
dette område. Der er nemlig store udfordringer! En analyse af det grønlandske sundhedsvæsen fra 
2010 konkluderer at den faglige kvalitet af behandling, pleje og rehabilitering er under stort pres 
pga problemer med rekruttering bl.a. af sygeplejersker og læger. Desuden er der geografisk og 
økonomisk store udfordringer. Rehabiliteringsindsatsen fx efter apoplexi er derudover ’et område, 
der af mange sundhedsprofessionelle aktører fremhæves som et område med et betydeligt 
kvalitetsmæssigt efterslæb’ (Deloitte, 2010). 
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I klinisk praksis er der vægt på de tekniske og instrumentelle interventioner i forbindelse med 
sygdommen. Opstilling af mål for indsatsen, inddragelse af borgeren samt psykosociale 
problematikker og eksistentiel livskvalitet står svagere i tilbuddene (Borg, 2008). 
Kvalitative undersøgelser af patienternes perspektiv på rehabilitering viser behov for dels andres 
anerkendelse af hvad det betyder at være kronisk syg, dels at dele viden og erfaringer med 
professionelle og medpatienter samt en mere aktiv og målbevidst professionel tilgang til 
rehabiliteringens praktiske og psykosociale aspekter. 
 
Formål	  
Formålet med bachelorprojektet var at undersøge hvordan sygeplejersken kan inddrage apoplexi-
patienten og de pårørende i at opstille mål i rehabiliteringsforløbet under indlæggelsen, således at 
det bliver muligt at leve et meningsfuldt liv i hverdagen med kronisk sygdom. 
 
Materiale	  
To forskningsartikler omhandlende empirisk forskning om apoplexi-patienters perspektiv på pleje 
og behandling blev analyseret ved hjælp af teori. 
 
Analyse	  og	  konklusion	  	  
Analysen pegede på følgende: Fælles forståelse i kommunikationen mellem patient og 
professionelle var af afgørende betydning, og de professionelle må være klar over at det er en 
udfordring at skabe en god kommunikation. Det er de professionelles ansvar at inddrage patienten 
og de pårørende. Inddragelse i egen rehabilitering er motiverende og giver patient og pårørende 
mulighed for at være aktive. Analysen pegede også på, at mål for rehabilitering handler om meget 
andet end fysisk genoptræning, fx om deltagelse i aktiviteter i fremtiden. Disse aktiviteter er knyttet 
til individuelle personer og har forskellig betydning for dem, hvorfor indsatsen ikke kun kan bestå 
af standardtilbud. Hvis de professionelle skal blive i stand til at imødekomme disse behov hos 
patienterne må de indsamle data om patienternes problematikker og ressourcer i deres hverdag. 
Denne viden bruges til at samarbejde om den videre indsats. 
Empirien viste at patienters opfattelse af sygeplejerskernes indsats var, at sygeplejersker har et 
særligt ansvar for medicingivning – og at de er ’venlige og behjælpelige’. Dette antyder at 
rehabilitering er utydeligt defineret som en sygeplejerske-kompetence. 
Der er således mange faktorer der påvirker sygeplejerskers muligheder for at bidrage aktivt til 
apoplexi-patienters rehabilitering, både på personligt, afdelings-, organisations- og samfundsniveau.  
 
Perspektivering	  
Hvordan kan kompetencer i forhold til rehabilitering udvikles? Forskning i sygeplejerskers 
perspektiv viser bl.a., at selve det at arbejde med rehabilitering fik sygeplejerskerne til at opfatte sig 
selv som ’rehabiliterings-sygeplejersker’. En anerkendende kultur i afdelingen havde betydning for 
den enkelte sygeplejerskes prioritering af rehabilitering. I den forbindelse pegedes der i oplægget på 
betydningen af forskning for kvalitetsudvikling i praksis. Forskning på rehabiliteringsområdet samt 
anvendelse af forskning kan bidrage til udvikling af sygeplejerskernes rehabiliterende funktion og 
dermed til en bedre kvalitet af patientplejen. Dette er i overensstemmelse med anerkendte strategier 
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for evidensbaseret kvalitetsudvikling. Derfor er det også vigtigt at der afsættes ressourcer til 
udviklingen og at ledelsen støtter op. Kvalitetsudvikling skal være et fælles mål i organisationen og 
en fælles kultur i hele sundhedsvæsenet. Det er ikke tilstrækkeligt med ’nøglepersoner’. 
Sygeplejersker har en central rolle. Udover at være ledere af plejen er de sammen med patienterne 
24 timer i døgnet. Hvordan kan denne position udnyttes bedst muligt mhp at opstille fælles mål med 
udgangspunkt i patientens hverdagsliv? Et masterprojekt fra 2011 om sygeplejerskers erfaringer 
med at inddrage apoplexi-patienter når der planlægges mål i rehabiliteringsprocessen under 
indlæggelse pegede på følgende eksplicitte indsatsområder: Hvad betyder noget for patienten i 
hendes/hans liv, trække den konkrete forbindelse mellem hjem og institution, få patienten selv til at 
formulere sig omkring ønsker og behov, indsigt i patienternes hverdagsliv og relationer gennem 
fotoalbums m.m. Disse tiltag styrkede inddragelsen af patienternes hverdagsliv som udgangspunkt 
for sygeplejerskernes rehabiliteringsindsats. Det var også en måde at tydeliggøre 
patientinddragelsen i sygeplejepraksis. Det fremhæves også, at denne tilgang til rehabilitering ikke 
nødvendigvis er særligt tidskrævende. 
 
Afslutning	  
Udviklingsprocessen blev trukket op: Mål, planlægning, gennemførelse, analyse, evaluering af 
resultater, justering, opstilling af nye mål. Det pointeredes, at hvis ikke der igangsættes udvikling er 
der risiko for, at de professionelle indsatser er virkningsløse eller ligefrem forringer borgerens 
situation og liv. Hvis sygeplejersker skal inddrage patienterne i deres forløb må rehabilitering først 
og fremmest anerkendes på politisk og organisatorisk niveau. Konkrete handlemuligheder blev 
antydet: Kunne man fx udvikle retningslinjer, der tydeliggør patientinddragelse? Kunne man 
indføre gode dokumentationsmuligheder? Hvad kan vi gøre for at udnytte ressourcer? 
 
 
Litteratur:	   	  

Grønlands sundhedsvæsen – udfordringer for 
fremtiden. Økonomi- og strukturanalyse af det 
grønlandske sundhedsvæsen. Grønlands selvstyre – 
Departementet for Sundhed. Deloitte, 2010. 

Borg, Tove (2008): Målet med rehabilitering. I: 
Nielsen, Claus Vinther (red.): Rehabilitering for 
sundhedsprofessionelle. Gads Forlag. 

 

(Red. TA) 

 

 

 

 

	   	  



	  T ik iusaaq, 	  21 .årgang 	  nr . 	  2 . 	  oktober 	  2013, 	  udg ivet 	  a f 	  Peqq issaasut 	  Kattuf f ia t 	  

	  

37	  

Hverdagsliv	  og	  rehabilitering	  
Af Tine Aagaard, ph.d.-studerende, 
Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab, Ilisimatusarfik 

 
Oplægget holdtes på baggrund af empirisk 
materiale fra ph.d.-projektet Hverdagsliv med 
sygdom, som blev indledt i 2010. Formålet var at 
diskutere muligheder for rehabiliterende1 indsatser 
over for patienter indlagt på hospital gennem 
indsigt i patienternes daglige livsførelse i 
hverdagen 
 
	  
	  
	  

Kort	  om	  projektet	  
Projektet er et kvalitativt studie i patienters håndtering af deres liv med sygdom i deres daglige 
livsførelse. Formålet er at udvikle viden om menneskers egne ønsker til et godt og meningsfuldt liv 
ud fra deres kulturelt betingede livsomstændigheder. Projektets design og metode er etnografisk 
inspireret og udføres dels på en sengeafdeling på Dr. Ingrids Hospital i Nuuk og dels i patienternes 
hverdagslivssammenhænge i Nuuk, byer og bygder. 
 
Daglig	  livsførelse	  som	  analytisk	  begreb	  
Begrebet peger på at individer er aktive deltagere i fælles social praksis, og at det er i hverdagslivet 
vores værdier og ønsker til et godt liv kommer til udtryk (Holzkamp, 1998, Dreier, 2008). Indsigten 
i hverdagslivet sætter fokus på udvikling og forandring. 
 
Baggrund	  
Rehabilitering til kronisk syge patienter er et område der er stigende fokus på. Indtil nu foreligger 
der ikke fælles strategier for rehabilitering i Grønland (Kræftredegørelsen, 2011). Rehabilitering er 
ikke en specialiseret indsats, og specialisering vil besværliggøres af landets bosætningsmønster og 
infrastruktur, fordi patienter risikerer at skulle tilbringe lange perioder langt fra hjem og familie. 
Derfor er det interessant at kigge på hvad de sundhedsprofessionelle har af muligheder for at yde en 
rehabiliterende støtte når patienterne er indlagt på hospital. 
 
Diskussion	  
Sygdom er brud på et igangværende aktivt liv. Sygdommen bryder ind i aktiviteter og 
fremtidsplaner. Sammen med andre skal den syge nu til at finde ud af hvordan det fremtidige liv 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Rehabilitering defineres som ’forløb der har til formål at hjælpe en klient til igen at føre en normal tilværelse’ (Dansk 
betydningsordbog). Begrebet rehabilitering handler om mulighederne for at føre et liv i hverdagen, og rækker således 
ud over blot fysisk genoptræning. 
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med sygdom kan komme til at forme sig. Det er netop sådanne tanker der bekymrer de fleste 
patienter under indlæggelse. 
 
I sundhedspolitiske udmeldinger bliver sundhed i dag begrebssat som ’et godt og meningsfuldt liv’ 
(se fx Inuuneritta II). Samtidigt betegnes patienter der ikke følger de professionelles sundheds-
forskrifter som ’non-compliant’. Dette er udtryk for professionel etnocentrisme. Indsigten i 
patienters daglige livsførelse kan pege på patienternes værdier for et godt liv. Denne indsigt kan 
bruges til at udvikle faglige indsatser i rehabilitering, så de bliver mere individuelt og kulturelt 
tilpassede. Sygdom, behandling og rehabilitering betyder noget forskelligt for forskellige mennes-
ker. Fx kan et synshandicap have forskellig betydning for en håndværker og en musiker. 
 
At inddrage hverdagslivsviden i det professionelle arbejde betyder ikke en efterkommelse af ethvert 
tilfældigt ønske. Patienter ved tit ikke nok om deres muligheder, derfor vil de ofte se anderledes på 
tingene end de professionelle. Ved at bidrage med faglig viden kan de professionelle være med til at 
pege på alternative muligheder. Det er sammenføjningen af patientperspektivet og det faglige 
perspektiv der kan skabe virksomme, patientorienterede løsninger. I det følgende vil jeg give to 
eksempler fra mit materiale.  
 
 Nielsine Johannes 

Et aktivt liv Bor i bygd. 
Tidligere ufaglært arbejder. 
Passet syg mand i hjemmet. 
Nu aktiv i ældreforeningen. 
Producerer håndarbejde. 

Bor med hustru i Nuuk. 
Faglært arbejde som har stor betydning i 
Johannes’ liv. 
Bruger fritiden sammen med familien. 

Livet med sygdom Får lungekræft. 
Hverdagen brydes af ugentlige rejser 
mellem bygden, byen og Nuuk til 
behandling og kontrol. Knytter venskaber 
på hospitalerne. 
Nedsat mobilitet pga sår på foden – ringe 
muligheder for at deltage i livet i bygden. 
Problematik: Svært at opretholde 
aktiviteter og relationer til andre. 

