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Et symptom på sygdom i sundhedsvæsenet 

Af Ken Jensen, Formand for Peqqissaasut Kattuffiat. 

Den 25. marts kunne man her hos KNR læse om jordemødrenes bekymring for, at den midlertidige lukning 

af fødestedet i Aasiaat bliver permanent. Desværre er det ikke et enkeltstående tilfælde. Det skal snarere 

ses som et symptom på en underliggende sygdom. Vi oplever i Peqqissaasut Kattuffiat løbende, at 

sundhedstilbud stille og roligt nedprioriteres eller ligefrem lukker først det ene sted så det næste. Den 

direkte årsag er problemer med at rekruttere sundhedsfagligt personale, men nedenunder lurer en 

diskussion om hele vores sundhedsvæsen. 

Konsekvensen af lukninger som den i Aasiaat er, at vores sundhedsvæsen mister balancen. Der bliver 

simpelthen større forskel på, hvilket sundhedsvæsen, man møder, alt efter hvor i Grønland, man bor. Det er 

en bekymrende udvikling – og stik imod den politiske målsætning om et ensartet sundhedstilbud for alle. 

I stedet for mere eller mindre tilfældige lukninger af enkelt-tilbud, så er der brug for, at vi alle sammen, 

befolkning, politikere og fagfolk, tager en grundig og seriøs debat om hvilket sundhedsvæsen, vi skal have 

her i Grønland.  

Set fra Peqqissaasut Kattuffiats side er det indlysende, at vi er nødt til at fokusere mere på at fastholde 

sundhedsfagligt personale. Som eksemplet fra Aasiaat viser, så truer det basale funktioner i vores 

sundhedsvæsen hver gang en rekruttering mislykkes. Jo flere vi kan fastholde, jo færre rekrutteringer skal vi 

forsøge os med.  

Vi forestiller os ikke, at man vil kunne fastholde alle. Der skal være fokus på at uddanne sygeplejersker her i 

Grønland og gøre deres vilkår attraktive. Mange yngre sundhedsfaglige kommer herop for at prøve sig selv 

af og få noget erfaring. Nogle får heldigvis smag for livet her, mens andre vender hjem nogle erfaringer 

rigere. Det er helt i orden, at de gør det, men hver gang mister vi værdifuld viden og skal rekruttere nye og 

sætte dem ind i arbejdsgangene. Det har enorme omkostninger både økonomisk og i forhold til tabt 

produktivitet.  Derfor er der brug for, at vi sammen ser på, hvordan man gør et ophold længere for de 

sundhedsfaglige, der kommer hertil.  

At sundhedsvæsenet fremover fra politisk hold er stillet i udsigt at bevillingen til sundhedsvæsenet ikke 

øges, vil uvægerligt medføre en ringere sundhedsbetjening blandt andet fordi vi bliver ældre og mere 

behandlingskrævende. Når politikerne ikke er villige til at øge bevillingen, må de påtage sig ansvaret og 

ærligt fortælle befolkningen hvilke konsekvenser det vil få.   

Derfor må vi sammen diskutere, hvad for et niveau vi vil have sundhedsvæsen på. Vi ved alle sammen, at vi 

har nogle særlige udfordringer ikke mindst med store geografiske afstande. Men som det er nu, bruger vi – 

trods disse udfordringer - færre midler på sundhed per indbygger end i de nordiske lande. Det betyder 

desværre, at vi ikke kan tilbyde et sundhedsvæsen på niveau med disse lande. Derfor er det vigtigt at 

snakke om, hvordan vi så prioriterer pengene, så vi får så meget sundhed som muligt for dem. 
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Vores opfordring er derfor, at Naalakkersuisut for sundhed vil nedsætte en sundhedskommission, der for 

det første kan se på forudsætninger og mulige modeller for det fremtidige sundhedstilbud her i Grønland. 

For det andet bør den se på, hvad vi kan gøre for at fastholde mere sundhedsfaglig arbejdskraft. Jeg håber, 

at det vil lykkes at finde personale til Aasiaat, så lukningen ikke bliver permanent. Men selv hvis det lykkes 

denne gang, er der brug for, at vi tænker os godt om og diskuterer udviklingen, inden det næste 

behandlingssted må skære i tilbuddet eller helt lukke ned. 
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