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Kære medlemmer
Dette års første Tikiusaaq indeholder
flere
artikler
om
forskning
i
sygeplejen i Grønland, hvilket jeg synes er utrolig godt at vi også
kan se en udvikling i vores fag, at blive klogere på noget, der
foregår her i landet.
Tikiusaaq indeholder også interviews med PK’s æresmedlemmer. Det er vigtigt at anerkende medlemmer, sygeplejersker, for
deres store arbejde i det grønlandske samfund og i det grønlandske sundhedsvæsen.
Anerkendelse er vigtig for alle mennesker, dette kan give
yderligere motivation til at gøre en forskel i det daglige arbejde
eller i ens liv, og anerkendelse får alle til at vokse. Medarbejderne i sundhedsvæsenet og i kommunerne er under pres i disse
reformtider, i disse tider, hvor samfundsøkonomien er under
pres. Arbejdsmiljøet er under pres, medarbejderne er frustrerede, fordi de føler, at de ikke bliver medinddraget i omstruktureringsprocesserne. Undersøgelser viser, at medarbejderne føler
tilfredshed i deres arbejde, når de føler, at de bliver medinddraget og har medbestemmelse og medind-flydelse på deres
arbejde, hvilket generer et godt arbejdsmiljø.
PK vil i næste uge sammen med andre faglige organisationer
hol-de et møde med Kommuneqarfik Sermersooq administrative
le-delse om situationen (herunder omstrukturering, arbejdsgange
m.v.) i kommunen.
Politikerne har visioner, som til tider opleves som urealistiske,
fordi det ikke harmonerer med den virkelige verden. Den nyligt
udkomne National Sundhedsstrategi 2014-2017 har været i
høring (PK har været høringspart og kommenteret strategien) og
er et godt eksempel. Der skal effektiviseres, der skal spares, der
bliver igangsat en masse nye tiltag, alt dette samtidig med at de
daglige opgaver skal afvikles og gerne lidt mere. Der er bare ikke
afsat fornyede ressourcer til udførelse af de nye opgaver. Derfor
er det helt klart PK’s holdning, at der skal en politisk prioritering
til, og PK er åben for at indgå i dialog desangående. Politikerne
kan bruge de faglige organisationer som sparringspartnere, vi er
eksperterne på vores fagområde. Vi er en vidensbank.
På mini-seminaret i maj 2014, hvor tillidsrepræsentanterne og
be-styrelsen deltog, inviterede PK Nalaakkersuisoq for Sundhed
og Infrastruktur Steen Lynge, som havde et oplæg om sine
visioner. Det var glædeligt, at Naalakkersuisoq for Sundhed og
Infrastruktur tog positivt imod vores invitation, og det er helt klart
PK’s opfattelse, at Naalaakersuisoq er åben for dialog og samarbejde.
Jeg har fornylig deltaget som gæst i Dansk Sygeplejeråds
ordinære kongres, hvor overskriften var ”En fagforening med
ambitioner”. En kongres med 164 delegerede og lige så mange
administrative medarbejdere og gæster. Det var en oplevelse at
se det engagement og den diskussionslyst, de mange delegerede udviste under kongresser. Sundhedsministeren åbnede kon-

gressen og roste sygeplejerskerne i Danmark.
Jeg kunne konstatere, at DSR og PK har de
samme udfordringer, eksempelvis stress og
arbejdspres. DSR er en fagforening med ambitioner, og PK er også en faglig organisation
med ambitioner, der er dog den lille forskel, at
vi PK ikke er så stor som DSR, men vi gør det
så godt vi kan.
Sekretariatet er nu fuldtalligt, det er en fornøjelse at have fået Anette Melchior Jensen som
sekretariatsleder, og jeg vil glæde mig til det
kommende samarbejde med Anette. Anette’s
spidskompetence er arbejdsmiljø, og desuden
har Anette meget gode kommunikative evner.
Så velkommen til Anette.
Jeg ønsker alle en rigtig god sommer, jeg håber, at I får samlet energi under en velfortjent
ferie.

Sekretariatsleder: Anette Melchior Jensen

God læsning.
Inuuti Fleischer
Formand

Siuli t t a as up pi ngaa r nert ut
al l aa se ri saa
Asasakka ilaasortat
Ukioq manna Tikiusaaq siullermik saqqummertoq Kalaallit Nunaanni peqqissaanermut tunngatillugu ilisimatusarneq pillugu allaaserisanik
arlalinnik
imaqarpoq,
uagut
ilinniagaqassutsikkut ineriartornitta, maanilu nunatsinni
pisunut qaammaasaqaarnerulernitta taamaasilluni takutinneqarnera pitsaalluinnartutut nalilerpara.
Tikiusaaq PK-imi ataqqinaammik ilaasortat
apersorneqarnerannik aamma imaqarpoq. Peqqissaasut nunatsinni inuiaqatigiinni peqqinnissaqarfimmilu annertuumik sulisimanerat pillugu nersorneqarnissaat pingaaruteqarpoq.
Nersorneqarneq ulluinnarni sulinermi immikkut
ittumik iliuuseqarsinnaanermut inuunermiluunniit kajumissutsimik annertunerusumik tunisisuusinnaammat, inunnut tamanut pingaaruteqarpoq Nersuinerullu kikkut tamaasa piginnaasaqarnerulersitarpai. Peqqinnissaqarfimmi
kommuninilu sulisut aaqqissuussaanikkut iluarsaaqqinnermi inuiaqatigiinni aningaasaqarniar-

Sullivimmi avatangiisit ilungersunartorsiorfiupput, sulisut allannguiniarnernut peqataatinneqanngitsutut misigalutik pakatsipput. Sulisut
suliaminnut tunngatillugu peqataatsinneqarnermik, aalajangeeqataasinnaanermik sunniuteqaqataanermillu misigitinneqartut, suliaminnik
naammagisimaarinnittuunerat, tamatumalu sullivimmi avatangiisinut pitsaasumik sunniuteqartarnera, misissuinerit takutippaat.
PK kattuffiit allat peqatigalugit sap. ak. tulliani
Kommuneqarfik Sermersuumi ingerlatsinermut
pisortanik, kommunimi pissutsit ( ilaatigut aaqqissuusaanikkut allannguutit, suleriaatsit il.il.)
pillugit ataatsimeeqateqassaaq.
Politikerit
siunissami
pisussanik
ilaatigut
piviusunut naapertuutsinnginnertik pissutigalugu piviusorsiortuunngitsutut misinnartunik takorluugaqarput. Nuna tamakkerlugu innuttaasut
peqqissuunissaat pillugu 2014-imiit 2017-imut
iliuusissatut siunniussat tusarniaassutaanera
(PK tusarniaavigineqarpoq oqaaseqaateqarlunilu) assersuutissaqqippoq. Eqaallisaasoqassaaq, sipaarniartoqarpoq, iliuusissanik anner1 .2 0 1 4 T I K I U S A A Q
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tuunik aallartitsisoqarpoq, tamakku saniatigut
ulluinnarni suliassat ajornangippat annertusillugit naammassineqassallutittaaq. Suliassat
nutaat naammassiniarneqarnissaannut nukissanik illikartitsisoqarsimanngilaq. Taamaammat PK-p isumaa naapertorlugu politikkikkut
tulleriiaarisoqartariaqarpoq, PK-llu tamanna pillugu oqaloqatigiinnissaq ammaffigaa. Politikerit
kattuffiit siunersiueqatitut atorsinnaavaat, ilinniagaqassutsikkut immikkut ilisimasaqarpugut.
Ilisimasanik katersiviuvugut.
Maaji qaammat 2014 isumasioqatigiissitsinermi
sulisut sinniisaannit siulersuisunillu peqataaffigineqartumi PK-p Peqqissutsimut Attaveqarnermullu Naalakkersuisoq Steen Lynge siunissamut takorluukkani pillugit saqqummiisoq- qaaqquaa. Peqqissutsimut Attaveqarnermullu Naalakkersuisup qaaqqussutitsinnut
ilassinninnera nuannaarutigaarput, PK-llu paasisaa ersarissoq naapertorlugu, Naalaakersuisoq oqaloqatiginninnissamut suleqatiginninnissamullu ammavoq.
Qanittukkut Dansk Sygeplejeråd-ip (DSR) ” kattuffik anguniagalik” qulequtsiullugu pisarnertut
ataatsimeersuarnerani qaaqqusatut peqataavunga. Ataatsimeersuarneq aallartitanit 164-init
ingerlatsinermilu sulisunit qaaqqusanillu amerlaqataannit peqataaffigineqarpoq. Ataatsimeersuarnermi aallartitat tunniusimaneq oqallikkusussuserlu takutitaat misigalugu nuannerpoq.
Peqqissutsimut
ministerip
ataatsimeersuarnermik ammaasup Danmarkimi peqqissaasut
nersorpai. DSR PK-lu, ass. sullivimmi avatangiisinut suliassallu annertuut ilungersuatitsinerannut tunngatillugu assigiinnik unammilligassaqartut paasivara. DSR kattuffiuvoq angusaqarluarusussusilik PK aamma kattuffiuvoq angusaqarluarusussusilik,
assigiinngissutaalaartorli tassa PK-p DSR-itut
atsiginnginnera, taammaakkaluaq sapinngisarput tamaat sulivugut.
Allatseqarfimmi
sulisut
naammatsippugut,
Anette Melchior Jensen-ip allatseqarfimmi
aqutsisunngornera nuannaarutigeqaara, suleqatigiinnissarpullu qilanaaralugu. Anette-p pingaarnertut piginnaasaqarfigai sullivimmi avatangiisit, Annette ataveqatigiinnermut piginnaaneqarluartuuvortaaq. Taamaammat Anette tikilluaqqunarpoq.
Aasarsiorluarnissassinnik kissaappassi, feeria-
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milu velfortjentimi
neriuutigalugu.

nukissanillu katersinissarsi

Atuarluarisi.
Inuuti Fleischer
Siulittaasoq

PK f å r n y A d r e s s e
Peqqissaasut Kattuffiats bestyrelse har siden sidste
år drøftet fremtidens PK og andre Organisationers
Hus, hvilket er taget op på diverse møder med de
andre faglige organisationer, som PK har samarbejde
med.
Fremtidens scenarie er, at alle de faglige organisationer har et fælles organisationernes hus, hvor vi
alle kan nyde godt af stordriftsfordele, hvilket vil
sige at være fælles om driften og admininistrationen,
hvilket på sigt vil være besparende for alle organisationer. Dertil er det et fælles ønske/mål at kunne
benytte en advokat, som har oparbejdet ekspertise
inden for grønlandsk arbejdsret, som kan være til
gavn for de faglige organisationer. Desuden vil der
være fordele ved at være i samme hus, idet der vil
være mulighed for sparring formændene imellem.
Organisationernes Hus vil uden tvivl have en vis
signalværdi ud ad til over for arbejdsgiverne, som er
de samme arbejdsgivere, alle organisationer har et
forhandlingssamarbejde med.
Da bestyrelsen traf den endelige beslutning om at
sætte huset til salg, var vi kke forberedt på, at salget
ville gå så huritgt som det gjorde. Efter én uge på
nettet var der en køber, og overtagelsestidspunktet
blev sat til 1.juli 2014, senest 1.august 2014. Det gik
hurtigt. Status er nu, at huset overdrages til de nye
ejere 1.juli 2014.
Der er nedsat en arbejdsgruppe blandt organisationerne (udover os i PK er der SIK, SISA, NPK
(Pædagogerne), IMAK (lærerne) samt ASG), som er
i gang med at analysere diverse behov og lave oplæg
til grænseaftaler.
PK vil leje et midlertidigt kontorlokale, og PK’s formand skal midlertidigt ”huses” et andet sted i byen.
Diverse forhandlinger er i gang på nuværende tidspunkt.
PK’s bestyrelse tror på Organisationers Hus. Situationen og udfordringerne i det grønlandske samfund
fordrer, at de faglige organisationer står sammen.

i Grønland, som PK mener blev afskediget på
et usagligt grundlag. Denne sag er berammet
ultimo september ved Retten i Grønland.
Ytringsfrihed
Det fremgår af Grundloven, at der gælder en
ytringsfrihed. Denne ytringsfrihed gælder også
for offentligt ansatte, og den danske ombudsmand, der kontrollerer forvaltningens arbejde,
har ved flere lejligheder haft mulighed for at
fastslå, at ytringsfriheden skal gælde i ganske
udstrakt grad for forvaltningspersonellet uden
konsekvens i for-hold til ansættelsesforholdet.
Når det bliver et spørgsmål om ytringsfrihedens grænser, så er det typisk den ulovbestemte loyalitetspligt, der danner grundlag for
arbejdsgiverens kritik. Det er i den sammenhæng naturligvis klart, at man som medarbejder i det grønlandske sundhedsvæsen eller i
kommunerne og for den sags skyld også i alle
øvrige ansættelsesforhold har en loyalitetspligt,
der foreskriver, at man ikke er berettiget til ved
offentlige tilkendegivelser at sætte sin arbejdsgiver i dårligere lys, end forholdene berettiger
Verserende sager
Det har været et rigtig travlt efterår og forår for til. Dette er dog ikke et udtryk for, at man aldrig
PK i personalejuridisk sammenhæng. Neden må kritisere sin arbejdsgiver, men det er klart,
for følger lidt bemærkninger omkring versere- at man som medarbejder bør gøre sig nogle
overvejelser omkring, i hvilken form ytringerne
nde og afsluttede sager.
kommer, hvad indholdet er, om de fremsiges
Den 5. december 2013 afsagde Retten i som private ytringer eller på vegne af arbejdsGrønland dom i en sag, PK havde anlagt ved- giveren samt om man som medarbejder har
rørende et tilbagebetalingskrav fra Sundheds- særlige forudsætninger for at kvalificere disse
væsenet mod en sygeplejerske. Sygeplejersken ytringer qua sit ansættelsesforhold.
havde gennem en meget lang periode fået et
ikke uvæsentligt beløb udbetalt for meget i løn. Det skal understreges, at der gælder meget
PK gjorde gældende, at under de konkrete vide rammer for offentligt ansattes ytringsfriomstændigheder, hvor udbetalingerne var sket hed, men det er naturligvis også altid på sin
gennem en meget lang periode, hvor Sund- plads at tænke sig om før man taler.

Ju r i s t e n s k l u mm e

hedsvæsenet flere gange havde haft lejlighed til
at regulere sygeplejerskens løn og hvor lønsedlerne fremstod som uoverskuelige skulle
der ikke ske tilbagebetaling af de i alt godt
170.000 kr., som der var blevet for meget
udbetalt. Retten i Grønland var enig med PK
heri, og sagen faldt ud til sygeplejerskens
fordel. Sundhedsvæsenet ankede ikke dommen.
Her i foråret har der været afholdt mæglingsmøder med Grønlands Selvstyre i en del sager,
og det har nu resulteret i, at der er anlagt en
voldgiftssag, hvor flere spørgsmål skal afklares.
Sagen forventes afsluttet i indeværende år.
PK bistår endvidere en tidligere sygeplejer-ske

Condictio indebiti
Som ovenfor nævnt vandt PK ultimo 2014 en
sag på vegne en sygeplejerske vedrørende for
megen udbetalt løn. Reglerne for condictio
indebiti (regulering af forholdet hvor der
modtages noget der ikke retmæssigt er ens
eget) er således, at modtages der noget, det
kan være penge eller fysiske ting, der ikke
retmæssigt tilkommer en, så skal dette i
udgangspunktet tilbageleveres. Pendanten til
denne regel kender vi også fra kriminalretten
omkring ulovlig omgang med hittegods.
Undtagelsen til hovedreglen om at penge og
andet skal tilbageleveres ses i lønmodtagerforhold, hvor lønmodtageren kan friholdes fra
at tilbagelevere for megen udbetalt løn i de til1 .2 0 1 4 T I K I U S A A Q
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fælde hvor beløbet er modtaget i god tro.
Der kan være flere forhold, der kan begrunde
god tro, men det er vigtigt at understrege, at
der ikke gælder nogen fri ret til at beholde for
megen udbetalt løn. Bliver man således
opmærksom på, at der er sket en fejludbetaling
i eget favør, har man en pligt til at rette henvenArbejdsgruppen har lavet et udkast til lovtekst
delse til egen leder, som skal tage kontakt til
om Etisk Råd i Grønland, hvilket er præsenteret
lønningskontoret, således fejlen kan rettes.
ved foretræde for Inatsiartuts Familie- og
Sundhedsudvalg samt præsenteret for NaalakPK har ved flere lejligheder oplevet, at lønkersuisoq for Sundhed og Forebyggelse samt
ningskontoret, hvis de har opdaget fejl i udbeNaalakkersuisoq for Familie og Justitsområdet
talingerne, blot tilbageholder et beløb ved
efteråret / vinteren 2013/2014.
næste lønkørsel. Dette er ikke lovligt. Enhver
beslutning om løntilbagehold kræver iagttaUmiddelbart er det politiske niveau ikke klar til
gelse af sagsbehandlingslovens regler, og der
et Etisk Råd i Grønland, men arbejdsgruppen
skal derfor ske høring af medarbejderen, forarbejder videre med få italesat Etik i samfuninden der kan træffes en beslutning om evendet, som står over for mange udfordringer og
tuelt løntilbagehold.
som er underlagt en hurtig udvikling, hvor vi er
underlagt globaliseringens ”konsekvenser”.
PK hører meget gerne derom, såfremt der er
sket uretmæssig løntilbagehold.
Nordisk Netværk af Sygeplejeetisk Råd er
meget interesseret i at holde deres årlige
netværksmøde i efteråret 2015 i Grønland, her i
Nuuk. PK vil nu overveje, om vi har ressourcer
til at være vært i forbindelse med dette
netværksmøde. Det vil være en god anledning
at få etikken bragt i fokus, det være sig etik i
sygeplejen eller etik i det hele taget. Det vil
uden tvivl have en PR-værdi for PK at være
vært for et nordisk træf og Grønland.

E ti s k R å d - St a t us
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P K’ s m i n i s e m i n a r f o r t illid s r e p r æ s e n t a n t e r &
be s t y r e l s e s me dl e mme r ne i m a j
Miniseminaret forløb over to dage, med forskellige oplæg og gode diskussioner og overvejelser. Der var i alt 10 der på dagene havde
mulighed for at deltage, desværre var der et
par stykker som måtte melde fra på selve
dagen – og en enkelt som helt udeblev.
Seminariet blev skudt flot i gang af Naalakkersuisoq for Sundhed og Infrastruktur, Steen
Lynge, som kort gennemgik den kommende
Nationale Sundhedsstrategi 2014-2017.
Steen Lynges, startede med at sige: Der skal
være en god aura omkring Sundhedsvæsenet
oplægget havde hovedområderne:
•

•

•
•

fremadrettet skal det være borgeren der
er i centrum, med mere sammenhængende patientforløb
der skal ”skabes” en Patientrådgiver
som skal afhjælpe det stigende antal
patientklager
bedre brug af sundhedsteknologi (telemedicin)
effektivisering, forskning og monitorering

Den forbedrede levestandard har skabt flere
livsstilssygdomme. Ofte har borgerne forventninger til Sundhedsvæsenet som er urealistiske. Forebyggelse og sundhedsfremme skal
have mere fokus og tidlig indsats – samt bedre
rammer for psykiske syge. Alle de nye tiltag og
opfølgning på de nuværende mål – er dyrt.
Steen Lynge var meget opmærksom på at de
mange gode ønsker og visioner for Det grønlandske Sundhedsvæsen kun kunne indfries,
såfremt der blev tilført Sundhedsvæsenet flere
midler, i form af penge. At man vurderede, at
det budgetterede var langt fra var tilstrækkeligt.
Efter oplægget var Steen Lynge frisk og åben
for spørgsmål fra tilhørerne. Der var mange
spørgsmål til oplægget og mange spørgsmål til
mere konkrete problematikker. Der var meget
fokus på den nye funktion som Patientrådgiver/guide og til normeringer, da mange
oplever, at der ikke er den fornødne tid til den
enkelte patient, og det er utilfredsstillende og
kan være stressende. Steen Lynge kom også
ind på, at Sundhedsvæsenet skal være en

attraktiv arbejdsplads med høj faglig stolthed
og et godt arbejdsmiljø. Dette fordrer forbedret
kommunikation og en bedre og mere synlig
ledelse. Nogle af spørgsmålene og udsagnene
kunne der ikke entydigt svares på, men gav
stof til eftertanke. Der er åbnet op for en god
dialog mellem PK og Naalakkersuisoq for
Sundhed og Infrastruktur, PK bliver hørt i de
politiske niveauer.
Øvrige punkter på seminariet:
• Den grønlandske funktionærlovs betydning for PK, ved advokat Britta Keldsen.
• Evaluering af Strukturreformen i
Sundhedsvæsenet, ved Inuuti Fleischer
• Implementeringen af MED i Sundhedsvæsenet, v. Kit Funck Bergmann og
Anette Melchior Jensen
• PK’ branding og status på handleplaner, ved Inuuti Fleischer
• PK’s Grønlandskort, ved Inuuti Fleischer
og Anette Melchior Jensen
• Workshop med PK’s værdier og visioner – ALLE deltagere
Dagene blev afrundet med en evaluering af
seminariet, et par af bemærkningerne var:
•
•

•

Godt at regionerne er repræsenteret
ved seminariet
Det er godt at der er halvårlig opsamling, vi kan bedre huske det, og der kan
opsummeres på handleplaner ol.
Relevante og gode emner i programmet

Samt indspark og punkter til efterårets seminar.