Får hjertesygdom og diabetes. 
Mister sit arbejde og mister dermed 
motivationen til en sund livsstil. Er inaktiv, 
hvilket truer helbredet. Hustruen som har 
støttet Johannes i livsstilsændringerne er 
belastet af situationen og ved at give op.  
Johannes liver op når talen falder på hans 
tekniske færdigheder som han har brugt til at 
hjælpe venner og kolleger. 

Behov for 
rehabilitering i den 
daglige livsførelse 

Muligheder for at opretholde relationer og 
aktiviteter. 

Muligheder for at opretholde et produktivt 
liv som motivation for en sund livsstil. 
 
 

Hvordan kunne de 
professionelle have 
bidraget? 

Støtte til at afklare situation og 
handlemuligheder: 
I lyset af prognosen - havde det været 
bedre at afstå fra behandling? Skulle såret 
have haft en højere prioritet? Kunne 
Nielsine have fået glæde af en ældrebolig i 
byen? 
Bedre muligheder for at dyrke samvær og 
aktiviteter med medpatienter under 
indlæggelse? 

Støtte til at afklare situation og 
handlemuligheder. 
Inddrage hustruen som kilde til viden om 
situationen og mhp opbakning til hendes 
støtte til Johannes i hverdagen. 
Samarbejde med andre sektorer om 
muligheder for opretholdelse af et produktivt 
liv med udgangspunkt i Johannes’ ønsker om 
fx at kunne bruge sine færdigheder. 
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Almene	  problematikker	  
-  Professionelle indsatser må prioriteres i forhold til hvad der betyder noget i patienternes hverdag. 
Hverdagslivet, ikke sygdommen, må være centrum for de professionelles bidrag. Dette inkluderer 
også de pårørende, familie, venner, evt. medpatienter. 
 
-  Professionelle indsatser kan ikke kun standardiseres, men må tilpasses individuelle patienter – 
eventuelt ’opfindes’ ved at tænke ind i alternativer til standardtilbuddene. 
 
-  Patienter har også et hverdagsliv under indlæggelse. Dette kommer især til udtryk hvor der er 
rammer for at patienter kan dyrke aktiviteter som madlavning, fysisk træning, underholdning m.m. 
sammen. Sådanne aktiviteter kan betragtes som værdifuld rehabilitering i forhold til at kunne 
videreføre hverdagslivet hjemme. Kan de institutionelle rammer indrettes så de understøtter denne 
form for rehabilitering? 
 
Der henvises i øvrigt til artiklen i marts-nummeret af Tikiusaaq 2013: 
Aagaard, T (2013): Hverdagsliv med sygdom. 
 

 

Greenlandic	  Nursing	  Practice,	  a	  literature	  review	  
Af Chris Nelson, Master of Public Health Program,  
University of Alaska 
 

A literature review was performed on Cinahl, 
PubMed, and Academic Search Complete using 
the following major search terms: Nurs* (Nurse, 
Nurses, Nursing) AND Rural, Remote, Isolated, 
Arctic, Polar North* (North, Northern), 
Circumpolar, Greenlan* (Greenland, Greenlander, 
Greenlandic), Telehealth, Telemedicine, Ehealth, 
Telenurs* (Nurse, Nurses, Nursing) 
 
 
 

The search found very little extant literature on Nursing in Greenland, so the terms used were 
expanded to include the four English post-colonial nations with defined areas of indigenous  
population: Canada (Nunavut, Nunavik), USA (Alaska), Australia (Queensland), and New Zealand 
(Maori). Each of these nations has areas of indigenous “minority-majority” that are analogous to 
Greenland in terms of health care disparities, income, and social indices.  
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Four major themes were developed from review of the literature: 1) recruitment and retention of 
nurses; 2) rural and remote nursing challenges/risks; 3) transcultural nursing and cultural 
competence; and 4) strategies for healthcare delivery. 

 
The theme of recruitment and retention of nurses included: characteristics of a rural and remote 
nurse, local recruitment for increasing return to area, and continuing education and career 
development. The second theme, rural and remote nursing challenges and risks, discussed: technical 
challenges, geographic isolation, weather and temperature, and population risks. The third theme 
was transcultural nursing and cultural competence which included discussions of sensitivity, 
inclusiveness, and barriers. The fourth major theme was strategies for healthcare delivery which 
included: telenursing, innovation, and alternatives. 

 
The main conclusion reached were that Greenlandic nursing fits firmly into the larger category of 
rural and remote nursing, with a focus on Circumpolar regions when possible. Further conclusions 
were that there is a lack of extant academic literature in English, a need for comparison to 
analogous minority-majority regions, and the necessity for further research. 
 
 
 
 
Workshop:	  Sygepleje	  som	  sundhedsfremmende	  og	  forebyggende	  praksis	  
	  
	  
’Jeg	  ryger	  når	  jeg	  ikke	  har	  noget	  at	  lave’	  –	  et	  kvalitativt	  studie	  af	  hvordan	  rygning	  indgår	  i	  
hverdagslivet	  i	  en	  lille	  by	  i	  Nordgrønland	  
Af Anne Birgitte Jensen, MPH, oversygeplejerske for Medicinsk Område, Dronning Ingrids 
Hospital, Nuuk. 
 
Oplægget holdtes på baggrund af Anne Birgittes masterprojekt udført ved Aarhus Universitet, 2011. 
 
Baggrund 
Ryge-relaterede sygdomme som KOL, lungekræft og hjerte-kar sygdomme er meget udbredt i 
Grønland. Data fra befolkningsundersøgelsen i Grønland 2005-2007 viser, at andelen af rygere over 
15 år i perioden 1999-2005 er faldet svagt, men stagnerer på 66 % på trods af udbredte 
rygestopkampagner. I Danmark har udviklingen i antallet af rygere i samme periode bevæget sig fra 
gennemsnitligt ca. 40 % til godt 25 %. Faldet i andelen af rygere i Grønland er sket i alle 
socialgrupper, men det er arbejdsløse og ufaglærte der udgør den største gruppe af rygere. Der er 
flere rygere i bygder end i byer. I modsætning til Danmark har der i Grønland været et konstant 
faldende forbrug blandt rygerne. Dette kunne tyde på at grønlandske rygere håndterer deres viden 
om rygning anderledes end danske rygere. 
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I folkesundhedsprogrammet Inuuneritta II er der fastsat følgende politiske mål for indsatsen mod 
rygning: 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. 

 
Siden 1994 er det gennem lovgivning og økonomiske 
og andre tiltag forsøgt at forebygge rygning i befolk-
ningen. Disse tiltag omfatter bl.a.: Store afgifter på 
tobak og cigaretter, restriktioner for hvor man må ryge, 
forbud mod salg af tobak til børn og unge under 18 år, 
konkurrencer om røgfrie skoleklasser, uddannelse af 
rygestopinstruktører, radioudsendelser m.m.  
 
På grund af den stagnerende andel af rygere trods 
kampagner er der behov for at identificere faktorer med 
indflydelse på det lave rygestopniveau mhp at kunne 
tilbyde kvalificerede rygestopinterventioner. 

 
Formål	  og	  forskningsspørgsmål	  
Formålet med projektet var at udvikle viden om hvordan rygning indgår i en social og kulturel 
kontekst. Udgangspunktet var rygernes oplevelser og den betydning rygning tillagdes i hverdagen. 
De overordnede spørgsmål der stilledes var: 

- Hvilken betydning tillægger rygere rygning i dagligdagen? 
- Hvordan integrerer rygerne de offentlige og private rygeregler i deres adfærd? 

 
Metode	  og	  materiale	  
Projektet blev gennemført som et etnografisk feltarbejde med interview og deltagerobservation. 
Kriterier for at blive inkluderet i undersøgelsen var at man skulle være daglig ryger, have ingen 
eller kort uddannelse, være mellem 35 og 59 år samt tale dansk. Der deltog to kvinder og to mænd. 
 
Analyse	  og	  resultater	  
Interviewene blev udskrevet ordret. Teksterne blev analyseret med en fænomenologisk 
hermeneutisk teksttolkningsmetode, se figur 1. 
 
Figur 1 
Hvad	  der	  siges Hvad	  der	  tales	  om Temaer 
”Jeg	  ryger	  når	  jeg	  ikke	  har	  noget	  at	  
lave” 

Hvordan	  rygning	  indgår	  som	  en	  del	  
af	  	  	  	  hverdagen 

Rygeadfærd 

”Jeg	  har	  lovet	  mine	  børn	  at	  stoppe” Dårlig	  samvittighed	  over	  fortsat	  at	  
ryge 

Stigmatisering	  

“Jeg	  vil	  gerne	  stoppe	  med	  at	  ryge,	  
men	  jeg	  ved	  ikke	  hvordan” 

Manglende	  viden	  om	  hjælp	  til	  
rygeophør 

Ryge	  stop 

”Jeg	  bliver	  rastløs	  ....	  ved	  ikke	  hvad	  
jeg	  skal	  lave” 

Oplevelser	  fra	  krop	  og	  psyke	  ved	  
rygeophør 

Abstinenser 
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Resultaterne af denne analyse i forhold til forskningsspørgsmålene viste, at rygerne trods et ønske 
om at stoppe ikke magtede det alene. Det handlede både om ikke at have noget at tage sig til, om 
’dårlige vaner’, om at mangle viden om hvordan man stopper, og om erfaringer med at rygestop 
fremkaldte vrede både mod hinanden i familien og mod andre mennesker. Analysen viste også, at 
de interviewede godt kunne lade være med at ryge når der var børn til stede – eller en ikke-rygende 
interviewer. 
 
Diskussion	  
Temaerne der var udledt af interviewene blev kritisk fortolket og diskuteret under inddragelse af 
anden teori og forskning. Her diskuteres det bl.a., at en barriere for rygestop kan hænge sammen 
med et ønske om ikke at skabe vrede og uro. Dette ønske kan tolkes som et grønlandsk ønske om 
harmoni. I en undersøgelse af værdisystemer som grundlag for børns opdragelse i Grønland 
forklares ønsket om harmoni med, at ’de små samfund var[…] sårbare over for afvigende 
mennesker, dels folk der havde let til aggressioner, men også folk der var psykisk skrøbelige’ 
(Warming et. al., 1992). Harmoni som en betingelse for overlevelse i de små samfund kan derfor 
ses som én af grundene til at rygestop-symptomer fyldte meget for de interviewede og var 
medvirkende til at de ikke holdt op. 
 
Internationale studer viser, at medicinsk behandling af fysiske abstinenser øger sandsynligheden for 
rygestop. Forsøgspersoner der modtog nikotinerstatning (fx plaster) havde dobbelt så stor 
tilbøjelighed til rygestop som de der fik placebo (Etter et. al., 2006). 
 
Konklusion	  og	  perspektivering	  

- Rygere ryger mest når de ikke har noget at lave. 
- Rygere ønsker hjælp til rygestop. 
- Barrieren for rygestop er abstinenser. 
-  

Hvordan kan forekomsten af ikke-rygere øges? 

- Der skal være rygestoptilbud, som både er synlige og som er tilpasset den grønlandske 
kultur, hvor der tages højde for værdien om harmoni. 

- Rygere skal have hjælp til hvad der kan sættes i stedet for rygning, informeres om 
medicinsk behandling af abstinenser og den medicinske behandling skal gøres lettere 
tilgængelig. 

 
Læs mere i artiklen i International Journal of Circumpolar Health (IJCH): 
 

Jensen, AB og Hounsgaard, L (2013): ’I only smoke when I have nothing to do’: a qualitative study 
on how nsmoking is part of everyday life in a Greenlandic village. IJCH 2013, 72: 21657. 

(Red. TA) 
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Kvinders	  perspektiver	  på	  sygdom	  ved	  screening	  for	  livmoderhalskræft	  i	  Grønland	  
Af Mikaela Augustussen, cand. scient. san.,  
Departementet. for Sundhed og Infrastruktur 
 
Oplægget holdtes på baggrund af et forskningsprojekt udført ved Institut for Sygepleje og 
Sundhedsvidenskab i 2011. 
 
