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Formandens leder
Kære medlemmer

Julen står for døren. Jeg håber 
alle glæder sig til hygge, gode 
stunder og gaver. 

Der er også en anden begiven-
hed som snart kommer. Det er 
de kommende overenskomstfor-
handlinger, OK 2020. De starter 
den 20. januar og varer 14 dage. Vi 
er rigtig godt forberedte og glæder 
os til, at forhandlingerne starter. 
Vi er forberedte og helt klar til, 
hvad der skal ske. Og hvad skal 
der så ske? 

Vi skal forhandle vores krav 
med selvstyret, repræsenteret ved 
deres overenskomstafdeling. Da 
forhandlingerne er lukkede for 
alle, indtil vi kan præsentere et 
resultatpapir, så kan vi under for-
handlingerne ikke oplyse præcist, 
hvilke krav der er aftalt, men kun 
oplyse generelt om, hvordan for-
handlingerne skrider frem. Vi kan 
derfor heller ikke oplyse, hvilke 
krav vi har stillet. 

Skulle forhandlingerne ende 
med at vi ikke kan blive enige med 
modparten, så har vi også en klar 
strategi for det. Det er helt afgø-
rende at vi alle står sammen, så vi 
sammen kan vise at vi ikke vil fin-
de os i, at vi ikke bliver anerkendt, 
respekteret og belønnet for den 
store indsats, som I medlemmer 
gør hver dag.

PK har en forventning om, at 
forhandlingerne forløber kon-
struktivt, og at vi bliver færdige, 

således at et resultatpapir kan sen-
des til urafstemning, og således at 
afstemningen er afsluttet  inden 
den nuværende overenskomst ud-
løber den 31. marts 2020. Vi har i 
de sidste måneder oplevet en god 
og konstruktiv dialog med over-
enskomstafdelingen, hvilket gør 
os forhåbningsfulde i forhold til 
de kommende overenskomstfor-
handlinger.

Der er i de sidste måneder 
kommet en debat om sundheds-
væsenet. PK har gennem lang tid 
forsøgt at kontakte politikerne 
for at få dem i tale vedrørende 
vores sundhedsvæsen. Det er lyk-
kedes, for nu er der blandt andet 
sat penge af til en sundhedskom-
mission. Det er vi tilfredse med og 
forventer at vi bliver inddraget, så 
vi kan være med til at sikre at I har 
et sundhedsvæsen, som er et godt 
sted at arbejde og ikke mindst er 
et sted, som borgerne trygt kan 
henvende sig til.

Der er ingen tvivl om, at PK 
oplever en sundhedssektor både 
i kommunerne og i sundhedsvæ-
senet, som er presset på økonomi 
og ”varme hænder”. Vi frygter at 
vores gode arbejdspladser vil for-
svinde, hvis man ikke gør noget 
for at bevare dem. Det er utrygt 
når organisationsændringer im-
plementeres i sundhedsvæsenet, 
uden at de ansatte føler sig hørt, 
og uden at der er lavet en økono-
misk analyse af ændringerne. For 
hvem skal betale regningen, hvis 
det kommer til at koste en masse 

penge? Medlemmerne i PK? Pa-
tienterne? Eller skal pengene så 
bare findes ved besparelser?

Vi har i Grønland stadig tid til 
patienterne, og det vil vi ikke gå på 
kompromis med. Gør man det, vil 
fremtidens sundhedsvæsen kun 
være en skygge af, hvad det er i 
dag.

Jeg mener at vi skal stå sam-
men, så vi sammen kan finde 
løsninger, så det fremtidige sund-
hedsvæsen bliver en arbejdsplads, 
vi alle kan være stolte af. 

Med ønsket om en god jul,

Ken Jensen

Fag og organisation
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Formandens mundtlige beretning til 
generalforsamlingen 2019

Fag og organisation

Ærede medlemmer, ærede gæ-
ster, kære kolleger i PPK.

Det er mig en stor glæde at 
kunne byde jer velkommen til 
denne 28. ordinære generalfor-
samling i Peqqissaasut Kattuffiat.

Først og fremmest vil jeg sige 
tak til jer medlemmer i PK, fordi 
I i september måned valgte mig til 
at lede PK i tre år mere.  Det skal 
ifølge vores vedtægter i PK med-
deles generalforsamlingen, hvilket 
hermed er gjort. Jeg glæder mig til 
den næste periode.

Vi skal snart i gang med en ny 
omgang overenskomstforhandlin-
ger. Denne gang er glæden større, 
fordi jeg har et langt bedre funda-
ment for arbejdet. Vi er forberedte 
og har fået bekræftet, at forhand-
lingerne kan starte den 20. januar 
til næste år.

Der er i disse dage kursus for 
tillidsrepræsentanter i sundheds-
kartellet, hvor mange spændende 
emner vendes. Det jeg vil frem-
hæve fra kurset er, at vi alle er 
vigtige forudsætninger for hinan-
den. Arbejdstager kan ikke und-
være at have en velfungerende 
arbejdsplads, og arbejdsgiver kan 
ikke undvære en velfungerende 
personalegruppe. Derfor er det så 
vigtigt at vi anerkender hinanden, 
har respekt for hinanden og har 
tillid til hinanden. 

Derfor er det så vigtigt at den 

magt der udøves, udøves med den 
største respekt. PK bestræber sig 
altid på at høre på modparten, før 
vi træffer beslutninger, og vil til en 
hver tid tage ansvar for de aftaler, 
der indgås mellem parterne. 

PK’s nærmeste samarbejds-
partner i løn- og arbejdsvilkår er 
overenskomstafdelingen i selvsty-
ret. Der er kommet et nyt hold i 
overenskomstafdelingen. PK for-
venter sig meget af dette samar-
bejde, som er startet rigtig godt 
op, men vil samtidig insistere på, 
at samarbejdet til enhver tid hviler 
på tillid og respekt for de aftaler, 
der nu indgås. Det forløb, vi har 
oplevet i den snart overstående 
overenskomstperiode, er ikke no-
get, vores sundhedssystem kan 
leve med. PK er altid parat til at 
tage vores del af ansvaret for at 
gøre det bedre og forventer, at det 
honoreres tilsvarende. 

Vi prøver at rasle med grydelåg 
og tale i megafon til journalisterne 
for at få politikernes og selvstyrets 
opmærksomhed. Det lykkes hel-
digvis oftere og oftere: Både med 
skandalen om de forsinkede løn-
udbetalinger og italesættelsen af 
vores pressede sundhedsvæsen, 
hvor alle fik fortalt i radio, fjern-
syn, avis og net, hvilken absurd 
forhaling af almindelig lønfor-
højelse, som I, Velfærdens Helte, 
måtte leve med. 

Og ja, helte - skal I virkelig 
være det? Det synes jeg ikke. I skal 
brænde for det som er jeres hjer-
teblod, og ikke stå på mål for et 
system, der er begyndte at svigte 
jeres arbejdsvilkår. Det er ikke 
rimeligt at pålægge jer ansvar for 
at understøtte et system, hvor I 
hverken er blevet hørt eller har 
fået indflydelse på de nødvendige 
ændringer, der vil ske. Sagt på en 
anden måde: Alle er klar over, at 
det er nødvendigt med ændringer, 
og alle er klar til at tage ansvar, 
men det kan kun lykkes helt, hvis 
alle parter er blevet hørt og set i 
processen.

Som det sker nu, hvor organi-
sationsændringer bliver tvunget 
ned over personalets hoveder, 
uden at der tages hensyn til deres 
meninger, kan PK kun være be-
kymret for fremtidens sundheds-
væsen. Den fælles forståelse for 
gode fælles løsninger af daglig-
dags udfordringer på sygehusene 
er snart væk og bliver afløst af for-

Formanden i gang med beretningen på årets 
generalforsamling.
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hold, som kan skræmme enhver 
væk fra vores sundhedssystem.

Og nu til det nye håb om en 
sundhedskommission. Hvis poli-
tikerne beslutter at etablere én, og 
den ikke bliver en syltekrukke, hå-
ber jeg kommissionen kan få syge-
husenes planlægning sat på nogle 
skinner i en retning, der er mere 
fornuftig end nu.

Vi har mange input til en sund-
hedskommission, som fortjener 
at blive taget alvorligt. Fx er det 
stadig uforståeligt, at vi i PK op- 
lever at der bruges et stigende 
antal millioner på vikarbureauer 
i Danmark – sidste år ca. 42 mio. 
Hvorfor er der ikke taget hånd om 
dette? Et spørgsmål som jeg nu 
har fået fra flere politikere, og som 
jeg ikke kan besvare med andet 
end at PK har italesat det gennem 
nu en årrække.

Et andet eksempel er, at alle 
er enige om, at børns vilkår skal 
forbedres og sikres, og at der nu 
er kommet ekstra midler til netop 
dette område. Hvorfor øremærker 
man dog ikke nogen at de midler 
til sundhedsplejen, så de kan løfte 
den massive opgave de har. Sund- 
hedsplejen er det sted, hvor man

fra fødslen og gennem skole-

alde- ren har stor mulighed for at 
gøre en indsats, hvis det kræves. 
Det undrer mig at man vælger 
bespa- relser på konsultationer i 
sund- hedsplejen. Netop her kan 
mange omsorgssvigtede identifi-
ceres og hjælpes – specielt på ky-
sten.

Jeg vil nævne radio, fjernsyn, 
avis og netaviser som steder, vi har 
haft held med at fortælle om vo-
res kamp. En sundhedskommis-
sion og fortsatte lønstigninger ved 
næ- ste OK-forhandling kan bedst 
op- nås, hvis I deler jeres hverdag 
og arbejdsvirkelighed med prak-
tiske eksempler og historier med 
ven- ner og alle i Grønland på fx 
Face- book.

Jeg vil sige et par ord om PK, 
vores fagforening. Et mål for PK 
har i lang tid været at have et over- 
skud i foreningen. Det mål har 
vi lige netop i år opnået – et lille 
overskud på ca. 9.600 kr. Penge 
på kontoen betyder, at vi plud- 
selig kan gøre nogle af de ting, 
vi har forsømt den sidste tid. Nu 
har vi overskud til at lave mere 
opsøgende TR-arbejde på kysten, 
f.eks. holde møder for at komme 
i dialog med medlemmerne på 
kysten. Jeg har i år været i Ilulis-
sat og Sisimiut, hvor tilslutningen 

til møder har været markant, og 
spørgelysten har været stor. Det er 
en ambition at komme mere ud til 
jer medlemmer på kysten.

Men vores økonomi skal blive 
endnu sundere, så vi kan være 
endnu mere til stede for medlem- 
merne. Det er en målsætning for 
os, at vi skal fastholde vores med- 
lemmer, så vi konstant ligger på 
mindst 250 medlemmer. Derfor 
har vi besluttet at undersøge, om 
vi kan øge vores indtægter. Vi ar- 
bejder konkret på, om det er en 
mulighed at investere midler i fx 
en lejlighed, så vi kan få en større 
indtægt end renter i banken, så vi 
derved kan få en del flere penge til 
PK’s arbejde på denne konto.

Vi har en ny vision om at ud- 
vikle sygeplejen via medlemska- 
ber i faglige selskaber fortrinsvis 
gennem Dansk Sygepleje Råd. Vi 
vil undersøge om det kan blive 
gratis medlemskaber.

Men det er ikke kun for at 
styrke foreningen for vores med- 
lemmer, at vi vil ud at skaffe nye 
penge.