Se l i s te n o v e r
t i l l i d s rep ræ s en ta nt e r
bager s t i T i k iu s a a q
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Ve d P K ’ s m i n i s e m i n a r i m a j , bl e v pr æ s e n t e r e t e t
Gr ø n l a n d s k o r t , s o m v i s e r a n t a l a k t i v e
me d l e m me r i P K , p r 1. m a j 20 14.

Tallene er hentet i vores nye registreringsdatabase, F5 – som er ved at blive implementeret (har
lidt børnesygdomme) og sekretariatet for tiden er ved at blive fortrolig med. Vi har stadig nogle
udfordringer med brugen af systemet og der kan derfor være lidt usikkerhed med tallene. Af
samme årsag, kan der være problemer/forsinkelse ved registrering af nye medlemmer.

8
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KE N D D I N B E S T Y R E L S E
Bestyrelsen i PK består af 7 personer, der alle
er valgt for en 3 årig periode. Inuuti Fleischer
formand, Ken Jensen Næstformand og tre
bestyrelsesmedlemmer, Britt Hjort Christiansen, Pauline Olsen, Dorthe Møller samt Olga
Berthelsen og Hannah Højgaard Pedersen.
Bestyrelsen har mange
funktioner for PK i arbejdet med at lede organisationen og med
dette
lille interview,
prøver vi her at give dig
et indblik i, hvem bestyrelsen er.
Bestyrelsesmedlem Olga P. Berthelsen er uddannet sygeplejerske,
fra det første hold som
blev uddannet i Grønland. Hun gennemførte
uddannelsen sammen
med sin tvillingsøster.
Olga er født og opvokset i Nuuk og har altid
boet og arbejdet i Nuuk. Dels i sygeplejen
og dels som politikker i Inatsisartut og kommunalbestyrelsen. Olga er ansat som sygeplejerske og visitator i Kommuneqarfik Sermersooq.

I 2013 vagte Olga at stille op til en bestyrelsespost, fordi hun har interesse for foreningsarbejde og politisk indhold, og mener at PK har
et politiks ansvar som faglig organisation. Dette
vil Olga gerne være med til at synliggøre og
være med til at påvirke den sundhedsmæssige
udvikling i samfundet via. PK’s indflydelse på
politiske beslutninger i Inatsisartut. Hun vil
gerne være med til at arbejde for, at sygeplejefaget
får
gode
arbejdsvilkår, således at fastholdelse
af
sygeplejersker
bliver lettere. Det er
vigtigt at være med
i en faglig organisation, som følger
og arbejder for ens
forhold, for eks. løn
og ansættelse – og
et forbund
som
hvis det bliver nødvendigt, ”taler” ens
sag.
Tidligere har Olga
været aktiv i arbejdsgrupper nedsat af bestyrelsen,
bl.a. omkring uddannelsen til Arktisk Sygeplejerske, med input omkring krav og
indhold. Olga bor i Nuuk med sin mand og i alt
5 sammenbragte børn – og har 6 børnebørn.

Ud n æ v n e l s e a f æ r e s m e d l e m m e r n e A a s e o g L i l i
Ved generalforsamlingen 7. november 2013 holdt
Inuuti Fleischer sin formandstale og kom blandt andet ind på anerkendelse af og udpeg-ning til æresmedlemmer. Hermed en meget kort sammenfatning/sammendrag:
Både Lili Naja og Aase har som æresmedlemmer fået tildelt æresmedlemsskab af mange årsager, helt gennemgående og væsentligst er:
Fordi du igennem en årrække
forskel for sygeplejen i Grønland.

har gjort en

Lili Naja og Aase har begge to gjort en meget stor
indsats på forskellige områder i Det grønlandske
Sundhedsvæsen, på hver deres måde. Begge har
fra barnsben vidst de skulle være sygeplejerske,
trods forskellig opvækst og baggrund. Begge har
været med til at gøre PK til hvad vi står for i dag.
Begge to har haft deres virke både på ”kysten” og i

Nuuk. De har med omsorg og empati, kæmpet for
andre end dem selv. De har begge været optaget af
uddannelse inden for sygeplejen, dels sundhedsmedhjælperuddannelsen (Aase) dels sygeplejerskeuddannelsen (Lili Naja), og begge har haft mere eller
mindre indflydel-se på opstarten og driften af PK.
Det, de har arbejdet for, har haft og har stadig stor
betydning for hvordan vores Sundhedsvæsen ser
ud i dag – dette gælder både for personalet, patienter og pårørende – i Regionerne såvel som i Nuuk.
Begge har været opmærksomme på forskellige
vilkår i landet, levevilkår for borgerne eller ansættelsesvilkår for personalet – og har gjort hvad de kunne for at skabe bedre kår.
Lili Naja og Aase er begge to kvinder som vi
andre kan og bør lade os inspirere af.
1 .2 0 1 4 T I K I U S A A Q
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Jeg besøger Lili
Naja Jacobsen i
hendes hyggelige lejlighed. Lili
Naja er ramt af
apoplexi og har
oveni fået afasi,
hvorfor hendes
gode ven Suulut
også er med til
interviewet, for
at hjælpe med
at finde ordene.
(Interviewet er
gennemført af
Dorthe Møller)

I nt er v i e w m e d æ r e s m e d l e m Li l i N a j a J a c o b s e n
1. Hvordan var oplevelsen da du blev æresmedlem i PK?

familierne har gjort et meget stort indtryk på
mig.

Jeg blev meget rørt og bevæget. Mine to piger
og min veninde Rose Marie var også med ved
udnævnelsen. Jeg har et anseligt handicap og
blev så endda æresmedlem. Jeg blev meget
rørt og stolt. Jeg bærer altid mit æresmedlems
emblem.

Jeg har også været stationssygeplejerske i Kangaatsiaq og det var også spændende og udfordrende når man arbejder alene. Grundet personlige årsager, rejste jeg tilbage til Nuuk.

2. Hvornår fandt du ud af du ville være sygeplejerske?
Det gjorde jeg da jeg var meget lille og så
hvordan folk boede. Jeg fandt ud af at jeg ville
være sundhedsplejerske og skulle så først uddanne mig til sygeplejerske og samle point, for
at læse videre til sundhedsplejerske. Jeg skulle
også arbejde på børneafdelingen for at få både
kirurgisk og medicinsk erfaring – for at komme
ind på sundhedsplejerske uddannelsen.
3. Fortæl lidt om det sygeplejemæssige største
indtryk/oplevelse i din karriere?
Jeg har arbejdet med familier med babyer og
med multihandikappede mennesker. At hjælpe
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4. Har du nogen ønsker til fremtidige fokus områder indenfor vores sundhedssystem?
Sygeplejerske uddannelsen fandtes ikke dengang. Så vi arbejdede meget med det.
5. Hvad kunne du tænke dig at sige til vores PK
medlemmer?
Jeg var engang chefredaktør på Tikiusaaq og
det er min bror der har lavet logoet (Tikiusaaq,
som betyder klokkeblomst). Jeg var også næstformand i PK, dengang da Ruth Lange var
formand.
Det var et fantastisk møde med vores æresmedlem. Igen et stort tillykke til Lili Naja med
æresmedlemskabet i Peqqissaasut Kattuffiat.

En d e j l i g f or å r s d a g b e s øg e r j e g d e t
fø r s t e æ r e s m e d l e m i P e q q i s s a a s u t
K a t t u ffia t : Aa s e N y g a a r d . V i si d d er i
he nd es l ej l i g h e d i Nuu k m e d d e n m es t
fa n t a s t i s k e u d s i g t m o d s y d o g v e s t . H u n
er v el k e n d t o g er e n s t o r i ns p i r a t i o n f o r
vor e s g e n e r a t i on .
( I n t e r vi e w e r l a v e t a f D o r t h e M ø l l e r )
1. Hvornår fandt du ud af du ville være
sygeplejerske?
Historien som sygeplejerske i Grønland er lidt
speciel. Jeg havde faktisk kun været færdig
som sygeplejerske i 2 dage, da jeg rejste til Nuuk.
Jeg blev sygeplejerske simpelthen fordi jeg allerede som 8 årig af mine forældre blev sendt
fra Scoresbysund til mine bedsteforældre i
Danmark. Min bedstefar var praktiserende læge og min bedstemor var sygeplejerske som
hjalp til. Når bedstemor ikke var hjemme, blev
vi kaldt ind i konsultationen for at hjælpe med
at holde et eller andet og assistere den gamle

læge. Mine bedsteforældre havde faktisk været
i Grønland fra 1916 til 1920 og min far blev født
i Ilulissat i 1917 og han tog så tilbage til Grønland, da han blev voksen. Jeg boede hos mine
bedsteforældre i 7 år og det blev så helt naturligt for mig at jeg skulle blive sygeplejerske. Jeg
har aldrig spekuleret på andet end at blive
sygeplejerske. Efter at have boet 15 år i Danmark følte jeg ikke, at jeg kendte mine forældre
særlig godt, da det var ret begrænset hvor ofte
vi havde været sammen i de forløbende år og
hvis jeg skulle gøre noget ved det måtte jeg
tilbage til Grønland.
Jeg valgte derfor efter endt sygeplejerskeuddannelse på Bispebjerg straks at søge stilling i
Grønland.
Mine forældre boede på det tidspunkt i Ammassalik og da jeg grundet manglende erfaring
ikke kunne starte der, startede jeg på kvindekirurgisk afdeling på Sana i Nuuk i 1965 og så
endte det med at jeg blev i Nuuk.
Senere tog jeg tilbage til Danmark og tog
min videreuddannelse og fandt tillige min
mand. Han ville godt tage med hertil i 2 år og

In t e r v i e w m e d
ær e s me d le m
Aa s e N y g a a r d
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ikke en dag længere. Han blev dog så grebet af
livet her så det blev helt naturligt at vi blev. Vi
fik vores børn og i mellemtiden blev jeg
forstanderinde for Sundheds- og Sygeplejen i
Grønland (senere omdøbt til landssygeplejerske). Det blev dog for meget at rejse rundt
på kysten med 2 børn. Når jeg skulle på
inspektionstur sejlede vi jo dengang, og det
blev for meget for min mand at passe børnene
alene. Vi tog væk et halvt år og så var vi tilbage
igen og jeg tillige ansat i Sundhedsvæsenet.
Jeg har aldrig søgt en stilling, men hver gang
blevet opfordret til at søge den eller den stilling,
bortset fra da jeg i sin tid lige var blevet
færdiguddannet og da jeg i år 2000 trængte til
at komme væk fra Direktoratet for Sundhed.
Jeg har således været ansat som almindelg
sygeplejerske og som afdelingssygeplejerske
og efter endt videreuddannelse, som oversygeplejerske først på Lægeklinikken, der jo var
selvstændig dengang og derefter som oversygeplejerske på Sana, som dengang var betegnelsen for den ledende sygeplejerske. I 1973
blev jeg bedt om at søge Landssygeplejerskestillingen. Vi rejste til Danmark i 1977 og tilbage
igen i 1978 og nu blev jeg bedt om at tage stillingen som forstanderinde på Sundhedsmedhjælperskolen. Men inden da måtte jeg lige være ansat som sygeplejelærer indtil stillingen
blev ledig nogle måneder efter. Der var jeg så i
3 år.
Landssygeplejerskestillingen blev ledig igen og
jeg blev bedt om at vende ”hjem”. Jeg var
således ansat som øverst ansvarlig for sygeplejen i Grønland indtil man nedlagde stillingen
i 1990 og jeg sendt på ventepenge. Ved Hjemmestyrets overtagelse af sundheds-væsenet i
1992 blev jeg anmodet om at vende tilbage,
denne gang som leder af personale-afdelingen
i direktoratet og senere som sekre-tariatschef
på DIH. Men som sygeplejerske med sygeplejefagligt ansvar har jeg således ikke arbejdet
siden 1990 og det er jo snart 25 år siden.
2. Hvordan var oplevelsen da du blev
æresmedlem i PK?
Det var en speciel oplevelse. Selvfølgelig var
jeg jo fantastisk beæret og glad, for at være det
første æresmedlem i Peqqissaasut Kattuffiat.
Jeg var jo med dengang Danske Sygepleje Råd
havde meget at skulle have sagt i Grønland og
dengang PK skulle op at stå. Jeg har hele tiden
været aflønnet som hjemmehørende - ”ikke tilkaldt”- på grund af fødestedskriterierne. Mine
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kolleger der var færdiguddannet samme tid
som mig og som også blev ansat samtidigt
med mig fik det dobbelte i løn. Men jeg
arbejdede for sagen og har derfor også fulgt
PK´s tilblivelse meget. De hjemmehørende blev
dog smidt ud af den danske arbejdsløshedskasse. Det var vi absolut ikke tilfredse med,
fordi vi fortsat var forpligtet til at betale samme
kontingent som til DSR. Der blev for de
hjemmehørendes ”arbejdsløshedskasse” penge så oprettet en fond - Hvad der blev af de
penge ved jeg ikke, og det er nu så også lige
meget.
Som sagt holdt jeg op som aktiv sygeplejerske og så kommer man jo lidt i glemmebogen som sådan. Det var dejligt at Inuuti blev
formand i PK og kunne huske mig som sygeplejerske. Og at jeg faktisk har lavet specielt
arbejde i den Grønlandske Sundhedsvæsen.
Jeg har jo trods alt arbejdet som chef for
sygeplejen fra 1973 til 1990, næsten uafbrudt.
3. Har du nogen ønsker til fremtidige fokus
områder indenfor vores sundhedssystem?
Det er lidt svært spørgsmål. Det kunne være,
bevar det grønlandske. Jeg har jo oplevet mange chefer og nye medarbejdere som kommer
med deres ”gode” ideer. De kommer “susende” her til og har fået ledende stilling i 2 år. Tag
dig god tid, kom hinanden ved, stik fingeren i
jorden, lyt til de folk som arbejder sammen og
lær af det, lad det sænke sig – stille og roligt
som livet i Grønland er. Man skal helst i dag
have besøgt hele kysten på kort tid, og kan nok
ikke skelne det ene sted fra det andet.
Jeg har oplevet meget, og mange ting bliver
prøvet 117 gange, igen og igen. Der kommer
nye til, som tror de har opfundet ”de vises
sten” og det er som oftest noget, der tidligere
har været forsøgt indført, men med dårligt
resultat. Så som nævnt tidligere lyt til de folk
der allerede er her. Tag hensyn til at i Nuuk er
det én ting og i resten af Grønland noget helt
andet. Man kan ikke gebærde sig ens her
”hovedstaden” og i en bygd, jeg har boet på
kysten som barn og ved hvad jeg taler om.
Jeg har aldrig været fortaler for centralisering
og at man har samlet ledelsen af et egentligt
hospital med ledelsen af det øvrige sundhedsvæsen. Man er alt for tilbøjelig til at gøre en
forskel til fordel for de medarbejdere du ”møder” på gangen og kysten kommer så i anden
række. – det andet er så nemt at man lige kan
banke på; hvorfor dit og hvorfor dat.

4. Fortæl lidt om det sygeplejemæssige største indtryk/oplevelse i din karriere?
Den er også lidt svær, for en ting er arbejdet med patienterne direkte og det andet er at sidde bag
ved et skrivebord og give gode råd over telefonen. Jeg arbejdede ikke ret længe med direkte
sygepleje; men havde den store fordel, at jeg er delvis dobbeltsproget (jeg bestod i sin tid
sprogprøven, fordi jeg var så god til dansk samtale) og derfor kunne kommunikere direkte med
patienterne. Det havde jeg megen glæde af det. Og patienterne havde ligeså stor fornøjelse af
det, var mit indtryk.
Jeg havde også mulighed for at komme rundt på kysten og tale med kollegerne og hjælpe dem,
hvilket tillige var en stor tilfredsstillelse for mig. Det har jo været min opgave som øverst ansvarlig
for sygeplejen, at give gode råd inden for sygeplejen og medvirke til løsning af problemer indenfor
for sygeplejen, men også af personaleadministrativ art. Det at rejse på tjenesterejser på kysten
har været en dejlig oplevelse. Men man bliver træt af det til sidst og orker ikke så meget mere.
Men jeg var jo Sundhedsvæsnets Aase og alle vidste hvem jeg var og mange kommer stadig forbi
Røde Kors genbrugsbutik hvor jeg står og passer butikken, bare for at hilse på. Det er fantastisk
hyggeligt. Jeg tror også der er flere der hilser på mig end jeg umiddelbart kan genkende.
5. Hvad kunne du tænke dig at sige til vores PK medlemmer?
PK’s medlemmer er jo mange forskellige. Der er jo mange faste (de ved godt hvad de skal) og så
er der dem som kommer og går. Find ud af hvor du er henne. Du er i Grønland, det er ikke som i
Danmark. Patienterne er ikke det samme. De medmenneskelige relationer er slet ikke de samme.
Du vil det finde det meget mere positivt end det for eksempel er i Danmark.
Efter dette interview er jeg inspireret og vil gerne slutte af med Aases opfordring:
Kære PK medlem, lad os komme hinanden ved, lad os tale mere sammen, vi har stor viden
og erfaring indenfor hver vores områder eller afdelinger.

Be s t y r e l s e n o m
Ar k t i s k s y g e p l e j e :
”Arbejdsgruppen Issitup Nunaani Peqqissaasut, nedsat af bestyrelsen i Peqqissasut
Kattuffiat, skal arbejde med at beskrive, hvad
arktisk sygepleje indebærer, arbejde for at opbygge et samarbejde mellem sygeplejersker i
Canada, Alaska og Grønland bl.a. relateret til
faglig udvikling, forebyggelse og forskning og
på længere sigt arbejde mod, at sygeplejersker
i Grønland får repræsentation i I.C.C.
Arbejdsgruppens økonomiske ramme er fastsat
i Peqqissasut Kattufiat’s budget. Arbejdsgruppen er forpligtet til at orientere Peqqissaasut
Kattuffiats bestyrelse
om arbejdet og til at
orientere via indlæg i Tikiusaaq.”

Læ s d e n f a g l i g e a r t i k e l o m
ar k t i s k s y g e p l e j e læ n g e r e
fr e m m e i d e t t e n u m m e r a f
Ti k i u s a a q

2006/07, da gruppen blev opløst.
PK er fortsat åben for, at denne arbejdsgruppe
kan genstartes, så må man meget gerne må
melde sig til.
Ret venligst henvendelse til vores faglige organisation ved interesse på mail: sl@pk.gl – som
formidler videre til Dorthe Møller, som er tovholder.
Mange hilsner
Bestyrelsen i PK

Arbejdsgruppen har ikke holdt møder siden
1 .2 0 1 4 T I K I U S A A Q
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NUNATSINNIT

– Nakuusernerup
qunusaarinerullu
maani atuunnerat
ilumuunngilaq, A1-imi
immikkoortortaqarfiup
pisortaa, nakorsaaneq Georg Gouliaev,
oqarpoq.

Leiﬀ Josefsen

– Det er ikke rigtigt,
at der hersker vold og
trusler her, siger overlæge Georg Gouliaev,
der leder A1.

A1-imut pisortaq:

Sapinngisannguatsinnik
iliuuseqarniarpugut
Unammilligassat annertoqaat, qullersalli sapinngisartik
tamaat iliuuseqarniarput, Sullivinnik Nakkutilliisoqarfiup
peqqussuteqarnerata kingorna tarnikkut nappaatilinnut
immikkoortoqarfimmi pisortaq oqarpoq

Inge S. Rasmussen
inge@sermitsiaq.gl

ronning Ingridip Napparsimmavissuani tarnikkut nappaatilinnut immikkoortoqarfimmi A1-imi nakuusernerit
sioorasaanerillu ulluinnarni atugaanngilluinnarput.
Iimmikkoortortaqarfiup pisortaa, nakorsaaneq Georg Gouliaev, Sermitsiamit
apersorneqarluni taamatut erseqqissaavoq.
– Immikkoortoqarfimmi isumalluutitigut
atugassarisavut ikittuinnaasut tamatta atorpavut. Tarnikkut nappaatilinnik katsorsaanikkut innuttaaqataasut tarnikkut nappaatillit isumagineqartussaapput, tamakkualu
qunusaarisinnaasarlutillu nakuuserniarsinnaasarput. Atugassarisat taamaattuupput,
nakorsaaneq erseqqissaavoq.
Taassuma erseqqissarpaa tarnikkut
nappaatillit passunneqarneranni malittarisassat aalajangersimalluinnartuunissaat
pisariaqartoq.
Immaqalu tamanna ilaanneeriarluni
sulisut pissusilersortarnerannut akerliusinnaavoq.
– Maani sulisut inussiarnersuupput
naammagittartuullutillu, malittarisassallu aalajangersimalluinnartut, tarnikkut
nappaatilinnut immikkoortortaqarfimmi
ilaanneeriarluni atorneqartariaqartut,
atorniassallugit ajornakusoortarsinnaavoq.
Immaqa qallunaatut tunuliaqutaqarluni
ajornannginnerussagaluarpoq, Georg Gouliaev nassuiaavoq.
Tamanna itisilerpaa suliassatigut nammatassarujussuaqarneranik tikkuaalluni.
– Suliassat annertoorujussuupput, maani-

D
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lu immikkut ittunik unammilligassaqarpoq,
aamma sulisunut atatillugu, assersuutigalugu akissarsinerup nalaani. Tamanna
allaanerusumik iliuuseqarfigineqassaaq,
taanna oqarpoq.
– Qanoq isillusi iliuuseqarfiginiarpisiuk?
– Naammagittarniarsaraluta, uparuartuiniarnata.