Baggrund	  
Den primære baggrund for projektet var at mindre end 40 % af kvinder der bør medtages i en 
screeningsundersøgelse for livmoderhalskræft, det vil sige kvinder mellem 18 og 65 år, deltager i 
screening i Grønland. Samtidigt er forekomsten af livmoderhalskræft blandt kvinder i Grønland 25 
pr. 100.000 (i 2007-tal). Det er 2 ½ gange hyppigheden i Danmark og en af de højeste i verden. 

 
Der bor i alt 56.500 indbyggere i Grønland. Heraf 
er 26.000 kvinder. 40 % af de 26.000 kvinder er 
under 25 år, så det er en ung befolkning. Knap 20 
% af befolkningen er fordelt på 19 byer og 64 
bygder. Derfor udgør geografien og 
infrastrukturen er særlig udfordring i forhold til 
screeningsundersøgelser. 
 
HPV (human papilloma virus) er den hyppigste 
årsag til livmoderhalskræft. Der kan vaccineres, 
men man kan ikke være sikker på at dække alle, 

og vaccinen er ikke 100 % effektiv. Desuden er vaccinen så ny, at mange ikke har kunnet modtage 
den, da den skal gives i en ung alder for at være effektiv. Derimod er systematisk screening en 
effektiv måde til at opfange forstadier til kræft. Opdaget og behandlet i tide er overlevelsen 99 %. 
 
Problemet med manglende deltagelse i screening i Grønland har flere forklaringer. 50 % af de 
mulige deltagere blev ikke inviteret pga mangelfuldt it-udstyr. Blandt de inviterede kan nogen have 
valgt ikke at deltage. Fra studier i andre lande ved man, at grunde til ikke at deltage kan være at 
man ikke føler symptomer, at man ikke ønsker at få konstateret sygdom, at man føler ubehag ved 
undersøgelsesproceduren m.m.  
 
Formål	  
Formålet med projektet var at undersøge kvinders forståelse af sygdom og sammenhængen mellem 
infektion med HPV og livmoderhalskræft, og hvilken viden der skal til for at motivere kvinder til 
screeningsdeltagelse.  
 
Kontekst,	  design	  og	  metode	  
Informanterne blev fundet i et samarbejde med gynækologisk afdeling ved Dr. Ingrids Hospital i 
Nuuk. 
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Der blev gennemført to foukusgruppeinterviews med i alt fem dansktalende kvinder i alderen 30-45 
år bosiddende i Nuuk. De havde alle fået foretaget keglesnit pga celleforandringer. Desuden blev 
der foretaget to individuelle interviews med grønlandsktalende kvinder på 22 og 23 år fra to 
forskellige bygder, indlagt til operation med keglesnit. 
 
Interviewene blev gennemført vha en semistruktureret interviewguide omkring temaerne: 
betydningen af at blive diagnosticeret med cancer, forståelsen af sammenhængen mellem HPV og 
livmoderhalskræft, hvordan viden om sygdommen opsøges samt hvilken viden der får kvinder til at 
deltage i screening. 
 
Interviewene blev udskrevet ordret. Teksten blev herefter analyseret i tre tempi: 1. En første læsning 
mhp at få indsigt i betydningen af teksten som et hele. 2. Herefter blev betydningsenheder 
identificeret. 3. Disse samledes til sidst i centrale temaer. Til sidst blev de temaer der var udledt af 
interviewene kritisk fortolket og diskuteret under inddragelse af anden teori og forskning. 
 
Resultater	  
Der blev udledt fire temaer: Potentiel sygdom, sårbarhed, sygdom som livserfaring samt  
nye handlekompetencer/muligheder. 

 
Potentiel sygdom: Deltagerne gav alle udtryk for at 1. de manglede viden om hvad HPV betyder i 
forhold til celleforandringer på livmoderhalsen, 2. de manglede viden om hvad celleforandringer 
betyder i forhold til at blive behandlet for det, og 3. de manglede muligheder for at finde 
kvalificeret information på deres modersmål. Dette peger på vigtigheden af at udvikle 
informationsmateriale på både grønlandsk og dansk, som er let tilgængelig på internettet eller gives 
som en brochure når kvinder bliver screenet, sådan som flere af de interviewede foreslog. 
Sårbarhed: Det var gennemgående hos de interviewede, at oplevelsen af at være potentielt syg 
styrkede følelsen af at være sårbar og viden om at skulle dø en dag, og at dette ville berøre ikke bare 
dem selv men også deres pårørende. Denne sårbarhed syntes delvist at skyldes enten manglen på 
viden eller misinformation om forbindelsen mellem celleforandringer på livmoderhalsen og 
livmoderhalskræft.  
Sygdom som livserfaring: Kvindernes erfaringer med at være diagnosticeret med celleforandringer 
på livmoderhalsen fik indflydelse på deres hverdagsliv pga frygten for at dø af livmoderhalskræft. 
Det fik dem til at reflektere over sammenhængen med deres families sygdomshistorie. Bl.a. sagde 
en af kvinderne: ’Jeg fandt ud af at min mor havde haft det. Hun var blevet ’skrabet’ to gange, det 
skræmte mig meget’. Det syntes at betyde at kvinderne udviklede en ny fortælling om deres identitet 
og et nyt syn på deres families sygdomshistorie. 
Nye handlekompetencer: Ud fra deres egne erfaringer var flere af de interviewede begyndt at 
opfordre andre kvinder til at deltage i screeningsundersøgelser. Som en af informanterne sagde: 
’Jeg har ikke hørt om nogen der er blevet indkaldt til undersøgelse. Man tager selv initiativ til det. 
Jeg opfordrer kvinder til at blive undersøgt hvis de ikke har været til det’. 
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Betydning	  for	  praksis	  
Denne viden om kvinders perspektiv kan anvendes som en yderligere hjælp til at øge 
screeningsdeltagelsen og til at udvikle screeningsindsatsen. Det anbefales at fokusere på oplysning 
om livmoderhalskræft og forebyggelse af den, både gennem personlig information mellem 
sundhedspersonale og patienter, men også gennem øgede offentlige kampagner ved hjælp af 
brochurer, plakater, radio- og TV-reklamer, samt gennem sexualundervisning i skolen og 
oplysningskampagner på arbejdspladserne. 
 
Læs mere i artiklen i International Journal of Circumpolar Health (IJCH):  

Hounsgaard, L, Augustussen, M, Møller, H, Bradley, SK, Møller, S (2013): Women’s perspectives 
on illness when being screened for cervical cancer. IJCH 2013, 72: 21089. 
 
(Red. TA) 

 
Prevalence	  of	  post-‐natal	  depression	  in	  Nuuk,	  Greenland	  
Af Sabina Andreasen & Iben Motzfeldt 
Public Health Nurses. Queen Ingrid Health Care Center, Nuuk, Greeland.  
	  

Introduction	  
Postpartum depression is one of the most common 
conditions among women in the puerperal period. The 
prevalence of postpartum depression is currently considered 
to be from 10-15%. 
However, considerable variability has been reported 
worldwide. The prevalence of postpartum depression in 
Greenland is unknown. Thus, the aim of this study was to 
estimate the prevalence of postnatal depression in Nuuk, 
Greenland. 
	  
Methods	  
The primary health care system in Nuuk initiated a project 
aiming to screen new mothers for depression using the 
Edinburg Postnatal Depression Scale. Edinburg Postnatal 
Depression Scale has a range on a scale from 0-30. All 

mothers resident in Nuuk, who had given birth in 2011 were included in the study group. The 
screening was performed by health care visitors approximately three months following birth. 
Mothers, who scored thirteen points or above were defined as having a possible postpartum 
depression. These mothers were then referred to a physician. A score at or below eight was defined 
as normal, while an intermediate score from nine to twelve indicated a need for an extra visit. 
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Results 
During 2011, a total of 217 mothers gave birth in Nuuk. Of them 80.2% (174) were screened for 
postpartum depression using Edinburg Postnatal Depression Scale. Fifteen mothers scored thirteen 
points or above corresponding to a prevalence of possible postpartum depression at 8.6% (15/174). 
Seventy-nine percent scored below nine points (137/174), while 15% (22/174) scored from nine to 
twelve points. 
 
Conclusion 
Postpartum depression seems to be a common problem in Nuuk, Greenland. Edinburg Postnatal 
Depression Scale seems to be a valuable tool in identifying women with postpartum depression and 
vulnerable mothers with extra needs for support in a Greenlandic context. Continual routine 
screening is recommended. 
 
(Tekst fra poster om projektet) 
 
 
 
Workshop	  Kultur	  og	  hverdagsliv	  i	  sygeplejepraksis	  
 
Forskellige perspektiver på kulturbegrebet i sygeplejeforskning – konsekvenser for forskning 
og praksis	  
 
Af Torunn Hamran, professor,  
Institutt for Helse- og Omsorgsfag, Det Helsevitenskapelige Fakultet, UIT – Norges arktiske 
Universitet (Tromsø). 
 

Torunns oplæg bringes i sin fulde længde.  
 
I Norge er det en sundhedspolitisk målsætning at 
alle skal have lige adgang til sundheds- og 
omsorgsydelser uafhængigt af diagnose, bosted, 
personlig økonomi, køn, fødeland, etnicitet og den 
enkeltes livssituation. Desuden har Norge en egen 
befolkningsgruppe, den samiske, der har status 
som urbefolkning med egne rettigheder: 
 
For at sikre et kvalitativt godt omsorgstilbud til 
den samiske modtager af sundhedsydelsen må 
kompetence i samisk sprog og kultur sikres.  

Kulturkompetence er et krav, som i stadig større grad stilles til sundhedsarbejdere. Vi ser det både i 
sundhedspolitikken og i lærebøger og studieplaner. Begrebet kulturkompetence sådan som det 
bliver forstået inden for sundhedsfagene har imidlertid også mødt kritik. Jeg skal først sige lidt om 
hvad kulturkompetence er, ifølge dem der har studeret dette indgående, hvad denne kritik går ud på, 
og dernæst vise alternative måder at nærme sig spørgsmålet om kultur og kulturmøder på. 
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I Danmark skal alle have let og lige adgang til behandling af høj kvalitet. Hvordan er det i 
Grønland?   
 
Elisa J. Sobo (Sobo, 2009) skriver i sin bog at større fokus på ’quality improvement’ og vores viden 
om uligheder, både når det gælder sundhedstilstand og sundhedstilbud hos forskellige etniske 
grupper, har ført til større fokus på viden om kultur. Resultatet har været en stor stigning i 
programmer og projekter, og kulturkompetence er blevet en indarbejdet del af studieplanerne ved en 
række uddannelsesinstitutioner i USA. Det er blevet en bevægelse (the cultural competence 
movement). 
 
Viden om kultur bliver forstået som nøglen til at forstå uligheder. Hvis patienter ikke har adgang til 
støtte eller ikke forholder sig til den behandling og støtte som er foreslået, søges der gerne efter 
kulturelle grunde. Kultur regnes for den vigtigste barriere når det gælder adgang til støtte og 
behandling. Sygeplejersker var tidligt ude på feltet. Allerede i 1950’erne stiftede Madeleine 
Leninger ’The Transcultural Nursing Society’ og udviklede en ’cultural care’ theory. Den 
dominerende retning i dag omtales som kulturel kompetence (en betegnelse der også er i brug, er 
’kulturel sensitivitet’). 
 
Hensigten med kulturel kompetence er gennem politik og programmer at skabe en 
sundhedstjeneste, som imødekommer mennesker med forskellig kulturel baggrund. Dette med 
henblik på at opfylde centrale sundhedspolitiske mål: at reducere uligheder i sundhed, at alle skal 
have lige adgang og lige ret til støtte af samme kvalitet. 
 
At reducere uligheder er et vigtigt mål. Det spørgsmål Sobo stiller er, om denne bevægelse har ført 
til nogen (målbare) forbedringer for patienter og pårørende. Hvis ikke, hvorfor og hvad er det der 
mangler? S. Agnes Lee (Lee, 2006) stiller spørgsmålet skarpere: ’Is Cultural Competency a 
Backdoor to Racism?’ Noget Sobo også er inde på.  
 