I vores dialog med selvsty- 
ret har vi noteret, at de ønsker at 

Stemningsbillede fra generalforsamlingen. Fra venstre mod højre: Sekretær Line Kronborg, bestyrelsesmedlem Anne Mertz, næstformand Tobias Gredal, 
formand Ken Jensen og advokat og dirigent Jannik Isidor.
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diskutere, om overenskomstfor- 
handlingerne skal afvikles som i 
Danmark, dvs. at alle fagforenin- 
ger skal forhandle OK på samme 
tid. Det betyder forhåbentlig ikke, 
at selvstyret vil forsøge at tøjle fag- 
foreningernes forhandlingsrum 
mere, end de gør i forvejen.

Vi er enige med selvstyret i én 
ting: At der skal gøres noget ved 
vores OK-system. Men vi er også 
rede til konflikt, hvis det bliver 
aktuelt en dag, og hvis der er op- 
bakning til det fra medlemmerne 
til den tid. Vi vil ikke finde os i en 
genudsendelse af det samme for- 
handlingsshow som vi så hos selv- 
styret. Økonomisk er vi helt klar 
til en konflikt. Skulle det, mod 
forventning og som allersidste 
kampskridt, blive aktuelt, er der 
forskellige økonomiske modeller 
vi kan bruge. Dog vil vi alle i PK 
skulle betale til de omkostninger, 
en konflikt vil udløse.

En sidste ting jeg lige vil nævne 

er, at vi oplever flere sager, hvor vi 
på vegne af medlemmer må søge 
mægling, f.eks. fordi der ikke er en 
dialog om overarbejde på arbejds- 
pladsen. Det er endnu et eksempel 
på, at ledelsen desværre ofte skri- 
ver reglerne i en boble, som synes 
langt fra virkeligheden. Hvordan 
kan man nedlægge forbud mod 
noget, overarbejde, hvis det er et 
krav for at gennemføre arbejdet 
med patienten og få en dagligdag 
til at hænge samme på afdelingen? 
Denne boble-adfærd gælder også, 
når PK hører om, at der ikke skal 
og må bruges tid på at registrere 
utilsigtede hændelser. Hvordan 
vil vi så ellers kunne undgå fejl og 
undgå en devaluering af velfær- 
den og sundheden i fremtidens 
Grønland?

Nogen af disse ord lyder måske 
meget dramatiske eller alvorlige? 
Men PK handler om alvor. PK 
tager det meget alvorligt, når vi 
hører fra medlemmer at de svig- 
tes, at deres arbejdsvilkår ændres 

uden en forhandling, at der ikke 
tages hånd om vores sundheds- 
sektor, så den forbliver sund og 
et sted, hvor personalet trives, og 
ikke mindst hvor borgere og pa- 
tienter kan henvende sig og få den 
behandling, som de har krav på 
og i øvrigt været med til at betale 
for. Men alvoren handler også om 
faste lønforhøjelser, ligesom der er 
faste prisstigninger på biler, både, 
busbilletter og fødevarer.

Til slut
Tak til Line – tak for din støtte og 
hjælp i hverdagen.
Tak til bestyrelsen for et godt 
sam- arbejde.
Tak til vores samarbejdspartnere 
og kolleger for et godt samar-
bejde. 

Tak til alle jer der gør en forskel.

Qujanarsuaq

Ken Jensen
Nuuk 31. oktober 2019.

Pauline Olesen og Karen Nørris Christensen fra 
Sygeplejeetisk Råd.

Nordisk Koncertkor sang tre sange. Ruth Gøjsen fra DeltagerDanmark, 
tegner og fortæller om, hvorfor vi har 
brug for handlekraftige fællesskaber 
på arbejdspladsen.

Ken på talerstolen.
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Seminar for tillidsrepræsen tanter 
(TR) efteråret 2019

I dagene 28. oktober til 1. 
november 2019 var 29 til-
lidsrepræsentanter i PPK 

(sygeplejersker og radiografer, 
sundhedsassistenter, jordemødre, 
bioanalytikere, ergoterapeuter, 
fysioterapeuter og kost- og ernæ-
ringsprofessionelle) samlet til vo-
res årlige TR-seminar i Nuuk.

På seminaret var der oplæg af 
Ruth Gøjsen og Mia Jo Otkjær. 
Ruth og Mia kommer fra Deltager 
Danmark. Deltager Danmark er 
en socialøkonomisk virksomhed 
med ekspertise i at bringe folk 
sammen om at løse deres fælles 
udfordringer gennem deltagelse 
i arbejdslivet. Nogle af os havde 
haft muligheden for at møde dem 
i maj måned til et miniseminar. 
Det kunne vi godt tænke os at 
bygge videre på. Derfor søgte jeg 
kursusfonden om økonomiske 
midler til dette års seminar, såle-
des at vi kunne få så mange tillids-
repræsentanter som muligt med 
på seminaret. Tillidsrepræsen-
tanterne på DIH havde i sensom-

meren arbejdet på at få rekrutteret 
nye TR fra kysten, og der var der-
for to med fra henholdsvis Aasiaat 
og Sisimiut, foruden sundhedsas-
sistenter fra kysten. 

Under seminaret var vi inde 
om begreber, som Motivation og 
relationer, Skab forandring i flok, 
Aktivér dit folk og nå i mål, Bliv 
flere og stærkere. 

Vi blev undervist om de seks 
lederskabs- og organiseringsop-
gaver: 

1. Skab relationer
2. Forstå kollegerne
3. Motivér kollegerne
4. Involvér flere
5. Skab forandring
6. Rekruttér flere.

Vi fik nogle redskaber som vi 
kan bruge i vores fremtidige ar-
bejde som f.eks.: 
1:1 mødet (samtale mellem to 
individer), Historiefortælling, 
Find din sag, Lav mål og strategi 
og Byg hold.

Vi arbejdede i grupper og 
fremlagde for hinanden. Vi lavede 
projekter, som vi skulle arbejde 
videre med når vi kom hjem. Og 
der er planlagt to opfølgninger på 
projekterne via nettet.

Der var helt nye tillidsrepræ-
sentanter med på seminaret, og 
nogle har været tillidsrepræsen-
tanter i rigtig mange år; men fæl-
les for os var, at de udfordringer 
vi har gælder både for DIH og 
kystens sygehuse. Det der fylder 
rigtig meget i vores dagligdag er: 
trivsel og arbejdsglæde og fasthol-
delse og rekruttering. 

Det vi har fået ud af semina-
ret er, at vi har fået mere fokus på 
hvordan man motiverer og invol-
verer kollegaer til at deltage aktivt.

Af Caroline Dollerup-Scheibe,  
fællestillidsrepræsentant for sygeplejersker og radiografer
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Psykiatrisommerskole for sygeplejersker,   
ergo- og fysioterapeuter samt 
sygeplejestuderende i Grønland

I efteråret 2019 afholdt Psykia-
trisk Område en sommerskole 
i samarbejde med sygepleje-

studiet, og Retspsykiatrisk Afde-
ling i Skejby, som det grønlandske 
sundhedsvæsen har en aftale med 
om driften af 16 retspsykiatriske 
sengepladser. 

Sommerskolen er inspireret 
af et initiativ som psykiatrien har 
iværksat i Danmark for at fremme 
rekruttering af sygeplejersker og 
terapeutisk personale til ansæt-
telse i psykiatrien.  

Baggrund 
Alle sygeplejersker har brug for 
viden om psykiatriske sygdomme.

Den generelle sundhed blandt 
psykiatriske patienter er truet, og 
det vides, at der er en overdødelig-
hed på 15-20 år blandt skizofrene 
patienter. For at varetage behand-
ling af psykiatriske patienter er det 
afgørende at have de rette faglige 
kvalifikationer. 

God behandling og pleje af 
psykiatriske patienter i Grønland 
er afhængig af fagligt kompetente 
medarbejdere i sundhedsvæsnet 
og kommunerne. Medarbejderne 
møder psykiatriske patienter både 
i den psykiatriske afdeling og i 
kommunerne, men også i det so-
matiske sundhedsvæsen. 

Vi havde derfor to mål med 
sommerskolen:
1.  At øge kendskabet til behand-

ling og pleje af psykiatriske 
patienter i Grønland blandt 
sygeplejersker, ergo- og fysio-
terapeuter samt sygeplejestude-
rende.

2.  At udbrede viden om ansæt-
telses-, videreuddannelses- og 
karrieremuligheder indenfor 
det psykiatriske speciale.

Vores målgruppe var sygeple-
jersker, ergo- og fysioterapeuter 
ansat i sundhedsvæsnet, kommu-
ner og døgninstitutioner samt stu-
derende fra sygeplejestudiet med 
interesse for psykiatri. 

Desværre meldte ingen delta-
gere fra det øvrige sundhedsvæ-
sen eller kommunen sig. Det ville 
have været af stor værdi for delta-
gerne at møde andre sundheds-
fagligt ansatte der arbejder med 
borgere og patienter med psykia-
triske lidelser i andre områder, og 
få indsigt i deres overvejelser og 
oplevelser i mødet med borgeren 
eller patienten. 

Projekt
Sommerskolen bestod af tre da-
ges undervisning, med undervi-
sere fra psykiatrisk afdeling A1 
(DIH) og psykiatrisk afdeling R3 
(Skejby).

Sygeplejestudiet stillede lo-
kaler til rådighed og sørgede for 
forplejning. Psykiatrisk afdeling 
A1 stillede undervisere til rådig-
hed og sikrede deltagelse af sy-
geplejersker ansat i afdelingen og 
miljøterapeutiske medarbejdere. 
Psykiatrisk afdeling R3 stillede 
undervisere til rådighed, dvs. en 
speciel psykolog, en grønlandsk 
sygeplejerske og sygeplejersker 
med vejlederfunktion for grøn-
landske sygeplejerskestuderende i 
afdeling R3. 

Program
Indholdet af undervisningen blev 
tilrettelagt over tre dage. 

Dag 1:
Velkomst og præsentation.
Introduktion til psykiatriske 
lidelser.

Hvad er depression.
Hvad er angst.
Hvad er ADHD.
Hvad er PTSD.
 Præsentation af afdeling A1 
og psykiatriens organisering i 
Grønland.

Dag 2:
Psykose.
Skizofreni.
 Præsentation af afdeling R3 og 
retspsykiatrien.

Dag 3:
Sygeplejerskens opgaver og rolle 
i behandlingen af patienter med 
psykiatrisk sygdom.

Muligheder for uddannelse.
Miljøterapi.
Deeskalering.
Angst.
Opfølgning.

Økonomi
Afdeling R3 betalte løn for tre 
medarbejdere under opholdet.

Rejser til undervisere, kost og 
logi og forplejning blev søgt via 
Kursusfonden.

Stor tak til Kursusfonden for 
økonomisk støtte til at realisere 
dette projekt. 

Af Ann B. Kjeldsen, oversygeplejerske, Psykiatrisk Område, Dr. Ingrids Hospital
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Det skal være nemmere at leve med  
diabetes og livsstilsrelaterede 
sygdomme

Har du diabetes eller en 
livsstilsrelateret sygdom? 
Sandsynligheden for, at 

du kan nikke genkendende til 
dette spørgsmål, eller kender no-
gen, der kan, er stor. Diabetes, 
forhøjet blodtryk og kronisk ob-
struktiv lungesygdom er hyppige i 
Grønland. Mere end en ud af seks 
voksne er i behandling for en eller 
flere af sygdommene.  

En øget gennemsnitlig leveal-
der for befolkningen, hvor flere 
personer bliver ældre, er en af 
årsagerne til stigningen. Risikoen 
for diabetes og livsstilssygdomme 
stiger med øget alder, og derfor gi-
ver en ældre befolkning flere livs-
stilssygdomme. Men demografi-
ske ændringer forklarer kun dele 
af stigningen. 