Taanna peqqinnissaqarfimmilu qullersaanerpaat immikkoortortaqarfiup isorinnittumik sammineqalerneranit eqqorneqarsimapput, sulisunut nakuusernissamik
qunusaarinissamillu ulorianartoqarnerata
pitsaaliornissaanik Sullivinnik Nakkutilliisoqarfik qullersanut peqqussuteqareersorlu.
Georg Gouliaev oqarpoq Sullivinnik
Nakkutilliisoqarfik A1-imi sulinermi pissutsinik inerniliisimasoq qullersat isumaat
tusarniaqqaarnagu.
– Sullivinnik Nakkutilliisoqarfik suliluunniit ataatsimeeqatiginata inernileereersimavoq. Pissutsit ataqatigiissinniarlugit
tamaviaarsimagaluaqaagut, Georg Gouliaev

Tarnikkut nappaatilinnut
immikkoortoqarfik A1
Immikkoortortaqarfik Dronning Ingridip
Napparsimmavissuani napparsimasunik
tigusisarfiuvoq ammasoq, innuttaasunik
inuusuttunik inersimasunillu tarnikkut
nappaatilinnik Nunatsinnit tamarmeersunik
katsorsaasarfiusoq.
Immikkoortortaqarfimmi napparsimasunut, immikkut isumassorneqarnissamik
illersorneqarnissamillu pisariaqartitsisunut,
matoqqasumik immikkoortortaqarpoq.
Immikkoortortaqarfik uninngasunut 12-nut
inissaqarpoq, immikkoortortaq matoqqasoq
pingasunut inissaqarluni, napparsimasullu
ulluinnarni takkuttartut allallu avataaneersut amerlassusaat nikerarlutik.
Immikkoortortaqarfiup pisortaa Georg
Gouliaev 2013-imi aasakkut atorfinippoq,
2012-imi decembarimit qaammatini pingasuni taartaagallartutut atorfeqareersimalluni. Taanna Århusip eqqaani Risskovimi
Psykiatrisk Hospital-imi immikkoortortaqarfimmi R3-mi, tarnimikkut nappaatilinnut
Nunatsinneersunut eqqartuunneqarsimasunut immikkoortoqarfiusumi, atorfeqarsimavoq.

oqarpoq.
Peqqussut malillugu taanna peqqissaasuunerlu Inge Clante Nørgaard atorfinitsitaasimapput atugassaqartinneqarlutik
»ungasissumit aqutsinertut« taaneqartumik. Nakorsaaneq malillugu imatut
atorfinitsitaasimavoq, Kalaallit Nunaanni
sapaatip-akunnerini pingasuni suleriarluni
Danmarkimi sapaatip-akunnerini marlunni
sulisarluni.
Georg Gouliaevip pissutsit allaanerulluinnarnerat misigisarsimavaa, tassa »isumaqatigiissummi piumasaqaataasumit akunnerni ullunilu amerlanerujussuarni Kalaallit
Nunaanniittarami«.
Atorfinitsitaagamali Danmarkimiippiarsimanngilanga, Georg Gouliaev oqarpoq.

Leiﬀ Josefsen

TARNIKKUT NAPPAATILINNIK
KATSORSAASARNEQ

Siumut inernileereersimapput

PAASISAT

A1-imi uninngasut inuusuttut kælderimi namminerisaminnik isersimaartarfeqarput poorsuarnik issiavilersukkamik aserfallassimasumillu fjernsynilimmik.
På A1 har de unge patienter deres eget opholdsrum med sækkestole og et ramponeret fjernsyn.
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FAKTA
Psykiatrisk afdeling A1

Leiﬀ Josefsen

Afdelingen er en åben modtagerafdeling på
Dronning Ingrids Hospital, som tilbyder
behandling til unge og voksne borgere med
psykiske lidelser i hele Grønland.
I afdelingen findes et skærmet afsnit, for
patienter med særligt behov for omsorg og
beskyttelse.
Afdelingen har plads til 12 indlagte patienter, 3 patienter i det skærmede afsnit og et
vekslende antal dagpatienter og ambulante
patienter.
Chef for afdelingen, overlæge Georg Gouliaev, tiltrådte stillingen i sommeren 2013
efter at have vikarieret i tre måneder fra
december 2012. Han kom fra en stilling på
afdeling R3 på Psykiatrisk Hospital i Risskov
ved Århus, der er afdelingen for retspsykiatriske patienter fra Grønland.

Immikkoortortaqarfimmi matoqqasumi sulisut ilaanneeriarlutik napparsimasut nakuuserniartut qilersuuttariaqar tarpaat. Igalaat aserorneqarsinnaajunnaarlugit mattutsisagaapput.
På den skærmede afdeling må personalet til tider bæltefiksere patienter, der reagererer voldeligt. Vinduerne er pansersikrede, så de ikke kan smadres.

Chef for A1:

Vi gør det så
godt, vi kan
Udfordringerne er store, men ledelsen gør sit bedste,
siger lederen af psykiatrisk afdeling efter påbud fra
Arbejdstilsynet

Inge S. Rasmussen
inge@sermitsiaq.gl
old og trusler er langt fra daglig kost på
den psykiatriske afdeling, A1, på Dronning Ingrids Hospital.
Det understreger lederen af afdelingen,
overlæge Georg Gouliaev, i et interview med
Sermitsiaq.
– Vi bruger alle vores få, sparsomme
ressourcer på afdelingen. Det er psykiatriens opgave at tage sig af de psykisk syge
medborgere, der jo undertiden både kan
være truende og voldelige. Det er et vilkår,
understreger overlægen.
Han fremhæver, at det er nødvendigt med
ret håndfaste regler for håndteringen af
psykiatriske patienter.
Og at dét måske nogle gange støder sammen med de ansattes natur.
– Personalet her er søde og rummelige, og
det kan være svært med kantede regler, som
man nogle gange er nødt til at håndhæve på
en psykiatrisk afdeling. Måske er det nem-

V

mere med en dansk baggrund, forklarer
Georg Gouliaev.
Han uddyber ved at pege på en stor
arbejdsbyrde.
– Arbejdsmængden er stor og der er særlige udfordringer her, også med personalet
for eksempel omkring lønningsdag. Det skal
tackles på en anden måde, siger han.
– Hvordan tackler I det?
– Ved at forsøge at være rummelige, i
stedet for at løfte pegefingre.
– Men vi er også nødt til at engagere alle
og forvente, at alle hjælper til også med de
besværlige opgaver. Altså at alle tager et
ansvar, siger Georg Gouliaev.

Konklusion taget på forhånd
Både han og den øverste sundhedsledelse er
berørte af den kritiske omtale, afdelingen
har fået på grund af Arbejdstilsynets påbud
til ledelsen om at forebygge risikoen for
vold og trusler mod personalet.
Georg Gouliaev anfører, at Arbejdstilsynet
konkluderede på arbejdsforholdene på A1,
inden de havde hørt ledelsens syn.
– Arbejdstilsynet havde lavet sin konklu-

Leiﬀ Josefsen

PSYKIATRI I GRØNLAND

Nakorsaaneq Georg Gouliaev.
Overlæge Georg Gouliaev.

sion, før møderne med os. I praksis har vi
ligget vandret for at få tingene til at hænge
sammen, noterer Georg Gouliaev.
Ifølge påbuddet er han og oversygeplejerske Inge Clante Nørgaard ansat på vilkår,
der betegnes som »distanceledelse«. Ifølge
overlægen blev han ansat sådan, at han
kunne være i tjeneste i Grønland i 3 uger og

arbejde fra Danmark i 2 uger.
Georg Gouliaev oplever, at virkeligheden
har været helt anderledes, med »langt flere
timer og dage i Grønland end overenskomsten kræver«.
– I virkeligheden har jeg været meget lidt
i Danmark, siden min ansættelse, anfører
Georg Gouliaev.
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Besøg på A1:

Men udsigten
er god
Bag pansrede vinduer
har patienter på det
skærmede afsnit udsigt
til Sanabugten
ermitsiaqs udsendte besøger A1 fredag eftermiddag, hvor der er åbent
i terapien »Café Puilasoq« som ligger i
kælderetagen. Her kan både indlagte
patienter og dagpatienter møde op for at
få tiden til at gå.
Forrest i det tætpakkede lokale står et
bordfodboldbord. Men de små stive
fodboldspillere står urørte hen, for i dag
er det bingopladerne, der trækker.
Der ligger allerede et antal pakker
klar som gevinster til de heldige.
Inden spillet går løs, har deltagerne,
forsynet sig ved kaffebordet, hvor der
snart kun er krummer tilbage efter
chokoladekagen.
I lokalet med de pastelfarvede vægge
vidner en symaskine og sælskindsrester
om en af aktiviteterne i terapien.
Et sofasæt i brunt læder er placeret
for enden af lokalet hvor et stort vindue
lader lyset strømme ind og giver plads
til udsigten mod Sanabugten.
– Famteni – femten. Otteogtres-generationen – otteogtres, lyder det oplagt fra
afdelingens arbejdsmiljørepræsentant,
der til lejligheden som bingooplæser er
iført en stor sælskindskasket.
Den tilsyneladende hyggelige stemning til trods, giver rummet indtryk af
at være et vintertræt opholdssted.

Udsigten er god
Fra kælderetagens bingooplæsning viser
overlæge Georg Gouliaev os rundt på
stueetagen, hvor patienterne opholder
sig til daglig.
Han låser os ind og viser os værelserne
på det åbne afsnit: Nøgne rum med to
sengepladser.
Der er et særligt opholdsrum til de
unge med sækkestole og et fjernsyn,
hvor skærmen har fået et ordentligt
slag.
– Hvis ikke vi holder øje med tingene,
forsvinder de fra afdelingen, lyder erfaringen fra Georg Gouliaev.
Fra opholdsstuen bliver vi låst ind på
den skærmede afdeling. Her er plads
til tre patienter og der skal altid være
mindst to ansatte per person til stede.
Det er her, de allermest syge opholder
sig.
Det er her, at patienterne kan blive så
ophidsede og udadreagerende, at personalet undertiden er nødt til at fiksere
dem, altså binde dem fast til sengen, når
andre tiltag ikke har hjulpet.
Et kig ind i et af værelserne viser, at
der ganske rigtigt er solide læderremme
fastgjort til sengekanten. Vinduerne er
sikrede, så de er umulige at smadre.
Det er ikke det mest opløftende sted.
Men det er der nok ikke mange psykiatriske afdelinger, der er.
– Til gengæld har A1 rigets bedste
udsigt, siger Georg Gouliaev.
Han oplyser, at der snart bliver opført
en væg og flere pansersikrede vinduer,
så den skærmede afdeling kan rumme
flere patienter.
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Tarnikkut nappaatilinnut immikkoortoqarfiup A1-ip kiileriani, napparsimasunik katsorsaanermi
tallimanngornernikkut bingortitsisoqartarpoq.
I kælderetagen under psykiatrisk afdeling A1, er der fredagscafé med bingospil i terapien for
patienterne.

Leiﬀ Josefsen

S

A1-imut pulaarneq:

Kisiannili isikkivigeqaat
Immikkoortortaqarfimmi matoqqasumi uninngasut
igalaanit aserutsaaliukkanit Sanap Kangerliumarnganut
isikkiveqarput
ermitsiap aallartitaata A1 tallimanngormat ualikkut pulaarpaa, tassanilu kiilerimi katsorsaavik »Café Puilasoq« ammavoq.
Uninngasut napparsimasullu katsorsartikkiartorlutik ullormut takkuttartut tassani
sukisaarsartarsinnaapput.
Inimi inoqarluartumi saarlersaavoq nerriveeraq arsaannermik pinnguaat, taannali
soqutigineqarpasinngilaq, ullumikkummi
bingortoqassaaq.
Eqquisunut poortukkat eqqugassat arlallit
piareersimareerput.
Bingornerup aallartinnginnerani peqataasussat kaffimik sukkulaammillu kaagiliamik taqussusersorput kaagi sinnikuinnanngortillugu.
Inimi qarsungasunik qalipaatilinnik iigalimmi katsorsaanermi sammisaqartitsisarnermut mersorfik puisillu amianit sinnikut
takussutissaapput.
Inip isuaniipput sofat ammit kajortut,
tassanilu igalaarujussuarmit qaamanermik
pilersitsisumit Sanap Kangerliumarnganut
isikkiveqarpoq.

S

Faamtan – faamtanit. Oortatressernisat
– oortatres, immikkoortoqarfimmi sullivimmi avatangiisinut tunngasuni sinniisoq,
puisip amianik sanaamik nasarujussuarmik
atortoq, pikkunarsaarpoq.
Aliannaarsaarfiorpasikkaluarluni ini qasuersaarniaannarfiusutut misinnarpoq.

Isikkivigissoq
Kiilerimi bingornerup kingorna nakorsaanerup Georg Gouliaevip ininut qulaaniittunukaappaatigut, napparsimasut ulluinnarni najugarisartagaannut.
Init matuersaammik ammarlugit takutippai, init iigai soqanngitsut marlunnik
siniffillit.
Inuusuttunut immikkut aqukkuminaatsunut immikkut isersimaartarfeqarpoq
fjernsynilimmik, taassumalu skærmia
anaarujussuarneqarsimavoq.
– Pigisanik nakkutilliinngikkutta immikkoortoqarfimmit tammassapput, Georg
Gouliaev misilittakkani tunngavigalugit

oqarpoq.
Isersimaartarfimmit immikkoortumut
matoqqasumut matuersaammik ammariarlugu isertinneqarpugut. Tassani uninngasunut pingasunut inissaqarpoq, tamatigullu uninngasumut ataatsimut sulisut
ikinnerpaamik marluk nakkutilliisuusarlutik.
Napparsimanerpaat tassani uninngatinneqarput.
Tassani uninngasut ima kamatsigilersinnaasarput sakkortuuliorniartigilersinnaallutillu, napparsimasut siniffimmut sulisunit
qilersuunneqartariaqartarlutik, iliuutsit allat
iluaqutaasimanngikkaangata.
Init arlaat alakkarlugu aalangersuutissat
amermik ninngusuumik sanaat siniffiup
sinaanut ikkussorneqarsimapput. Igalaat
aserorsinnaajunnaavillugit qajannaallisarneqarsimapput.
Iserfik kajungernarnerpaajunngilaq.
Aammami tarnikkut nappaatilinnut immikkoortortaqarfiit amerlanersaat taamaakkunanngillat.
– Akerlianik A1 naalagaaffimmi isikkiviginnersaavoq, Georg Gouliaev oqarpoq.
Taassuma oqaatigaa qanittukkut iikkamik
igalaanillu qajannaallisakkanik amerlanerusunik ikkussisoqassasoq, immikkoortortaqarfik matoqqasoq uninngasunut amerlanerusunut inissaqalersillugu.
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A1 pillugu isumasioqatigiinnerup kingorna:

Ungasianit aqutsineq atorneqarunnaassaaq
Aqutsisut tarnikkut nappaatilinnik katsorsaasarnermi
timikkut najuutissapput, Naalakkersuisoq Peqqissutsimullu
Ataatsimiititaliaq piumasaqarput
TARNIKKUT NAPPAATILINNIK
KATSORSAASARNEQ
Inge S. Rasmussen
inge@sermitsiaq.gl
eqqissutsimut Naalakkersuisoq, Steen
Lynge, (A), nammineerluni isumaqarpoq, Kalaallit Nunaanni tarnikkut nappaatilinnik katsorsaasarnerup qanoq ingerlanera alaatsinaalluarini.
– Suliassaqarfik eqqummaariffigiuaannarsimavara, Steen Lynge oqarpoq.
Dronning Ingridip Napparsimmavissuani
tarnikkut nappaatilinnut immikkoortortaqarfiup A1-ip ungasianit aqunneqarneranik tusakkani ilaatigut ernummatigai.
Peqqissutsimut Aqutsisoqarfik sulisussarsiortarnermi annertuumik ajornartorsiuteqarput, tamannalu ullumikkut aqutsisut atorfinitsinneqarsimanerannut
pissutaanerarneqarluni, tamatumanimi
nakorsaaneq pisortaasoq peqqissaasuunerlu
sapaatip-akunnerini arlalinni Danmarkimiittarnissamut akuerineqarsimapput.
Immikkoortortaqarfiup aqutsisui Sullivinnik Nakkutilliisoqarfimmit februaarimi
peqquneqarput sulisunut sullivimmi atugassarititaasut pitsanngorsaqqullugit kiisalu
sulisunut nakuusertoqaratarsinnaaneranik
qunusaarisoqartarneranillu pinaveersaartitseqqullugit.
Immikkoortortaqarfiup ungasianit aqunneqarnera sulisunit isornaatilittut tamatumunnga atatillugu aamma ereqqissaatigineqarpoq. Steen Lynge Peqqissutsimullu
Aqutsisoqarfik naapertorlugit paasinarsisimavoq, nakorsaaneq pineqartoq isumaqatigiissutitigut pisussaaffimminit sivisunerujussuarmik Kalaallit Nunaanniittarsimasoq.

Pingaarnersiuinermi
salliutinneqassasoq
Steen Lynge Dronning Ingridip Napparsimmavissuani tarnikkut nappaatilinnut

immikkoortortaqarfimmi A1-imi sullivimmi
avatangiisit isornartorsiorneqarnerisa kingorna Peqqissutsimut Aqutsisoqarfimmik
marloriarluni ataatsimeeqateqarsimavoq
ernummatigisaminillu saqqummiussisimalluni.
– Peqqissutsimut Aqutsisoqarfik oqarfigaara, tarnikkut nappaatilinnik katsorsaasarneq pingaarneruteqqullugu. Tamatumani napparsimasut ilungersunartorsioreerput
taamaattumillu immikkut eqqumaffigineqartariaqarlutik, Steen Lynge Sermitsiamut
oqarpoq.

P

Tamanna ungasianit aqutsinerup atorunnaarneqarnissaanik aamma isumaqarpoq.
– Tarnikkut nappaatilinnik katsorsaasarnermut atatillugu ungasianit aqutsineq
qimassavarput, Steen Lynge oqarpoq itisiliillunilu:
– Peqqissutsimut Aqutsisoqarfik aqutsisup
minnerpaamik ataatsip najuunnissaanik
nunatsinniinnissaanillu aaqqissuussisariaqarpoq.
Naalakkersuisoq isumaqarpoq, A1-imi
pissutsit ungasinngitsukkut pitsaanerulernissaat ilimanaateqartoq, kalaallimik
nakorsamik immikkoortortaqarfimmilu
peqqissaasumik apriilip qiteqqunnerani
sulilersussanik atorfinitsitsisoqarsimammat.

Leiﬀ Josefsen

IA: Suli ernumanartoqarpoq

– Peqqissutsimut Aqutsisoqarfik aqutsisup minnerpaamik ataatsip najuuttuaannarnissaanik
nunatsinniittuaannarnissaanillu aaqqissuussisariaqarpoq, Peqqissutsimut Naalakkersuisoq
Inatsisartuni Ilaqutariinnermut Peqqissutsimullu Ataatsimiititaliamit ataasinngornermi isumasioqatiginneqareerluni oqarpoq.
– Sundhedsledelsen må sørge for at indrette sig sådan, at der hele tiden er mindst én leder fysisk
til stede og i landet, siger naalakkersuisoq for Sundhed efter mandagens samråd med Inatsisartuts
Familie- og Sundhedsudvalg.