Hvad er så problemet? Noget af problemet er kulturbegrebet, ifølge Sobo, Lee og andre kritikere. 
Det er et begreb der har gennemgået forandringer op gennem tiden – og som fortsat gives mange 
betydninger og definitioner. Den første engelsksprogede definition er fra 1871: Kultur er 
civilisation. Og kultur eller civilisation er en kompleks helhed som inkluderer tro, kunst, moral, 
love, vaner og skikke. Kulturforståelsen blev altså brugt i et udviklingsperspektiv, hvor kultur og 
civilisation kunne bruges om hinanden. Det betød at ikke alle har kultur. Nogle folkeslag var 
primitive og underudviklede. Fx blev samer sammen med andre ’primitive folkeslag’ udstillet og 
vist frem i dyreparker, forlystelsesparker, cirkus m.v.2  
Efterhånden dukker betegnelsen samfund op – som også dækker den tidligere betegnelse 
civilisation. Sociologien vokser frem – som et studie af egne sociale grupper (os), og der opstår en 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Samekvinden Margrethe Kreutz var en af flere hundrede samer som deltog på såkaldte ’levende udstillinger’ over hele 
den vestlige verden i slutningen af 1800-tallet og begyndelsen af 1900-tallet. Sammen med repræsentanter for andre 
’primitive’ folkeslag blev Margrethe og andre samer bragt til både Europa og Amerika og vist frem. 
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skelnen mellem samfund og kultur (society-culture distinction) (Talcott Parsons). Europæere har 
ikke kultur, kun civilisationer. Primitive samfund har kultur. Kultur var noget de andre havde. 
Antropologer måtte rejse ud for at finde deres forskningsfelt. Det blev os og dem. I dag ved vi at 
skellet mellem os og dem og mellem kultur og civilisation ikke er holdbar. Kultur er selvsagt noget 
både sociologer og antropologer vil sige at alle har. 
 
Sundhedsarbejdere har, foruden at tilhøre en bestemt etnisk gruppe eller kultur i kraft af at være 
individer, også en professions- eller arbejdskultur. Og hvis man er knyttet til en bestemt 
organisation kan man have nogle få delte værdier og vaner, det vil sige en organisationskultur. 
MEN: Troen på at kun andre mennesker har kultur fortsætter med at blomstre både i almindelige 
menneskers forestillinger og i sundhedstjenesten. Dette skyldes delvist at kultur i sit væsen er 
usynlig, tavs og taget-for-givet. Derfor tænker vi sjældent på kultur med reference til os selv. 
Sundhedsarbejdere ser kultur som noget der tilhører andre (minoriteter, indvandrere, andre 
folkeslag osv.). I undervisningsprogrammerne bliver kulturbegrebet defineret på måder som ikke er 
i overensstemmelse med antropologisk tænkning: nemlig som et sæt af trosforestillinger som kan 
katalogiseres og listes op. For hver etnisk gruppe kan der laves en liste med en række kulturtræk – 
kulturelle karakteristikker. Lee giver mange referencer til sådanne lister. For samernes 
vedkommende kan det fx være rensdyr, skind, dragter – træk som går igen. 
 
Kulturkompetence ud fra sådan en forståelse er beskrevet som en bagdør til racisme. Fordi 
forståelsen fastfryser kulturelle konventioner og forestillinger om ’de andre’. Det fører til stereotype 
forestillinger og ødelægger den kommunikation som er nødvendig for at kunne yde en god 
sundhedstjeneste. Sobo hævder også at opfattelsen af kultur i mange af disse 
(sundheds)programmer er ganske lig den som gjorde sig gældende i slutningen af 1800-tallet. Det 
vil sige forestillingen om kultur, samfund og nationer som afgrænset, sammenhængende, noget i sig 
selv – men den er forkert. Den får ikke frem, at der sker udvekslinger mellem grupper og skift 
mellem kulturer. Kulturelle grænser er porøse og fleksible. Mennesker og praksisser har altid 
bevæget sig ind og ud af mere eller mindre bindende sociale grupper gennem handel, ægteskab, 
arbejdsmigration, turisme, naboskab og besøg. I dag er denne bevægelse endnu hurtigere pga 
rejseaktivitet, biler, mobiltelefon, internet og andre medier. Desuden er kulturel identitet kompleks 
og sameksisterer med en række andre forskelle knyttet til klasse, uddannelse, køn og alder. 
 
Kultur er noget de andre har. Det hænder at vi bliver udfordret – i mødet med andre – ude eller 
hjemme – men også da er det de andres væremåde der bliver udlagt som kultur – ikke vores egen. 
Vi er blinde, men ved det ikke selv. 
 
Ifølge Lee fokuserer fortolkningen af kulturel kompetence på egenskaber eller træk ved bestemte 
kulturer som nøglen til effektiv kommunikation. Kultur bliver begrænset til lister over 
karakteristikker og ser bort fra forandringer, mangfoldigheder, en integreret og relationel 
(interaktionel) forståelse af identitet. Viden om patientens kultur er lagt i hænderne på 
sundhedsarbejderen og kan potentielt sætte patientens egen opfattelse af sin identitet til side til 
fordel for den der er konstrueret af sundhedsarbejderen. 
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Nogen antropologer vil ikke længere bruge ordet kultur – og refererer i stedet til kulturelle 
processer, såsom praksis og diskurs. Men begrebet eksisterer og betegnelsen kultur er forsat at finde 
i de fleste antropologiske lærebøger. 
 
Grunden til at jeg har valgt at trække Sobo og de andre frem her er, at deres perspektiv i høj grad er 
i overensstemmelse med min tidligere forskning, som jeg har trukket med mig ind i stadig nye 
felter. Det vil jeg give nogle eksempler på. 
 
Først og fremmest: Sundhedsarbejdere tilhører en professions- og arbejdskultur (foruden deres 
øvrige kulturtræk). Og hvis man er knyttet til en bestemt organisation kan man have nogle få delte 
værdier og vaner, det vil sige en organisationskultur. Skabt, vedligeholdt og forandret gennem 
samarbejde osv. Denne bliver ofte taget for givet. Vi ser den ikke – den er tavs. Det var dette 
perspektiv jeg brugte og udviklede helt fra begyndelsen af min forskerkarriere, og som blev til tre 
bøger. 
 
Pleiekulturen bygger på det teoretiske perspektiv som jeg udviklede i bogen Den tause kunnskapen. 
 
Den er baseret på feltarbejde i en sygehusafdeling samt interviews med sygeplejersker og andet 
plejepersonale. Jeg ser ikke på plejearbejde som en relation udelukkende mellem sygeplejerske og 
patient – sådan som jeg dengang syntes det var i sygeplejelitteraturen; det er det også, men jeg 
anlagde et mere omfattende perspektiv – som jeg efterhånden i forskningen kom til at beskrive som 
en egen kultur: plejekulturen. Plejekulturen er en praksis. I en meget forenklet version kan vi sige, 
at praksis betyder handling, men handlingen kan ikke ses isoleret. Det er handling i en historisk og 
social kontekst, som giver det vi gør struktur og mening. I den forstand er praksis altid en social 
praksis – og den er bærer af viden. Praktisk viden kan beskrives som kropslig, i mindre grad 
sprogliggjort. Derfor overser vi også en stor del af den praktiske viden og erfaringer som en 
arbejdskultur sidder inde med. Derfor tror man at praksis er anvendt teori osv. At viden er noget 
praksisfeltet til hver en tid må have indført. Sådan er det også, men viden forandres og udvikles 
også i praksis. Det originale bidrag var at jeg gennem feltstudier blev i stand til at fremvise en 
praksis og en viden, som ligger nedfældet i denne kultur – og i måden arbejdet var organiseret på. 
Først når det blev truet udefra pga indførelsen af nye rutiner, blev nogle af særtrækkene synlige. 
 
Men perspektivet kan kritiseres. Kritikken afviser ikke eksistensen af tavs viden. Den anerkender at 
vi ved ’mere end vi kan sige’ og at en handling udtrykker tavs viden, men det betyder ikke at 
handlingen er legitim – at al praksis er forsvarlig og god. Kritikken går på at der kan ligge megen 
tavs viden i konventionelle handlinger og praksisser. Men den må begrundes for at være gyldig, 
ellers er der fare for at få et temmelig ukritisk forhold til egne vurderinger og til sit eget moralske 
fundament. Opvurderingen af tavs viden kan føre til en overdreven tiltro til egne erfaringer og 
vurderinger, til svækkelse af den selvkritiske evne. Det var en pointe jeg tog op i bog nummer tre.  
Dette perspektiv er også blevet tydeligt i et senere forskningsarbejde fra 2012. Undertitlen på 
rapporten, Flerfaglig praksis i et interaktionsteoretisk perspektiv, betyder at vi ville vide noget om 
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hvordan udøverne af sundhedstilbuddene tænker, handler, taler om og reflekterer over deres 
handlinger. MEN et interaktionistisk perspektiv kræver at vi også undersøger, hvordan netværk eller 
samfundsdiskurser materialiserer sig i subjekter og sætter rammer for aktørernes handlinger. Dette 
er en abstrakt og teoretisk formulering – den hører teorien til. Det betyder at vi som mennesker er i 
forskellige positioner, at vi fortolker situationer og foretager vores vurderinger ud fra vores eget 
ståsted. Et sådant ståsted er præget af flere forhold: opvækst, uddannelse, kultur, samfundsforhold, 
køn – og som igen danner baggrund for vores fortolkninger. Det er denne baggrund, eller 
fortolkningskontekst, vi ofte tager for givet – og som derfor fremstår som naturlig. Det er også 
derfor vi ikke altid kan være sikre på om vi taler om det samme selv om vi bruger de samme ord. 
 
Vi stillede som sagt helt indledningsvist spørgsmålet, om der var uligheder i tildeling af 
sundhedstilbuddene: 
 

- Er der uligheder i sundhedstilbuddet – sådan som vores informanter ser det? 
- Er synet på hvad der er nødvendig og hvad der er værdig omsorg i forandring, og i så fald 

for hvem? 
- Er der grundlag for at tale om forskellige praksisser eller forskellige typer brugere? Er 

opfattelser af hvad der er nødvendig og værdig omsorg relateret til brugerens alder? 
-  

Informanterne mente (og det var gennemgående) at udgangspunktet for tildeling af støtte er behov 
eller funktion – ikke alder. Undervejs i interviewene kom det alligevel frem at standarderne for 
almindelig pleje og praktisk støtte til yngre og ældre brugere var forskellige. Der blev giver flere 
forklaringer herpå, som jeg ikke skal komme ind på her. 
 
Analyse og fortolkning af materialet ud fra de valgte teoretiske perspektiver viser, at yngre og ældre 
ikke opfattes som sammenlignelige grupper, de vurderes ikke i forhold til hinanden, men ud fra 
forskellige normer. Yngre brugere sammenlignes med funktionsfriske unge og skal så vidt det er 
muligt leve som andre unge. Ældre sammenlignes ikke med funktionsfriske ældre og skal ikke så 
vidt muligt leve som dem. Behovene eksisterer, de opfattes, men fortolkes som ’livets gang’ og som 
en uløselig del af livet selv. Uligheder i sundhedstilbud blev i første omgang omtalt som ’naturlige’ 
og forskelsbehandling blev opfattet som legitimt. Ældre og yngre fremstår og behandles ikke som 
sammenlignelige grupper. Det er ikke i overensstemmelse med norsk sundhedspolitik (som er at 
kommunerne skal give et forsvarligt sundhedstilbud til dem der trænger mest, og dette 
sundhedstilbud skal være ligeværdigt og uafhængigt af alder, køn og etnicitet). Ulighederne kan 
ikke begrundes ud fra gældende rettigheder, men kan der være andre begrundelser eller 
forklaringer? Det fandt vi gennem analyserne. 
 