En af hovedforklaringerne er 
en ændring af livsstilen og levekå-
rene over de seneste 60-70 år. Ko-
sten er over denne periode ændret 
fra primært at indeholde havpat-
tedyr, fisk og vildt til en mere vest-
lig ernæring. Derudover er den 
fysiske aktivitet faldet i takt med 
ændringer af arbejds-, fritids- og 
transportforhold, og mad anskaf-
fes på mere lettilgængelig vis. Læg 
dertil, at 52% af befolkningen er 
daglige rygere. 

En ældre befolkning, mere 
vestlig ernæring, mindre fysisk 
aktivitet og rygning synes at være 
den perfekte cocktail til at give 

diabetes og livsstilssygdomme. En 
cocktail, som for inuitbefolknin-
gen måske er særligt potent. For-
skere har nemlig fundet særlige 
gener, som øger dispositionen for 
at udvikle diabetes i inuitbefolk-
ningen. Det komplekse samspil 
mellem gener og miljø mangler 
dog stadig at blive fuldstændigt 
belyst.

Med flere personer, som får 
diabetes eller anden livsstilsrela-
teret sygdom, følger også et større 
pres på sundhedsvæsenet. Dia-
betes og livsstilssygdomme som 
KOL og forhøjet blodtryk følges 
ofte ad, hvor patienten desværre 
ofte har jackpot i lotteriet. Et ek-
sempel er, at personer med diabe-
tes ofte også har forhøjet blodtryk 
og er overvægtige. Rygning er den 
hyppigste risikofaktor for KOL i 
vestlige lande.  

Der er i dag ca. 1500 personer, 
som lever med diabetes i Grøn-
land. I Dronning Ingrids Sund-
hedscenter oplever personalet 
en stigning i antallet af patienter 
med diabetes. Siden 2008 har de 
hvert år givet 100 nye personer en 
diabetesdiagnose. Andre livsstils-
sygdomme, som KOL og forhøjet 
blodtryk, er også i stigning. Om-
kring 1500 personer på 50 år eller 
derover behandles med medicin 
mod KOL, mens over 5000 perso-
ner over 20 år er i behandling med 

blodtryksnedsættende medicin. 
Det er mange i et land med en be-
folkning på knap 56.000 personer. 

Der er her et overlap mellem 
de forskellige patientgrupper.

Som sundhedsvæsen kan vi 
ikke fjerne folks diabetes, når de 
først har fået den, men vi kan gøre 
det nemmere at leve med diabetes.  

Vi kan forebygge og udskyde 
følgesygdomme til diabetes og 
livsstilsrelaterede sygdomme med 
den rette behandling og screening 
for følgesygdomme, vi kan højne 
kvaliteten af behandlingen af disse 
sygdomme og opprioritere forsk-
ning i området. Forskning, som 
sigter mod at gøre en direkte for-
skel i klinikken og behandlingen.

Steno Diabetes Center Grøn-
land (SDCG) skal sikre en op-
prioritering af behandlingen af 
diabetes og livsstilssygdomme, så 
færre udvikler komplikationer til 
disse sygdomme, så kvaliteten af 
behandlingen højnes, og så flere 
får et langt og godt liv med deres 
sygdom. 

Forudsat, at der kommer en 
bevillingsaftale fra Novo Nordisk 
Fonden til etablering af SDCG, 
vil centeret blive etableret medio 
2020, men den nye bygning for-
ventes ikke at stå klar til indflyt-
ning før i 2025. Der vil blive an-
sat en projektchef for SDCG med 
start primo 2020, som vil overgå 

Af Laura Revsbech Winther, projektkonsulent i Ledelsessekretariatet, 
Styrelsen for Sundhed og Forebyggelse
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til at blive centerchef forudsat, at 
der kommer en bevillingsaftale.

Visionsoplægget, som styrel-
seschef Malene Marie Nielsen om-
talte i sidste nummer af Tikiusaaq 
(nr. 1, 2019), er siden sidst blevet 
konkretiseret yderligere i en dre-
jebog. Drejebogen er udarbejdet 

med faglige input fra arbejdsgrup-
per bestående af en bred gruppe af 
ansatte fra hele sundhedsvæsenet, 
udvalgte departementer, ansatte 
fra kommunerne og repræsen-
tanter fra grønlandske og interna-
tionale forsknings- og uddannel-
sesmiljøer. Drejebogen er sendt 

i høring 15. november 2019 for 
at sikre, at alle relevante parters 
synspunkter inddrages. Det for-
ventes, at drejebogen bliver god-
kendt af Naalakkersuisut og Novo 
Nordisk Fonden i foråret 2020. 

Steno Diabetes Center Grønland
I efteråret 2018 vedtog Naalakkersuisut og Novo 
Nordisk Fondens bestyrelse en fælles vision om at 
styrke diabetes- og livsstilsindsatsen i landet ved at 
etablere Steno Diabetes Center Grønland (SDCG). 

Indsatsen skal give et substantielt løft til be-
handlingens tilgængelighed og kvalitet samt til 
forskning i og udvikling af diabetes- og livsstil-
sindsatsen. Samarbejdet skal favne alle patienter 

med diabetes og visse livsstilsrelaterede sygdomme 
og skal samtidig have et fokus på at forebygge fore-
komsten af disse sygdomme. 

SDCG bliver etableret som et landsdækkende 
videns-, udviklings- og behandlingscenter for en 
styrket diabetes- og livsstilsindsats. Centret etable-
res i en ny bygning i Nuuk.

Solnedgang over Nuuk. Fotograf: Susanne Mailand Lauridsen. 
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Sygeplejeetisk Råd i nordisk 
samarbejde

Sygeplejeetisk Råd i Grønland 
blev oprettet i november 
2017 efter Peqqissaasut Kat-

tuffiat’s (PK’s) årlige generalfor-
samling. Det første år arbejdede 
rådet med de grundlæggende for-
hold, bl.a. med at lave vedtægter, 
forretningsorden, hjemmeside og 
med at udvælge etiske værdier og 
udvikle etiske retningslinjer. 

Ved oprettelsen ansøgte rådet 
generalforsamlingen om økono-
misk støtte til sit arbejde. Dette 
blev heldigvis godkendt - mange 
tak for dette. Rådet har prioriteret 
at bruge pengene til deltagelse på 
de nordiske sygeplejeetiske råds 
årlige træf, hvor to deltagerne får 
økonomisk støtte til rejse og logi.

I år var det nordiske træf i 
Stockholm.  Det var to intense 
dage med mange oplæg og dis-
kussioner. Der deltog medlemmer 
fra Norge, Sverige, Danmark og 
Færøerne. Det var en fornøjelse at 
møde gamle som nye medlemmer, 
alle med stor interesse for at gøre 
en indsats med henblik på etikken 
inden for sygeplejen.

Det var interessant at mødes 
og høre om de øvrige landes erfa-
ringer og oplevelser, og ligeledes 

at vi også kunne bidrage med vo-
res arbejde i det grønlandske syge-
plejeetiske råd.

Dette års hovedemne var ret-
færdighed og lighed i sundhed. 
Nogle af rådene kom med oplæg 
omkring tilfælde eller emner ved-
rørende retfærdighed, som berør-
te rådets arbejde eller deres land, 
og derfra diskuterede vi emnerne.

Der blev holdt oplæg fra blandt 
andet Lunds universitet, hvor der 
var udarbejdet cases, som vi i 
grupper diskuterede og derefter 
fremlagde for resten af holdet. 
Det har været givende med an-
dre synspunkter og ikke mindst at 
høre om de øvrige landes arbejde 
samt fremgangsmåder i forhold til 
deres arbejde. Da Sygeplejeetisk 
Råd i Grønland stadig er meget 
nyt, har det været godt at høre om 
andres erfaringer og arbejdsmeto-
der. 

Rådene oplevede, at det blev 
vanskeligere for sygeplejersker at 
få rum til den etiske samtale og re-
fleksion, og derfor tog det svenske 
råd initiativ til, at vi udviklede en 
fælles udtalelse, som satte fokus på 
dette. Den blev udarbejdet i fæl-
lesskab og lyder således:

 ”Gemensamt uttalande antaget av 
de nordiska sjuksköterskeorgani-
sationernas etiska råd i samband 
med det nordiska etikrådsmötet i 
Stockholm 23-24 september 2019.

Låt inte den etiska reflektionen 
tystna
Hälso- och sjukvårdspersonal be-
höver tid och stöd att upprätthålla 
en etisk medvetenhet. Den etiska 
reflektionen är en förutsättning för 
att kunna fatta kloka beslut i svåra 
situationer. Den innebär en möj-
lighet att förebygga och hantera 
etisk stress hos personal. Inte minst 
är etisk reflektion nödvändig för att 
personal ska ha förmågan, modet 
och styrkan att möta och uppmärk-
samma patienters och närståendes 
behov. 

De nordiska länderna möter ge-
mensamma utmaningar i åldrande 
befolkningar, klimatförändringar, 
stundande lågkonjunktur, en kon-
fliktfylld omvärld och ett hård-
nande politiskt klimat. Det finns 
en uppenbar risk för ökad resurs-
brist och därmed fler och svårare 
prioriteringar i hälso- och sjukvår-
den. Vi ser med oro hur hälso- och 
sjukvårdspersonal redan nu ofta 

Af Rikke Bruun de Neergaard, Sygeplejeetisk Råd
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saknar förutsättningar att upp-
märksamma och diskutera etiska 
frågeställningar och utmaningar i 
den egna verksamheten. När den 
etiska reflektionen väl har tystnat 
är det svårt att vända utvecklingen. 
De som drabbas hårdast är de i be-
hov av vård som inte själva förmår 
göra sina röster hörda.

När utrymmet för etisk reflek-
tion bland de som arbetar närmast 
patienterna krymper ökar risken 
för oetiskt handlande, men även 
för att brister i hälso- och sjukvår-
den passerar obemärkta. Nödvän-
digheten av en hög etisk standard 
i vården ställer krav inte bara på 

enskilda medarbetare, utan även 
på vårdens ledare och politiska 
beslutsfattare. Prioriteringar på 
nationell och regional nivå måste 
ge förutsättningar för etisk reflek-
tion på organisatorisk nivå och i 
det patientnära arbetet. När den 
etiska reflektionen tystnar försvin-
ner möjligheten att hantera och 
uppmärksamma de yttersta kon-
sekvenserna av bristande resurser.”

Indholdet af denne fælles ud-
talelse har stor betydning for det, 
vi står for, som sygeplejeetiske råd 
i Norden og i Grønland, og vi hå-
ber, at forståelsen af vigtigheden af 

dette også kommer til udtryk hos 
andre, der læser udtalelsen.

Godt at huske fra denne udta-
lelse er ”Lad ikke den etiske reflek-
sion være tavs. Den etiske refleksi-
on er en forudsætning for at være i 
stand til at tage kloge beslutninger 
i vanskelige situationer.”

Næste nordiske træf bliver til 
næste år 2020 i København. Træf-
fet afholdes i forbindelse med, at 
det danske Sygeplejeetisk Råd har 
jubilæum.
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Udviklingen af sygeplejeetiske 
retningslinjer

Sygeplejeetisk Råd har siden 
sin oprettelse arbejdet med 
udvælgelsen af sygeplejeeti-

ske værdier og etiske retningslin-
jer. Dette er et stort arbejde, som 
kræver mange drøftelser. Rådet 
har fokus på, at værdierne skal 
være inden for rammen af Inter-
national Council of Nurses (ICN) 
og lader sig inspirere af andre nor-
diske sygeplejeetiske råds arbejde. 
Rådets tilgang er, at etiske værdier 
og principper er universelle, men 
at der i udvælgelsen godt kan være 
forskellige kulturelle betydninger 
og samfundsmæssige forskellig-
heder. Retningslinjerne respek-
terer grønlandsk lovgivning og 
tager udgangspunkt i FN’s Ver-
denserklæring om Menneskeret-
tigheder fra 1948. 