Ungasianilli aqutsisoqarneranik oqaatigineqartut IA-p Inatsisartuni Ilaqutariinnermut
Peqqissutsimut Ataatsimiititaliaanut ilaasortaatitaata eqqissiallaatiginngilai.
– Minnerpaamik ataatsimik najuuttoqarnissaanik oqaluinnartillugu (Steen Lynge,
aaqq.) eqqissiallannavianngilanga. Aatsaat
eqqissiallassaanga tarnikkut napparsimasunut immikkoortortaqarfimmi aqutsisutut
atorfiit aalajangersimasumik inuttalerneqarpata taakkualu maani najugaqalerpata,
Agathe Fontain oqarpoq.
– Kisiannimi sulisussarsiortarnermi ajornartorsiutit annertupput?
– Sulisussanik nassaarniartarnerup ajornakusoornera nalunngilara. Kisianni sulisussanik nunaqavissunik aamma isiginninniarnikkut tamanna qulakkeerneqarsinnaavoq,
Agathe Fontain naliliivoq.
Taanna ilisimatitsilluni oqarpoq, Steen
Lyngep isumasioqatigineqareernerata
kingorna Peqqissutsimut Ataatsimiititaliap
tarnikkut nappaatilinnik katsorsaasarnermi
aqutsisut naapeqatigerusukkai immikkoortortaqarfillu A1 pulaarusullugu.
A1-ip pulaarneqarneranit ilanngutassiaq
qupp. 16-17-imiittoq atuaruk.

Efter A1-samråd:

Væk med distanceledelse
Ledelsen skal være fysisk til stede i psykiatrien, lyder
kravet fra naalakkersuisoq og Sundhedsudvalget
PSYKIATRI I GRØNLAND
Inge S. Rasmussen
inge@sermitsiaq.gl
aalakkersuisoq for Sundhed, Steen
Lynge, (A), mener selv, at han holder
nøje øje med, hvordan det går med psykiatrien i Grønland.
– Jeg har hele tiden været opmærksom på
området, siger Steen Lynge.
Han er blandt andet bekymret over at
høre om såkaldt distanceledelse af psykiatrisk afdeling A1 på Dronning Ingrids
Hospital.
Sundhedsledelsen kæmper med store
rekrutteringsproblemer og angiver dét som

N

årsagen til at have ansat den nuværende
ledelse, på vilkår, der betyder, at ledende
overlæge og oversygeplejerske har lov til
at opholde sig i Danmark i flere uger ad
gangen.
I februar fik ledelsen af afdelingen et
påbud fra Arbejdstilsynet om at forbedre
arbejdsvilkårene for de ansatte og forebygge
risikoen for vold og trusler om vold mod
personalet.
I den forbindelse blev distanceledelsen af
afdelingen også fremhævet som et kritikpunkt fra de ansatte. Ifølge Steen Lynge og
Sundhedsledelsen har det vist sig, at pågældende overlæge i virkeligheden har opholdt
sig langt mere i Grønland end hans kontrakt
forpligter ham til.

Psykiatrien skal prioriteres

begynder medio april.

Oven på kritikken af arbejdsmiljøet på
psykiatrisk afdeling A1 på Dronning Ingrids
Hospital har Steen Lynge holdt to møder
med Sundhedsledelsen og givet udtryk for
sin bekymring.
– Jeg har sagt til Sundhedsledelsen, at
de skal prioritere psykiatrien. Det er en
patientgruppe, der i forvejen er vanskeligt
stillede og det kræver ekstra opmærksomhed, siger Steen Lynge til Sermitsiaq.
Det betyder samtidig, at det skal være slut
med såkaldt distanceledelse.
– Vi skal væk fra distanceledelse i forhold
til psykiatrisk område, siger Steen Lynge og
uddyber:
– Sundhedsledelsen må sørge for at indrette sig sådan, at der hele tiden er mindst
én leder fysisk til stede og i landet.
Naalakkersuisoq’en mener, at der er
snarlig udsigt til bedre forhold på A1, fordi
der nu er ansat en grønlandsk læge til afdelingen, samt en afdelingssygeplejerske, der

IA: Fortsat bekymring
Udmeldingerne om distanceledelse beroliger
imidlertid ikke helt IA’s medlem af Inatsisartuts Familie- og Sundhedsudvalg.
– Jeg er ikke beroliget så længe han (Steen
Lynge, red.) blot siger, at der skal være
mindst én til stede. Det bliver jeg først, når
begge ledelsesstillinger i psykiatrisk afdeling
er fastansat og bor her, siger Agathe Fontain.
– Men der er jo store rekrutteringsproblemer?
- Jeg ved godt, det er svært at finde folk.
Men det kan man jo sikre ved også at have
fokus på hjemmehørende arbejdskraft, anfører Agathe Fontain.
Hun oplyser, at Sundhedsudvalget selv ønsker at mødes med den psykiatriske ledelse
og besøge afdeling A1 oven på samrådet
med Steen Lynge.
Læs reportage fra besøg på A1 på side
16-17.
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Sundhedskartellet om A1:

Påbuddet skal efterleves
Sundhedspersonalets faglige organisationer forventer, at
ledelsen på psykiatrisk afdeling lever op til påbuddet fra
Arbejdstilsynet om bedre arbejdsmiljø

ARBEJDSMILJØ
Inge S. Rasmussen
inge@sermitsiaq.gl
eqqinnissaq Pillugu Kattuffiit (Sundhedskartellet), PPK, har en klar forventning
om at påbud fra Arbejdstilsynet bliver taget
alvorligt af ledelsen i sager, der vedrører
organisationens medlemmer.
Det gælder også for påbuddet om at
forbedre arbejdsmiljøet og mindske vold og
trusler på psykiatrisk afdeling, A1 på Dronning Ingrids Hospital i Nuuk.
– De (ledelsen, red.) må leve op til påbuddet, siger Inuuti Fleischer, der er formand
for PPK.
Hun forklarer, at psykiatrisk område er et
tungt belastet område, som tillige er sårbart
som følge af et personale-flow med mange
vikarer frem og tilbage i afdelingen.
Det stiller særlige krav til oplæring og
introduktion, ikke mindst for danske vikarer, i de kulturelle forskelle, der kan være i
forhold til kommunikation og adfærd hos
dels patienterne og dels det grønlandske
personale.

P

Inuuti Fleischer understreger over for
Sermitsiaq, at hun ikke vil kommentere i
detaljer, hvordan PPK ser på årsagerne til, at
Arbejdstilsynet valgte at udstede påbud.
– Vi er nødt til at have et tillidsforhold til
ledelsen, og derfor har vi intet ønske om at
kommunikere via pressen, forklarer Inuuti
Fleischer.

”

– Det kan undre, at man vælger at
bruge distanceledelse

PPK-formanden oplyser, at organisationen
i efteråret holdt møde med sine medlemmer på psykiatrisk afdeling.
Mødet handlede om at bruge den rette
kommandovej, når og hvis de ansatte oplever samarbejdsproblemer med ledelsen.

Undrer sig over distanceledelse
I forbindelse med Arbejdstilsynets påbud,
er et af problemerne, at områdeledelsen er
ansat på vilkår, der betegnes som »distanceledelse«.
Det betyder konkret, at den ledende overlæge på afdelingen er i Nuuk i to uger og i

Danmark i tre uger.
Samtidig er den ledende sygeplejerske i
gang med at tage en masteruddannelse i ledelse, og det bevirker, at også hun jævnligt
opholder sig i Danmark, da uddannelsen
finder sted på Roskilde Universitets Center.
Det forekommer umiddelbart PPKformanden Inuuti Fleischer underligt, at
Sundhedsledelsen har accepteret at ansætte
de to pågældende på sådanne vilkår.
– Det kan undre, at man vælger at bruge
distanceledelse for et område, der er så
sårbart, og som har stået uden en daglig
afdelingsledelse, siger Inuuti Fleischer, der
har en lang erfaring som ledende sygeplejerske i Aasiaat og bygder.
Hun har således selv prøvet at være i
kontakt med faglige overordnede, der fysisk
befandt sig uden for byen, i en behandlingssituation.
Ifølge Inuuti Fleischer er dét aldrig en optimal situation, men ved somatiske (legemlige, red.) behandlinger som for eksempel en
halsbetændelse, går det som regel, fordi der
findes retningslinjer og standardbehandlingsskemaer for disse.
Værre er det, når det handler om psykiatriske diagnoser og behandling, som kræver
et psykiatrisk speciale.
– Medarbejdere, uanset hvor de er, har til
en hver tid brug for en ledelse, der viser vej.
Dialogen, muligheden for den fysiske kontakt og tilstedeværelse af en synlig ledelse
er vigtig, siger Inuuti Fleischer.

– Aqutsisut saqqu milaartut oqaloqatiginissaat, timikkut attaveqarfiginissaannut najuunnissaannullu periarfissat pingaaruteqarput, PPK-p
siulittaasua, Inuuti Fleischer oqarpoq.
Tarnikkut napparsimasunut immikkoortortaqarfimmi aqutsisut ungasianit
aqutsisussatut atugassaqartitaallutik
atorfinitsinneqarsimanerat eqqumiiginartoqartippaa.
– 2 Dialogen, muligheden for den
fysiske kontakt og tilstedeværelse af
en synlig ledelse er vigtig, siger Inuuti
Fleischer, formand for sundhedskartellet PPK. Hun undrer sig over, at
områdeledelsen for psykiatrisk afdeling
er ansat på vilkår, der reelt gør det til
distanceledelse.

Peqqinnissaq Pillugu Kattuﬃit A1 pillugu:

Peqqussut malinneqassaaq
Sullivinnik Nakkutilliisoqarfimmit sullivimmi avatangisiit
pitsaanerunissaannik peqqussutip tarnikkut napparsimasunut immikkoortortaqarfimmi aqutsisunit malinneqarnissaa
Peqqinnissaqarfimmi sulisut kattuﬃ isa naatsorsuutigaat

SULLIVIMMI AVATANGIISIT
Inge S. Rasmussen
inge@sermitsiaq.gl
ullivinnik Nakkutilliisoqarfimmit
peqqussutip suliani kattuffiit ilaasortaannut tunngassuteqartuni aqutsisunit
pimoorunneqarnissaa Peqqinnissaq Pillugu
Kattuffiit erseqqilluinnartumik naatsorsuutigaat.
Tamatumani Dronning Ingridip Napparsimmavissuani Nuummiittumi tarnikkut
napparsimasunut immikkoortortaqarfimmi
A1-imi sullivimmi avatangiisit pitsanngorsaavigineqarnissaannik nakuusernerullu
annikillisarneqarnissaanik peqqussut
aamma pineqarpoq.
– Taakkua (aqutsisut, aaqq.) peqqussummik malinnittariaqarput, PPK-p siulittaasua
Inuuti Fleischer oqarpoq.
Taanna nassuiaalluni oqarpoq, suliassaqarfik tarnikkut napparsimasunut tunngasoq annertuumik artukkerneqarsimasoq,
tamatumalu saniatigut immikkoortortaqar-

S
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fimmi sulisut taarseraannerat taartaasartullu amerlasuut nikerartuarnerat pissutaalluni mianernartuusoq.
Tamanna kulturikkut assigiinngissutinik
ilaatigut napparsimasuni ilaatigullu sulisuni
kalaaliusuni attaveqarnermut pissusilersornermullu atatillugu atuussinnaasunik
pingaartumik taartaasartunut Danmarkimeersunut ilinniartitsinissamut ilisarititsinissamullu immikkut ittumik piumasaqaateqarfiusarpoq.

”

– Suliaqarfimmut taama
mianernartigisumut

Inuuti Fleischer Sermitsiamut erseqqissaalluni oqarpoq, Sullivinnik Nakkutilliisoqarfiup peqqussuteqarnissamik
toqqaaneranut pissutaasunik PPK-p qanoq
isiginninnera sukumiinerusumik iserfigisinnaanngikkini.
– Aqutsisunut tatiginninnermik attaveqartariaqarpugut, taamaattumillu tusagassiuutit aqqutigalugu attaveqatigiinnissamik

kissaateqanngilluinnarluta, Inuuti Fleischer
nassuiaavoq.
PPK-p siulittaasua erseqqissaalluni
oqarpoq, kattuffik ukiap ingerlanerani
ilaasortaminik tarnikkut napparsimasunut
immikkoortortaqarfimmi sulisunik ataatsimeeqateqarsimasoq.
Ataatsimiinnermi ilaatigut sulisut aqutsisunik suleqateqarnermi ajornartorsiutinik
misigisaqaraangata misigisaqassagaangatalu
aqqutissat eqqortut atorneqartarnissaat
sammineqarpoq.

Ungasianit aqutsineq eqqumiigigaa
Sullivinnik Nakkutilliisoqarfiup peqqussuteqarneranut atatillugu ajornartorsiutit ilaat
tassaavoq suliaqarfimmi aqutsisut atugassarititaasuni »ungasianit aqutsinertut«
oqaatigineqarsinnaasuni atorfinitsinneqarsimanerat.
Tamanna immikkoortortaqarfimi nakorsaanerup aqutsisuusup sapaatip-akunnerini
marlunni Nuummiittarneranik sapaatipakunnerinilu pingasuni Danmarkimiittarneranik isumaqarpoq.
Tamatuma peqatigisaanik peqqissaasoq
aqutsisuusoq aqutsinermi masteritut ilinniakkamik aamma ingerlataqarpoq, taamaalillunilu akuttunngitsumik aamma
Danmarkimiittarluni, ilinniagaq Roskilde
Universitets Centerimi ingerlanneqarmat.
Peqqinnissaqarfimmut Aqutsisut pineqartunik marlunnik taakkuninnga taamatut
atugassaqartitsilluni atorfinitsitsinissamik

akuersissutiginnissimanerat PPK-p siulittaasuata Inuuti Fleischerip eqqumiiginartoqartippaa.
– Suliaqarfimmut taama mianernartigisumut, immikkoortortaqarfittullu ulluinnarni
aqutsisoqarsimanngitsumut, ungasianik
aqutsisunik atuinissap toqqarneqarsimanera eqqumiigineqarsinnaavoq, Inuuti
Fleischer, Aasianni nunaqarfiinilu peqqissaasut aqutsisuattut sulinermik sivisuumik
misilittagaqartoq, oqarpoq.
Taanna taamaalilluni sulinikkut qullersarisanik timikkut illoqarfiup avataaniittunik
passussinermut atatillugu attaveqarnermik
aqqusaagaqartarsimavoq.
Inuuti Fleischer naapertorlugu tamanna
pissutsini pitsaanerpaajusanngilaq, kisianni
timikkut nappaatinik katsorsaanermut
assersuutigalugu toqqusaarlunnermut atatillugu tamanna nalinginnaasumik ajorneq
ajorpoq, tamakkununnga najoqqutassaqarmat passussinissamut aalajangersimasunik
skemaqarmat.
Ajorneruvorli tarnikkut nappaatinik
suussusersiiniarneq katsorsaanerlu, tarnikkut immikkut ilisimasaqarnissamik
piumasaqaateqarfiusut, pineqartillugit.
– Sulisut sumiikkaluarunilluunniit
aqutsisunik aqqutissiuussisussanik sukkulluunniit pisariaqartitsisarput. Aqutsisut
saqqumilaartut oqaloqatiginissaat, timikkut
attaveqarfiginissaannut najuunnissaannullu periarfissat pingaaruteqarput, Inuuti
Fleischer oqarpoq.
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PPK-mit kaammattuut:

Leiﬀ Josefsen

Tarnikkut
sullivimmi
avatangiisit
pingaartissigik
Peqqinnissaq pillugu kattu
ﬃit sulisut sullivimmi
avatangiisinik naammagisimaarinninnerannik
misissuinissamik
kaammattuipput
eqqinnissaq Pillugu Kattuffiit, PPK,
peqqinnissaqarfimmi tarnikkut sullivimmi avatangiisit pitsaavallaannginne-

P
FAKTA

Opfordring fra PPK:

Psykisk arbejdsmiljø i fokus

Arbejdstilsynet har den 5. februar i år
udstedt et påbud til ledelsen af psykiatrisk afdeling, A1, på Dronning Ingrids
Hospital, som beskrevet i Sermitsiaq
nr. 11.
Påbuddet kommer i kølvandet på en
række besøg, som Arbejdstilsynet har
aflagt på afdelingen i november 2013.
Ledelsen skal sikre, at personalets
arbejdsmiljø forbedres markant, og
herunder især forebygge risikoen for
vold og trusler.
Konkret lyder påbuddet:
»Virksomheden skal sikre at arbejdet
planlægges, tilrettelægges og udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt
både på kort og på langt sigt. Virksomheden
skal derfor forebygge risikoen for vold og
trusler om vold i arbejdet med patienter
på afdeling A1, Dronning Ingrids Hospital,
Nuuk.«
Kilde: Påbud fra Arbejdstilsynet, dateret
5. februar 2014.

vil sige ArbejdsPladsVurderinger.

Sundhedskartellet
opfordrer til at undersøge
medarbejdernes tilfredshed
med arbejdsmiljøet
ARBEJDSMILJØ
Inge S. Rasmussen
inge@sermitsiaq.gl
undhedskartellet, PPK, får mange tilbagemeldinger om at det psykiske arbejdsmiljø skranter i sundhedsvæsenet.
Det viser en trivselsundersøgelse, som
Peqqissaasut Kattufiat (Grønlands Sygeplejerskeorganisation) PK, har foretaget blandt
sine medlemmer i januar sidste år.
Undersøgelsens resultater bekymrer
formanden for sygeplejerskerne, Inuuti Fleischer, der også er formand for de sundhedsfaglige organisationer, Peqqinnissaq Pillugu
Kattuffiit, PPK.
– Det psykiske arbejdsmiljø skal mere i
fokus, for vi kan se i undersøgelsen, at det
er et problem, siger Inuuti Fleischer.
Hun peger på, at der er lovgivning, der
skal sikre såvel det fysiske som det psykiske
arbejdsmiljø gennem såkaldte APV’er, det

S

Derudover anbefaler PPK-formanden at
sundhedsvæsenet udarbejder årlige medarbejdertilfredshedsundersøgelser, som det allerede er praksis i nogle af de selvstyreejede
virksomheder, som for eksempel Tele-Post.
Det sikrer, at medarbejdernes mening
om ledelsen kommer frem, påpeger Inuuti
Fleischer.
– Det er muligt at ledelsen siger at det går
godt, men det er også vigtigt at høre medarbejderne ad, siger PPK-formanden.
Gennem medarbejdertilfredshedsundersøgelser bliver det legalt at måle ledelsen og
spotte eventuelle ledelsesmæssige behov og
mangler og få dem opkvalificeret.
– Men kan man bruge de samme værktøjer i
sundhedsvæsenet som i virksomheder i det private
erhvervsliv?
– Ledelse er vel ledelse. Det går ud på at
kunne lede og fordele de ressourcer, man
har til rådighed, noterer Inuuti Fleischer.
– Vi anbefaler at der gennemføres medarbejdertilfredshedsundersøgelser. Og hvis
de allerede findes på andre arbejdspladser
her i Grønland, kunne man jo starte med at
høre til deres erfaringer i stedet for at opfinde den dybe tallerken igen, siger Inuuti
Fleischer og understreger samtidig, at det
er noget PPK er interesseret i at indgå i en
dialog med sundhedsledelserne om.