Opfattelser af aldring og alderdom 
Alderdom sættes lig med sygdom og svækkelse – sygdom og svækkelse opfattes som ’livets gang’. 
Alderen i sig selv forklarer det problem eller behov som vurderes i tilknytning til ’ældre’. Det blev 
omtalt som ’naturligt’ og ’normalt’ med henvisning til skøn. Men skøn kræver også begrundelse. 
Skøn kan begrundes ud fra lige behandling eller gives en faglig (klinisk) begrundelse. At sætte 
alderdom lig med sygdom og svækkelse – opfattet som livets gang – eller at lade alder i sig selv 
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forklare det problem eller behov som vurderes i tilknytning til ’ældre’ er ikke i overensstemmelse 
med ny viden på området. Begrundelserne kvalificerer ikke som faglige begrundelser. 
Der er en form for alderisme: 
 

- Uligheder er udtryk for informanternes værdier og holdninger, men reflekterer også 
samfundets syn. 

- Derfor opfattes uligheder som selvfølgelige og er vanskelige at få øje på. 
- Synet på alderdom i den vestlige verden er forbundet med en række stereotype opfattelser. 

 
Vi har forestillinger om grupper i vores eget samfund, og – ikke mindst – vi har forestillinger om 
andre mennesker i andre kulturer. Vi tænker bare ikke over det. Vi er blinde. 
 
Forskning inden for sundhedsfagene må forholde sig til en praksis. Praksis handler grundlæggende 
set om møder mellem mennesker – personcentreret sygepleje. Hvad den enkelte bringer med sig ind 
i disse møder er ofte u-tematiseret og implicit, men ikke lige meget hos alle. Vi så, at fælles 
mødesteder bidrog til at mål og indhold i sundhedstilbuddene blev diskuteret, skønsudøvelsen blev 
fagligt begrundet. Fælles mødesteder giver dermed en udøvelse som er tættere på de 
sundhedspolitiske intentioner om et forsvarligt sundhedstilbud til dem der trænger mest, og om at 
sundhedstilbuddet skal være ligeværdigt og uafhængigt af alder. 
 
Forskningen kan bidrage til at løfte dette frem, både i form af refleksion i selve forskningsprocessen 
og selvfølgelig i det skriftlige bidrag.  
 
Altså: Også sundhedspersonale er bærere af en kultur – deres egen – og af normer og værdier og 
forestillinger, som deles med andre – mere eller mindre. Dette har konsekvenser for praksis og 
konsekvenser for forskning. Et alternativt perspektiv findes i litteraturen, fx det der omtales som et 
kritisk kulturperspektiv. Et kritisk kulturperspektiv betyder at kultur forstås som relation, som noget 
der forandres over tid, og som afhængigt af social kontekst, historie, køn og andre faktorer. Ved at 
oversætte alle forskelle til et spørgsmål om kultur tilsløres andre mulige forskelle. 
 
Et kritisk kulturperspektiv vil kræve at sundhedsarbejdere reflekterer over hvordan deres egen 
sociale, kulturelle, økonomiske og professionelle baggrund har bidraget til at skabe forestillinger 
om de mennesker de møder. 
 
Til sidst vil jeg bare nævne tre artikler:  
Blix, B.H, Hamran, T., Normann K. (2012): Indigenous life stories – narratives of health and resistance. A dialogical narrative 
analysis, Canadian Journal of Nursing Research, 44, 2, 64-85. 

Blix, B.H, Hamran, T, Normann, K. (2013): “The Old Sami” – who is he and how should he be cared for? A discourse analysis of 
official Norwegian documents regarding care services for elderly Sami, Acta Borealia, under trykking, finnes online. 

Blix, B.H, Hamran, T, Normann K. (2013): Struggles of being and becoming: A dialogical narrative analysis of the life stories of 
Sami elderly, Journal of Ageing Studies, Volum 27 (3), s 264-275.  

(Oversat til dansk. af TA)	   	  
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Sygeplejeantropologisk	  forskning:	  Et	  instrument	  til	  at	  fokusere	  på	  bedre	  sundhed	  
og	  velvære	  i	  Arktis.	  
Af Helle Møller,sygeplejerske, ph.d., Department of Health Sciences, Lakehead University, Ontario, 
Canada. 

	  
Et af resultaterne fra et PhD studie der belyser 
grønlandske og canadiske Inuits oplevelse af at 
blive uddannet og praktisere i uddannelses- og 
sundhedssystemer domineret af henholdsvis dansk 
og euro-kanadisk sprog og kultur (Møller, 2011) 
er, at sygeplejeantropologisk forskning vil kunne 
medvirke til at fremme sundhed og velvære lokalt, 
i en Arktisk kontekst såvel som lokalt i andre 
regioner.  

 
 

En sygeplejeantropologisk tilgang opfatter både sygeplejersker og borgere eller patienter som 
agenter i deres lokale historiske, politiske, kulturelle og sociale sammenhænge og magtrelationer. 
Sygeplejeantropologisk forskning har dels som formål at beskrive hvordan sygepleje opfattes og 
udføres af lokale sygeplejersker og modtages og opfattes af lokalbefolkningen, og dels at beskrive 
hvordan de før nævnte forhold påvirker og er med til at definere sygeplejens væsen og praksis samt 
patientudkomme.   
 
Jeg diskuterer sygeplejerollen fra et historisk antropologisk perspektiv, arbejde der har haft en 
sygeplejeantropologisk tilgang internationalt, og resultater af en sygeplejeantropologisk tilgang i det 
før nævnte PhD studie i en Grønlandsk kontekst. Så uddyber jeg det sygeplejeantropologiske 
koncept yderligere og ender med en diskussion om hvordan sygeplejeantropologi kan bruges som 
instrument til at fremme sundhed og velvære lokalt.  
 
Sygeplejerollen fra et historisk antropologisk perspektiv 
Sygeplejerollen har eksisteret fra mere end 500 år før vores tidsregning (Leslie & Wujastyk, 1991). 
At sygeplejen blev en profession var et udkomme af Florence Nightingale’s arbejde med det 
specifikke mål i midten af 1800 tallet (Gamarnikow, 1991). Hendes sygeplejemodel danner nu 
grundlag for sygeplejeuddannelse i hele verden. Men selvom modellen er den samme, og selv om 
International Council of Nurses [ICN] advokerer for en kvalitativ ensretning af indholdet i 
sygeplejeuddannelsen globalt, understreger ICN også at sygeplejersker skal være kulturelt og 
sprogligt kompetente og kunne forstå og respondere effektivt på de sproglige og kulturelle behov 
den enkelte, familien og samfundet har i det kliniske møde (2013, s. 1). 
 

I den sidste tredjedel af 1800 tallet arbejdede Nightingale – nok som en af de første 
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uddannede sygeplejersker – i en kultur der ikke var hendes egen, nemlig blandt Australiens 
oprindelige befolkning (Morse 1989), men det var først fra sidst i 1960erne og i begyndelsen af 
70erne at det der kaldtes tværkulturel sygepleje rigtig begyndte at blive beskrevet.  

Meget af den tidlige tværkulturelle sygeplejelitteratur er skrevet af sygeplejersker der også 
har uddannet sig til antropologer (Aamodt, 2001[1986]; Brink, 2001 [1986]; Byerly, 2001 [1986]; 
Kay, 2001[1986]; Leininger, 1970; McKenna, 1984; Osborne, 1969, 2001 [1986]; se også Medical 
Anthropology, 1989, Volume 12, Nummer 1). Generelt har disse forfatteres fokus været på 
patienter eller lokalbefolkninger og deres opfattelse af sundhed og sygdom, pleje og behandling sat 
i kontrast til en biomedicinsk opfattelse, og pleje og behandling ofte givet af sundhedsfolk udefra 
(Morse, 1989). Mange af disse tidlige tværkulturelle studier er blevet kritiseret for at definere og 
differentiere mellem praksis som værende enten vesterlandsk eller ikke-vesterlandsk (Martin, 2009, 
s. 8). Få har beskrevet eller diskuteret hvad sygeplejens væsen eller praksis er, set fra lokal 
befolkningens og lokale sygeplejerskers synsvinkel, ud fra det jeg kalder en sygeplejeantropologisk 
tilgang. 
 
Arbejde	  med	  en	  sygeplejeantropologisk	  tilgang	  internationalt 
Blandt få forfattere der bruger en sygeplejeantropologisk tilgang, om end de ikke beskriver det som 
sådan, er forfatterne til kapitlerne i bogen Antropologi og sygepleje fra 1991 der er redigeret af 
Holden and Littlewood, og Helle Max Martin, en dansk antropolog og forfatter af bogen Sygepleje 
modsigelser, idealer og improvisationer i Uganda der blev udgivet i 2009. Tillige er der udgivet 
bøger og artikler der beskriver sygeplejens væsen set fra sygeplejerskens side i andre 
sammenhænge, blandt andet en rapport fra HEPS-Uganda (the Coalition for Health Promotion and 
Social Development), en “health rights” organisation der beskriver Ugandiske sygeplejerskers 
arbejde fra deres synspunkt, samt bogen In our own right: Black Australian nurses’ stories, skrevet 
af og om australske Aborigine sygeplejersker (red. Gold & Little, 2005). I det følgende vil jeg 
diskutere sygepleje set fra japanske, indiske, ugandiske og oprindelige australske sygeplejerskers 
synsvinkler som beskrevet i litteraturen og til sidst sygepleje set fra grønlandske sygeplejerskers 
perspektiv som beskrevet i PhD arbejdet.    

Japansk	  sygepleje	  
Omend der er sket ændringer i det japanske samfund over de sidste årtier, og kvinder har langt 
større mulighed for karrierevalg m.m., er sygepleje faget stadigvæk både et lavstatus fag og et 
udpræget kvindefag. Det skal ses i lyset af japansk kultur og tradition hvor der fortsat er et stærkt 
skel mellem det indenfor (der anses for rent) og det udenfor (der anses for urent) i relation til både 
mennesker og steder. En persons familie medlemmer, nære venner og hjem, så vel som hendes 
skole eller arbejdsplads, tilhører det der ses som indenfor og som værende rent, hvorimod fremmede 
og deres hjem, samt offentlige steder og bygninger, anses for urene (Ohnuki-Tierney, 1997). En 
persons sundhedstilstand er afhængig af hendes evne til at holde sig ren og sygdom anses for at 
være ‘forurenende’ (Hendry & Martinez, 1991). 

Et par af forfatterne i Holden og Littlewood, Hendry og Martinez (1991), skriver om japansk 
sygepleje at mange af de roller eller handlinger der normalt anses for sygepleje i en europæisk eller 
vesterlandsk sammenhæng bliver udført af patienternes familiemedlemmer; således holdes rene 
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(nære/ kendte) og urene (og distante/fremmede) adskilt. Izumi (2006) skriver at japansk sygepleje 
etik er en refleksion af japansk kultur og spiritualitet. Det medfører at en japansk sygeplejerskes 
rolle blandt andet er at være ærlig i hendes omgang med de mennesker der er under hendes pleje og 
at være påpasselig med ikke at stresse dem spirituelt eller gøre dem utilpasse, ved for eksempel at 
give dem dårlige nyheder så som en alvorlig diagnose eller dårlig prognose, hvilket kan være svært 
når hun samtidig skal være ærlig; men ved at vælge hvordan spørgsmål besvares er det muligt at 
gøre begge dele.  

Derudover er den japanske sygeplejerskes rolle også at respektere identitetsfølelse og 
personlige ønsker blandt de mennesker der er under hendes pleje, og medvirke til at indholdet i 
deres dag er behageligt og meningsfyldt. Izumi og kolleger (2006) skriver videre at japansk 
sygepleje involverer en vis respektfuld distance til en patient og at sygeplejersken ikke er meget 
personlig eller intim når hun yder sygepleje, hvilket igen følger kultur og tradition med nære/kendte 
= rene og distante/ukendte = urene. Også i Indien er sygeplejearbejde fortsat lavstatus. 
 