Udvælgelsen er en proces, som 
tager tid. Aktuelt arbejder rådet 
med værdierne: Ansvar, omsorg 
og værdighed. Rådet har indtil vi-
dere udarbejdet 3 principper, men 
vil udvikle flere. De 3 principper 
er: selvbestemmelse, omsorg for 
det sårbare liv og anerkendelse i 
mødet.

En professionsetik ændrer sig 
over tid, og rådet anbefaler derfor, 
at værdierne og retningslinjerne 
drøftes og ændres i sammenhæng 

med samfundsudviklingen, lov-
givningen og kommende etiske 
udfordringer. De skal ikke ses som 
statiske elementer, men som dy-
namiske begreber.

De Sygeplejeetiske Retnings-
linjer skal være vejledende i for-
hold til etiske dilemmaer og pro-
blemstillinger, når de opstår i 
udøvelsen af sygepleje indenfor 
rammen af sygeplejerskens virk-
somhedsområde.

Sygeplejerskens virksomheds-
områder er: ”At udføre sygepleje, at 
formidle sygepleje, at lede sygepleje, 
at udvikle sygepleje”. Sygepleje har 
en såvel sundhedsfremmende, 
sundhedsbevarende og forebyg-
gende som behandlende, rehabili-
terende og lindrende karakter.

Retningslinjerne kan medvirke 
til at: 
•  fremme etisk refleksion i dis-

kussioner og overvejelser blandt 
sygeplejersker 

•  styrke sygeplejerskers etiske 
dømmekraft med henblik på at 
udvikle faglig kvalitet 

•  støtte sygeplejersker i situatio-
ner, hvor der skal træffes svære 
valg 

•  sætte fokus på etiske dilemmaer 
og synliggøre etisk praksis.

Eksempler på hvordan man kan 
bruge retningslinjerne
Udøvelse af god etisk praksis be-
tyder, at sygeplejersken, med re-
spekt for selvbestemmelse, skal:
•  respektere patientens valg, her-

under patientens ret til at fravæl-
ge selvbestemmelsesretten 

•  fremme og respektere patientens 
ret til selvbestemmelse, uanset 
dennes individuelle værdier, tro 
og livsmål, forudsat at det ikke 
krænker andres rettigheder og 
livsmål

•  sikre, at patienten modtager og 
forstår den information, der er 
nødvendig for at træffe valg.

Udøvelse af god etisk praksis 
betyder, at sygeplejersken, med 
omsorg for det sårbare liv, skal:
•  medvirke til at beskytte og be-

vare liv og medvirke til at lindre 
lidelse

•  beskytte patienten mod kræn-
kende handlinger, også i situa-
tioner, som indebærer brug af 
tvang, tilbageholdelse eller an-
den rettighedsbegrænsning

•  bistå til en værdig død og med-
virke til, at udsigtsløs behandling 
afsluttes eller ikke iværksættes.

Af Rikke Bruun de Neergaard, Sygeplejeetisk Råd
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Udøvelse af god etisk praksis 
betyder, at sygeplejersken, med 
anerkendelse i mødet, skal:
•  medvirke til at inddrage patien-

tens egne kulturelle værdier, tro 
og livsmål

•  sikre, at patienten kan bruge sit 
eget sprog så vidt muligt.

Det er vigtigt for det sygeple-
jeetiske råd at tydeliggøre, at der 
ikke er klare svar ved svære etiske 
dilemmaer, men at det er nødven-
digt at styrke den etiske refleksion 
for at sikre den bedste sygepleje og 
derved det bedste patientforløb. 
Rådet anbefaler derfor, at sygeple-
jersker og afdelinger indfører etisk 
refleksion, og til dette kan det være 
frugtbart at benytte den etiske re-
fleksionsmodel, som er udviklet af 
det danske sygeplejeetiske råd.
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Faglig udvikling og forskning

NUNAMED 2019

Den 5.-7. oktober blev sundhedskonferencen ’Nuna-
med – en grønlandsmedicinsk konference’ afholdt i 
Nuuk. Den bliver afholdt hvert 3. år og samler for-

skere, fagprofessionelle, studerende, politikere og admini-
stratorer på sundhedsområdet i de arktiske lande. I år var der 
ca. 350 deltagere og der blev afholdt ca. 140 oplæg i 32 tema-
sessioner. Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab havde 
arrangeret temasessionen Patient og Familie. 

I det følgende skriver nogle af oplægsholderne om deres 
emner, som blev præsenteret på forskellige temasessioner.

NUNAMED 2019 
En grønlandsmedicinsk konference 

10. NUNAMED — Bevægelse i Sundhed 
NUNAMED er for alle med aktiv interesse i grønlandsmedicinsk forskning og fin-
der sted i Nuuk den 5.-7. Oktober 2019. 

 
Konferencesproget er fortrinsvis dansk. PhD Summer School er på en-
gelsk. Workshops på både engelsk, grønlandsk og dansk planlægges. 

 
Pris: 3.000 kr. For studerende 1.000 kr. 

 
Frist for indsendelse af abstracts:  

15. august 2019. 
 

PhD Summerschool 2.-4. Oktober 2019: 
Der planlægges forskningskurser på 

PhD  og Masterniveau i tilknytning til 
konferencen.  

 
Optaktskonkurrence April 2019: 
For yngre grønlandsforskere bo-

sat i Danmark. Bedste oplæg 
præmieres med deltagelse i 
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Introduktion
Inddragelse af patienters eget per-
spektiv på deres sygdom udgør en 
vigtig del af den evidensbaserede 
pleje og behandling. Gennem ind-
dragelse støttes patienter i at med-
virke til at træffe beslutninger om 
deres behandling, samt i at inte-
grere sygdom og behandling bedst 
muligt i deres hverdagsliv. Set i det 
perspektiv er sundhed og sygdom 
ofte et familieanliggende. Det er 
derfor vigtigt også at inddrage 
patienternes familie og øvrige net-
værk, hvilket oplæggene på denne 
temasession på forskellig vis bely-
ste. 

Et af oplæggene var ’Sundheds-
professionelle perspektiver på pa-
tientinddragelse i det grønlandske 
hospitalsvæsen’. Det blev fremlagt 
af sygeplejerske, cand.cur. Helle 
Mougaard-Frederiksen (tidligere 
afdelingsleder på sygeplejerskeud-
dannelsen i Nuuk, nu afdelings-
sygeplejerske på retspsykiatrisk 
afdeling i Aarhus), på baggrund af 
undersøgelsen ’Patientinvolvering 
i grønlandsk hospitalspraksis’.

I sin introduktion fortalte 
Helle, at for at gøre den sundheds-
faglige indsats tilgængelig for alle 
borgere uanset baggrund og livs-
førelse, ønsker sundhedsvæsenet i 
højere grad at inddrage patienter 
og pårørende. Men for at det skal 

kunne lykkes, må også de ansattes 
holdninger til og samarbejde med 
patient og familie undersøges. 
Derfor gennemføres et projekt 
i samarbejde mellem Dronning 
Ingrids Hospital og Grønlands 
Center for Sundhedsforskning 
ved Grønlands Universitet, der 
både indeholder udvikling af vi-
den og afprøvning af ny handle-
muligheder. 

Første del består af interview 
med sundhedsprofessionelle om-
handlende hvordan de selv i deres 
kliniske praksis oplever mulighe-
der og barrierer for patientind-
dragelse. I løbet af 2018 gennem-
førte vi (Helle og Lene) derfor tre 
interview og holdt 12 uformelle 
møder med i alt 23 ansatte fra otte 
forskellige hospitalsansatte fag-
grupper: tolke, sekretærer, koor-
dinatorer, sygeplejersker fra både 
sengeafsnit og patienthotel, læger, 
udviklingspersonale og ledere. 

De foreløbige temaer i analy-
sen faldt indenfor følgende om-
råder: Organisering og overgange 
i patientforløbet; Opfattelse af 
patientinddragelse og egen rolle 
i forhold til dette; Forudsætnin-
ger for inddragelse hos patient og 
familie. Vi fandt, at de sundheds-
professionelle har stor interesse 
for at inddrage patienterne. Men 
der er endnu ikke udviklet en fæl-

les forståelse af, hvad inddragelse 
skal og kan bestå i, eller af hvor-
dan inddragelse konkret kan finde 
sted rent praktisk. 

På baggrund af disse resultater 
konkluderede Helle, at inddra-
gelse i hospitalsvæsenet på nuvæ-
rende tidspunkt afhænger af situa-
tionen, og af hvor opmærksomme 
de enkelte ansatte er på vigtig-
heden af at inddrage patienterne 
og deres familier.  Der er derfor 
fremadrettet brug for yderligere 
begrebsafklaring, tværfaglig per-
sonaleuddannelse samt udvikling 
og afprøvning af handlemulighe-
der i praksis.

Temasession på Nunamed: 

Patient og Familie
Af Lene Seibæk, 
lektor og sygeplejerske, ph.d, Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab, Grønlands Universitet
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Procedurer for 
patientinddragelse og 
medmenneskelighed

Formålet med artiklen er at diskutere procedurer i institutionel praksis og deres betydning for at inddrage 
patienter og pårørende som medmennesker i pleje, behandling og rehabilitering. Artiklen sluttes af med et 
konkret forslag til en procedure for samtale, som kan inddrage patienter og pårørende i et gensidigt sam-
arbejde mellem dem og de professionelle. Artiklen er en bearbejdelse af et oplæg holdt på temasessionen 
Patient og Familie på Nunamed konferencen i Nuuk 5. -7. oktober 2019.

Indledning
På Dansk Selskab for Patientsik-
kerhed’s hjemmeside kan man 
læse om en undersøgelse af ho-
spitalslederes perspektiver på 
pårørendeinddragelse i sund-
hedsvæsenet i Danmark. En af de 
interviewede ledere er citeret for 
at sige følgende:

”Klinikere mangler faste ram-
mer, konkrete procedurer og 
redskaber til at arbejde systema-
tisk med pårørendeinddragelse” 
(Dansk Selskab for Patientsikker-
hed). 

De interviewede siger, at der 
blandt mange praktikere er en op-
fattelse af, at de rent faktisk ind-
drager de pårørende – men de 
gør det ikke systematisk. Lederne 
peger på forskellige barrierer for 
inddragelsen såsom frygten for at 
skulle gøre noget nyt, usikkerhed i 
forhold til at overholde tavsheds-
pligten, mangel på tid og mangel 
på opbakning fra kollegerne. Le-
derne peger på et behov for pro-
cedurer for inddragelse af pårø-
rende.

Dilemmaer i praksis
Ovenstående repræsenterer et di-
lemma i institutionel praksis: På 
den ene side har professionelle 
som medmennesker omsorg for 

patienter og pårørende. På den 
anden side har professionelle som 
medarbejdere fagligt definerede 
opgaver, og de skal leve op til insti-
tutionens krav om kvalitet. Disse 
krav er i Danmark og andre vest-
lige sundhedssystemer voksende, 
de bliver i stigende grad formali-
seret i procedurer og retningslin-
jer, og der kræves dokumentation 
for deres udførelse, og alt sammen 
tager det tid og opmærksomhed 
fra omsorgen for patienterne. 

Dette dilemma er afledt af et 
andet dilemma: I vestlige sund-
hedsvæsener er der fokus på be-
handling. Den omsorg for men-
neskers livsmuligheder, som bl.a. 
sygeplejerskeprofessionen har et 
etisk kodeks for (Sygeplejeetisk 
Råd, 2014), bliver ofte ’overrulet’ 
i kampen for at overkomme ar-
bejdsopgaverne i forbindelse med 
behandling. Desuden kan over-
ordnede etiske retningslinjer sjæl-
dent vejlede praksis i konkrete, 
individuelle tilfælde. 