Sullivinnik Nakkutilliisoqarfik ukioq
manna februaarip 5-ani Dronning
Ingridip Napparsimmavissuani tarnikkut
napparsimasut uninngavianni A1-imi
aqutsisunut peqqussuteqarpoq Sermitsiaq nr. 11-mi allaaserineqartumik.
Peqqussuteqarneq pivoq Sullivinnik
Nakkutilliisoqarfiup novembarimi
2013-imi immikkoortortaqarfimmut
arlaleriarluni misissuiartorluni orniguttarsimanerata kinguneranik.
Sulisunut sullivimmi avatangiisit
malunnaatilimmik pitsanngortinneqarnissaat, tassungalu ilanngullugu
nakuusernermut sioorasaarinermullu
aarlerinaatinik pinaveersaartitsinissaq,
aqutsisut qulakkiissavaat.
Peqqussut ima nipeqarpoq:
»Sulinerup siunissami qaninnerusumi
ungasinnerusumilu isumannaallisaanikkut
peqqissuunissakkullu pilersaarusiorneqarnissaa, aaqqissuunneqarnissaa ingerlanneqarnissaalu suliffeqarfiup qulakkiissavaa.
Suliffeqarfik taamaattumik Dronning
Ingridip Napparsimmavissuani Nuummiittumi immikkoortortaqarfimmi A1-imi uninngasunik sullittaqarnermi nakuusernermik
sioorasaarinermillu pinaveersaartitsissaaq.«
Najoqqutaq: Sullivinnik Nakkutilliisoqarfimmit peqqussut, ullulerneqartoq
5. februar 2014.

sivoq.
Tamanna Peqqissaasut Kattuffiata PK-p
ilaasortami akornanni atugarissaarnermik siorna januaarimi misissuineranit
takutinneqarpoq.
Misissuinerup inerneri peqqissaasut
siulittaasuata Inuuti Fleischerip, Peqqinnissaq Pillugu Kattuffiit, PPK-p, aamma
siulittaasorisaata, ernumanartoqartippai.
– Tarnikkut sullivimmi avatangiisit
isiginiarneqarnerusariaqarput, tamatumami ajornartorsiutaanera misissuineq
aqqutigalugu takusinnaavarput, Inuuti
Fleischer oqarpoq.
Taanna oqarpoq, sullivinnik nalilersuinerit APV-nik taaneqartartut aqqutigalugit timikkut tarnikkullu sullivimmi
avatangiisit qulakkeerneqarnissaannut
inatsiseqartoq.
Tamatuma saniatigut PPK-p siulittaasuata inassutigaa peqqinnissaqarfik
sulisut naammagisimaarinninnerannik
ukiumoortumik misissuisitsisassasoq,
suliffeqarfiit namminersorlutik oqartussanit pigineqartut ilaannit, soorlu TelePostimit, suleriaaserineqareersutut.
Taamaalilluni sulisut aqutsisoqarnermut tunngasunik isumaasa saqqummiunneqarnissaat qulakkeerneqassaaq, Inuuti
Fleischer erseqqissaavoq.
– Imaassinnaavoq aqutsisut oqartut
ingerlalluartoqartoq, kisianni sulisut
tusarniaaviginissaat aamma pingaaruteqarpoq, PPK-p siulittaasua oqarpoq.
Sulisut naammagisimaarinninnerannik misissuinerit aqqutigalugit aqutsisut
aamma uuttuiffigineqarsinnaanngussapput aqutsisoqarnikkullu pisariaqartitaasinnaasut amigaatillu takuneqarsinnaassallutik piginnaanngorsaasoqarsinnaassallunilu.
– Suliffeqarfinni inuussutissarsiutinik ingerlatsinermi namminersortuni sakkut atorneqartut assingi peqqinnissaqarfimmi aamma
atorneqarsinnaappat?
– Aqutsisut aqutsisuupput. Sulisunik
isumalluutinillu aqutsisinnaaneq agguataarisinnaanerlu pineqarput, Inuuti
Fleischer oqarpoq.
– Sulisut naammagisimaarinninnerannik misissuinerit ingerlanneqartarnissaat inassutigaarput. Tamakkualu maani
Kalaallit Nunaanni suliffeqarfinni allani
nassaassaareerpata taava nassaarniaqqinnissamut taarsiullugu taakkua misilittagaannik tusarniaaneq aallartissutigineqarsinnaavoq, Inuuti Fleischer oqarpoq,
erseqqissaatigalugulu tamanna peqqinnissaqarfimmi aqutsisunut oqaloqatiginnissutigilissallugu PPK-p soqutigisarigaa.
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K ultu rn a t 2 5 . ja n u a r 2 0 1 4
Af: Johanne Schultz & Ikuala Clasen, hold 2013
Tradition tro havde Peqqissaanermik ilinniarfik
sine repræsentanter både i DIH, Peqqissaanermik ilinniarfik og i Ilimmarfik.

undersøgt sin dukke eller bamse.
Der var opstillet borde, som førte barnet og
bamsen gennem forskellige afdelinger, alt efter
hvad de fejlede.
Modtagelse – her sad en eller to sygeplejerskestuderende og tog i mod barnet og bamsen,
børnene skulle oplyse bamsens navn, og hvad
den fejlede.
Hermed var sagen oprettet og de blev henvist
til fx røntgenafdelingen.

Un i v e r s i t e t
I universitetet havde man muligheden for at
møde både 1.- og 5. semester studerende. Her
havde man muligheden for at høre foredrag om
sygeplejeuddannelsen og spørge studerende
hvis man nu havde spørgsmål angående uddannelsen.
De studerende var delt op i fem grupper, med
hver sin fokus områder.
Gruppen for sygplejerskeuddannelsen, holdt
foredrag om hvad uddannelsen går ud på,
hvad man kunne opleve under uddannelsen, og
der blev vist hvilke bøger der bruges i de
forskellige semestre.

I en anden gruppe, kunne man få mål blodtryk,
og i processen få information om emnet i form
af brochurer og direkte fra studerende.
Der var en gruppe der holdt foredrag om
kønssygdomme i Grønland, og havde diagrammer der viste sygdommes spredning og hyppighed.
I gruppen for diabetes mellitus, kunne
man få information om symptomer, årsag, dens
følger og, hvordan man behandler den som har
syg-dommen.
Den sidste gruppe holdt foredrag om abort
i Grønland, her kunne man få information om
hyppigheden, forebyggelse af abort, dens
følger og den sociale stigma der følger efter
abort.

B a m s e h o sp i t a l e t p å Dro n n i n g
In g r i d ´ s H o s p i t a l
I DIH deltog både 1. & 5. semester elever. I
bamsethospitalet kunne børn komme og få
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Røntgen – her stod en sød sygeplejerske
studerende og tog i mod de små patienter. Der
var opstillet en overheadmaskine, og nogle
præ-fabriketret udskrifter af fx thorax.
Bamset blev lagt på overheaden og ved et tryk
på en knap, lyste bordet op, til stor begejstring
for børnene. Herefter fik de en udskrift, som
vidste et røntgen billede af fx thorax.
Indlagt eller forbinding – Der var henholdvis en afdeling, hvor forbinding kunne finde
sted og en sengeafdeling, til indlagte bamser.
Bamsen kunne enten komme hen og få lagt
gibs, forbinding eller blive indlagt. Også her,
fulgte børnene opmærksomt med i hvad de
sygeplejestuderende foretog og som afslutning, fik hver bamse en lille pose slik med, som
var pakket ind, som var det medicin.
Det var tydeligt en spændende proces,
børnene og deres bamser kom igennem.

FAG LIG UD V IK LIN G
& FO RSKN ING

Su nd h ed s f o r s k n i n g v e d I ns t i t ut f o r Sy g ep l e j e o g
Su nd h ed s v i d ens k a b – fo r s k n i n g fo r a n k r e t i
Af: Tine Aagaard
I forbindelse med etableringen af Grønlands
Center for Sundhedsforskning ved Institut for
Sygepleje og Sundhedsvidenskab blev der den
9. maj på Ilisimatusarfik afholdt fire tiltrædelsesforelæsninger af professor Lise Hounsgaard, adjungeret professor Peter Bjerregaard,
adjungeret lektor Henning Slot Pedersen og
klinisk lektor Michael Lynge Pedersen.
Lise Hounsgaard har siden 2009 været ansat
ved Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab gennem en samarbejdsaftale med Syddansk Universitet med henblik på dels at
forskningsbasere uddannelserne ved instituttet,
herunder vejlede ph.d.-studerende, dels at
etablere og udvikle et forskningsmiljø med
praksisnær og anvendelsesorienteret forskning med udgangspunkt i sundhedsfaglige problemstillinger i Grønland.
Indtil videre er der udført fire forskningsprojekter med en humanistisk/samfundsvidenskabelig tilgang til sundhed, heriblandt to ph.d.projekter, og flere projekter er under planlægning og udførelse. Projekterne er følgende:
Fuldførte:
- Kvinders perspektiver på sygdom ved
screening for livmoderhalskræft (Mikaela Augustussen, Helle Møller, Suzanne
Møller, Lise Hounsgaard).
- Kendetegn ved arktisk sygepleje –
Sygeplejerskers praksis i bygder og
mindre byer og deres perspektiver på
mulighederne i sundhedsarbejdet i
yderdistrikterne (Anne Birgitte Jensen,
Julie Præst Wilche, Ilone Dolmer, Lise
Hounsgaard).
- Empowerment af professionelle i det
sociale arbejde (Steven Arnfjord, ph.d.en blev forsvaret den 11. juni i år).
- Hverdagsliv med sygdom – patienters
kulturelle perspektiver på sundhedspraksis i Grønland (Tine Aagaard, ph.d.afhandling forsvares til efteråret).

Igangværende:
- Hverdagslivet
som
pårørende
til
patienter med Parkinsons sygdom (Lise
Hounsgaard (og Tine Aagaard)).
Under planlægning:
- Palliation til grønlandske kræftpatienter i
Grønland og Danmark (ph.d.-projekt,
Mikaela Augustussen).
- Sundhedsprofessionel støtte til tuberkulosepatienter i hverdagslivet (Rikke Bruun de Neergaard, Kristine Jensen
Mørch, Anne Birgitte Jensen, Lise
Hounsgaard, Steven Arnfjord).
- Grønlandske
sundhedsprofessionelles
(sygeplejerskers og sundhedsassistenters) perspektiver på sundhedspraksis
(Tine Aagaard).
Projekterne er udført/udføres som kvalitative
studier, med udgangspunkt
i patienters og
pårørendes perspektiver og i de professionelles
perspektiver. Der er udført/udføres feltarbejde i
byer og bygder, i bygdekonsultationer, på
sundhedscentre og distriktssygehuse samt i
Nuuk og på DIH. Projektet om empowerment af
de professionelle i socialt arbejde skal ses som
et udtryk for bestræbelser på at knytte sundheds- og socialforskning tættere sammen, fordi
problemer og muligheder i praksis hænger
sammen og kalder på tværfagligt og tværsektorielt samarbejde. Et tættere samarbejde
mellem social- og sundhedssektorerne efterspørges blandt andet af politikerne i de nyeste
sundhedsstrategier, Kræftplan for Grønland
2013 samt National Sundhedsstrategi 2014-17.
Også i praksis oplever patienter og medarbejdere et behov for et tættere samarbejde, hvis
sundhedsvæsenets indsatser skal fungere for
patienter og pårørende i hverdagen.
I dette og de følgende numre af Tikiusaaq vil
der blive publiceret artikler som er skrevet på
baggrund af nogle af projekterne ved Institut
for Sygepleje og Sundhedsvidenskab. I dette
nummer bringes artiklen ’Kendetegn ved
sygeplejepraksis i mindre byer og bygder i
Grønland’. Artiklen har tidligere været bragt i
Sygeplejersken (nr.1, 2014).
1 .2 0 1 4 T I K I U S A A Q
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Af: Line Neve, Hjemmetjenesten Vaksdal Kommune, Norge.
Anne Mertz, Bispebjerg Hospital ortopædkirurgisk
infektionsafsnit (M4), Danmark.

Fr a n o r d l y s et s s k æ r
ti l g a d e l y g te n s s k y g g e
Et m ød e m e l l e m g r øn l a n d s k e p a t i e n t e r , d e t g r øn l a n d s k e
su n d h e d sv æ s e n o g t o d a n s k e s y g e p l e j e s t u d e r e n d e
Den lange vej til Grønland
Vores rejse startede, da vi en dag sad og
snakkede om, at vi godt kunne tænke os at
komme ud og rejse gennem vores uddannelse.
Vi ønskede at opleve og møde noget, som vi
endnu ikke havde stiftet bekendtskab med i
uddannelsen, og det var vigtigt for os, at det
var noget, vi senere hen kunne drage nytte af i
vores kommende virke som sygeplejersker. Vores intentioner var derfor ikke at rejse ud og
redde verden, nej, vi ville lære noget om en patientgruppe, som vi med stor sandsynlighed
ville møde i det danske sundhedsvæsen. Vi
begyndte at snakke om, hvad vi havde manglet
undervisning om, og vi blev hurtigt enige om, at
vi overhovedet ikke havde hørt om patienter fra
Grønland. Vi var blevet undervist i mange andre
etniske minoriteter, men gennem uddannelsen
havde vi aldrig hørt noget om grønlandske
patienter. Vi havde begge hørt om og mødt
enkelte grønlandske patienter under vores
klinikker på hospitalet, og syntes begge, at det
virkede til at være en rigtig spændende patientgruppe med forskellige problemstillinger. Vores
kendskab til grønlandske patienter, inden vi
begyndte hele processen var, at det var en
patientgruppe med en enormt høj smertetærskel, som ikke beklagede sig. Derudover var det
ofte ”nemme” patienter, idet de ikke stillede
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høje krav og havde de samme høje forventninger som danske patienter.
Vi valgte, at vi ville bruge vores valgmodul på
at rejse til Grønland og forsøge at blive klogere
på det grønlandske sundhedsvæsen og grønlandske patienter. For os var det ideelt at bruge
vores valgmodul på at rejse ud, og sætte vores
eget præg på uddannelsen, da vi på Diakonissestiftelsens Sygeplejeskole var del af en forsøgsordning, og ikke skulle til eksamen på
modul 13. Vi havde derfor temmelig frie rammer til at planlægge vores tur og være åbne
overfor de muligheder, som indtraf. Vi aftalte et
møde med skolens udlandskoordinator, og fik
her den nedslående besked, at vi ligeså godt
kunne glemme alt om at komme til Grønland.
Vores udlandskoordinator havde ingen kontakter, og han vidste af erfaring, at det var nærmest umuligt at komme til Grønland, da de dårligt nok havde nok ressourcer og kapacitet til at
have deres egne sygeplejestuderende - Men
dette bump på vejen gav os blot endnu mere
blod på tanden!
Forberedelser til rejsen ud i felten
Her startede en lang proces med at spore os
ind på, hvad vores mere konkrete formål med
rejsen skulle være. Hvad ønskede vi konkret at
få indblik i, og hvad fangede vores interesse, i

forhold til denne patientgruppe, og ikke mindst
hvordan det kunne gavne de grønlandske
patienter, og det grønlandske sundhedsvæsen,
at der kom to danske sygeplejestuderende på
udveksling.
Efter mange timers læsen, skriven og flere
møder med vores udlandskoordinator, fik vi
udarbejdet vores projektbeskrivelse. De overordnede punkter i projektbeskrivelsen og vores
grundlag for, at vi søgte om udveksling var, at
vi syntes, der manglede opmærksomhed på
den store gruppe af patienter fra Grønland,
som må rejse til Danmark for at modtage behandling. Vi ville derfor undersøge opbygningen af det grønlandske sundhedsvæsen, og
de forhold patienterne var vant til. Dertil fandt vi
det interessant, at der i det grønlandske sundhedsprogram var et øget fokus på tidlig forebyggelse og livsstilsrelaterede sygdomme, og
vi ønskede i den forbindelse at observere og
indgå i den daglige kontakt med patienterne
samt deltage i forebyggende tiltag. Det hele
skulle ende ud i et bachelorprojekt, som forhåbentlig kunne være med til at skabe opmærksomhed omkring en, i vores øjne, overset
patientgruppe. Vi havde en forestilling om, at vi
skulle til Nuuk og være på Dronning Ingrids
Sundhedscenter og sendte derfor projektbeskrivelsen afsted dertil. Vi blev henvist til
udlandskoordinatoren på Sygeplejeskolen i Nuuk, som gerne ville imødekomme vores ønske,
og samtidig være behjælpelig med at få arrangeret vores udveksling. Grundet manglende
ressourcer til at have yderligere to studerende i
Nuuk, blev vi tilbudt klinikophold i Narsarsuaq,
hvor stationssygeplejersken netop havde stort
fokus på forebyggende arbejde, samt tidligere
havde ytret et ønske om at have studerende på
sygeplejestationen. Det var videre stationssygeplejersken i Narsarsuaq, som foreslog os, at
bruge nogen tid i Alluitsup Paa, så vi under
vores ophold oplevede flere sider af Grønland,
det grønlandske sundhedsvæsen, samt patientgrupper.
Heldigt for os var stationssygeplejersken i Alluitsup Paa ligeledes interesseret i at have studerende på sygeplejestationen. Endnu mere heldigt var det, at deres
overordnede godkendte, at vi kom i klinik på
de to sygeplejestationer på den betingelse, at
vi ikke ville koste det grønlandske sundhedsvæsen en øre. Afslutningsvis blev vi tilbudt at
komme til Nuuk og se og opleve Dronning Ingrids Hospital samt sygeplejeskolen.

Efter en del mailkorrespondance frem og tilbage og afslag på forespørgsel om klinikbesøg
i Narsaq og Qaqortoq, igen grundet manglende
ressourcer, blev vores rejse altså endelig arrangeret således: 17 dage på Sygeplejestationen i Narsarsuaq, en uge på Sygeplejestationen i Alluitsup Paa og afslutningsvis 16 dage i
Nuuk.
Mange sider af Grønland
Det blev endelig tid til afgang, og vi var virkelig
spændte. Vi havde forsøgt at forberede os på,
hvad der ventede os, ved at læse en masse om
det grønlandske sundhedsvæsen og mere
generelt om den grønlandske historie. Vi erfarede dog hurtigt, at det man læser i bøgerne
og på internettet ikke altid er det som venter
én. Da vi ankom til Nasarsuaq i Sydgrønland,
var det første der mødte os en masse barakker,
hvilket ikke lige var det, vi forbandt med en
grønlandsk bygd. Vi blev taget rigtig godt imod
af stationssygeplejersken
og sundhedsmedarbejderen, og de fik hurtigt tegnet et billede af
bygden og dens befolkning. Narsarsuaq er en
lufthavnsbygd med ca. 150 indbyggere. Man
ernærer sig hovedsageligt gennem luftfartsselskabet, Air Greenland og Hotel Narsarsuaq,
hvilket betyder, at det er en bygd, hvor man
bosætter sig i forbindelse med sit arbejde.
Dette har også en betydning for sygdomsbilledet, som er meget præget af livsstilsrelaterede sygdomme hos både børn og voksne, hvorfor dette store fokus på det forebyggende arbejde. Stationssygeplejersken brugte meget tid
på at lave sundhedsprofiler på bygdens beboer
og følge op på disse. Vi deltog i to forbyggende
projekter under vores ophold i Narsarsuaq. Et
projekt med at få bygdens børn til at spise sundere og dyrke mere motion, samt et projekt
med motion for voksne, hvor vi gav undervisning og vejledning i brug af bygdens motionsrum.
Vi har for nylig fået tilbagemelding om, at det
går godt med dette projekt. Der er flere, der
bruger motionsrummet, og de har tilmed skaffet flere redskaber og gjort rummet bedre,
hvilket vi selvfølgelig er meget glade for at
høre. Derudover observerede og deltog vi også
i den daglige konsultation og fik derved et
billede af, hvordan en grønlandsk patient kunne
være. Vi oplevede en patientgruppe, som var
meget autoritetstro og stolede på, at sundhedspersonalet havde helt styr på deres ve og
vel.
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Vi oplevede slet ikke den samme kritiske vinkel
til sundhedssystemet, som man møder i Danmark. De grønlandske patienter affandt sig
med de tilbud, der var, og var meget glade og
tilfredse. En anden ting som vi også stiftede
bekendtskab med i Narsarsuaq var de såkaldt
transitpatienter, som er alle de grønlandske
patienter, der bliver nødt til at begive sig ud på
lange rejser, for at modtage behandling, ofte
langt væk fra deres vante rammer og pårørende. Disse transitpatienter åbnede virkelig vores
øjne op for, hvor barskt det kan være at være
syg i Grønland.