Indisk	  sygepleje	  
Mens der er skrevet meget lidt kurant om indisk sygeplejes væsen og praksis, skrives der i 
øjeblikket meget om Indiske sygeplejerskers arbejdsforhold, der generelt er yderst ringe. Om end 
indiske sygeplejersker mener faget er eller skulle være en selvstændig profession, som det har været 
internationalt anerkendt som værende af ICN (2013a) i mere end 100 år, er det i Indien ikke 
reflekteret i hverken sygeplejeledelse eller fagforeninger, med alt hvad det medfører i forhold til 
arbejdstider, lønninger, eller arbejdsbeskrivelser. Mange steder bliver uddannede sygeplejersker 
brugt til alt forefaldende arbejde, får mindre end 20% af de lønninger de burde få i forhold til 
regeringens forskrifter, arbejder op til 15 timer om dagen mange dage i træk og får kun løn for 8, og 
meget andet (se for eksempel Anonym, 2012, Anton, 2012; Ardor, 2012) Det til trods for at Indien 
er blandt medlemslandene i ICN (ICN, 2013b). Alt dette medfører at mange der tager en sygepleje 
uddannelse i Indien gør det med immigration for øje (Kaack, 2010).    

Tidligere arbejde beskriver at distance til patienten er kendetegnende for sygeplejersken i 
Indien såvel som i Japan, og at hospitalssygeplejersken fokuserer meget på den instrumentelle del af 
sygeplejen (Somjee, 1991), mens meget af det som kan sammenlignes med moderlig omsorg 
tilfalder familiemedlemmer. En indisk sygeplejerskes rolle kan være at fungere som en vidende og 
erfaren guide der styrer folk mod sundhed og velvære gennem behandling, personlig interesse og 
ved at opmuntre dem til at “deltage i den helbredelsesproces som lægen og sygeplejersken har 
påbegyndt” (Somjee, 1991, s. 37). En rapport om indiske sygeplejersker der er immigreret til 
Danmark citerer indiske sygeplejersker, som siger at for dem har sygepleje faget også et religiøst 
eller spirituelt aspekt (Kaack, 2010). En af de interviewede sygeplejersker sagde om at være 
sygeplejerske: “We think it is very important to help other people. In our religion we say that, if you 
do something good, something good will happen to you” (Kaack, 2010, s. 58). En anden informant 
sagde, “So my point is that you develop your character as a human being if you help other people. 
And perhaps we can even influence them to do something good to other people too” (Kaack, 2010, 
s. 64). Det religiøse aspekt af sygeplejen kom også til udtryk blandt ugandiske sygeplejersker som 
jeg diskuterer herunder. 
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Ugandisk	  sygepleje	  
Mange Ugandiske sygeplejersker udtrykte at faget var et kald, at det var noget de altid havde haft i 
sig, var blevet født til, at sygepleje var noget de var blevet givet evnen til at være af Gud (Martin, 
2009; Thornton, 2011). Dette er måske bundet op i at det nærmest er nødvendigt at se det som et 
kald. På grund af landets hurtigt voksende befolkning, politik og økonomi har forholdene for 
sygeplejersker og andre ansatte i sundhedsvæsenet i Uganda været præget af manglende ressourcer i 
mange årtier (Holden 1991; Martin, 2009; Thornton, 2011). Det har betydet at bygninger ikke 
vedligeholdes, eller holdes rene, vand og elektricitet ikke altid er til rådighed og at der altid mangler 
medicin og sygepleje remedier, linned, uniformer mm. Det har også medført at sygeplejersker ikke 
altid har fået løn for deres arbejde, og forholdene på hospitalerne har fået lokalbefolkningen til at 
miste tilliden til både sundhedsvæsenet og dem der arbejder i det. Det har gjort mange 
sygeplejersker desillusionerede at der ikke er ressourcer til at udføre den pleje og behandling der er 
nødvendig og som sygeplejersker og patienter ønsker at give og modtage (Martin, 2009; Thornton 
2012). Som en sygeplejerske der blev interviewet af Martin sagde: “For det meste finder man sig 
selv her uden det rigtige udstyr, man kan ikke bruge sine evner, man improviserer og gør endda 
nogle rigtig slemme ting fordi lønnen er så lille” (citeret i Martin, 2009, s. 1). Alligevel er der for 
sygeplejerskerne noget meget positivt forbundet med rollen som sygeplejerske og sygeplejersken 
har et intimt og fysisk tæt forhold til sine patienter. ”Som sygeplejerske arbejder du i den ånd at 
patienten næsten er familie. Du vil gerne være hendes ven. Så når hun er rask og går, er du stolt” 
(citeret i Martin, 2009, s. 1). Thornton (2012) citerer en sygeplejerske som udtrykte noget næsten 
identisk med det den første sygeplejerske sagde til Martin: “I feel happy when I give treatment to 
my patients and they get well. I feel so proud, I feel very fine” (Thornton, 2011, p. 9). 
Forebyggende arbejde og uddannelse af borgerne var områder sygeplejerskerne anså for specielt 
vigtige. Sygeplejerskerne i Uganda forventede at være en del af borgernes liv som ressource 
personer også når de ikke var på arbejde, og nogle udtrykte at sygeplejersken specielt i 
landdistrikter var det vigtigste medlem af en familie. At være sygeplejerske blev af mange 
beskrevet som værende en del af sygeplejerskens identitet og selvopfattelse mere end en karriere. 
En studerende interviewet af Martin udtrykte det således: ”A nurse must be intelligent, punctual, 
obedient, responsible, loyal, honest, cooperative, and always show love and care for other people. 
She must be tactful and disciplined to serve patients well”. For sygeplejersker i Australien er 
sygeplejerollen ligeledes beskrevet som værende mere end et arbejde specielt i yder-distrikterne.  
    
Oprindelig	  australske	  sygepleje	  
Oprindelige australske sygeplejersker har skrevet om deres opfattelse af sygepleje, nogle som en del 
af deres individuelle kapitler til en bog om farvede australske sygeplejersker redigeret af Goold og 
Liddle (2005), og andre, for eksempel Bond (2005) og Stuart og Nielsen (2011), som 
tidsskriftsartikler i The Contemporary Nurse og The Medical Journal of Australia. Som blandt 
andre oprindelige folk er andelen af  
oprindelige australske sygeplejersker i forhold til antallet af oprindelige australiere meget lille, og 
den oprindelige befolkning har ringere adgang til sundheds-, medicinsk og behandlerservice 
samtidig med at de oplever ringere sundhedsudkomme på mange forskellige niveauer (Bond, 2005; 
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Goold, 2005). I lighed med andre oprindelige folk (Health Canada & Assembly of First Nations, 
2011) giver også oprindelige australske sygeplejersker udtryk for, at en del af sygeplejerollen er at 
fokusere på folks ressourcer og styrker og støtte og bygge på folks kulturelle og sproglige identitet, 
både i det sundheds fremmende og det sygdomsforebyggende arbejde, og rent faktisk fokusere 
mindre på sygdom, behandling og oplysning om sund levevis osv., specielt i indgangen til mødet 
med patienten. De beskriver også hvor vigtigt det er for sygeplejersken at have viden om den lokale 
kultur, historie, politik, og magtforholdene mellem lokalbefolkningen og de sundhedsprofessionelle 
– og hvordan de influerer på sygeplejepraksis.  

Sygepleje, som den er beskrevet blandt oprindelige australiere, har mange fællestræk med 
sygepleje som den er blevet beskrevet af grønlandske sygeplejersker. En interessant tanke i tider 
hvor rekruttering af internationale sygeplejersker ofte er på agendaen. Udover at udefrakommende 
sygeplejersker kan modtage information og undervisning i hvad lokal sygepleje indebærer, kan det 
at vide noget om hvad kvalitetssygepleje anses for at være, både lokalt og forskellige steder i 
verden, give mulighed for at evaluere hvor det vil være til vores og den kommende sygeplejerske 
fordel at rekruttere fra.  

 
Grønlandsk	  sygepleje	  
Gennem sygeplejersker og studerendes erfaringer, situerede PhD arbejdet sygeplejen i Grønland 
historisk, kolonialt, socialt, og politisk, og beskrev en profession der var påvirket af tomme 
stillinger, stor udskiftning, mange vagter og sygeplejersker der hurtigt efter graduering blev kastet 
ud i lederroller og supervision af sygeplejestuderende (Møller 2011). 

PhD arbejdet belyste som nævnt også grønlandske sygeplejerskers opfattelse af hvad 
sygepleje i en grønlandsk kontekst er. Kort sagt, blev det understreget at sygepleje i Grønland, som 
andre steder, involvere generel faglig, teoretisk og praktisk sygepleje viden, færdigheder og etik, 
samt anden viden nødvendig for at kunne udføre sygepleje på bachelorniveau. I forhold til 
sygeplejens væsen og praksis, nævnte deltagerne at sygepleje i Grønland: er intim og bygger på 
kendskab til borgere og patienter og deres kultur, sprog, baggrund og hverdag; fokuserer og bygger 
på patientens styrker og ressourcer, som også var et udtrykt ønske blandt borgere interviewet af 
Tine Aagaard (2013); er baseret på en let, smilende, uformel og humoristisk omgang med 
patienterne, præget af fysisk nærhed med berøring som en naturlig del af patientkontakten. 
Derudover nævnte deltagerne at sygepleje i Grønland inkluderer brugen af og forståelse for 
kropssprog, samt evnen til at være stille sammen med en patient/klient.     

Som et led i god sygepleje nævnte grønlandske sygeplejersker også at sygepleje-patient 
kontakt ofte – hvis ikke akut – med fordel kan begynde med at spørge til familie/ hjem og 
dagligdagen før der fokuseres på sundhedsfremme/sygdomsforebyggelse eller spørgsmål stilles for 
at kunne stille en evt. sygeplejediagnose. Et sygeplejeantropologisk projekt med fokus på 
patienters/borgeres opfattelse af hvad sygepleje er vil klarlægge om det er noget der gør sig 
gældende for en større eller mindre del af grønlændere.  
 
Det sygeplejeantropologiske koncept 
En sygeplejeantropologisk tilgang er, som konceptet indikerer, bundet i antropologien. 
Antropologisk praksis skelner mellem det folk siger at der sker eller burde ske (også kaldet 
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normative udsagn), genfortællinger eller genfortolkninger af hvad der er sket (også kaldet narrative 
rekonstruktioner), og hvad der i virkeligheden sker – eller faktiske observerbare handlinger 
(Lambert, 1998). Et af antropologiens grundlæggende temaer er at det vi som mennesker opfatter 
som rationelt er både socialt og kulturelt specifikt og skal forstås i en lokal kontekst for at være 
‘gyldigt’ eller ‘holdbart’ (Lambert & McKevitt, 2002, s. 211). Det betyder at der kan være 
signifikante variationer i hvad normen for opførsel er fra en lokalitet til en anden – også indenfor 
Grønland.  

Fælles for Holden (1991), Martin (2009), Somjee (1991) og mit PhD arbejde er brugen af 
antropologiske metoder som observation, deltagerobservation og interviews – denne 
fremgangsmåde informerer både gennem normative udsagn, narrative rekonstruktioner og 
observation af faktiske handlinger (Lambert, 1998).  