Dilemmaerne omkring ind-
dragelse prøver man nu at tackle 
ved at lægge inddragelsen af pa-
tienter og pårørende i faste proce-
durer på samme måde, som man 
har procedurer for undersøgelser 
og behandling. Spørgsmålet er, 
om procedurer for inddragelse 
kan sikre en medmenneskelig til-
gang til patienter og pårørende i et 
behandlingsorienteret sundheds-
væsen? 

Problemer og muligheder i 
procedurer
Danske sygeplejersker, som kom-
mer til Grønland for at arbejde, 
glæder sig ofte over at slippe for 
den stramme strukturering af 
sundhedspraksis i Danmark. 

En sygeplejerske, jeg intervie-
wede, gav et eksempel fra et onko-
logisk ambulatorium i Danmark: 

En midaldrende mand med 
fremskreden lungekræft havde 
været til kontrol i ambulatoriet. 
Han boede sammen med sin kone 

Dilemmaer:

Medmenneskelig forpligtelse Institutionelle krav

Patientens livsmuligheder Krop og behandling

Konkrete problematikker Overordnede retningslinjer

Af Tine Aagaard, seniorforsker, ph.d., Grønlands Center for Sundhedsforskning
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og ønskede at dø hjemme. Efter 
hans tilstand at dømme havde han 
ikke langt igen. Ifølge procedurer-
ne skulle manden foruden blod-
prøvekontroller og medicinregu-
lering oplyses om livsstilsfaktorers 
indflydelse på hans almentilstand. 
Dette skulle dokumenteres elek-
tronisk. Men sygeplejersken øn-
skede ikke at give patienten denne 
information, da hun mente den 
var fuldstændig irrelevant og en 
hån mod hans situation. Hun 
mente derimod, at manden havde 
brug for en samtale om helt andre 
ting, bl.a. om han og konen var 
forberedt på den sidste tid, om 
hjemmeplejen og praktiserende 
læge var involveret, om der var 
noget, personalet i ambulatoriet 
kunne bidrage med m.m. Men for 
at kunne afslutte udfyldelsen af 
dokumentationsarket skulle syge-
plejersken sætte kryds i felterne, 
der bekræftede, at hun havde givet 
patienten de pågældende livsstils-
råd. Hun skulle altså ’snyde’ syste-
met for at komme videre, da hun 
var uenig i den faglige handling, 
som proceduren foreskrev. Dette 
gav anledning til etiske diskus-
sioner i personalegruppen. Enden 
blev, at en pjece med livsstilsråde-
ne fremover blev udleveret, men 
at sygeplejerskerne herudover 
ydede den omsorg til patienterne, 
de selv fandt etisk forsvarlig. 

Fortællingen er et ekstremt 
eksempel på, hvordan procedurer 
kan stille sig i vejen for selvstæn-
dig tænkning og medmenneskelig 
stillingtagen til interventioner i 
individuelle tilfælde. Men også et 
eksempel på, hvordan procedurer 
kan problematiseres og evt. for-
bedres gennem kritisk stillingta-
gen. Sygeplejerskerne i eksemplet 
forholdt sig til proceduren og tog 
sig tid til at diskutere den ud fra 
en medmenneskelig tilgang til 
patienten, og de besluttede sig for 
at bruge tid på fremover at drøfte 
patienternes individuelle situation 

med dem (om det blev fastlagt 
som en procedure vides ikke). An-
dre kunne have besluttet sig for at 
nøjes med at følge proceduren, fx 
for at få arbejdsdagen til at hænge 
sammen tidsmæssigt, hvilket er 
forståeligt i lyset af tidspres, men 
etisk problematisk.

Hvad er procedurer og formålet 
med dem?
Eksemplet rejser spørgsmålet om, 
hvad procedurer er for noget, og 
hvad formålet med dem er.

De amerikanske sociologer 
Peter L. Berger og Thomas Luck-
mann har beskrevet, hvordan 
samfundets institutioner opstår 
og udvikler sig. Af praktiske grun-
de organiserer mennesker deres 
aktivitet i vaner og rutiner, fordi 
’vanedannelse gør det unødven-
digt hele tiden at gendefinere hver 
enkelt situation skridt for skridt’ 
(Berger & Luckmann, 2004, side 
92). I begyndelsen udgøres insti-
tutionerne af konkrete mennesker 
med konkrete mål. Med tiden 
overleveres de til efterfølgende 
generationer og bliver historiske 
(ibid., side 93). Konkrete institu-
tioner må derfor forstås historisk. 
Fx må det grønlandske sundheds-
væsen forstås ud fra, at det er im-
porteret fra Danmark og derfor er 
behandlingsorienteret.

Berger og Luckmann påpeger, 
at institutionalisering medfører 
social kontrol. Gennem udvik-
lingen af institutionelle procedu-
rer bliver det fastlagt, hvad der 
er acceptabel adfærd i en institu-
tion, både for udøvere og brugere 
(ibid., side 93). Med henvisning 
til det tidligere eksempel kan man 
sige, at den sociale kontrol udø-
vedes gennem proceduren om at 
give livsstilsråd til en kræftsyg pa-
tient. Den sociale kontrol ligger i, 
at der er fokus på krop og helbred. 
Proceduren skal få patienten til 
at passe på sit helbred – selv om 
han som i dette tilfælde har andre 

og vigtigere behov af psykosocial 
karakter. Og patienten vil indrette 
sin adfærd til livsstilsrådene, må-
ske ved at prøve at leve op til dem, 
måske ved at få dårlig samvittig-
hed over ikke at leve op til dem. 
I forhold til medarbejderne kom-
mer den sociale kontrol tydeligt 
til udtryk i eksemplet, hvor det 
kræver en ekstraordinær indsats 
af sygeplejerskerne at overskride 
proceduren.

Berger og Luckmann under-
streger, at institutioners struktu-
rer og udøverne af dem påvirker 
hinanden gensidigt: Institutioner 
er menneskeskabte, men har også 
stor indflydelse på, hvad udøverne 
overhovedet har mulighed for at 
gøre (ibid.). Det betyder, at vi har 
muligheder for at forandre uhen-
sigtsmæssige strukturer – men det 
er ikke op til enkeltindivider, vi 
må udvikle fælles forståelser om 
en god udvikling og arbejde sam-
men for at virkeliggøre forandrin-
ger. Sygeplejerskerne i eksemplet 
havde fx brug for ledelsens opbak-
ning til at menneskeliggøre pro-
ceduren, fordi den nye procedure 
krævede mere tid.

Procedurer og refleksion
Berger og Luckmann mener, at 
menneskers motivation for at 
indordne sig institutionelle struk-
turer og diskurser er, at de brin-
ger orden i en kaotisk verden og 
skaber forudsigelighed. I forhold 
til sundhedspraksis kunne man 
fx sige, at vi – mere eller mindre 
ureflekteret - holder os til de givne 
procedurer for at beskytte os selv 
og få arbejdsdagen til at hænge 
sammen. Denne rutinisering me-
ner Berger og Luckmann ’frigør 
energi til at træffe beslutninger, 
som er nødvendige i visse situa-
tioner’ (ibid., side 92). 

Det er et spørgsmål, om det 
er sådan vores tænkning funge-
rer? Er vi parat til at indordne os 
enhver procedure for at undgå 
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angst for det kaotiske og uforud-
sigelige? Udfører vi rutiner ure-
flekteret? Læringsteoretikeren 
Donald Schön (2001) ville sige nej 
– vi reflekterer hele tiden mens vi 
handler. Sygeplejerskerne i ambu-
latoriet er et eksempel på det:  De 
forholdt sig netop reflekteret til 
den institutionelle procedure og 
valgte at forvalte den ud fra nog-
le overvejelser over, hvordan de 
kunne behandle patienten som et 
medmenneske. 

Procedurer der 
befordrer refleksion og 
medmenneskelighed
Tilbage til spørgsmålet: Kan man 
udforme procedurer, så de opfyl-
der deres positive funktion (af-
lastning af det daglige arbejde), og 
samtidig giver plads til samarbej-
de og medmenneskelighed?

I min egen forskning (Aaga-
ard, 2015) er det blevet klart, at for 
at opnå forståelse for patienternes 
situation, så må man sætte sig ind 
i deres liv helt konkret: hvilke be-
tingelser de lever under, hvilke 
relationer og andre ressourcer, de 
har at støtte sig til, hvilke livsmål 
de forfølger, og hvilke værdier de 
har i forhold til et godt liv. Min 
forskning har også vist, at det 
er en viden, som de professio-
nelle ofte kun sporadisk har. Den 
manglende viden betyder ofte, at 
indsatserne mangler fokus på livs-
kvalitet og medmenneskelighed, 
det kommer let til kun at handle 
om behandling.

Medmenneskelighed handler 
således om at sætte sig ind i pa-
tienternes konkrete hverdagsliv 
og egne perspektiver med henblik 
på at finde løsninger, der er tilpas-
set den enkelte patients ønsker og 

behov – i et gensidigt samarbejde 
mellem de professionelle og pa-
tient og pårørende.

Det kan man godt skabe proce-
durer for. Man kan lave procedu-
rer for samtaler, som går ud på at 
lade patienten komme til orde og 
at undersøge hans konkrete betin-
gelser for at håndtere sin sygdom 
på en måde, der giver mening for 
ham. Den professionelle kan og 
skal give sit faglige bidrag, men 
faglig viden (som fx viden om 
livsstil) kan aldrig være det eneste 

udgangspunkt for samtalen. 
Et skema til samtaleprocedure 

kunne fx se sådan ud:

Med sådan en samtale kan 
man både udnytte fordelen ved 
procedurer og udføre sin prak-
sis med medmenneskeligheden i 
fokus. Fordelen ved samtalen er 
bl.a., at det bliver lettere for de 
professionelle at overkomme de 
barrierer, som lederne i citaterne i 
begyndelsen af artiklen pegede på, 
fx frygten for at skulle gøre noget 
nyt eller manglende opbakning 

Livsbetingelser

Egen opfattelse af 
 nuværende situation

Egen opfattelse af 
 nuværende situation

Dagligdagen før sygdom-
men: Bosted, betydningsfulde 
relationer, arbejde, andre 
betydningsfulde aktiviteter, fx 
fritidsinteresser. 
Fokus på ressourcer.

Patientens egen fortælling 
om vanskeligheder og mu-
ligheder i dagligdagen med 
sygdom.

Hvad har patienten brug 
for støtte til i forhold til at 
komme videre med livet med 
sygdom. Både instrumentel 
støtte som fx til sårpleje og 
medicintagning, men også til 
psykosociale problemer som 
fx konflikter i familien pga 
sygdom. 
Desuden støtte i et større per-
spektiv, dvs støtte til at tage 
beslutninger om det fremti-
dige liv (fx flytning, finde ny 
beskæftigelse, opbygge nyt 
netværk).
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fra kollegerne. Men vigtigst af alt, 
så giver denne form for samtale 
de professionelle masser af viden, 
som de sammen med patienter og 
pårørende kan reflektere over med 
henblik på at tilrettelægge rele-
vante faglige indsatser. Med andre 
ord: En procedure til en profes-
sionel samtale med et medmenne-
skeligt fokus på livskvalitet.
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Udvikling og validering af 
demensudredning i Grønland
Af Inaluk Kleist, læge

Demens er en sygdom be-
tinget af aftagende cere-
bral funktion med grad-

vist nedsat hukommelse (kognitiv 
funktion) og påvirket evne til at 
udføre dagligdags funktioner. Der 
kan også være humørpåvirkning 
og ændret adfærd. Diagnosen 
demens forudsætter svækkelse af 
den kognitive funktion på mindst 
2 områder. Det ene skal være hu-
kommelse, mens det andet kan 
være sprog, orientering, abstrak-
tion, overblik, planlægning, døm-
mekraft, visuospatiale evner (ev-
nen til at opfatte rumlige forhold 
med synet og evnen til at benytte 
viden om rumlige forhold til at 
agere i verden) og tænkning. Den 
nedsatte kognitive funktion skal 
være en betydelig forringelse i for-
hold til tidligere funktionsniveau, 
og den skal medføre påvirkning af 
den daglige funktionsevne.

