Formandens mundtlige beretning Generalforsamlingen 2017

Ærede medlemmer, ærede gæster, kære kolleger i PPK.

Det er mig en stor glæde at kunne byde jer velkommen til denne 26. ordinære generalforsamling i
Peqqissaasut Kattuffiat.
Lad mig sige det som der er: det har for mig som ny formand været et ganske turbulent,
udfordrende og lærerigt år som er gået meget hurtigt.
Status efter generalforsamlingen sidste år var at bestyrelsen i en kort periode bestod af formand og
næstformand Tom Bertelsen idet bestyrelsesmedlemmerne Pauline Olesen og Kitt Skovhede valgte
at udtræde af bestyrelsen efter generalforsamlingen 2016. Tak til begge for deres indsats. Efter et
suppleringsvalg blev Nuno Geisler og Helle Berg var ind i bestyrelsen. Tom Bertelsen valgte i
foråret at flytte fra Grønland og dermed forlod bestyrelsen. Tak til Tom for hans indsats. Forinden
havde PK udskrevet et suppleringsvalg og her blev Louise Lennert Olsen, Tania Vodstrup og Gitte
Edvardsen valg. Gitte Edvardsen blev valgt til næstformand. Det betyder at bestyrelsen består af:
formand Ken Jensen, Gitte Edvardsen næstformand og bestyrelsesmedlemmerne Louise Lennert
Olsen, Tania Vodstrup, Nuno Geisler og Helle Berg. Således er bestyrelsen på nær formanden helt
ny og det har givet anledning til at gennemgå alle aspekter af bestyrelsens arbejde. Konkret har
bestyrelsen afholdt færre møder med en mere effektiv mødeafholdelse. Det er min oplevelse at
bestyrelsen er blevet godt sammentømret af engagerede personer som alle deltager aktivt i møderne.

Der er i år ikke ordinært valg til hverken bestyrelse eller formand.