Da vi rejste fra Narsarsuaq til Alluitsup Paa, var
vi blevet forberedt på, at det var noget helt
andet, der nu ventede os - Det virkelige Grønland, som nogle betegnede det. Da vi kom
flyvende i helikopteren, dukkede der pludselig,
ude i det blå, en idyllisk, traditionel grønlandske bygd op, ligesom vi havde forestillet os.
Små farverige træhuse, en fiskefabrik og en
masse løse hunde. Hvad vi ikke rigtig havde
forestillet os var, at der kun var helikopterforbindelse to gange om ugen og ellers forgik
al transport via båd, hvilket på alle måder sætter sine begrænsninger. Vi mødte her et mere
barskt klima og miljø, hvilket også havde sat
sine spor på bygdens beboere. Vi kunne straks
fornemme, at folk her var seje og hårdføre. Vi
blev ligeledes her taget godt imod på sygeplejestationen og introduceret til bygden. I Alluitsup Paa bor der ca. 250 indbyggere, og de
ernærer sig gennem arbejde i bygdens institutioner, fiskefabrikken, kommunen og enkelte
stadig som fiskere og fangere. Til forskel fra
Narsarsuaq er befolkningen i Alluitsup Paa
fordelt mellem alle aldersgrupper, og bygden
har også et ældrekollektiv. Sundhedsmæssigt
er de overrepræsenteret af alle sygdomme, og
der ses samtidig en del sociale problemstilling-
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er. I Alluitsup Paa deltog vi ligeledes i den
daglige konsultation, hvor fokus mere lå på at
behandle kronisk syge og ældre til forskel fra
Narsarsuaq. Vi var også med ved hjemmebesøg og erfarede her, hvordan man visse
steder i Grønland, i vores øjne, stadig lever primitivt uden rindende vand og kloakering. Vi
mødte også den ældre befolkning på ældrekollektivet, og hørte deres historier om det gamle,
traditionelle Grønland, hvor der var meget mere
liv i bygderne. I Alluitsup Paa fik vi virkelig øjnene op for, at man bliver nødt til at have en viden om og forståelse for de grønlandske patienters baggrund og hverdagsliv for at kunne
forstå deres sundheds- og sygdomsopfattelse. Sygdom bliver ikke altid betragtet som
det modsatte af sundhed, men som en del af
livet, man ikke selv er herre over og derfor må
acceptere. Den grønlandske opfattelse af
sundhed og sygdom er altså anderledes end
den vestlige biomedicinske opfattelse. Hvis
man ikke ved, hvad disse patienter kommer fra,
kan det være meget svært at sætte sig ind i
deres situation og forstå deres valg.
I både Narsarsuaq og Alluitsup Paa blev vi
budt velkommen af bygdens beboere, overalt
blev vi mødt af imødekommenhed, venlighed
og nysgerrighed. Vi blev inviteret hjem i folks
private hjem, og mange var interesseret i at
høre, hvad to danske piger lavede i Grønland
og i deres bygd. Omvendt fortalte folk passioneret og levende om Grønland og traditionel
grønlandsk kultur. Vi oplevede, at man var stolt
af sin grønlandske historie og holdt fast i gamle
traditioner. Vi deltog i kaffemik, sportslørdag,
grill arrangement og blev inviteret på ture i den
fantastiske grønlandske natur. Alle disse oplevelser var med til at danne et billede af det
grønlandske folk, og hvad de finder værdifuldt.
Der blev sat stor pris på og værnet om fællesskabet og familielivet, og vi fornemmede hurtigt
et mere kollektivistisk livssyn, end vi ser det i
Danmark. Derudover var også den fantastiske
natur og den grønlandske proviant med til at
skabe værdi for folk.
Vores tid i bygderne var overstået, og vi skulle
rejse videre mod Grønlands hovedstad, Nuuk.
Vi var meget spændte på at se landshospitalet
og finde ud af, hvor meget behandling de her
kunne tilbyde de grønlandske patienter. Vi
startede ud med en rundvisning på sygeplejeskolen og Dronning Ingrids Hospital, og de
efterfølgende dage brugte vi på at observere

forskellige dele af hospitalet. Vi så blandt andet
lægeklinikken, livsstilscafeen, hjemmesygeplejen og skadestuen. Derudover havde vi samtaler med ansatte på hospitalet. Vi besøgte medicinsk ambulatorium, patientkoordinering og
patienthotellet. Vi blev positivt overrasket over,
hvor mange opgaver, der faktisk kunne
varetages i Grønland, men også lidt frustrerede
over, at opgaver som, med den rette undervisning og uddannet personale, kunne blive
hjemtaget, foregik i Danmark. Dette kunne spare patienter for at skulle rejse til Danmark for
eksempelvis at modtage kemobehandling. Hos
patientkoordineringen blev vi netop bekendte
med det store antal patientrejser, der dagligt
blev arrangeret, og det gjorde ondt i vores omsorgsfulde sygeplejehjerte at vide, at så mange
syge og svækkede patienter rejser frem og
tilbage mellem Grønland og Danmark.
Arktisk sygepleje i byer og bygder – At lære
af forskellighederne
Om end det på en måde var tilfældighedernes
spil i forhold til de muligheder, vi fik tilbudt,
synes vi, set i bakspejlet, at planlægningen af
vores udveksling var helt perfekt. Vi fik virkelig
oplevet tre forskellige sider af Grønland. Det
var spændende at se og opleve forskellen på
folk, der henholdsvis var bosat i hovedstaden,
og i de bygder vi besøgte. På en måde var der
ikke den store forskel, det grønlandske folk er
stolt og holder fast i traditionerne, men på en
anden måde havde de bare så vidt forskellige
forudsætninger og vilkår, bl.a. kom sygdom til
at adskille dem fra deres pårørende.
Vi har fået helt utrolig meget ud af vores udveksling i Grønland. Det har været både
lærerigt og interessant at lære det grønlandske
folk at kende, samt få indsigt i en, for os, fremmed del af vores danske Rigsfællesskab. Vi
kan derfor kun tale for, at der bliver brugt flere
ressourcer på at lave udveksling mellem grønlandske og danske sygeplejestuderende. Derudover tror vi også, at de grønlandske sygeplejestuderende kunne have gavn af at opleve
arbejdet på landets sygeplejestationer. Stationssygeplejerskerne har så meget viden, erfaring og entutiasme at dele ud af, at det er synd
og skam, at det ikke bliver givet videre til kommende sygeplejersker. Specielt i disse tider,
hvor der tales om arktisk sygepleje. For hvad
indebærer dette begreb? Vi tænker videre, at
en øget opmærksomhed på de mere øde og
fjerne dele af Grønland, kan medvirke til at

skabe interesse, debat og udvikling. Sygeplejestuderende kan netop være en medvirkende
faktor til at få skabt opmærksomhed og debat
omkring sundhed, sygdom og de sundhedstilbud, som findes i bygderne. Det handler om
at få vendt besværlighederne, ved at have studerende, til alt det positive, det fremadrettet
kan føre med sig at have flere undrende og
nysgerrige øjne på nye som gamle problemstillinger og udfordringer.
Et bachelorprojekt tager form
Efter hjemkomsten var vi fulde af glæde og
taknemmelighed over alle de oplevelser vi
havde fået i Grønland og samtidig fulde af
energi og engagement til at starte op på vores
bachelorprojekt. Gennem vores ophold havde
vi oplevet flere problemstillinger og store udfordringer i det grønlandske sundhedsvæsen.
Efter at have oplevet det grønlandske folk,
kultur og sundhedsvæsen på tætteste hånd,
havde vi fået indsigt i nogle af de store forskelle, som hersker mellem vores to lande. Vi
havde en formodning om, at der ikke altid var
tilstrækkelig viden om disse forskelle, og at de
grønlandske patienters danske statsborgerskab muligvis medvirkede til at forklæde disse
forskelle, så de ikke blev inddraget i plejen. Vi
havde selv set nogle af disse for-skelle især i
forhold til sundhedstilbudene i bygderne. Tidsfornemmelsen var en helt anden end i Danmark, og man havde eksempelvis ikke tidsbestilling på sygeplejestationerne. Patienterne
mødte bare op under åbningstiden. Patienterne
var meget autoritetstro og forventede, at sygeplejersken tog hånd om deres sundhedsproblemer. Dette er modsat Danmark, hvor der er
en forventning om, at man tager hånd om egen
sundhed og selv bærer et stort ansvar. Derudover affandt patienterne sig med deres situation på en helt anden måde, end vi har oplevet
det i Danmark, og beklagede sig ikke, men var
yderst taknemmelige.
Vi stod om end endnu mere undrende overfor,
hvorfor vi gennem vores uddannelse ikke havde modtaget undervisning om denne patientgruppe. Patienterne fra Grønland rejser flere tusinde kilometer til et, for størstedelen fremmed
land, oftest alene, for at modtage behandling i
Danmark. Vi fandt det derfor både relevant og
interessant at undersøge, hvordan det oplevedes for en patient fra Grønland at rejse til
Danmark for at modtage pleje og behandling.
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Vi besluttede os for at udarbejde et kvalitativt
projekt, der byggede på semi-strukturerede
interviews, for netop at få et indblik i patienternes individuelle og subjektive oplevelser.
Som teoretisk referenceramme for projektet
anvendte vi Pièrre Bourdieu, da vi mente, at
hans teori om habitus kunne medvirke til en
mulig forståelse af og forklaring på de grønlandske patienters handlemønstre i mødet med
det danske sundhedsvæsen og den danske
sygeplejerske. Denne forståelse ville videre
kunne medvirke til at blive klogere på, hvordan
sygeplejersken bør møde patienten i disse
oplevelser. Vi anvendte derfor Kari Martinsens
omsorgsteori i forlængelse heraf og undersøgte, hvordan sygeplejersken bør møde de
grønlandske patienter og virkeliggøre omsorgen gennem konkrete handlinger ud fra en
faglig vurdering af, hvad der er til hans bedste,
med inddragelse af hans specielle situation.
Vi tog kontakt til Det Grønlandske Patienthjem i
København og fik derigennem rekrutteret to
patienter, som ønskede at lade sig interviewe
til projektet. Vi blev hurtigt opmærksomme på,
at de to informanter begge var meget ressourcestærke, og havde gode forudsætninger for at
begå sig i det danske sundhedsvæsen. At netop disse to patienter meldte sig på banen som
informanter var vel heller ikke tilfældigt, da de
qua deres ressourcer havde et større overskud
end mange andre patienter fra Grønland.
Informanterne giver derfor ikke et fuldstændig
realistisk billede af, hvor svært det kan være at
være grønlandsk patient i det danske sundhedsvæsen. Dermed ikke sagt, at de ikke oplevede problemstillinger forbundet med at være
adskilt fra deres vante rammer og hverdagsliv i
Grønland.
Projektets resultater
Som i alle andre samfund ses der, også i Grønland, store interne forskelle blandt befolkningen, alt efter om man bor i by eller bygd, nord
eller syd, øst eller vest. Der vil derfor være stor
forskel på, hvordan det opleves at være i Danmark for at modtage behandling. Vores fund er
derfor blot et øjebliksbillede af to patienters
oplevelser.
Gennem bearbejdningen af de to interviews,
fandt vi frem til fire temaer, som var gennemgående, og som overordnet beskrev informanternes oplevelser. De fire temaer var: At mærke
afsavn, at have fokus på det positive, at

26

T I K I U S A A Q 1. 2 01 4

balancere mellem overskud og sårbarhed, at
føle sig mødt af sygeplejersken.
Informanterne mærkede et stort afsavn i forhold til deres hverdagsliv og familiære relationer i Grønland under opholdet i Danmark. De
havde begge stærke familiebånd, og fik en
enorm støtte og hjælp fra deres familier. Det
var derfor svært at være adskilt af den store
geografiske afstand og samtidig befinde sig i
en yderst sårbar og usikker situation som
alvorligt syg. Selvom informanterne stod midt i
en meget vanskelig situation, hvor de også
brugte kræfter på mange andre ting end at
overvinde sygdommen, formåede de at have
en overvejende positiv indstilling. De formåede
at fokusere på de positive ting ved deres situation, og dette gav dem overskud. Informanternes mange individuelle ressourcer gjorde det
lettere at bevare et fokus på det positive. De
mestrede eksempelvis begge det danske
sprog, hvilket gav dem en øget kontrol og
gjorde situationen mindre usikker, end andre
patienter fra Grønland oplever den. På trods af
ressourcer og overskud kunne det stadig være
svært at orientere sig i det danske sundhedsvæsen, som var fremmed for dem. Det var et
overvældende møde, og informanterne oplevede derfor at balancere mellem overskud og
sårbarhed.

Den danske sygeplejerske bør her træde i
karakter og hjælpe informanterne til at kunne
orientere sig og derigennem bevare overskuddet. Sygeplejersken må inddrage hele deres
situation og vise forståelse og interesse. Informanterne oplevede i stedet, at der var et øget
fokus på den instrumentelle del af plejen, som
jo er en tilbagevendende problemstilling i sundhedsvæsenet. Informanterne savnede især, at
der blev vist interesse for deres kulturelle

baggrund, som var af stor betydning, og ikke
kun for deres familiære forhold. De var af den
overbevisning, at der mangler viden omkring
forholdene, som de reelt er i dag, i Grønland.
Det er vigtigt for sygeplejersken at have viden
om, at hvis en patient fra Grønland eksempelvis møder op langt senere end det er aftalt, er
det muligvis fordi patienten har en helt anderledes fornemmelse for tid, eller måske er blevet
forsinket pga dårlige vejrforhold ved afrejse.
Det er derfor også afgørende at forklare vigtigheden af at møde op på det aftalte tidspunkt.
En ting som sygeplejersken yderligere må have
opmærksomhed på er, at patienterne ofte er
autoritetstro og ikke beklager sig. Den nonverbale kommunikation bliver her en stor del af
sygeplejerske-patient forholdet. Hvis vi har at
gøre med en patient, som i tillæg heller ikke
taler dansk, bliver den nonverbale kommunikation helt essentiel. Derudover må sygeplejersken have øje for, at patienterne ofte er rejst de
mange tusinde kilometer til Danmark alene, og
at et behandlingsforløb i Danmark ofte har en
varighed af 3-6 måneder. Mange grønlandske
patienter mærker derfor et stort afsavn til både
deres familie og andre fællesskaber, samt den
grønlandske natur og proviant, og de bruger
selvsagt adskillige ressourcer på dette savn
oven i de ressourcer, som bliver brugt på at
bekæmpe sygdommen.
Hvis den danske sygeplejerske skal kunne
hjælpe den grønlandske patient med at orientere sig i det danske sundhedsvæsen, og til at
bevare overskuddet, må hun altså forholde sig
til deres konkrete livssammenhæng. Dette er
afhængigt af, at sygeplejersken opnår en vis viden om patienten. Hun må have en viden om
de forhold patienten kommer fra, og hvad der
skaber værdi for patienten, for at kunne imødekomme individuelle behov og målrette plejen
og behandlingen.
Afslutning
Til slut vil vi gerne sende en stort tak til alle vi
har mødt på vores vej. Vi ved, at der sidder
nogle folk i Grønland, som har kæmpet vores
sag, så rejsen blev en realitet. Vi er jer dybt taknemmelige.
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Gr ø n l a n d s k m a d p å h o s p i ta l s m e n u e n –
er næ r i n g , l i v s k v a l i t et o g b æ r e d y g t i g he d
Af: Tine Aagaard, ph.d.-studerende, Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab, Ilisimatusarfik

Indledning
Mad er mange ting. Mad er ikke bare ernæring, mad handler også om kultur, normer og
vaner og rører ved selve det at være menneske. Desuden handler mad både om personligt velvære og om hvordan vi behandler
den natur, som skal forsyne os med føde.
I Grønland er der mange udfordringer i forhold
til at bevare og videreudvikle grønlandske
madvaner og –traditioner. Natuk Lund Olsen,
som er historiker og forsker i grønlandsk mad
som kulturfænomen, skriver, at der er fire store
udfordringer vedrørende bevarelsen af en grønlandsk madkultur: Pris, tilgængelighed, ændringer pga klimaforandringer og lovgivning (fx
nedlæggelsen af brættet i flere og flere byer)
samt forurening af havene hvor fisk og pattedyr
lever. I mange år har importeret mad udgjort
størstedelen af udbuddet i de grønlandske
fødevarebutikker, og disse madvarer er ofte billigere end landets egne råvarer. På det politiske
plan er det Naalakkersuisuts målsætning at
landet skal tilbage til mere selvforsyning (Olsen,
2013, upubliceret).
Mad og sygdom
Natuk citerer en af sine interviewpersoner for at
sige: ’Når man er gammel og svag kommer
man sig ikke så hurtigt hvis man spiser
importeret mad’. Denne udmelding bekræftes
af mange deltagere i mit projekt ’Hverdagsliv
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med sygdom’. Grønlandsk mad er kraf-tig kost,
og hvis man kun får importeret mad føler man
sig ikke ordentligt mæt og til-fredsstillet.
Mange patienter fortæller om mat-tak’s og
andre
grønlandske
fødevarers
positive
betydning, når man er syg og langt nede. En
yngre kvinde fra Nuuk, som var indlagt til strålebehandling på Rigshospitalet i København,
fortalte hvordan hun havde slæbt sig ind til
butikken med grønlandske fødevarer på Nordatlantens Brygge, fordi hun bare måtte have
tørfisk for at lindre sin tilstand. En mand fra
Nordgrønland, som var indlagt på DIH, pegede
på at mad er forbundet med følelser. Hvis der
kun bliver serveret dansk mad føler man sig
ikke velkommen på hospitalet, og man kan
miste modet.
I en hospitalssammenhæng omtales mad oftest
som ernæring, som en substans sammensat af
forskellige stoffer som protein, kulhydrat,
vitaminer og mineraler osv, som kroppen har
brug for for at restituere sig. Samtidig udtrykker
mange patienter, også i andre undersøgelser,
utilfredshed med forplejningen under indlæggelse. For et par år siden udspandt der sig en
diskussion om kost og ernæring på et møde i
Grønlandsmedicinsk Selskab, og i den forbindelse faldt der en bemærkning om, at på sygehus et i Qaqortoq var man begyndt at eksperimentere med lokale råvarer og forbedre forplejningen til patienterne. Dette vakte min nys-

gerrighed, og i forbindelse med et besøg i
Qaqortoq i foråret benyttede jeg lejligheden til
at interviewe den tidligere økonoma på sygehuset, Lena P. Fisker, som har været foregangskvinde i indførelsen af det såkaldte ’Nyt
nordisk køkken – mad til mange i hverdagen’ i
køkkenet på Qaqortoq sygehus
(www.viffos.dk).
Lena og Nyt Nordisk Køkken
Lena er uddannet hospitalsøkonoma og har
desuden en diplomuddannelse i ernæring fra
Århus Universitet. Hun har i mange år været
økonoma i hospitalskøkkenet i Qaqortoq, hvor
hun nu er tilknyttet som kostvejleder. Desuden
arbejder hun som kost- og ernæringskonsulent
og holder foredrag om kost og ernæring bl.a.
på institutioner. I 2008-2009 deltog Lena og de
andre medar-bejdere fra hospitalskøkkenet i
Nyt Nordisk Køkkenprojektet.
For Lena hænger tingene sammen: Maden skal
være velsmagende, lækkert anrettet og tilpasset den enkelte. Samtidigt skal råvarerne så
vidt muligt komme fra lokale producenter og
være produceret på en bæredygtig måde. Dette smitter af på dem der skal lave hospitalsmaden, så man ikke ’føler at man bare arbejder
på en fabrik’. Det lyder måske som en utopi? I
det følgende vil jeg gengive dele af interviewet
med Lena, hvor hun fortæller om, hvordan hun
sammen med medarbejderne i køkkenet realiserede de gode hensigter i hverdagen.
Råvarerne
Som Lena siger, har vi de mest fantastiske råvarer her i Grønland. De bliver brugt i stor udstrækning i sygehusets køkken.
I stedet for importeret kød bliver der så vidt
muligt brugt sæl, hval, lam, rensdyr, moskus og
fugl. Man kommer også langt med hvalkød. Det
er en rigtig god fødevare at købe, siger Lena,
fordi der ikke er noget spild, det er rent kød, og
prisen er rimelig. Når det er sæson for hval,
bliver der købt ind i store mængder direkte fra
fangerne, så det er helt frisk. Det meste bliver
straks frosset ned ved meget lav temperatur. I
løbet af sæsonen bliver der købt ind, så der
kan komme hval på menuen et par gange om
ugen året rundt. Lena køber helst af fangere
der bruger harpun, fordi det er den mest humane måde at dræbe hvaler på, men man kan
ikke altid tillade sig at være kritisk, siger hun,
for jollefiskerne har også kvoter, selvom deres