Udredningen af demens er 
kompleks og påvirkes af bl.a. 
sprog, skolegang, kontekst og kul-
tur. Den inkluderer en grundig 
anamnese og test af kognitive ev-
ner. Eksisterende tests til udred-
ning af demens er valideret i indi-
viduelle kulturkredse, men dette 
mangler for arktiske folk.

Hyppigheden af demens til-
tager med alderen. Levealderen 
stiger i Grønland, og denne stig-

ning forventes at fortsætte. Be-
folkningsfremskrivningen tilsiger 
en stigning på 20% i andelen af 
gamle i Grønland over de næste 
10 år. Stigningen i antallet af æl-
dre betyder, at antallet af kognitivt 
svækkede og demente i Grønland 
stiger.

Det er derfor nødvendigt at 
være beredt til at kunne udføre 
udredning af kognitiv dysfunktion 
og demens under hensyntagen til 
de forudsætninger, der er for såvel 
det grønlandske samfund som for 
det grønlandske sundhedsvæsen.

Vi har gennemgået en proces, 
hvor vi har afholdt et konsensus-
møde og udvalgt 2 redskaber, som 
skulle oversættes og udvikles til 
troværdige versioner på grøn-
landsk. Herunder skulle der tages 
højde for geografi. Der arbejdes 
frem mod screeningsværktøjer, 
der kan bruges i sundhedscentre 
og på regionssygehuse på kysten. 
På lokalsygehuse og i sundheds-
centre er det både danskere og 
grønlændere, der undersøger pa-
tienter. Forskellige tolkninger af 
spørgsmålene af forskellige tolke 
på kysten minimeres ved, at red-
skabet kan læses op på grønlandsk. 
Det oversatte og tilpassede red-
skab på grønlandsk øger reprodu-
cerbarheden og troværdigheden 
af anvendelsen af redskaberne.

Det redskab, der skal bruges i 
sundhedscentrene, er overskueligt 
og kan bruges af alle personaler. 
Hvis man scorer over en bestemt 
grænse, kan patienten blive hen-
vist til regionssygehuset til scree-
ning med det andet redskab. Hvis 
en mistanke om nedsat kognitiv 
funktion bekræftes, kan patienten 
blive henvist til Dronning Ingrids 
Hospital i Nuuk for yderligere ud-
redning.

Central i dette projekt er un-
dertegnede læge. Jeg er født og 
opvokset i Grønland, og havde 
min fulde skolegang i Grønland. 
Jeg har dermed kulturforståelse og 
forudsætninger for at bidrage til at 
udvikle Grønlandske værktøjer og 
algoritmer til demensudredning.
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Sygeplejerskeuddannelsen 
ved Ilisimatusarfik i Nuuk 
optager hvert år ca. 15 stu-

derende, der gennemfører en 
sygeplejerskeuddannelse, som i 
forhold til faglige krav og ETCS-
points er kompatibel med den 
danske uddannelse. 

Det er ofte vanskeligt at rekrut-
tere undervisere til bestemte fag, 
og det har været nødvendigt at 
hente undervisere fra Danmark til 
at varetage undervisningen af de 
naturvidenskabelige fag som f.eks. 
anatomi og fysiologi og mikrobio-
logi. De danske undervisere har 
typisk været i Grønland i en kort 
periode, hvor de studerende har 
modtaget en meget koncentreret 
og intensiv undervisning i faget, 
hvorefter underviseren har forladt 
Grønland og ikke haft yderligere 
faglig kontakt med de studerende.

Det har for mange studerende 
været svært at kapere den meget 
koncentrerede undervisning og 
erhverve sig den nødvendige fag-
lige viden, også fordi det for en 
del af de studerende - på trods af 
gode danskkundskaber - kræver 
ekstra energi og koncentration at 
modtage undervisning på et frem-
medsprog.

Derfor har der fra institutionen 
været et stort ønske om at udnytte 
digitale muligheder for at sikre de 

studerende en mere ”jævn under-
visning” med bedre mulighed for 
refleksion og læringsfremmende 
aktiviteter ind imellem den lære-
rinitierede undervisning. I foråret 
2015 blev der indgået en aftale 
mellem sygeplejerskeuddannelsen 
i Vejle og sygeplejerskeuddannel-
sen ved Ilisimatusarfik, således at 

undervisere på sygeplejerskeud-
dannelsen i Vejle skulle stå for un-
dervisningen i anatomi og fysio-
logi og mikrobiologi primært via 
fjernundervisning.

De studerende på sygeple-
jerskeuddannelsen ved Ilisima-
tusarfik har således siden 2015 
modtaget en stor del af deres un-
dervisning i anatomi og fysiologi 
og mikrobiologi via online un-
dervisning fra undervisere ved 
sygeplejerskeuddannelsen i Vejle. 
Af semesterets i alt 120 lektioner i 
anatomi og fysiologi og mikrobio-
logi blev hovedparten gennem-
ført via fjernundervisning, hvor 

underviseren befandt sig i Vejle 
og de studerende i et klassevæ-
relse i Nuuk, og de to lokaliteter 
var forbundet via fjernundervis-
ningsplatformen Adobe Connect. 
Den øvrige del af undervisningen 
blev afholdt som tilstedeværelses-
undervisning, hvor underviser og 
studerende var sammen på under-

visningsstedet i Nuuk. 
For at fastholde de studerendes 

motivation og aktive deltagelse 
i undervisningen og for at sikre 
underviseren den nødvendige 
feedback på de studerendes læ-
ring i de perioder, hvor undervi-
ser og studerende ikke befandt sig 
på samme lokation, har det været 
nødvendigt at udvikle og afprøve 
didaktiske modeller og under-
visningsformer, der på mange 
punkter afviger fra traditionel til-
stedeværelsesundervisning. For at 
evaluere anvendelsen af disse mo-
deller samt de studerendes udbyt-
te af de første forløb med fjernun-

Af Nabil Karas, 
lektor, cand.scient. ved sygeplejerskeuddannelsen, UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, Vejle, og ekstern 
underviser ved Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab, Ilisimatusarfik

Undervisning af 
sygeplejerskestuderende via 
fjernundervisning
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dervisning blev der i 2019 initieret 
et projekt, som skal være med til 
at afdække disse forhold og fore-
slå forbedringer. Projektet modtog 
bevilling fra Ilisimatusarfiks stra-
tegiske forsknings- og udviklings-
pulje. Dataindsamling er primært 
foregået ved fokusgruppeinter-
views med studerende fra de før-
ste tre hold, som havde modtaget 
fjernundervisning. Foreløbige re-
sultater og konklusioner fra disse 
interviews blev fremlagt på Nuna-
med konferencen i oktober 2019 
og præsenteres i sammendrag 
herunder. 

Resultater
Det blev i undersøgelsen klart, 
at de studerendes fokus i forhold 
til fjernundervisning er et andet 
end institutionens. Hvor institu-
tionens fokus er at sikre de stu-
derende adgang til læringsres-
sourcer og undervisere, så er de 
studerende mere fokuserede på, 
hvordan de bliver fastholdt på stu-
diet og møder studiets krav. Dette 
udtrykker de f.eks. gennem ønske 
om høj grad af tilstedeværelse af 
og tilgængelighed til undervise-
re, læremidler og vejledning. De 
studerende udtrykker desuden, 
at autentiske undervisningssitua-
tioner præget af dialog og nærvær 
fremmer deres motivation og del-

tagelse i undervisning.
Da underviserrollen ved fjern-

undervisning er ændret i forhold 
til den traditionelle lærerrolle, er 
det som underviser nødvendigt at 
udvikle en didaktik, som inddra-
ger de studerende og giver dem en 
mere aktiv rolle i forhold til de-
res læring. Der er desuden behov 
for at udvikle færdselsregler for 
dialog og aktiviteter under fjer-
nundervisningssessioner. Disse 
færdselsregler kan sammen med 
IT-begrænsninger påvirke dyna-
mik og nærvær i undervisnings-
sammenhæng. En del studerende 
fravælger af den grund at deltage i 
fjernundervisningen.

Resultater peger desuden på, at 
de studerende ved studiestart har 
meget forskellige kompetencer 
mht. til studie, sprog og IT, hvilket 
får betydning for deres motivation 
og læring. Studerendes læringsud-
bytte ser ikke ud til at afhænge af 
bestemt IT-udstyr, platform eller 
programmer, men af at disse IT-
rammer selvsagt fungerer, og at de 
udvælges efter didaktiske overve-
jelser.

Konklusion 
Læring i forbindelse med fjern-
undervisningsforløb opstår i et 
samspil, som omfatter dels stude-
rendes kompetencer, oplevelser 

og motivation dels undervisernes 
didaktiske tænkning og rolle samt 
endelig institutionens rammesæt-
ning omkring undervisningen. 
Den pædagogiske litteratur frem-
hæver desuden, at de tre nævnte 
interessenter har forskellige per-
spektiver i forhold til studiet og 
fjernundervisning. Derfor er det 
vigtigt på forhånd at klargøre og 
medtænke disse perspektiver i 
forbindelse med fremtidige fjern-
undervisningsforløb.
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Ernærings- og Motionsrådet 
i Grønland skal arbejde ef-
ter Landsstyrets politiske 

målsætning. Ifølge Inuuneritta II 
er målene, at befolkningen følger 
Ernæringsrådets anbefalinger og 
dermed får en alsidig kost, der 
fremmer sundheden, samt at ud-
viklingen i forekomsten af over-
vægt og fedme bremses. I 2013-
2019 er indsatsen rettet mod: 
•  At børn højst får sodavand, saft, 

slik og chips en gang om ugen. 
•  At andelen af overvægtige børn 

ved skolestart og skoleafslutning 
reduceres. 

•  At forbedre hele befolkningens 
mulighed for at spise en varieret 
kost. 

Ernærings- og Motionsrå-
det rådgiver Naalakkersuisoq for 
Sundhed omkring sammenhænge 
mellem kost, motion og sundhed. 
Rådets opgaver er bl.a. at:

Fremlægge dokumentation 
vedrørende sammenhænge mel-
lem kost, fysisk aktivitet og sund-
hed/sygdom samt viderebringe 
relevante anbefalinger hertil.

Opstille forslag til mål og stra-
tegier for den samlede indsats for 
kost og fysisk aktivitet og med-
virke til udmøntningen af målene.

Medvirke til oplysning og 
rådgivning af befolkningen om 
betydningen af kost og fysisk ak-
tivitet.

Holde sig orienteret om rele-
vante udenlandske institutioner 
og samarbejdspartneres arbejde.

Pege på forskningsbehov inden 
for såvel sundhedsmæssige som 
kulturelle og økonomiske aspekter 
af den grønlandske mad og fysisk 
aktivitet i Grønland.