Perioden efter sidste generalforsamling vil jeg beskrive således:
Mit fokus i den første tid efter jeg var blevet valgt til formand var, at sætte mig ind i de
administrative arbejdsgange. Selvom det var meget tidskrævende valgte jeg at se på alle
arbejdsprocesser og opgaver med nye øjne. Det har helt klart gjort både processor og
arbejdsopgaver enklere og lettere. Da den tidligere sekretær havde valgt at fratræde sin stilling
ultimo oktober var det er klar prioritet at få genbesat stillingen hurtigst muligt. Dette skete i PPK
regi og PPK valgte at ansætte Line K. Danielsen pr 1.januar 2017. Sammen har Line og jeg
efterfølgende løbende effektiviseret arbejdet. Der er ryddet op i mange bunker, taget stilling til både
afvikling og udvikling af arbejdsgange og processor.
Da PKs formand også er formand for sundhedskartellet i kraft af vedtægterne for PPK skulle jeg
ligeledes forholde mig til dette. Jeg skal helt tydeligt sige tak til mine kolleger i de andre
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organisationer for en fantastisk støtte og hjælp i forhold til arbejdet som formand for PPK. Jeg har
fra første møde følt mig velkommen og anerkendt som formand for PPK. Min tilgang til
samarbejdet i PPK er helt enkel: vi kan ikke undvære hinanden. Med denne tankegang havde PPK
en arbejdsweekend i april 2016 hvor mange emner blev vendt. Det er min overbevisning at PPK i
dag er en velfungerende og handlekraftig sammenslutning.
Bestyrelsens første prioritet var (og er) efter det første møde i november 2016 de forestående
overenskomst forhandlinger. Idet overenskomstafdelingen gentagne gange havde udskudt
forhandlingerne bestod arbejdet primært i at videre føre de krav der var indsamlet af den tidligere
bestyrelse og bearbejdet i PPK.
Det lykkedes for PPK at få aftalt start på forhandlinger i februar 2017. Bestyrelsens forventning var
at forhandlingerne ville være afsluttet ultimo februar hvor vi derefter skulle afholde urafstemning
om forhandlingsresultatet. Der blev forhandlet intensivt i 14 dage. Efterfølgende skulle
overenskomst afdelingen afsøge godkendelse af det foreløbige forhandlingsresultat. Denne proces
trak desværre i PPKs optik urimelig lang tid ud. Først i juli blev forhandlingerne genoptaget. Efter
afslutningen af disse var der et meget omfattende og kompliceret materiale at forholde sig til idet
der på alle overenskomst områder var mange ændringer. PPK har følt det magtpåliggende at den
omfattende aftale ikke måtte medføre ringere forhold for et eneste medlem. Det har derfor været
tidskrævende proces at gennemgå materialet minutiøst. Gennemgangen har givet anledning til
mange kommentarer og spørgsmål fra PPKs side til overenskomst afdelingen. I forbindelse med
dette har PPK oplevet en lang sagsbehandlings tid som har trukket en egentlig aftale ud i det
urimelige.
Min foreløbige konklusion udfra det oplevede er at det fra administrativ og politisk side ikke
prioriteret at overenskomster skal forhandles således at en ny overenskomst er indgået inden den
gamle udløber. Dette er igen ganske urimeligt og må siges, at det fremstår som at man derved fra
politisk og administrativ side ikke prioriterer, at medvirke til opretholdelse af ro og orden på
arbejdsmarkedet.
Det virker useriøst og demotiverende for alle arbejdstagere at overenskomstforhandlinger
tilsyneladende ikke er en prioritet. Vi må som arbejdstagere som et minimum forvente en seriøs og
respektfuld samarbejdspart.
Hvordan fremtidige forhandlinger vil foregå og om de er rettidige kan jeg ikke forudse men kan kun
på det allermest kraftigste opfordre til at de er forhandlet i rette tid så alle parter kan se sig selv i et
resultat.
Min opfordring til generalforsamlingen er at vi i PK i det kommende år tager en dialog omkring
hvordan PK skal forholde sig til de kommende forhandlinger og om de muligheder der er for PK i
forhold til en rettidig indgåelse af ny overenskomst.
Selvom overhandlinger har fyldt rigtig meget i mit formandsarbejde har der også været andre
opgaver.
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Møder med sundhedsledelsen / kommuner – daglig medlemskontakt - deltagelse som repræsentant
for medlemmer i forbindelse med samtaler – møder i samrådet med ASG, AK, NPK og IMAK –
deltagelse i psykiatri seminar – ledelsesdage.
Da PK er repræsentant for alle sygeplejersker er vi derved også repræsentant for alle ledere. Det kan
til tider være udfordrende at rumme opgaven som repræsentant for både basis sygeplejerske som for
lederne. Jeg ved der tidligere har været en forum for ledende sygeplejersker i PK og måske er det en
ide at etablere et sådant igen. Jeg tænker at det er vigtigt at der udøves god ledelse da min tese er at
god ledelse fordrer gode arbejdspladser til gavn for vores borgere/patienter. Det er min opfattelse at
der er stor opmærksomhed på dette i sundhedsledelsen.
I forbindelse med sundhedsledelsen så er det min opfattelse at der er et godt samarbejde mellem PK
og sundhedsledelsen primært ved jævnlige møder med chefsygeplejersken.

I forbindelse med dannelse af sygeplejeetiks råd, har PKs bestyrelse har i perioden støttet op om ad
hoc gruppen for sygepleje etiks råd. Ad hoc gruppen har afholdt møder i PK som nu er mundet ud i
at vi forhåbentlig skal danne et sygeplejeetisk råd. Jeg er glæder mig til at se rådet i funktion og til
at se en dialog omkring etiske dilemmaer.

PPK og dermed PK har mødtes med Naalakkersuisoq for Sundhed og Nordisk Samarbejde.
Budskabet var at politikerne gerne må bruge os som en vidensbank i forhold til sundhedspolitik.
Det er vores oplevelse, at dette budskab er der blevet taget positivt imod. Jeg vil arbejde for at der i
næste periode bliver en fast møderække.

Perioden har været præget af meldinger om tiltagende pres på arbejdspladser og dermed vores
medlemmer. Det er ikke nyt i forhold til tidligere år. PK ser et stigende antal vikarer som ansættes
via vikarbureauer. Der er ikke i nogens interesse at der bruges et stigende beløb på bureauvikarer.
Den lønsum der bruges på disse kunne bruges til det fastansatte personale så deres grundløn blev
konkurrence dygtig i forhold til de lande som vi sammenligner os med. Ikke mindst for de dygtige
sygeplejersker som der uddannes her i landet vil det være et fastholdelses incitament.