metoder betyder at hvalen dør langsommere.
Lokal fisk er billig og bliver også indkøbt, når
de er i sæson. Mange af dem egner sig godt til
nedfrysning såsom rødfisk og havkat. Hvis
torsk bliver frosset ned er det som filet’er. Kogt
torsk på grønlandsk kræver frisk torskelever fx
sammen med sortebær og kvan, så denne ret
serveres kun helt frisk.
I Lenas tid som økonoma kom størstedelen af
grøntsagerne fra de lokale fåreholdersteder og
fra Upernaviarsuk 1 . Det drejede sig bl.a. om
kartofler og majroer, rødbeder og gulerødder,
kål og rabarber. Fåreholderstederne opbevarer
kartoflerne vinteren over og leverer så til sygehuset hver uge eller hver 14. dag. Upernaviarsuk leverede tomater, agurker, salater, kål m.m.
Det er vigtigt, siger Lena, at være bevidst om
hvad det er muligt at få, så man får købt de
grønlandske produkter når de er i sæson, i
stedet for at købe importerede varer. Alle
grøntsager bliver sejlet ind til havnen i Qaqortoq, hvor de bliver hentet af sygehusets portør.
Bær, svampe, kvan og urter samles i naturen.
Bær købes af lokale, som samler fx sortebær,
blåbær og kvan. Lena har taget ernæringsassistentelever med i fjeldet for at samle rørhatte, qajaasat (grønlandsk post) og tupaarnat
(timian). Det har kunnet lade sig gøre på ca. to
eftermiddage, at samle ind til mange måneder.
Det kan ikke undgås også at købe importerede
varer. Her er det et princip, at købe så meget
som muligt økologisk, fx mel, gryn, æg og rosiner. Man kan ikke købe alle varer økologisk,
men, siger Lena, man kan sørge for, at så stor
en del af varerne som muligt er økologiske. Det
er som regel lækrere råvarer, og så ved man, at
dyrevelfærden også er ind over. Det kan være
svært en gang imellem, fx er økologisk kylling
meget dyrt. Så kan man vælge det næstbedste, fx en bornholmerkylling – den har nok haft
det bedre end en tyve kroners kylling!
Tilberedning og servering
Det prioriteres at fremstille mange ting selv, fx
bage brød og kager. Her bliver der brugt
økologisk mel, en del groft mel og sunde
fedtstoffer. Men, siger Lena, hvis man kan købe
noget godt udefra, så skal man selvfølgelig ikke
bruge tid på at lave det selv. Igen, det er et
spørgsmål om at opveje tingene mod hinanden
og prioritere. Og kigge på, hvilke produkter
1 .2 0 1 4 T I K I U S A A Q
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der er gode, hvilke ikke. Fx kan man købe en
god sveskegrød, den har køkkenet altid på
lager, hvorimod Lena aldrig kunne finde på at
købe jordbærgrød, den er meget bedre når
man laver den selv, siger hun.
Med inspiration fra projektet ’Nyt nordisk
køkken – mad til mange’ bliver der eksperimenteret med at bruge de grønlandske råvarer
på nye måder. Fx fik køkkenet fremstillet
økologiske flutes hos bageren i brugsen. De
blev på hospitalet tilberedt i ovnen med revet
ost og qajaasat på – det gav en fantastisk, ny
smag. Et andet eksempel er ovnbagt kartoffelgrøntsagsfad med olivenolie og qajaasat eller
tupaarnat på, det gav også en helt ny smag.
Mange af de retter der serveres er traditionelle
grønlandske retter, men med input fra det nye
nordiske køkken, så maden bliver piftet op og
er mere indbydende. Patienterne tager godt
imod de nye retter, siger Lena, som håber de
også kan inspirere patienterne lidt i madlavningen, når de kommer hjem.
Særlige hensyn ved sygdom
Lena lægger vægt på, at hvis patienterne skal
blive raske, så skal de have god mad af en
ordentlig kvalitet. Og så betyder det også rigtig,
rigtig meget, siger hun, at maden er anrettet
lækkert. Fx at den bliver anrettet i portionsstørrelser der passer til patienterne, at tallerkener og fade ikke er overfyldte, at det bliver
anrettet på porcelæn i stedet for på engangsservice (’også for at passe godt på vores verden’). På sygehuset i Qaqortoq (som har 18
sengepladser) går køkkenpersonalet med på
afdelingen og udportionerer maden til patienterne, så udseendet bliver, som de der
tilbereder maden har tænkt sig.
Økonomi og bæredygtighed
Lenas beretning om hendes og hendes medar-
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bejderes bestræbelser på at lave mad som er
både lækker og velsmagende, ernæringsrigtig,
lavet på lokale råvarer og så vidt muligt
økologisk – fik mig til at spørge til økonomien.
Hvordan kunne det overhovedet lade sig gøre
at lave (overvejende) økologisk og lokalt
produceret mad af høj kvalitet inden for de
økonomiske rammer?
Det har Lena mange gode svar på. Det behøver ikke være specielt dyrt, hvis man køber
rationelt ind, siger hun. Det vil bl.a. sige at købe
varer som er i sæson, købe varer som både er
billige og af god kvalitet (fisk, hval, rensdyr,
grønlandske rodfrugter og grøntsager) og fryse
friske varer ned til senere brug. Det kræver
langtidsplanlægning og forudseenhed. Hjemmefremstilling af visse produkter kan betale
sig, mens andre produkter bedst kan betale sig
at købe – men hele tiden med kvaliteten for øje.
Det er også vigtigt hvordan man forvalter
råvarerne. Fx er det værste man kan gøre som
økonoma at købe forkert ind: At købe for meget
ind, af frygt for at der ikke er nok – og så at
måtte smide ud i den sidste ende, fordi det ikke
bliver brugt.
Det er vigtigt for økonomien, at der ikke bliver
lavet mere mad end der bliver spist. Her
betyder det også noget at køkkenpersonalet
går med ud og udportionerer maden, så maden
afpasses efter behovet.
At få et madbudget i et hospitalskøkken til at
løbe rundt kræver, at man tænker sig godt om
og tager mange ting i betragtning. Men det
handler også om indstilling, siger Lena, man
skal ikke hele tiden lade sig bremse af økonomien. De nedskæringer køkkenet på Qaqortoq
Sygehus har været igennem blev imødegået
bl.a. ved at flere ting blev fremstillet i køkkenet i

stedet for indkøbt, og budgetterne har været
stabile. Men Lena advarer mod kun at tænke i
økonomiske baner. Som hun siger lever vi i et
velfærdssamfund, vi har råd til at tænke på
bæredygtigheden og købe mere lokalt og økologisk. Desuden, hvis efterspørgslen stiger, så
vil disse varer også efterhånden blive billigere.
På den måde hænger tingene sammen. Det er
også en dårlig ide at spare på køkkenområdet
på hospitalerne, alene af den grund, at hvis
patienterne skal blive raske, så skal de have
god mad, siger Lena.
Personalesituationen har også indflydelse
på økonomien. Lena peger på, at man som
økonoma må sørge for, at have uddannet personale, som kan lide deres arbejde. Man skal
kæmpe for, at bevare antallet af personale, så
de kan lave noget ordentlig mad uden at blive
stressede. Det kræver at alle er med i beslutningerne. I Lenas tid som økonoma indførte
man, at kostplanlægningen gik på omgang, så
alle var med i processen. Undervejs fik den der
stod for planlægningen feedback fra Lena, så
det også var en læreproces.
Fremtiden
Det ligger Lena på sinde at gøre institutionskøkkener opmærksomme på, at det kan lade
sig gøre at købe grønlandske varer, at det er
muligt inden for de økonomiske rammer, og at
det er legalt. Hun har en ide om, at man år for
år får lavet et kort over Sydgrønland, hvor det
er afmærket hvor fåreholderstederne befinder
sig og hvilke produkter de sælger. Det kunne
gøre det lettere for institutionerne at købe de
varer, som ikke lige er tilgængelige i fødevarebutikkerne.

gisk. Hvis man desuden begynder at fremstille
nye produkter af lam, f.eks. pølser og leverpostej, og tænker sundhed med, fx ved at fremstille dem med højst 10% fedtindhold, bruge
økologisk mel og krydderier og sætte varedeklaration på - så er det man producerer på en
gennemtænkt måde.
Afslutning
Lenas beretning illustrerer, at det at forbedre
forplejningen til patienter under indlæggelse
handler om langt mere end ernæring. Det
handler om gode råvarer, lokale arbejdspladser, hvordan vi behandler naturen, gode smagsoplevelser og arbejdsglæde. Lenas opfordring til institutioner om at fremme en sådan udvikling ved at give grønlandsk mad en større
plads på menuen er hermed givet videre.
1

Upernaviarsuk er Selvstyrets forsøgsgård og skole
for landbrugserhvervet i Grønland. Her ar-bejdes
med husdyrhold og forsøg med produktion af foder,
kornsorter, grøntsager og havebrug. Desuden er der
generel produktion af grøntsager og haveplanter.
Pga personaleudskiftning på stationen og i sygehuskøkkenet har leveringen af grøntsager været besværliggjort i år.

2

Levnedsmiddelskolen i Narsaq. Her uddannes
ernæringsassistenter, ernæringshjælpere, cafeteria
/kantineassistenter,
kokke, tjenere, levnedsmiddelteknikere m.fl. Desuden afholdes der kurser på levnedsmiddel- og hygiejneområdet, bl.a. for fåreholdere og hjemkundskabslærere. Der er gennemsnitligt 60 elever på skolen inklusive kursister.

Økologien er også vigtig. Lenas råd til institutioner, der ønsker at indføre mere økologisk
mad, er at starte i det små. Begynde med nogle få varer, fx mel og gryn, mælk og æg, og så
efterhånden udvide, et skridt ad gangen. Det
kan godt lade sig gøre, det handler om, hvad
man vil.
Lena er med i Inuili’s2 bestyrelse, og hun ser
optimistisk på fremtiden. Skolen er ved at blive
udvidet, og det nye slagteri er færdig-bygget.
Hun mener der er gode muligheder for, at
Sydgrønland bliver Grønlands spisekammer.
Her peger hun på, at tingene skal være
gennemtænkte. Hvis fåreholderne fx køber eller
fremstiller økologisk foder til fårene, kan man
’brande’ grønlandsk lammekød som økolo1 .2 0 1 4 T I K I U S A A Q
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Ke n de t e gn v e d s y g e pl e j e p r a k s i s i
mi n d r e b ye r o g b y g d e r i G rø n l a n d
Lise Hounsgaard, Anne Birgitte Jensen, Julie Præst Wilche & Ilone Dolmer
Indledning
Den Grønlandske Sundhedsreform stiller nye
krav til sygeplejersker i forhold til diagnosticering og patientbehandling med samtidige krav
til implementering af sundhedsfremmende og
forebyggende indsatser (1). Baggrunden for
reformen har delvist været begrundet i problemer med at rekruttere sundhedspersonale, som
det også er tilfældet i andre geografisk fjerntliggende og tyndtbefolkede egne i det arktiske
område (2). Desuden har der i en vis udstrækning været behov for opgaveglidning fra læger
til sygeplejersker og krav fra sundhedsmyndighederne om øget monitorering af borgernes
helbredsstatus i forhold til de særlige vilkår, der
vedrører infektionssygdomme som f.eks. tuberkulose (tb) (3). Desuden truer befolkningens
ændringer af livsstil sundheden i alle aldersgrupper, herunder kan nævnes den øgede
forekomst af rygerelaterede sygdomme samt
cancer og fedme (4,5). Idet kvalitetsudvikling
inden for tidlig opsporing og forebyggelse af
diabetes, cancer og kardiovaskulære sygdomme skal foretages sideløbende, er der krav om
en struktureret koordinering. Her har de sundhedsprofessionelle en særlig gunstig mulighed
for adgang til at indsamle viden om helbredstilstanden hos lokalbefolkningen på grund af
det nære kendskab og mulighed for indsigt i
familiers og de lokale arbejderes hverdagsliv
(6). Denne viden kan udnyttes og målrettes
interventioner i relation til risikofaktorer som
rygning, fedme og inaktivitet. Generelt kan der
påvises et stort behov for indsats til forbedring
af befolkningens sundhedsstatus i Grønland
(7).
Sygeplejersker i tyndt befolkede og fjerntliggende arktiske områder har et bredt spektrum
af funktioner og roller, som indebærer ikke blot
traditionel klinisk sygepleje, men også opgaver
af medicinsk behandlende karakter, ligesom
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socialt arbejde tilsvarende overdrages til sygeplejerskerne. Således er der mange opgaver,
som vil kunne og til dels allerede udføres af
sygeplejersker, men det kræver, at de har den
rette viden og de rigtige færdigheder til at overkomme de mange logistiske udfordringer på
grund af geografien og klimaet i Grønland. Der
er med andre ord mange forventninger og udfordringer til sygeplejersker, men der eksisterer
kun begrænset viden om, hvad disse professionelle reelt anvender deres tid til. Vedtagelse
af Sundhedsreformen er en oplagt muligheden
for at analysere sygeplejepraksis med henblik
på at give et billede af de nuværende udfordringer og problemer, før der implementeres
nye metoder.
Som beskrevet i Sundhedsreformen tildeles sygeplejersken et nyt ansvar og et bredt spektrum af evidensbaseret indsatser (8). Det er
derfor vigtigt at klargøre, hvad der mere nøjagtigt kræves af sygeplejersker i deres funktion
og rolle for at sikre, at de erhverver de rette
kompetencer gennem en Grønlandsk sygeplejerskeuddannelse (BScN) og en nyetableret Diplomuddannelse i Arktisk Specialsygepleje (9).
Denne artikel præsenterer en undersøgelse,
der omfatter sygeplejerskers praksis i tyndtbefolkede og fjerntliggende områder i mindre byer
og bygder i Grønland. Der er anvendt et etnografisk feltarbejde som forskningstilgang for at
få indsigt i den viden og erfaring, der er baggrunden for, hvordan lokale sundhedstilbud og
indsatser tilpasses og udvikles i et sygeplejefagligt perspektiv.
Formålet med at undersøge karakteristika og
tendenser i sygeplejepraksis i Grønland har
været at afdække, om den kliniske praksis,
som den udøves, kan imødekomme Sundhedsreformens krav.

Design
Den valgte etnografiske forskningstilgang med
dokumentanalyse, deltagerobservation og interview (10) viste sig at være velegnet til at
undersøge sygeplejerskernes hverdagspraksis i
et sygeplejeperspektiv (11).
Rammer og informanter
Grønlands infrastruktur bevirkede, at det var
meget dyrt at rejse mellem byer og bygder. Vi
havde således mulighed for at rejse til steder
på kysten i det sydlige Grønland, Østgrønland
og to steder nord for hovedstaden Nuuk i løbet
af 2011-2012. Vi udførte feltarbejde på fire
sundhedscentre og fire sygeplejestationer.
Sundhedsenheder er i byer placeret i et Sundhedscenter på kysten, og sygeplejersker har
her adgang til et tværfagligt team med læger,
jordemødre med flere, hvor sygeplejestationer
er placeret i fjerntliggende bygder, hvor sygeplejersker typisk er alene og samarbejder med
en sundhedsassistent.
Sygeplejerskerne blev inviteret til at deltage på
frivillig basis. Otte sygeplejersker (35-55 år) deltog: fire kvinder og fire mænd. En var uddannet
i Grønland, fem i Danmark, en i Sverige og en
på Færøerne. Én sygeplejerske var special-uddannet i intensiv sygepleje, én havde baggrund
som plejehjemsleder, én havde erfaring med
sygepleje i en international kontekst med flygtningearbejde og undervisning i en non-governmental organisation. To sygeplejersker var forholdsvis nyuddannede og de øvrige uddannet
for flere år siden. De havde en bred og varieret
professionel baggrund uden specifikke kompetencer i forhold til sygepleje i øde og isolerede
arktiske områder. De havde på interviewtidspunktet praktiseret deres fag i mindst to år i et
arktisk område og gav udtryk for det positive
ved den store selvstændighed, som deres
funktion og rolle indebar. De var indforståede
med at påtage sig et stort ansvar. Flere beskrev sig selv som modne mennesker med stor
livserfaring.
Fire arbejdede på sundhedscentre og fire på
sygeplejestationer. Undersøger befandt sig på
det enkelte sundhedscenter eller den enkelte
sygeplejestationen i observationsperioderne og
fulgte sygeplejersken 1-5 dage, afhængigt af
givne vilkår og muligheder. Interviewene fandt
sted på sygeplejerskernes arbejdssted, når det
planlagte arbejde med patienter var afsluttet.
Interviewene varede mellem 45 og 90 minutter.

Etiske overvejelser
Undersøgelsen blev udført i overensstemmelse
med Retningslinjer for Sygeplejeforskning, International Council of Nursing (ICN) (12). Skriftligt informeret samtykke blev indhentet og Den
Etiske Komite for Sundhedsforskning i Grønland har godkendt undersøgelsen (Journal nr.
2012-061467).
Dataanalyse
I analysen blev der anvendt en fænomenologisk-hermeneutisk metode, som er baseret på
Ricoeurs fortolkningsteori
(13,14) som er
videreudviklet
af
skandinaviske
forskere
(11,15,16).
Materiale fra interview, sygeplejefaglige journaloptegnelser og deltagerobservation blev transskriberet og analyseret. Riceour beskriver fortolkning af en tekst som en dialektisk bevægelse mellem forklaring og forståelse. At forstå
en tekst er ensbetydende med at følge dens
bevægelse fra betydning til reference; fra hvad
den siger, til det den taler om. Den tekstfortolkende metode indebærer tre analytiske trin:
naiv læsning, strukturanalyse og en dybdegående forståelse.
Den naive læsning er ikke vurderende og har til
formål at åbne for indsigt i tekstens mening
som en helhed. Strukturanalysen blev gennemført med henblik på at forklare teksten og
identificere og formulere temaer. Som det
fremgår af tabel 1, tog dette trin form som en
bevægelse mellem enheder af udsagn og enheder af betydning hen imod en dybere forståelse.
Vi har valgt at systematisere datamaterialet i tre
kategorier (17): struktur, proces og resultater.
Struktur refererer til vilkår og rammer inden for
hvilke, den kliniske sygepleje udøves, herunder
tilgængelighed i forhold til faciliteter og udstyr,
logistik, kommunikationsveje, administration og
drift af programmer.
Proces relaterer sig til forhold som omhandler,
hvordan den konkrete sygepleje ydes. Dette
rummer f.eks. relationelle, kommunikative og
etiske aspekter. Processer henviser til dynamikken i arbejdet - etik, holdninger, fænomener, reaktioner etc.
Resultater henviser til de konsekvenser og det
udbytte, som struktur og proces præger syge1 .2 0 1 4 T I K I U S A A Q
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plejen med.
Resultater
I bevægelsen mellem meningsenheder (hvad
der siges) og temaer (hvad der tales om) blev
tre temaer identificeret: at navigere mellem
sundhedsstrategier og hverdagsrealiteter; at interagere mellem sensitivitet og rationalitet og at
intervenere mellem muligheder og udfordringer.
Velvidende at de tre temaer har en indbyrdes
sammenhæng, bliver de i den følgende diskussion præsenteret hver for sig for at skabe
overblik, se tabel 1.
Struktur. Tema 1 - At navigere mellem
sundhedsstrategier og hverdagsrealiteter
Forebyggelse når det er muligt, og sundhedsfremme koblet til sociale situationer
Sygeplejersker, der arbejder i fjerntliggende
områder, har indsigt i strategier vedrørende
sundhedsfremme og forebyggelse af livsstilssygdomme og de underliggende problemstillinger.
Forebyggende arbejde foregår i det
små….det skal ikke puttes ind i administrative stillinger og projekter…
Dokumentation og skemaer leder væk fra
kernen (8:8-9,mandlig sygeplejerske)
Sygeplejerskerne medtænker det forebyggende aspekt i samarbejdet med patienten og udtrykker, at det skal integreres i forhold til
nærmiljøets muligheder. Deres opfattelse er, at
forebyggende arbejde ikke skal ledes fra
projekter, der er organiseret fjernt fra det nære,
lokale liv i hverdagen. Diagnosticering og behandling har imidlertid første prioritet i sygeplejerskernes arbejde. Pludselig opstået sygdom kræver akut intervention, og det kan blive
på bekostning af det forebyggende arbejde
Sygeplejerskerne taler om ”at slukke ildebrand”
og uforudsigeligheden i deres daglige arbejde.
Derfor er det nødvendigt med ekstra bestræbelser på at holde sundhedsfremme og forebyggelse i fokus.
Sygeplejersken må ”servere” det ved et
socialt arrangement, som kan Karakteriseres som sundhedsfremmende for at det
kan få gennemslag i lokalbefolkningen
(Int. 6:20, kvinde-lig sygeplejerske)
Det påpeges, at det er nødvendigt at tænke
socialt og være kreativ for at kunne leve op til
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de organisatoriske strategier. Dette sker f.eks.
når en sygeplejerske vælger at undervise i livsstilssygdomme i forbindelse med et Bingoarrangement i bygden eller etablerer et sundhedsarrangement med socialt indhold for hele
familien. Dette kræver ekstra energi og opfindsomhed fra sygeplejerskens side. Sygeplejerskerne finder, at det er vigtigt at have lokale,
frivillige folk med i et hvert sundhedsprojekt
som f.eks. lørdagstur i fjeldet for at sikre sig
opbakning i befolkningen.
Modsat stationssygeplejerskerne, som er alene, forekommer sygeplejerskerne på sundhedscentrene i højere grad at have muligheder
for at prioritere den målrettede sundhedsfremmende og forebyggende indsats:
Jeg synes, at vi arbejder meget
forebyggende og sundhedsfremmende,
også i forhold til de patienter, der bare
dukker op… så de får en bedre forståelse
af, hvad de kan gøre. (Int.2:7, kvindelig
sygeplejerske)
Kompleksiteten i den professionelle
kommunikation
De infrastrukturelle vilkår peger på forhold ved
faglig og tværfaglig kommunikation, som berøres af stor personaleudskiftning. Dette søger
sygeplejerskerne at tage højde for i den skriftlige dokumentation
til samarbejdspartnere.
Sygeplejerskerne bestræber sig på gennem
dokumentation at understøtte kontinuitet og
sammenhæng i patientbehandlingen. Så vidt
det er muligt, anvender de det elektroniske
dokumentationssystem ”Æskulap”. Telemedicin anvendes kun sporadisk, til trods for at
telemedicinsk udstyr er tilgængeligt på alle
sygeplejestationer og sundhedscentre. Det
telemedicinske udstyr kaldet ”Pipaluk” registrerer patientdata, som herefter kan blive sendt til
vagthavende læge på det nærmeste Regionssygehus til videre diagnosticering, supervision
osv. Årsagen til, at det anvendes sporadisk, er
ifølge sygeplejerskerne, at det er en informationsteknologi, som kun kan rapportere faktuelle
data og ikke data relateret til patientens psykosociale eller eksistentielle situation (feltnoter).
Dokumentation som en mulighed
Diagnosticering og behandling udgør det væsentligste indhold i det, der dokumenteres. Sygeplejeprocessen som en systematisk metode
anvendes kun sporadisk og ud fra behovet i
den enkelte situation. Standardiserede for-