Izumi (2006) brugte alene interviews som dataindsamling og de oprindelige australske 
sygeplejersker i Goold og Liddles (2005) redigerede bog, samt Bond (2005) og Stuart og Nielsen 
(2011), har skrevet ud fra egne erfaringer som sygeplejersker. Begge de sidste informerer os 
gennem normative udsagn og narrative konstruktioner og er således et skridt væk fra de faktiske 
handlinger. Mens forfatternes beskrivelser af, hvad sygepleje involverer, er reelle derfra hvor de har 
beskrevet den, vil et sygeplejeantropologisk projekt der involverer observation, deltagerobservation 
og interviews af både borgere, patienter og sygeplejersker kortlægge sammenhængen mellem 
normative udsagn, narrative konstruktioner og faktiske handlinger. Med den viden vil det være 
muligt at udvikle lokale sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende initiativer med en tilgang 
der har udspring i både lokal teori om hvordan ting hænger sammen, hvordan ting bør hænge 
sammen, og den måde folk faktisk handler på. 
 
Hvordan kan sygeplejeantropologi anvendes? 

Bortset fra de australske skrifter (Bond, 2005; Goold &  Liddle, 2005) er det kendetegnende 
at forfatterne har mere fokus på sygeplejerollen i det behandlende frem for det forebyggende 
arbejde, og i sygehusregi frem for i lokalsamfundet; begge dele er vigtige hvis vi vil fremme 
befolkningens sundhed og velvære generelt, og kan med fordel forskes i. De australske forfattere 
beskriver også hvordan magtforhold, kolonisering og racisme har haft indflydelse på forfatternes 
karrierer som sygeplejersker og den pleje oprindelige australiere har fået i det euro-australske 
sundhedsvæsen (se for eksempel Bond, 2005; Doyle, 2005; Gaffney, 2005; Goold, 2005; 
O’Donoghue, 2005) – det var også områder der blev diskuteret af sygeplejerskerne i Grønland. I 
den forbindelse gælder magtrelationer, både de der findes i samfundet generelt, de der findes 
mellem forskellige sundheds fag, og de der findes mellem patienter og sundhedsprofessionelle men 
som agenterne ikke nødvendigvis er opmærksomme på – om end de påvirker udkommet af 
interaktionen (Løgstrup, 1972/93) .  

Beskrivelsen af indisk, japansk, ugandisk og oprindelig australske sygepleje var 
hovedsageligt lavet ud fra sygeplejerskernes synspunkt og uden inklusion af observation og 
deltagerobservation. På samme måde var PhD arbejdet i Grønland fokuseret på sygeplejerskernes 
beskrivelser og erfaringer. Det er oplysninger som jeg mener man med fordel kan bygge videre på 
ved at inddrage borgernes opfattelse af sygepleje lokalt og også udbygge udsagnene fra både 
sygeplejerskerne og borgerne med yderligere observation i praksis, for at klarlægge sammenhængen 
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mellem normative udsagn, narrative konstruktioner og faktiske handlinger (Lambert, 1998). Det vil 
kunne medvirke til at arbejde mod en kongruens mellem det samfundet og sygeplejerskerne 
forventer af, til og i sygeplejen, for at denne kan have den bedste sundhedsfremmende og 
sygdomsforebyggende effekt lokalt i Grønland. Dette med udgangspunkt i, at det at blive set, 
forstået og respekteret som mennesker styrker os både følelsesmæssigt, fysisk og immunologisk (se 
for eksempel Haldorsdottir, 2007; Haldorsdottir & Hamrin, 1997) og betyder at vi har nemmere ved 
at modtage information og lave ændringer hvis vores forhold i øvrigt tillader det (Johansson, Oléni, 
& Fridlund, 2002). 

Antropologien anerkender at professionel viden og praksis, inklusive sygeplejeviden og 
praksis, varierer fra et sted til et andet på samme måde som folkelig viden og praksis gør det 
(Lambert & McKevitt, 2002; Lave & Wenger, 1991). Det betyder selvfølgelig at der kan være 
variationer indenfor en nation såvel som mellem nationer. Det skal også understreges at idet 
identitet, praksis og kultur er stærkt forbundet og påvirker hinanden indbyrdes, er praksis (Lave & 
Wenger, 1991) som kultur og identitet ikke statisk men plastisk og altså foranderligt (Hastrup, 
1986). Dertil skal det siges, at tidligere studier og populære skrifter der har sammenlignet 
sygeplejepraksis og opfattelse af sundhed og sygdom i forskellige nationer blevet kritiseret for at 
definere og differentiere mellem sygepleje og sygeplejeværdier og praksis som værende enten 
vesterlandske eller ikke vesterlandske (Martin, 2009, s. 8) og som opfattende kultur som statisk 
(Morse, 1989). Det er ikke formålet med en sygeplejeantropologisk tilgang. En 
sygeplejeantropologisk tilgang vil, ved at opfatte både sygeplejersker og patienter som agenter i 
deres lokale historiske, politiske, kulturelle og sociale sammenhænge og magtrelationer, kaste lys 
på hvordan disse forhold påvirker og er med til at definere sygeplejepraksis og patientudkomme. 

I Grønland vil resultater af ny sygeplejeantropologisk forskning med fokus på befolkningens 
oplevelse af og ønsker til Arktisk sygepleje i relation til sundhedsfremme, sygdomsforebyggelse og 
pleje være værdifuld for bachelor- og diplomuddannelsen og med henblik på informationsmateriale 
til udefrakommende sygeplejersker. Det samme vil forskning med fokus på sygeplejens væsen og 
praksis set fra både lokalt og udefrakommende sygeplejerskers synspunkter.      
	  
	  
Referencer: 

Aagaard, T. (2013). Hverdagsliv med sygdom : Et kvalitativt studium. Paper givet ved Nunamed Konferencen 
September 2013, Nuuk, Grønland.  
Anonym, (2012). First-hand account from an Indian nurse on the work conditions they face. libcom.org. Online: 
http://libcom.org/blog/first-hand-account-indian-nurse-work-conditions-they-face-05022012. 
Antony, KR. (2012). The Nightingales need a better deal. The Hindu, January 21, 2012. Online: 
http://www.thehindu.com/opinion/openpage/article2820867.ece#.T8snrMz1HI0.gmail 
Ardor, N. (2012). Life of nurses is a curse. The New Socialist Alternative. Socialism.in.  
Online: http://socialism.in/index.php/life-of-nurses-in-india-is-a-cursed-one/ 
Bond, C. (2005). A culture of ill health: Public health or aboriginality? MedicalJournal of Australia, 183(1), 39-41. 
Doyle, K. (2005). I have been a nurse for 30 years. I love it! In: SOM. Goold and K. Liddle, In our own right: Black 
Australian nurses’ stories. (s. 74-77). Sydney. eContent Management. 
Goold, S OAM. (2005). Keep your eyes on the prize. In:  SOM. Goold and K. Liddle, In our own right: Black 
Australian nurses’ stories. (s. 82-91) Sydney. eContent Management. 



	  T ik iusaaq, 	  21 .årgang 	  nr . 	  2 . 	  oktober 	  2013, 	  udg ivet 	  a f 	  Peqq issaasut 	  Kattuf f ia t 	  

	  

59	  

Goold S. OAM. & Liddle K. (2005). In our own right: Black Australiannurses’ stories. Sydney. eContent Management. 
Halldorsdottir, S (2007). A psychoneuroimmunological view of the healing potential of professional caring in the face 
of human suffering. International Journal for Human. Caring 11(2), 32. 
Halldórsdóttir, S & Hamrin E. (1997). Caring and uncaring encounters within nursing and health care from the cancer 
patient's perspective Cancer nursing 20(2), 120-128 
Hastrup, K. (1986). Veracity and visibility: The problem of authenticity in anthropology. Folk, 8, 5-17. 
Health Canada & Assembly of First Nations (2011). Honouring our strengths. A renewed framework to address 
substance use issues among first nations people 
in Canada. Ottawa. Author. 
Hendry, J. & Martinez L. (1991). Nursing in Japan. In: Pat Holden & Jenny 
Littlewood Anthropology and Nursing (s. 56-66). London. Routhledge. 
Holden, P. (1991). Colonial Sisters: Nurses in Uganda. In: Pat Holden & Jenny Littlewood. Anthropology and Nursing 
(s. 67-83). London: Routhledge 
Holden, P. & Littlewood, J. (1991). Anthropology and Nursing. London: Routhledge. 
International Council of Nurses. (2013a). Position statement; Cultural and linguistic competence. Geneva: International 
Council of Nurses. (2013b). Member list. Geneva:  
Izumi, S. ( 2006). Nurses' Concerns Bridging Western Ethics and Japanese LocalEthics by Listening to nurses concerns, 
Nursing Ethics, 13(3), 275-283. 
Izumi, S., Konishi, E., Yahiro, M., & Kodama, M. (2006). Japanese patients’descriptions of “the good nurse”: Personal 
involvement and professionalism. Advances in Nursing Science, 29(2), E14-E26. 
Johansson, P., Oléni, M., & Fridlund, B. (2002), Patient satisfaction with nursing care in the context of health care: a 
literature study. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 16, 337–344. doi: 10.1046/j.1471-6712.2002.00094.x 
Kaack, K. (2010). Ny indvandring til Danmark En kvalitativ undersøgelse af indiske sygeplejerskers arbejdsmigration. 
Projekt- & Karrierevejledningens Rapportserie Nr. 271/2010. København: Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, 
Københavns Universitet.  
Lambert, H. (1998). Methods and meanings in anthropological, epidemiolgical and clinical encounters: the case of 
sexually transmitted disease and human immunodeficiency virus in India. Trop Medlnt Health 3,1002-10.   
Lambert, H. & McKevitt C. (2002). Anthropology in health research: From 
qualitative methods to multidisciplinarity. British Medical Journal,325(7357), 210-213. 
Leininger, M. (1970). Nursing and Anthropology: Two Worlds to Blend. New York, NY: John Wiley & Sons. 
Løgstrup, KE. (1972/1993). Norm og spontaneitet. I KE. Løgstrup: Etik og politik mellem teknokrati og dillettantokrati. 
(s. 90-147). København: Gyldendal.  
Morse, J. (1989). Introduction. Cross cultural nursing: A unique contribution to 
medical anthropology. Medical Anthropology, 12, 1-5. 
Møller, H. (2001). “You need to be double cultured to function here”: Toward an anthropology of Inuit nursing in 
Greenland and Nunavut. Unpublished PhD dissertation. Department of Anthropology, University of Alberta. Edmonton 
AB.  
O’Donoghue, L, AC. CBE (2005).  Racism often came from patients not colleagues. In: S OAM. Goold & K. Liddle. In 
our own right: Black Australian nurses’ stories. Sydney. eContent Management. 
Ohnuki-Tierney, E. (1997). Ilness and culture in contemporary Japan. An 
anthropological view. New York: Cambridge University Press. 
Stuart, L. & Nielsen, AM. (2011). Two Aboriginal registered nurses show us why black nurses caring for black patients 
is good medicine. Contemporary Nurse, 37(1), 96-101.

	   	  



	  T ik iusaaq, 	  21 .årgang 	  nr . 	  2 . 	  oktober 	  2013, 	  udg ivet 	  a f 	  Peqq issaasut 	  Kattuf f ia t 	  

	  

60	  

Kendetegn	  ved	  sygepleje	  i	  byer	  og	  bygder	  i	  Grønland	  
Af Lise Hounsgaard, lektor, ph.d., Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab, Ilisimatusarfik, og 
Enheden for Sygeplejeforskning, Syddansk Universitet. 

Oplægget omhandlede forskningsprojektet af samme navn ved Institut for Sygepleje og 
Sundhedsvidenskab. Projektet er udført i perioden 2010-13. 

 
Baggrund 
Sundhedsreformen i 2010 indebar nye og ændrede 
krav til det sundhedsfaglige personale i byer og 
bygder om at udføre diagnosticering og 
behandling. Desuden kom der øgede krav til 
kvaliteten i den generelle forebyggelse og i 
sundhedsfremmetiltag – specielt i forbindelse med 
livsstils- og infektionssygdomme. Sideløbende 
hermed var der krav til forskningsbasering af 
sygeplejerskeuddannelsen efter at den blev en 
bacheloruddannelse ved universitetet (2008), og 
der blev påbegyndt en diplomuddannelse i arktisk 
specialsygepleje ved instituttet (2012). 
Disse forhold repræsenterede tilsammen en oplagt 
mulighed for at se nærmere på nuværende 
udfordringer og problemer i sygeplejepraksis i 
byer og bygder. 
 