PK har noteret sig at der nu er mulighed for at videreuddanne sig på specialniveau ved at der er
udbudt en videre uddannelse til intensiv sygeplejerske. Jeg mener det er vigtigt at vi etablere videre
gående uddannelser her i landet da udfordringen i forhold til at uddanne sig i et andet land ikke er
tiltrækkende for mange herboende sygeplejersker.
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PK har i disse dage afholdt er seminar for alle TR-repræsentanter i sundhedskartellet. Man kan, med
god grund, stille det spørgsmål hvorfor PK har inviteret alle TR repræsentanter i sundhedskartellet
med til dette seminar. Forklaringen at PK ser mange steder hvor man ønsker sig en
tillidsrepræsentant. Men ofte er der kun en eller 2 for samme faggruppe og så er incitatementet ikke
længere så stor. I princippet skulle man så mange steder være tillidsrepræsentant for sig selv. PK
har bragt problemstillingen ind i sundhedskartellet hvor der er enighed om at vi gerne vil arbejde på
en model hvor man som tillidsrepræsentant kan repræsentere en anden faggruppe. Det giver mening
for bestyrelsen i PK at se på tværs af faggrupperne da vi derved kan styrke tillidsrepræsentant
arbejdet både på kysten og i Nuuk. Ligeledes vil man i kommunerne få mulighed for at arbejde på
tværs af faggrupper hvor der ofte er få ansatte indenfor den enkelte faggruppe. Formålet med
temadagene har derfor også været at vi selv fremover kan varetage en grunduddannelse af
tillidsrepræsentanter indenfor sundhedskartellet.
Tillidsrepræsentant funktionen er vigtig for de ansatte men også for arbejdsgiverne som vil kunne
nyde godt af den viden som tillidsrepræsentanten besidder. Derfor mener PK at det vigtige arbejde
som tillidsrepræsentanterne udfører bør prioriteres af arbejdsgiver både økonomisk og tidsmæssigt.

Der er mange spændende opgaver og udfordringer for PK bestyrelse i den næste periode. Blandt
andet ønsker bestyrelsen at styrke tillidsrepræsentanterne og få sat en dialog i gang om hvordan vi i
PK sikre os en rettidig overenskomst proces. Store opgaver – men jeg er fortrøstningsfuld da vores
bestyrelse er sammensat af engagerede og dygtige medlemmer.

Afslutningsvis vil jeg sige at det er min mening at vi som sygeplejersker gør en stor forskel for den
enkelte borger her i landet. Det er ofte en sygeplejerske som er omdrejnings punktet for borgerens
omsorg, pleje og behandling. Sygeplejersken er ofte den person som er gennemgående i forhold til
borgeren og sikrer et højt sundhedsfagligt niveau i samarbejde med andre faggrupper. Så alene kan
vi ikke gøre det og derfor mener jeg vi sammen er stærkere.
Tak til Line – ikke sikker på jeg stod her i dag hvis du ikke havde været der
Tak til bestyrelsen for et godt samarbejde.

Tak til alle jer der gør en forskel – fortsat god arbejdslyst.

Qujanarsuaq.
Ken Jensen
Nuuk 2.november 2017
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Etikkens betydning i samfundet
Etik i sygeplejen
Formål med sygeplejeetisk råd i GL
 Tanker om rådets opgaver
Rådets medlemmer
Udviklingen af sygeplejeetiske retningslinjer

Juni 2012: KNR

Samfundet har brug for etiske retningslinjer
Sekretariatschef Carl Christian Olsen fra Sprogsekretariatet tager fat på en meget
interessant diskussion omkring etik i det grønlandske samfund.
Med jævne mellemrum bliver offentligheden præsenteret for videnskabelige
undersøgelser vedrørende forholdene i Grønland. I den anledning er der behov for at
overveje et etisk råd og fastsættelse af etiske retningslinjer.