Sundhed i forhold til kost 
Den traditionelle diæt er stadig 
meget vigtig for den grønlandske 
befolkning, både kulturelt og øko-
nomisk. Den traditionelle grøn-
landske diæt er også vigtig ud fra 
befolkningens sundhedsmæssige 
synspunkt som et middel for folk 
til at få tilstrækkelige næringsstof-
fer, fordi importerede fødevarer 

Ernærings- og Motionsrådet i 
Grønland m.m.
Af Gert Mulvad, 
formand for Ernærings- og Motionsrådet

Gert's friske fiskefrikadeller af torskefars med rejer, blandet med grønlandske rå-mosede kartofler og dertil pyntet med tørret langstilket bladtang :-)  
"Spis mere fisk!"
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1)”Nerisa” betyder ”lad os spise”

mange steder overvejende er til-
gængelige i dårlig kvalitet.

I Grønland tages mange nye 
initiativer baseret på grønlandske 
fødevarer: 
-  I boghandlen kan man se mæng-

der af kogebøger baseret på de 
forskellige grønlandske fødeva-
rer. 

-  Der er mange nye innovative ini-
tiativer til udnyttelse af råvarer. 

-  I alle kommuner er der en årlig 
madfestival med råvarer fra lo-
kale producenter.

-  Fjernsynet tilbyder familierne 
madprogrammer.

-  Et eksempel på fremme af sådan-
ne initiativer er ’NERISA1 - en 
arktisk fødevareklynge’.

NERISA - en arktisk 
fødevareklynge
Fødevareindustrien befinder sig 
i et spændende skæringspunkt 
mellem produktion, innovation, 
sundhed, forskning, iværksætteri, 
kultur og turisme. Mad og madop-
levelser kan således fungere som 
vækstdrivere i mange områder og 
på tværs af brancher.

NERISA giver adgang til et 
netværk af mennesker, der er inte-
resseret i grønlandske mademner. 
Fødevareklyngen giver indsigt i 
mulighederne og udfordringerne 
på fødevareområdet samt øget 
indsigt i den store efterspørgsel ef-
ter grønlandske fødevarer. 

Tang i lange baner.
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NERISA’s medlemmer er me-
get bekymrede over de barrierer, 
som fødevarevirksomheder op-
lever, når de ønsker at omdanne 
en idé til en virksomhed. En af de 
barrierer, der er blevet identifice-
ret, er fødevarelovgivningen, der 
i dag gør det vanskeligt at starte 
småskala madproduktioner eller 
tilbyde madoplevelser til turister.

NERISA har gennem en posi-
tiv dialog med Ministeriet for Er-
hverv & Energi og Ministeriet for 
Fiskeri, Fangst & Landbrug fået 
lejlighed til at fremsætte henstil-
linger til revision af fødevarelov-
givningen.

Fremadrettede mål for 
Ernærings og Motionsrådet
Rådets mål for fødevareområdet 
er på langt sigt følgende:

•  At grønlandske madvarer er in-
kluderet i de offentlige institu-
tioners fødevarevalg.

•  At øge den generelle viden om, 
hvilke fødevarer der er sunde.

•  At øge den generelle viden om 
fødevarehygiejne (korrekt opbe-
varing og håndtering).

•  At øge den generelle viden om 
tilberedningsmetoder, der ska-
ber variation og imødekommer 
kulinariske og ernæringsmæs-
sige behov.

•  Reduktion af forurening og 
fremme af fødevaresikkerhed.

•  At opnå lokale og internationale 
initiativer, der reducerer udled-
ningen af   forurenende stoffer til 
miljøet.

•  At sikre infrastruktur, der frem-
mer brugen af   grønlandske fø-
devarer i hjem, i detailhandlen, 

i institutionerne og i sociale om-
givelser.

•  At informere og træne om fø-
devarehygiejne, opbevaring og 
klargøring af både grønlandsk 
og importeret mad.

•  At give manuel træning i, hvor-
dan grønlandsk og importeret 
mad kan være en del af en diæt, 
der lever op til næringsstofanbe-
falinger.

•  At sikre lokale initiativer til at 
øge fødevaresikkerheden.



2927. ÅRGANG · 2019 # 2



30 TIKIUSAAQ

Sundhedsfremme og fore-
byggelse kommer i mange 
former og tilgange. Nogle 

er funderet i vores etablerede 
velfærdssystem, bl.a. vaccina-
tionsprogrammer, opsøgende 
sundhedspleje og faste tandlæge-
kontroller. Andre tiltag kommer 
fra NGO’er, foreninger og private 
aktører.

Begreberne sundhedsfremme 
og forebyggelse har været drøftet 
tit og fra mange vinkler; ønsker 
vi for eksempel at forebygge syg-
dom, misrøgt og ulykker eller at 
skabe en sundhedsfremmende 
adfærdsændring, der oftest er ge-
neraliseret og anser sundhed som 
et resultat af flere faktorer, eksem-
pelvis områder beskrevet af WHO 
som ”determinants of health”. Ot-
tawa  Charteret definerer dette 
handleperspektiv i sundheds-
fremme som et kerneperspektiv: 

”[T]he process of enabling people 
to gain control over, and improve 
their health […]”. 

“[A]n individual or group must 
be able to identify and to realize 
aspirations, to satisfy needs and to 
change or cope with the environ-
ment”.

De to begreber, sundhedsfrem-
me og forebyggelse, går hånd i 
hånd med de sundhedsfremmen-
de og forebyggende tiltag, som vi 
ønsker at fremme på specifikke 
områder gennem sundhedspæda-
gogik. 

Tit opleves den sundhedspæ-
dagogiske tilgang for målgrup-
pen ”nybagte forældre” dog som 
udfordrende set i lyset af mål-
gruppens mangeartede ønsker og 
behov for ”deltagelse”  og  ”hand-
ling”. Der er en stor diversitet i 
målgruppen ”nybagte forældre”, 
og derfor bør måden at nå alle i 
denne målgruppe indebære en 
bred og mangfoldig vifte inden-
for sundhedsfremmende og fore-
byggende tiltag. Tiltaget MANU 
(Forældreforberedelsesforløb 
udviklet af det grønlandske selv-
styre og sundhedsvæsen) har det 
sigte at være et tilbud for alle og 
ønsker at nå alle småbørnsforæl-
dre i landet. Indholdet i tiltaget 
er i min optik overordentligt re-
levant for alle småbørnsforældre.  
Mangfoldigheden blandt gruppen 
”forældre” er stor, bl.a. ift. uddan-
nelsesniveau, sociale kompeten-
cer, refleksionsevne og motivation 
for forældreskabet. Jeg kan derfor 
kun forestille mig de formidlings-
mæssige udfordringer, der er for 
alle sundheds- og sygeplejersker 

m.m., der arbejder med MANU, 
for kan man med et tiltag og med 
samme materiale nå alle forældre? 
Jeg mener, at der i de sundheds-
fremmende aspekter, der ligger 
i MANU, ligger en vigtig empo-
werment for den enkelte deltager. 
Hvis den enkelte gennem denne 
”sundhedsfremme” oplever øget 
egenkompetence og en forbedret 
sundhed, indfries der derfor lige-
ledes forebyggende mål på mange 
områder. 

Denne artikel omhandler et 
tilbud midt i mellem forebyggelse 
og sundhedsfremme og kan pla-
ceres midt i mellem det private og 
det offentlige. Et tilbud opstartet 
af mig som privat aktør, drevet i 
samarbejde med Kommuneqarfik 
Sermersoqs medborgerhus Illor-
put.

Historien om Babycaféen i 3905 
Nuussuaq 
Fortællingen begynder i foråret 
2017, hvor jeg var på barsel med 
mit eneste barn. Jeg havde tidli-
gere arbejdet som privatprakti-
serede ergoterapeut i Danmark, 
hvor vi tilbød Stimulastik®-forløb 
(se tekstboks om Stimulastik®) til 
private. Dette skabte ønsket om 
at etablere et tilbud i Nuuk, men 
der var et behov for lokaler. Jeg 
fik kontakt med Illorput medbor-

Leg med mening – mening med leg
- Om det sundhedsfremmende tiltag ”Babycafé”

Af Sara Jilsø Fleischer, ergoterapeut
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gerhus i Nuussuaq, og vi havde 
en dialog om, hvordan personalet 
ønskede at have flere aktiviteter, 
som ikke kun havde et kunstne-
risk mål, og at flere i lokalmiljøet 
fik kendskab til medborgerhuset 
og benyttede det regelmæssigt.

Dette blev starten til et forløb, 
der indtil videre har fået lov til 
at fortsætte til udgangen af 2020. 
Til at starte med bestod tilbud-
det af aldersopdelte Stimulastik®-
hold med tilmelding. Holdene 
blev tilbudt 6-8 møder ad gangen 
med 45 minutters Stimulastik®-
undervisning, der fulgte den 
måde, konceptet anvendes i Dan-
mark. Der deltog i alt 74 mødre og 
3 fædre samt deres børn, fordelt 
på 8 hold. Deltagerne skulle selv 
tilmelde sig, og fremmødet var på 
86%. Der blev foretaget evaluering 
i form af semistrukturerede inter-
view med 36 af deltagerne.

Der var stor tilfredshed blandt 
deltagerne med undervisningen, 
særligt med følgende: 
•  Sundhedsfaglig information.
•  Overførbar inspiration til sam-

været med deres børn.
•  Netværksmulighed på tværs af 

sociale og kulturelle skel.
 
Der blev klarlagt en efterspørg-

sel på et uformelt og uforpligten-
de tilbud i nærmiljøet, der imø-
dekommer et socialt behov hos 
aktørerne for netværksdannelse 
og samvær med ligesindede, og 
med en større social diversitet end 
de oplever i fx private netværk, i 
arbejdsregi og i mødregrupper 
sammensat af sundhedsplejen. 
For flere grupper var de fysiske 

rammer en vigtig faktor for delta-
gelse i samvær, da alternativerne 
i barselskulturen ofte enten er 
omkostningsfyldte cafébesøg el-
ler samvær i eget hjem med svin-
gende muligheder ift. forplejning 
og oprydning. 

Konklusionen, som Illorputs 
personale og jeg drog på projek-
tet, var, at der er behov for infor-
mation og inspiration til udvik-
lende og understøttende lege på 
småbørnsområdet. Tilbuddet om 
Stimulastik®-holdundervisning 
imødekom dette. Behovene for 
uformelle mødesteder for hjem-
megående, for at forebygge social 
isolation og imødekomme erfa-
ringsudveksling og netværksdan-
nelse blev synlige på baggrund af 
tilbuddet, men blev ikke dækket i 
holdundervisningen. 

Illorputs personale og jeg me-
ner, at der i Nuuk mangler et rum 
til at imødekomme dette behov. 
Både hos familier med spædbørn, 
men undervejs i forløbet fik vi 
også øjnene op for den gruppe, 
der er i byen, af hjemmegående 
forældre med børn op til skoleal-
deren. 

Tiltaget på spædbørnsområdet 
har vi siden forsat som en åben 
babycafé 3 timer om ugen. Den 
kontinuerlige progressive under-
visning er afløst af mere uformelt 
samvær og legeseancer med in-
spiration til samvær. Jeg er stadig 
tovholder, men prøver at få mange 
andre aktører på banen. For fami-
lier med børn op til skolealderen 
har vi desuden startet en legestue 
en dag om ugen, hvor fokus er 
på idéer til kreativt samvær med 
børn og/eller åben legestue med 

samvær. 
Tilbuddet om babycafé og fa-

ste forløb med Stimulastik® drives 
som et samarbejde mellem for-
eningen Paarsisoq, medborger-
huset ”Illorput” (Kommuneqarfik 
Sermersooq) og firmaet Ergotera-
peuten.gl.