fortrykte plejeplaner, som inkluderer sygeplejeproblem/diagnose, mål, interventioner og evaluering, levnes sparsom plads.
Socialarbejder og klinisk sygeplejerske
Det sidste aspekt inden for strukturelle vilkår
omhandler en række ikke-kliniske opgaver som
sygeplejersker udfører i det lokale samfund.
Det er alt muligt praktisk arbejde, som
Ikke har noget med klinisk praksis at gøre….du kan ikke være for fin til at skov-le
sne i indgangen til sygeplejestationen, og
skal der gruses, så må du hente grus og
selv gøre det. Vi har ikke nogen mand
ansat, der gør det…
Vi prøver at tage det sure med det søde.
Jo længere tid du er her, jo mere lærer du
at få andre involveret… f.eks. brandfolk.
(Int.6:9, kvindelig sygeplejerske)
Sygeplejerskerne taler også om, at de fungerer
som sekretær, laborant, postbud, portør og så
videre. Funktionen synes at indebære en rolle
som en slags all-round ”socialarbejder”.
Proces. Tema 2
At interagere mellem sensitivitet og rationalitet
Kultursensitivitet i den professionelle og
personlige proces
Samtidig med at den enkelte sygeplejerskes
professionelle og personlige kompetencer er
udfordret, optager de relationelle faktorer i høj
grad den enkelte sygeplejerske:
Det gør ikke noget, at der opstår en slags
venskab mellem dig og befolkningen… at
kunne le og græde sammen. (Int.8:9,
mandlig sygeplejerske)
At kende patienten og familien viser sig at have
stor betydning for resultatet af sygeplejen. Vurderinger og interventioner er ofte baseret på,
hvordan sygeplejersker på den ene side indsamler viden fra familie og lokalsamfund, fordi
hun betragtes som en ven og en af bygdens
beboere, som hverdagslivet deles med og på
den anden side opfattes som den professionelle, som man kan have tillid til ved sygdom.
Det placerer indirekte et krav til sygeplejersken
om at være rollemodel og eksempel for god
moral og sundhed. Flere af sygeplejerskerne
taler om vigtigheden af respekt og ydmyghed i
relationen for at opnå tillid, men også om at

kendskabet til patienten og familien samt til
øvrige netværk og lokalkendskab til logistik er
en forudsætning for at udføre den sygepleje,
der passer til den enkelte patients unikke situation. Sygeplejerskerne står også med ansvaret
for at etablere transport, hvis patientens situation medfører at overflytning til et sundhedscenter eller hospital. Som en sygeplejerske
siger:
Jeg har altid en åben dør til én af bådejerne. (Int.8:6, mandlig sygeplejerske)
Dette udsagn henviser til det uforudsigelige i
det lille samfunds behov for hjælp til transport
o.l. i sygdomssituationer, og en erkendelse af
at alt kan ske.
At kende de kulturelle metoder
Sygeplejerskerne giver udtryk for, at de må
være opmærksomme, indsigtsfulde og bruge
deres fantasi og kreativitet. At sygeplejerskerne
er opmærksom på den lokale, kulturelle praksis
kan f.eks. betyde, at de ikke planlægger kontrolundersøgelser og screeninger, når det er
sæson for en bestemt type jagt og fangster.
Det kan være vigtigere for en grønlænder at tage på klamydsjagt end at passe en kontroltid.
Det vigtigste for sygeplejersken er at forstå kulturen – at være i stand til at håndtere de kulturelle metoder, f.eks. at trøste,
når der er sorg og sådan noget… (Int.6,
kvindelig sygeplejerske)
Flere af sygeplejerskerne peger på betydningen
af evnen til ”at se bag om overfladen” med deres lokale, gradvist erhvervede viden, intuition
og erfaring:
Det er nødvendigt at kigge og lytte for at
erhverve sig erfaring, så du kan opbygge
en erfaringsbank… efterhånden (Int.3:7)
Resultater. Tema 3 - At intervenere mellem
muligheder og udfordringer
Udførelse af opgaver af lægefaglige
karakter
Sygeplejerskerne var kun delvis forberedte på
det store ansvar, de påtog sig. I de første 6-12
måneder følte de sig i særlig grad belastede af
den manglende viden inden for dette område:
…Det var nok bare det, at der kun var
mig, og selvfølgelig kunne jeg ringe ind
på sygehuset. Men… det er alligevel at
1 .2 0 1 4 T I K I U S A A Q
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tage beslutninger om mange ting uden
egentlig at være ordentligt fagligt udrustet, ikke? Men efter et år synes jeg da, at
jeg var inde i tingene. (Int4:7, kvindelig
sygeplejerske)

behandling i tide og utide… han oplevede, at hans problem var, at han ikke
havde shampoo og badesæbe til den
daglige hygiejne” (Int.4:7, kvindelig sygeplejerske).

Sygeplejerskerne peger på den forskellighed,
der er i arbejdsopgaver og funktioner på henholdsvis et sygehus og et sundhedscenter eller
sygeplejestation:

Patientens problem ligger ofte et andet sted
end det, han henvender sig om. Sygeplejerskerne fortæller om mange psykiatriske problemstillinger og problemer forbundet med alvorlig sygdom. En sygeplejerske på et sundhedscenter har uddannet sig til familieterapeut
for at have kvalifikationer til at tage sig af suicidaltruede patienter. En anden sygeplejerske
udtrykker behovet for viden om socialt arbejde:

Det kan sommetider være svært at skelne
mellem, hvad der er sygeplejeopgaver, og
hvad der er lægefaglige opgaver. Vi gør
alt det, som lægerne siger, du må gøre og
kan gøre. Vi giver kemo, blod, og medicin
i.v., syr sår, anlægger gips og katetre, tager EKG, foretager gynækologiske undersøgelser… ordinerer Marevan… vi gør
næsten alt, så det er vanskeligt at definere grænser (Int.5.:1, mandlig sygeplejerske)
De opgaver, der omfatter diagnosticering og
behandling og har en instrumentel karakter angives at udgøre en væsentlig del af sygeplejearbejdet. Det er typisk kun i tvivlsspørgsmål,
sygeplejersken kontakter en kollega for at søge
råd. I sådanne situationer foretrækker man at
trække på lægen som den nærmeste samarbejdspartner, da man af denne kan lære medicinske og kirurgiske procedurer, som er nødvendige at kunne i hverdagen.
Kontakten
foregår sædvanligvis via e-mail eller telefon.
Der er kun mulighed for at arrangere lægebesøg få gange om året i de fjernt liggende byer og bygder. Det er især ved disse lejligheder,
sygeplejerskerne indsamler så meget medicinsk og kirurgisk viden og kunnen, som det er
muligt. Sygeplejersker på sygeplejestationer
beskriver, at de udfører udvidede kirurgiske
opgaver og betragter sig selv som behandlersygeplejersker med stor opmærksomhed på
deres eget kompetenceniveau.
Udførelse af opgaver af socialfaglig karakter
I isolerede områder er det vanskeligt at adskille
socialfagligt arbejde fra sundhedsrelaterede
opgaver:
Tb er ikke kun et sundhedsproblem – det
er også et socialt problem…botæthed
spiller en rolle”… F.eks. var patientens
problem ikke risiko for at udvikle tuberkulosebakterier, fordi han stoppede sin
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For mit eget vedkommende må jeg tilstå,
at det ville være mere tilfredsstillende, om
jeg havde viden om sociale tiltag og
støtteforanstaltninger
(notater fra en
sygeplejerske:Int.8)
En sygeplejerske var inviteret til ”kaffemik” i en
patients hjem - en grønlandsk ”åbent hus” tradition. Hans barn havde fødselsdag. Sygeplejersken havde fornylig advaret familien om, at
det kunne blive nødvendigt tvangsfjerne barnet
på grund af forældrenes alkoholmisbrug med
omsorgssvigt. Forældrene gjorde sig umage
med at arrangere denne begivenhed, hvor formålet, ud over at fejre barnets fødselsdag,
også var at overbevise sygeplejersken om, at
deres alkoholmisbrug var reduceret, og at de
var egnede til forældreopgaven.
Enkelte sygeplejersker fortæller, at de sender
sociale problemstillinger videre til kommunen
for at ansvarliggøre myndighederne, men de
oplever, at det kommunale system har vanskeligt ved at løfte disse opgaver. Endelig nævner
sygeplejerskerne, at de af og til agerer erhvervsvejledere, når en samtale om sundhed
afslører, at et ungt menneske har brug for
rådgivning til at komme videre skolemæssigt
eller uddannelsesmæssigt.
Tilpasning til nødvendige roller og
funktioner i lokalsamfundet
Det fremgår, at sygeplejersken tilpasser sin
rolle og funktion på en dynamisk måde for at
imødekomme patientens behov. Sundhedsstrukturens sammenhæng i de små bygder er
afhængig af at sygeplejersken evner at navigere fleksibelt mellem, hvad der sundhedspolitisk
er bestemt, og hvad der er de reelle behov i lo-

kalsamfundet. Det viser sig f.eks. i den måde,
der kommunikeres på, når det drejer sig om en
smitsom sygdom som tb, hvor der, ud over
indsatser i forhold til at afbryde smitteveje, skal
tages hensyn til patientens identitet og integritet samtidig med, at sygeplejersken skal sikre, at der fortsat er tillid til hende som både
menneske og professionel.
Diskussion
Strukturelementer må følge med behovet
for udviklingen af den arktiske sygepleje
Undersøgelsen har udforsket kendetegn i den
kliniske sygeplejepraksis i fjerntliggende og
tyndtbefolkede områder i Grønland. Her beskriver sygeplejerskerne sig selv som værende i
besiddelse af en bred professionel baggrund.
Ingen af de deltagende i undersøgelsen havde
specialkompetencer til at kunne praktisere i det
arktiske område til trods for, at de i praksis
håndterer stressfulde og udfordrende opgaver,
som er komplekse og krævende både professionelt og personligt. Den fremherskende metode synes at være ”learning by doing” med
nogen hjælp fra læger, idet de ikke har haft
adgang til sygeplejefaglige programmer for
systematisk oplæring. I en canadisk undersøgelse, Minore et al. (18) fremgår, at selv når
trænede sygeplejersker rekrutteres, er de ikke
tilstrækkeligt forberedte, og det anbefales, at
alle sygeplejersker, som starter i det arktiske
område, skal have en indgående introduktion til
den særlige sygeplejekontekst, kulturen og de
specifikke lokale betingelser, som de kan forvente at møde. På sygeplejestationerne, hvor
der ikke er andre sygeplejekolleger, må visse
færdigheder erhverves via lokale og ofte
erfarne sundhedsarbejdere, som dog har begrænsede kvalifikationer. Det er problematisk,
fordi denne viden ikke nødvendigvis er evidensbaseret. Evidensbaseret forstås her iflg.
Willman et al. (19) som handlinger, der er baseret på at integrere den bedst egnede videnskabelige viden, og at beslutninger foretages i
et samarbejde med patienten. Ikke desto mindre rapporterer Nexøe et al. (2), at sygeplejersker føler sig kompetente til det, de gør, i 76
pct. af tilfældene.
Sundhedsfremme og forebyggelsesinitiativer,
som ifølge sundhedsreformen udgør et kernefokus, viser sig at være marginaliserede, fordi
det akutte arbejde er under pres. Der synes
heller ikke at være enighed om retning og fokus
for interventioner, og det fremgår, at det

sandsynligvis hovedsageligt er sygeplejersker
og jordmødre, som udfører en forebyggende
indsats. En canadisk undersøgelse beretter om
tilsvarende fund: ”Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse er fortrængt til fordel for de
akutte behandlingskrav. Den opfølgende sygepleje er ofte svækket pga. kommunikationsbrist, som skyldes mangel på rette kompetencer”. (18). Det ser således ud til, at den overvejende del af arktisk sygepleje er forbundet
med diagnosticering og behandling og kun efterlader sparsom tid til sundhedsfremme og
forebyggelsesaktiviteter trods den bedste intention. Dette kan hænge sammen med den
kendsgerning, at der ikke kan spores en
mindskning af graden af ulighed i sundhed,
som det viser sig i relation til rygning, nedsat
selvvurderet helbred samt suicidale tanker og
forsøg (7).
Proceselementer
relateret til personlige
rolle og kundskab er afgørende
Den personlige proces, der hænger sammen
med at arbejde i et fjerntliggende og tyndt
befolket område, kræver ikke alene fantasi og
handling på mange områder, men også visdom
med evnen til at se bagom situationer og mennesker. Personlige kvaliteter spiller en væsentlig rolle i at arbejde i de tyndtbefolkede yderdistrikter, hvilket kommer til udtryk i evnen til at
balancere relationer og at handle i unikke
patient- og familiesituationer. Chinn and Kramer (20) henviser til, at personlige værdier som
kongruens, autencitet og ægthed tillige med
ydmyghed og respekt for det andet menneske
har stor betydning for relationen. Det indebærer processer, som er knyttet til personlig
kundskab, som ikke blot stammer fra rationel
videnskab, men forudsætter selvets erfaring
som mere end rationelt og tæt forbundet med
etisk og æstetisk viden. Kulturel sensitivitet
spiller ligeledes en rolle, da det ofte vil være
nordiske sygeplejersker, som møder og behandler grønlandske patienter. I den kultursensitive kommunikation forventes det, at sygeplejersken har en modig indstilling, hvor hun
ser efter ligheder i den kulturelle forskellighed i
interaktionen med patienten, og hvor hun/han
må være nysgerrig og åben (21). Mod kan således være en væsentlig evne. Nogle
sygeplejersker ser en vigtighed i at kende ”den
kulturelle praksis”, eller som Ruth Lange, udtrykker det ”at opnå indsigt i, hvordan mennesker er historisk, kulturelt og religiøst i det samfund, de lever og arbejder i ” (22).
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Eskebjerg (23) konkluderer, at mangel på
problemløsning ikke behøver at føre til mangel
på handling, men kan vise vejen til muligheder
skjult i ikke-handlinger.
Det handler om at
betragte ting i en cirkulær forståelse fremfor på
en lineær og strukturel måde, og hvor der er
værdi i at være ydmyg og uselvisk med fokus
på fællesskab og familie.
Sygeplejerskerne i undersøgelsen er opmærksomme på, at de på samme tid bliver betragtet
som både professionelle tillige med lokale borgere; de værdsætter betydningen af at opretholde venskaber med lokalbefolkningen til
trods for at de lejlighedsvise konfrontationer,
hvor de er nødsaget til at agere ved sygdomsrisiko eller infektioner. MacLeod et al. (24) påstår, at sygplejerskens personlige og professionelle rolle er uadskillelige i mindre samfund.
Integrering af sygeplejerskens daglige praksis
og personlige liv må medtænkes i udviklingen
af sundhedsstrategier og programmer.
Resultatelementer
afhænger
af
sygeplejedisciplinens muligheder for at
integrere tværfagligt indhold
I forbindelse med den professionelle proces er
det nødvendigt at nævne betydningen af det
faglige skøn og erhvervelse af akut/intensiv viden og færdigheder. Interventioner, der har både medicinsk og kirurgisk karakter, indgår som
en væsentlig del af sygeplejerskens arbejde,
f.eks. når sygeplejersker indtræder i rollen som
lægefaglig udøver - et gråzoneområde, der ikke
er uproblematisk. Ifølge Danbjørg (25) kræver
den medicinske tilgang et solidt fundament,
hvilket afspejles i de (natur)videnskabeligt
baserede procedurer og metoder, inden for
hvilke læger og specialistsygeplejersker har
kompetence. Det hidtidige fravær af programmer med systematisk oplæring som en forudsætning for at arbejde som sygeplejerske i Arktiske regioner betyder, at sygeplejersken nødvendigvis må søge at udvide sin viden ved at
observere og konsultere lægefaglige personer.
De kreerer så at sige et ståsted for klinisk arbejde, men de har måske ikke faglige argumenter for deres handlinger, og deres oplæring
inddrager ikke nødvendig systematisk og professionel refleksion. I stedet opbygger de en
erfaringsbaseret viden og en udvidet beføjelse i
forhold til instrumentelle færdigheder som at sy
et sår, foreskrive behandling, analysere røntgenbilleder af frakturer, anlægge gips efter
ordination, diagnosticere og behandle infek-
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tioner (23).
Socialt arbejde er en anden del af den professionelle proces, som optager sygeplejerskernes tid, især i sammenhæng med sygdom, fattigdom, vold og misbrug. Bergmark (26) viser,
hvordan sociale initiativer omhandler interaktionen mellem mennesker og deres sociale omgivelser og især forbinder folk med systemer, der
kan yde hjælp i form af ressourcer, service og
andre muligheder. Sygeplejerskerne peger på
deres manglende viden på dette felt, hvor de
sjældent har tværfaglige samarbejdspartnere.
På trods heraf er det alligevel gennem deres
”gråzone”, socialt arbejde, de oplever at kunne
opnå sundhedsfremme.
Der er forskellige betingelser for socialt arbejde
i byer og bygder. Sygeplejersker i de fjerntliggende områder samarbejder med mange professionelle, ofte på stor afstand og via telemedicin, e-mail og telefon. Fordi sygeplejersken er
inden for rækkevidde, fungerer hun ofte i en
bufferrolle, hvor hun kompenserer for mangelen
på andre professionelle grupper (2). Udover det
ofte manglende tværfaglige perspektiv er der
også problemer ved det monofaglige perspektiv. Den enkelte sygeplejerske synes at tilrettelægge sin læring og oplæring ud fra det muliges kunst. På sygeplejestationer er der typisk
kun én sygeplejerske og én sundhedsassistent,
hvorimod sygeplejersker på sundhedscentre
har tværfaglige kolleger, de kan dele viden
med. Sygeplejerskerne påpeger i vid udstrækning ”learning by doing” og ”hjælp til selvhjælp” som eksempel på deres læring og vedligeholdelse af kompetencer sammen med
tilegnelse af viden via diverse læger og fagpersoner inden for sundhedsvæsenet, som kommer kortvarigt forbi og afholder konsultationer i
de mindre byer og bygder. Den geografiske
afstand udgør også en hindring for at mødes
med kolleger. I en række af anbefalinger, som
en canadisk undersøgelse anviser for at tilgodese lærings- og færdighedsproblematikkerne fremgår, at ”nye måder er nødvendige for
systematisk at opbygge relevant kontinuer-lig
uddannelse for sygeplejersker i fjerntliggen-de
områder, heri er medtænkt uddannelse lokalt
(på kysten), tilstrækkelig støtte til at sygeplejersker kan få orlov til videreuddannelse
(som Diplomuddannelse i Arktisk Specialsygepleje) og til at anvende informationsteknologi.
Sidstnævnte kræver således desuden tilstrækkelige økonomiske investeringer i informations-

teknologi og teknisk udstyr.
Konklusion
Systematiseringen af data i tre kategorier samt
strukturanalysen anvendt til at udvikle temaer
antyder, at data kan anskues på både et individuelt og et organisatorisk niveau. På det individuelle niveau drejer det sig om relationen i den
kliniske praksis, hvor der finder interaktion sted
mellem patienter og pårørende. Det organisatoriske niveau omhandler strukturer, omgivelser
og betingelser, som influerer på omsorgs - og
sygeplejehandlinger. Sygeplejepraksis i de
fjerntliggende områder i Grønland er karakteriseret ved stor variation og kompleksitet på
begge niveauer. Sygeplejersker arbejder på
stor afstand af lægefaglig støtte med brug af
sparsom informations- og kommunikationsteknologi. Derfor har sygeplejersker behov for
et bredt spektrum af viden og færdigheder.
Praksis kræver en mangfoldighed af sygepleje,
der tillige må inddrage medicinske/lægefaglige
færdigheder og socialt arbejde. På samme tid
betyder integreringen af den sygeplejefaglige
praksis og det personlige liv, at sygeplejerskens personlige og professionelle rolle skal
ses som uadskillelige. For at sygeplejerskerne
kan være rustede til at implementere ideologien
bag sundhedsstrategierne, har de behov for at
blive bedre forberedt på mødet med den særlige sygeplejepraksis i byer og bygder ved, at
der tilrettelægges oplæringsforløb med indhold
af temaer som: akut medicin, forebyggende
arbejde, socialt arbejde, psykologi og pædagogik, men også informationsteknologi,
Undersøgelsen skal betragtes som indledende,
idet mere udforskning er påkrævet for at uddybe fundene f.eks. ved at inddrage flere
sygeplejersker, som arbejder i byer og bygder
for at få et mere dækkende billede af det nødvendige indhold i et systematisk oplæringsprogram som en forudsætning for ansættelse.
Endvidere må overvejelserne gå på at undersøge behovet for etablering af en mobil klinisk
udviklingssygeplejerske med forskningskompetence med henblik på at støtte og supervisere
sygeplejersker i de fjerntliggende områder i
Grønland og medvirke til at udvikle relevant
viden til den lokale og generelle praksis.
Tak
Forfatterne takker de sygeplejersker, som deltog i undersøgelsen. Desuden takkes ph.d.studerende Tine Aagaard som udover forfat-

terne i artiklen har medvirket ved dataindsamlingen.
Økonomisk støtte
Forfatterne har modtaget støtte fra Departementet for Sundhed og Infrastruktur i Grønland
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Denne side er til ophængning!
K ær e M e d l e m m e r
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

Noorlernut 8 – 004, Box 670, 3900 Nuuk
Tel: +299 361060
Mobil: +299 533717
Fax: +299 322177
Email: formanden@pk.gl
Sekretariatsleder / fagligkonsulent:
Anette Melchior Jensen

Noorlernut 8 – 004, Box 670, 3900 Nuuk
Tel: +299 361061
Mobil: +299 582669
Fax: +299 322177
Email: sl@pk.gl

https://www.facebook.com/Peqqissaasutkattuffiat
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