- For år tilbage var der snak om at lave en etisk tænketank her i landet, men det blev ikke
til noget. Min opfattelse er, at det er meget relevant at overveje etiske retningslinjer for
forskningen i Grønland. Jeg har ikke nogle konkrete tanker i den retning, men samfundet
bør overveje, om vi ikke skal lave nogle etiske regler, fortæller Carl Christian Olsen.
Meningen med at starte denne diskussion er, at få folks opfattelse af denne
problemstilling, og det er ikke meningen, at det hele skal foregå på et akademisk niveau.
Alle kan give deres besyv med.
- De etiske regler skal ikke være noget modstykke til lovgivningen, men samfundet som
helhed vil kunne profitere af, at vi fik styr på etikken her i landet. Hvis man, lidt som i
Danmark, kunne bruge det etiske råd som rådgivere på det etiske område, ville det være
tilfredsstillende, siger sekretariatschef Carl Christian Olsen.

Marts 2007, KNR

Nok er nok
”Etik og moral er tilsyneladende en mangelvare specielt blandt vores
grønlandske politikere og embedsmænd”
Sådan lyder indledningen i en underskriftindsamling, der startede mandag
morgen på internettet.
Det er Rene Hansen fra Nuuk, der har startet underskriftindsamlingen, der er
en protest imod, at højtstående embedsmænd og politikere har købt billige
huse af hjemmestyret.
Det er første gang, at Rene Hansen har startet en underskriftindsamling.
- Det har jeg gjort, fordi jeg er blevet harm over, at der er blevet solgt de her
huse til langt under markedsprisen. Det er uretfærdigt, siger han.
Embedsmændene og politikerne har forklaret, at de har fulgt reglerne, til punkt
og prikke, men det giver Rene Hansen ikke meget for.
- En politiker og en embedsmand burde have så meget moral og etik, at når de
sidder i en stilling, hvor de selv laver reglerne, så burde de sige nej tak, selv om
det er et godt tilbud, mener han.
Maj 2008, KNR
Elna Egede: Boligsagen er ikke kun jura

August 2008, Sermitsiaq

Fangst

Leder: Det handler om etik og moral
Da landsstyremedlem for fiskeri, fangst og landbrug Finn
Karlsen fra Atassut, blev bedt om at kommentere
nedslagtningen af 48 narhvaler i Rømer Fjord ved
Illoqqortoormiut, var han yderst moderat.
Det her handler ikke først og fremmest om jura. Det handler
om etik og moral.
September 2015, KNR

Det er naturligvis i strid
med god moral og etik
efterlade kødet,
men det er faktisk
også strafbart.

November 2013

Åbent møde
torsdag den 21. november 2013 kl. 17.00
i Peqqissaanermik Ilinniarfik,
Center for Sundhedsuddannelser.

Program:
Slagtilfælde i Grønland ved læge Michael Lynge Pedersen
Befolkningsundersøgelserne i Grønland 1993-2014 ved professor Peter Bjerregaard
Videnskabsetisk Udvalg ved formand Gert Mulvad
Etablering af etisk råd. Ved formand for PK Inuuti Fleischer
Grønlands Center for Sundhedsforskning ved Institutleder Suzanne Møller
Generalforsamling i Grønlands Medicinsk Selskabs Lokalafdeling, herunder
beretning, Regnskab og Valg til bestyrelsen ved Gert Mulvad

Oktober 2013, KNR

En arbejdsgruppe for et Etisk Råd i Grønland havde
foretræde for Inatsisartut´s Familie og Sundhedsudvalg.

Tanken var, ”at et Etisk Råd kunne være med til at tage
stilling og skabe debat om de emner, som rører sig i
samfundet, men hvor det ikke handler om jura eller økonomi"
udtaler Inuuti Fleischer, formand for PK .
Udvalget bakkede op
omkring et Etisk Råd
her i Grønland