 
 

Formål og undersøgelsesspørgsmål 
Formålet med projektet var at undersøge den eksisterende faglige viden som handlingsgrundlag for 
sygeplejepraksis som den udøves i by- og bygdesygeplejen for at afdække om den imødekommer 
sundhedsreformens krav. 
De overordnede spørgsmål der stilledes i undersøgelsen var følgende: 

- Hvilke sygeplejehandlinger udføres? 
- Hvad og hvordan dokumenteres sygeplejen? 
- Hvordan udvikler sygeplejersker kompetencer lokalt? 
- Hvordan beskriver sygeplejerskerne deres praksis?  
-  

Materiale	  og	  metode	  
Undersøgelsen blev designet som et etnografisk feltstudie, hvori indgik journalnotater, 
deltagerobservationer, uformelle samtaler og semistrukturerede interviews. 
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I løbet af 2011 og 2012 blev der udført feltarbejde på fire sundhedscentre og fire sygeplejestationer. 
Dette omfattede deltagerobservationer i én til fem dage, og hvert feltarbejde blev afsluttet med et 
interview. Deltagerne var: Otte sygeplejersker mellem 35 og 55 år, fire kvinder og fire mænd. 
Sygeplejerskerne var uddannet i Grønland, Danmark, Sverige og på Færøerne. Alle havde 
praktiseret i minimum to år i et arktisk område. 
	  	  
Analyse og fortolkning 
-  inspireret af Paul Ricoeur’s teori om teksttolkning. 
Materiale fra interviews, sygeplejefaglige journaloptegnelser og deltagerobservation blev 
transskriberet. Disse tekster blev herefter bearbejdet i tre analytiske trin: 1. Indsigt i tekstens mening 
som en helhed. 2. En strukturanalyse mhp at forklare teksten og identificere og formulere temaer. 3. 
En dybdegående forståelse gennem kritisk fortolkning og diskussion. 
 
Fund (resultater) 
Der blev identificeret tre temaer: 1. At navigere mellem sundhedsstrategier og hverdagsrealiteter. 
2. At intervenere mellem muligheder og udfordringer. 3. At interagere mellem sensitivitet og 
rationalitet.  
I oplægget fokuseredes på tema nr. 1, inddelt i fem undertemaer. 
 
a) Forebyggelse – når det er muligt 
Sygeplejerskerne medtænker det forebyggende aspekt i samarbejdet med patienten og udtrykker, at 
det skal integreres i forhold til nærmiljøets muligheder. Diagnosticering og behandling har 
imidlertid første prioritet, eventuelt på bekostning af det forebyggende arbejde. Flere beskriver 
deres arbejde som først og fremmest at ’slukke ildebrande’. 
 
b) Sundhedsfremme gennem det sociale 
Sygeplejerskerne peger på at man må tænke socialt og være kreativ for at kunne leve op til de 
organisatoriske strategier om sundhedsfremme. Det sker fx gennem at etablere 
sundhedsarrangementer med indhold for hele familien, undervise i livsstilssygdomme ved et bingo-
arrangement eller gå lørdagstur i fjeldet.  
 
c) Kompleksitet i den professionelle kommunikation 
Praksis dokumenteres i den elektroniske patientjournal Æskulap, hvilket sikrer en vis kontinuitet. 
Det telemedicinske udstyr bruges i mindre omfang, bl.a. fordi det ikke egner sig til kommunikation 
der vedrører patienternes psykosociale eller eksistentielle situation. 
  
d) Dokumentation som en mulighed 
Diagnosticering og behandling udgør det væsentligste indhold i dokumentationen. Identificering af 
sygeplejefaglige problemer, mål, interventioner og evaluering dokumenteres sjældent. 
 
e) Samfundshjælper og klinisk sygeplejerske 
Arbejdet som sygeplejerske i små lokalsamfund indebærer en række praktiske opgaver for at få 
sygeplejestationen eller sundhedscenteret til at fungere. Det indebærer virksomhed som fx sekretær, 
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laborant, apoteker, postbud, håndværker, pedel, hunde-vaccinator m.m.m. Der er meget socialt 
arbejde udover det kliniske sygeplejearbejde. 
 
	  
Diskussion	  
Sygeplejerskerne i undersøgelsen er opmærksomme på, at de på samme tid bliver betragtet som 
både professionelle og som lokale borgere. De værdsætter betydningen af at opretholde venskaber 
til trods for de lejlighedsvise konfrontationer, hvor de er nødsaget til at agere ved sygdomsrisiko 
eller infektioner. Andre der forsker i sygeplejepraksis i tyndtbefolkede områder peger ligeledes på, 
at sygeplejerskens personlige og professionelle rolle er uadskillelige i små samfund. Denne 
sammenfletning af sygeplejepraksis og det personlige liv må tages med i betragtning, når der 
udvikles politikker og serviceprogrammer vedrørende sundhedsfremme og forebyggelse m.m. 
 
Konklusion	  
Sygeplejepraksis i byer og bygder er karakteriseret ved store variationer og kompleksitet i roller og 
funktioner. Sygeplejerskerne anvender ligeledes en bred vifte af viden og færdigheder i deres 
praksis. Der ser ud til at være et behov for at videreudvikle og implementere informationsteknologi. 
Desuden er der behov for øgede kvalifikationer, fx gennem uddannelsesprogrammer som 
Diplomuddannelse i Arktisk Specialsygepleje. En metode til at tilgodese behovet for 
efteruddannelse kunne være at etablere en ordning med en mobil klinisk udviklingssygeplejerske 
med forskningskompetencer, som kan medvirke til at udvikle viden i feltet. 
 
Læs mere i artiklen i International Journal of Circumpolar Health (IJCH): 
Hounsgaard, L, Jensen, AB, Wilche, JP and Dolmer, I (2013): The nature of nursing practice in 
rural and remote areas of Greenland. IJCH 2013, 72: 21089. 
 
(Red. TA) 
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Masterclass	  i	  artikelskrivning	  
I tilslutning til Nunamed blev der afholdt en masterclass i artikelskrivning den 10. og 11. september 
på Hotel Hans Egede. 
Undervisningen henvendte sig til alle som havde materiale fra et kandidat- eller masterspeciale eller 
et ph.d.-projekt, en empirisk/teoretisk undersøgelse eller lignende, som ville kunne danne baggrund 
for en faglig, videnskabelig eller formidlende artikel til et selvvalgt tidsskrift, et kapitel i en bog 
eller lignende. 
 
Formålet var gennem undervisning og supervision i værkstedsform at blive i stand til at skrive en 
artikel over en begrænset tidsperiode. Det var også hensigten at give mulighed for individuel 
vejledning i skriveprocessen efterfølgende. 
 
Underviserne var Lise Hounsgaard, lektor, ph.d., Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab, 
Ilisimatusarfik og Enheden for Sygeplejeforskning, Klinisk Institut, Syddansk Universitet samt 
Steven Arnfjord og Tine Aagaard, begge ph.d.-studerende ved Institut for Sygepleje og 
Sundhedsvidenskab. Desuden deltog Torunn Hamran, professor ved Institut for Helse- og 
Omsorgsfag ved Universitetet i Tromsø, på kursets første dag. 
 
Der var otte deltagere på kurset med materiale fra empiriske studier, master- og kandidatspecialer 
og ph.d.-projekter. Deltagerne kom fra Dronning Ingrids Hospital, Institut for Sygepleje og 
Sundhedsvidenskab, Inerisaavik og Ålborg Universitet. Kurset vekslede mellem oplæg fra 
undervisere og gruppearbejde hvor artikelskriverne fik mulighed for at diskutere forskellige 
aspekter af deres artikler, som fx hvilket materiale skal formidles, hvad skal formålet være, hvad 
skal budskabet være, hvilken genre skal vælges, hvem er den mulige målgruppe m.m. Alle deltagere 
skrev et abstract af deres artikel. Underviserne tilbød sig som kommende sparringspartnere og 
vejledere 
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Peqqissaasut	  Kattuffiats	  bestyrelse	   	  

	   Udvalg under Peqqissaasut Kattuffiat 
 
Fagligt forum, medlemmer 
Fagligt forum blev nedlagt under generalforsamlingen 4. 
november 2010, PK er medlem af Grønlands Medicinsk 
selskab. 
 
Arktisk sygepleje, medlemmer 
Ella Skifte 
Sherida Battersby 
Dorthe Møller 
Lissi Ottosen 
Inuuti Fleischer 
 
Ledende sygeplejersker 
Lene Skriver 
Anne Birgitte Jensen 
Inuuti Fleischer 
 
Tillidsrepræsentanter:  
Regionssygehuset Aasiaat: Sofie Broberg 
Regionssygehuset Sisimiut: Cecilia Karla Olsen, suppleant 
Mininnguaq Olsen 
Narsaq/Narsarsuaq: Birgitte Christensen 
Regionssygehuset Qaqortoq: Lisbeth Kjeldsen 
K3, D.I.H.: Anne Michaelsen 
OP, DIH: Lissi Bech Ottosen 
Anæstesi, D.I.H.: Helle Berg 
Intensiv / Kir. Dag afsnit, D.I.H.: Caroline Dollerup-Scheibel 
M1, D:I:H.: Jane Borgstrøm 
A1, D.I.H.: Fælles organisation tillidsrepræsentant 
Sundhedsassistent Frank Simonsen 
Røntgen, D.I.H.: Tanja Vodstrup 
Dr. Ingrids Sundhedscenter, Nuuk: Mariano Vasquez 
Instituttet for Sygepleje og Sundhedsvidenskab, Nuuk: Lene 
Dahl 
PI / Brancheskolen for grundlæggende sundhedsuddannelser, 
Nuuk: Ane Marie Lauridsen 
Kommuneqarfik Sermersooq (Utoqqaat Illuat) Nuuk: Ivalu 
Reimer 
 
Fælles tillidsrepræsentant: 
Kir. Amb, DIH: Kit Funch Bergmann (FTR) 
 
 
Se kontaktinfo på www.pk.gl under Tillidsrepræsentanter 

Formand,  
Inuuti Fleischer	  

	  

Næstformand:  
Ken Jensen	  

	  

Dorthe Møller	  
	  

Britt Hjorth Christensen	  
	  

Pauline Olesen	  
	  

Olga P. Berthelsen	  

	  
Hannah	  Højgaard	  Pedersen	  
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Kære Medlemmer 

Denne	  side	  er	  til	  ophængning!	  
Peqqissaasut Kattuffiat’s sekretariat opslår hermed alle væsentlige kontaktinformationer på de to 
ansatte i sekretariatet. 

Sekretariatet er dagligt åbent fra kl. 0800 til 1600, med forbehold for forhandlings situationer og 
perioder, møder ud af huset, ferier, kurser og seminarer. 

Det er sekretariatets målsætning, at alle henvendelser behandles indenfor 2 hverdage.  

Sekretariatet opfordrer til, at henvendelser sker via personlig telefonisk kontakt eller Email. Dette 
for, at sikre kvalitet i vejledning og besvarelse af stillede spørgsmål. 

Indtalte beskeder, spørgsmål og sagsfremstillinger på telefonsvarer vil ikke blive behandlet.  

Formand: 

 Inuuti Fleischer  

 

CP Holbøllsvej 4B, Postboks 670, 3900 Nuuk 

Tel: +299 361060 

Mobil: +299 533717 

Fax: +299 322177 

Email: formanden@pk.gl  

Sekretariatsleder / fagligkonsulent: 

 Stillingen er vakant 

CP. Holbøllsvej 4B, Postboks 670, 3900 Nuuk 

Tel: +299 361061 

Mobil: +299 582669 

Fax: +299 322177  

Email: sl@pk.gl  