April 2014, Borgermøde

Hvorfor et Etisk Råd i Grønland?
Grønland, den grønlandske kultur og det grønlandske samfund påvirkes med hast og store muligheder.
Der tages vigtige politiske valg, som har indflydelse på både samfund og det enkelte menneske. Dette
gælder for alle, uanset om man bor i bygd eller by, - uden eller med uddannelse, - kvinde eller mand, - i
erhverv eller arbejdsløs.
Kom derfor og deltag i et borgermøde - hvor vi fortæller om status på arbejdsgruppen Malequnnartuts
arbejde og arbejder videre med muligheder og udfordringer
I landene omkring Grønland findes der forskellige former for Etisk Råd og Komitéer. Dette skyldes behovet
for et uafhængigt organ, der på seriøst grundlag overvejer etiske problemstillinger i forhold til de mange
konsekvenser og muligheder udviklingen har for menneske og samfund. Dette både nu og i fremtiden.
Kom og vær med – del dine tanker og idéer til hvordan der kan udvikles et Etisk Råd i Grønland

Grønland bør have et etisk råd. Det mener IAs Bendt B.
Kristiansen, der i dag fremsætter forslaget i Inatsisartut.
Naalakkersuisut bakker op om ideen om et etisk råd.
Naalakkersuisut er enig i, at et etisk råd kan skabe
opmærksomhed om forskellige forhold i samfundet, som der er
behov for at skabe debat om og som ikke behandles i de andre
råd.

- Det kunne eksempelvis være at sætte fokus på emner som
lindrende behandling til mennesker med alvorlig sygdom eller
tabubelagte emner i samfundet, knyttet til normer og
traditioner, skriver naalakkersuisoq for sundhed, Agathe
Fontain (IA) i sit svar. Hun påpeger, at det er afgørende vigtigt,
at et sådant råd bliver politisk uafhængigt.

En vigtig årsag til at lave rådet er, at
sundhedspersonalet møder mange vanskelige
dilemmaer gennem deres arbejde. De skal
træffe hårde valg og står ofte ret alene med
store spørgsmål. Det skal det nye etiske råd
hjælpe dem med
Hvornår har man tavshedspligt og hvornår har
man pligt til at bryde sin tavshed, hvornår er
det aktiv dødshjælp og ikke passiv dødshjælp?

Film
https://www.facebook.com/peqqissaasut.kattuf
fiat.PK/videos/1967666023482276/

Nordisk Træf i sygeplejeetik, Nuuk 2015

• Forskning i palliation og etiske udfordringer ved sygeple- jerske,
stud.ph.d. v/ Mikaela Augustussen
• Telemedicin ved sygeplejerske v/ Inger Bordbar
• Etiske udfordringer i ældre- og demensområdet i Grønland, v/
Rosemarie Elsner
• Videnskabsetik i en lille befolkning. Oprindelige folk og etiske
problemstillinger v/ læge Gert Mulvad

Synliggøre etiske problemstillinger i sygeplejen
Støtte medlemmer som oplever etiske
dilemmaer
Udvikle etiske retningslinjer

 udvikle, fremme og overvåge sygeplejerskers faglige etiske standard.
 afgive vejledende udtalelser om fagetiske spørgsmål stillet af PKmedlemmer eller af PK.
 tage fagetiske spørgsmål op til behandling og vurdering.
 udvikle De Sygeplejeetiske retningslinjer og herefter vurdere og komme
med ændringsforslag til De Sygeplejeetiske Retningslinjer
 udvikle og udbrede kendskabet til De Sygeplejeetiske Retningslinjer.
 undervise og holder foredrag
 skrive artikler og synspunkter
 afgive høringssvar.
 vejlede medlemmer.
 samarbejder om fagetiske problemstillinger med PK, studerende og andre
relevante råd
 samarbejde med øvrige nordiske sygeplejeetiske råd.
 informere om Rådets arbejde.
 repræsentere Sygeplejeetisk Råd ved at deltage i konferencer m.m.

Mangfoldighed i Rådet – virksomhedsmæssigt,
geografisk, aldersmæssigt
5-7 medlemmer – skal være medlem af PK
Medlemmer vælges på GF
Første gang gældende i 2-3 år, derefter valg på
skift hvert andet år
Ingen begrænsning på genvalg
Opmærksomhed på evt. habilitetsproblemer

Følger rammen for ICN-kodeks, hvor målet er
at være sygeplejens talerør på verdensplan,
fremme professionen og påvirke
sundhedspolitik
Fastsættes af PK´s GF efter indstilling af Rådet
Rådet skal i udarbejdelsen af retningslinjerne,
fokusere på at identificere egne værdier, der
er vigtige