STIMULASTIK® som metode – 
Mening med legen
”Børn er født til bevægelse” - ”Vi 
skal gribe før vi kan begribe” - ”Vi 
lærer med kroppen” er læresæt-
ninger, der vinder mere og mere 
indpas i den måde, vi taler om 
børn og udvikling på; sætninger 
som er i tråd med det udgangs-
punkt vi har som ergoterapeuter, 
og som er argumentet for stimu-
lastikkonceptet. Det er os voksne, 
der skal vise vejen og være de 
kropsligt kulturelle formidlere. At 
vi har tabeller og lister for børns 
motoriske udvikling er en rette-
snor, men ikke en facitliste. Øn-
sker vi, at vores børn skal være 
aktive og bevægelsesglade, må 
vi starte med at få forældrene til 
selv at have ejerskab til bevægel-
sesglæde. Forældrene er dem, der 
lægger byggestenene til barnets 
bevægelsesglæde. En glæde og 
opsøgenhed, der skal drage dem 
i retning af at kunne udfordre sig 
selv kropsligt og udvikle motorik 
og fysisk kunnen. Det er det, de 
skal bygge deres kunnen på, når 
vi gerne vil have børn til at lære at 
tag tøj på, spise deres mad sidden-
de på en stol, kunne tegne og skri-
ve, og når vi senere hen gerne vil 
have dem til at være aktive i sport 
med de sociale og sundhedsmæs-
sige gevinster, det giver. 
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At få bevægelsesglæden ind 
så tidligt som muligt og at styrke 
forældrenes bevægelsesglæde er 
derfor et primært mål med Stimu-
lastik®.

Konceptet er altså ikke en fast 
protokol af øvelser og informatio-
ner, men en samlet beskrivelse af 
et holdtilbud, der ligger indenfor 
den ergoterapeutiske arbejdsram-
me. Undervisningen foregår oftest 
ved, at der er samlet holdaktivitet 
i 20-25 minutter, hvorefter der er 

20-25 minutters fri leg med krop, 
gynger og legetøj. 

Konceptet tilbydes af ergotera-
peuter med forskellige niveauer af 
kompetencer og med forskellige 

praksiserfaringer i rygsækken.  
Mine forløb, både i den struk-
turerede holdundervisning og i 
den åbne babycafé, bygger på det 
originale koncept, men har især 
fokus på elementer omkring over-
førbarhed til lege og samvær uden 
for caféens rammer og på at styrke 

barn-forældre relationen og hand-
lekompetencen hos de voksne del-
tagere. 

Pædagogisk er rummet i ca-
féen præget af at få skabt en af-
slappet tilgang til bevægelse især 
hos den voksne. Parallelproces i 
mit samvær med deltagerne og 
anerkendelse af kropserfaringer 
er noget, jeg vægter højt og højere 
end andre, er min vurdering ved 
sammenligning med andre un-
dervisere på området. Det vil sige 
at min rolle primært har til formål 
at udvise en adfærd overfor foræl-
dre og børn, som forældrene kan 
spejle sig i, og at jeg i min tilgang 
til de voksne har den samme rum-
melighed og kærlighed, jeg håber 
forældrene kan have over for deres 
børn.

Jeg har været så heldig at have 
haft 2 andre ergoterapeuter med i 
den praktiske sparring om de ju-
steringer, jeg har lavet i konceptet 
for at få det tilpasset babycaféfor-
men. Øvelserne og legene i mit 
tilbud ser jeg som at have rod i 
Stimulastik® og Theraplay® med 
tilknytningsteori, sanseintegra-
tion og aktivitetsteori, som det 
teoretiske fundament.

Emner som i mine forløb er i 
fokus: 
•  De basale og de understøttende 

sanser (primært fokus på 
vigtigheden af stimulation 
ift.: Taktil – Proprioceptivt – 
vestibulært).

•  Motorisk udvikling og basale 
reflekser.

•  Arousal.
•  SI (Sensory Integration). 
•  Massage og babytegn.
•  Praktiske lege der understøtter 

den motoriske og sensoriske 
udvikling hos børn. 

•  Motoriske øvelser.
•  Idéer til brug af udstyr.

Fra et teoretisk synspunkt er 
der med andre ord ”en god blan-
ding” af argumenter for legene 

Stimulastik® – gymnastik og stimulation til spædbørn
Overordnet konceptbeskrivelse fra Stimulastik-foreningen

Stimulastik® er et ergoterapeutisk og varemærkeregistreret koncept, 
som handler om stimulation og gymnastik for spædbørn, hvor børn, 
forældre og bevægelsesglæde er i fokus.
Konceptet er udviklet af ergoterapeuter til 0-1-årige børn.
Stimulastik® foregår på småhold, hvor forældrene er aktive sammen 
med deres børn, og hvor ergoterapeuten giver idéer til stimulation af 
barnet gennem leg.
Stimulastik® består af:
En række lege, som styrker barnets sansemotorik, og som er overkom-
melige og enkle at udføre med barnet. De kan nemt udføres hjemme for 
at understøtte og fremme barnets udvikling.
Ergoterapeutens viden om neurologi, udviklingspsykologi, sansning, 
adfærd, sprog og kontakt giver hende mulighed for at vejlede foræl-
drene om barnets nuværende og næste udviklingszone og om hvilke 
aktiviteter, der vil være gode for det enkelte barn.
Mange forskellige ergoterapeutiske redskaber og teknikker til at stimu-
lere de 3 basale sanser: balancesansen, muskel-ledsansen og berørings-
sansen.
I Stimulastik® benytter instruktøren sin ergoterapeutiske viden til at 
træne og stimulere børn med normal udvikling i deres nuværende og 
næste udviklingszone.
Terapeuten benytter sin viden om sansebearbejdning, hjernens udvik-
ling, leg og aktivitet til at stimulere og motivere barnet og give det glæde 
ved at være aktivt. Desuden benytter instruktøren sin ergoterapeutiske 
viden om såvel sundhedsfremme som omgivelsernes betydning, til at 
vejlede forældrene i, hvordan de udnytter dagligdags aktiviteter til at 
stimulere barnet.
Stimulastik® har desuden en positiv effekt på den sansemotoriske ud-
vikling hos f.eks. motorisk usikre børn, børn der er født for tidligt, san-
sesarte børn, børn der er meget urolige eller børn med øreproblemer. 
Visse steder i Danmark findes hold for de 1-3-årige.
Gennem Stimulastik® øger barnet sin bevægeglæde og kropslige erfa-
ring og samtidigt bliver forældrene mere opmærksomme på barnets 
udvikling (stimulastik.dk).
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– men vigtigst for om det lykkes: 
Nærværet! Nærværet hos under-
viseren og nærværet hos foræl-
drene.

En typisk seance i caféen
Ofte er der mellem 10 og 20 mød-
re/fædre. Imens nogle mødre bli-
ver i sofaerne for at amme og/el-
ler spise morgenmad, fordi deres 
børn sover, inviteres de andre til 
at være med til leg på måtterne på 
gulvet. Hvis der ikke er så mange, 
eller vi har god plads på gulvet, in-
viteres de, der har børn der sover, 
til at deltage og bruge en dukke til 
at lege med. Som underviser bru-
ger jeg også en dukke til at vise 
øvelserne ud fra. Sang i alle for-
mer og toner, falsk og rent, bruges 
til at understøtte rytme og spæn-
ding i kroppen og fungerer som 
rammesætning for start og slut af 
mange af øvelserne. 

Indledning 
Øvelserne på gulvet starter med 
barnet liggende på ryggen på gul-
vet, mens vi skaber kontakt til bar-
net. Vi nusser og fortæller vi skal 
lege. Det præciseres, at hvis bør-
nene siger fra, trækker man sig, el-
lers tager man barnet op til sig og 
fortsætter legen. Erfaringen viser, 
at forældrene ofte virker usikre på 
deres egen rolle, når barnet ikke 
vil holde øjenkontakt med dem, 
mens de leger. For eksempel kan 
det være, at barnet får fokus på 
den røde bold, barnet ved siden 
af eller den fjollede nye voksne 
der synger, duften af nybagte bol-
ler etc. Alt det der tager fokus gør 
jo, at det at se på mor ikke er så 
interessant! Derfor italesætter vi 
dette i håb om at få forældrene til 
at slappe af. Øvelserne og legene 
skal være en god oplevelse og er 
idéer til samværet, når de kom-
mer hjem.

Øvelser og lege på gulvet
•  2-3 sange med berøring af 

barnets krop.

•  1-2 øvelser hvor barnet passivt 
krydser midterlinjen.

•  1-2 øvelser som er målrettet 
musklerne, barnet bruger, når 
det vender sig eller kravler 
(gradueres ift. alder).

•  Barnet løftes i hoften og hænger 
med hovedet ned. Op og ned 
3-9 gange.

•  Sang hvor barnet kommer op og 
”flyve” på de voksnes underben, 
og den voksne guides i selv 
at styrke bl.a. bækken, ryg og 
mavemuskler.

•  Kolbøtter.

Det er når vi sidder på gulvet, 
at der til legene bliver sat lettere 
teori på, primært ift. hvilke sanser 
der stimuleres, og hvordan øvel-
serne støtter op om den naturlige 
udvikling og ikke forcerer den.

Øvelser stående
•  Barnet ligger på forælderens ene 

skulder – og barnets overkrop 
stabiliseres efter behov, ved at 
forælderen støtter barnets arme 
eller bryst.

•  1-2 sange og danse i rundkreds 
med barnet på skulderen.

•  1-2 sange og danse i rundkreds 
med barnet i favnen (helst 
maveliggende).

•  1 sang hvor den voksne leger 
”alene” med sit barn.

•  1 øvelse eller leg ved spejl.

Til slut opfordres de til at lege 
selv og f. eks. have fokus på at få 
snurret rundt og gynget i de for-
skellige ophængte gynger.

Afslutning
Som fagperson er jeg ikke i tvivl 
om, at Babycaféen i Nuussuaq 
har sin berettigelse i vores lokale. 
Dette vidner de positive tilbage-
meldinger, det store fremmøde og 
en øget opbakning fra fagpersoner 
ansat i det etablerede velfærds-
system om. Derfor har jeg stor 
tiltro til, at Babycaféen også efter 
udgangen af 2020 har en fremtid. 

Det omhandler ikke blot at være 
sundhedsfremmende, men at 
forebyggelsesarbejdet foretages fra 
flere aktørers side. Det er et vilkår 
i en tid, hvor sundhed er et stort 
marked såvel lokalt som online og 
i det etablerede sundheds- og so-
cialvæsen. Sidstnævnte står stadig 
stærkere end hidtidigt, men bliver 
også udfordret af et øget krav fra 
borgerne og politikerne. Mit håb 
er at forbedre samarbejdet mel-
lem aktørerne i vores land, og at vi 
i fællesskab for målgruppen ”ny-
bagte forældre” skaber helheds-
orienterede sundhedsfremmende 
og forebyggende tiltag, ikke blot 
for barnets skyld, men også for 
primærpersonerne, der agerer 
som rollemodeller for barnets fy-
siske og psykiske velbefindende.

Vi bør i vores arbejde med bor-
gere generelt have et øget fokus på 
krop og bevægelsesglæde og un-
derstøtte den enkeltes ejerskab til 
dette i håbet om, at det medfører 
en øget motivation og initiativ-
tagen.  Dette er gældende for alle 
borgere, vi aktører møder. For 
målgruppen ”nybagte forældre” 
betyder dette at tydeliggøre, at de 
voksne er de kropslige kulturbæ-
rere, og vi er alle ansvarlige for, at 
bevægelsesglæden spreder sig, og 
at vi derfor giver børn noget godt 
at spejle sig i. Vigtigheden af be-
vægelse i børnenes første år bak-
kes op af forskning inden for såvel 
hjerne som læring og tilknytning.

Med psykologen Kjeld Fre-
dens’ ord: ”Barnets verden er be-
vægelse og handling i en sådan 
grad, at man kan sige, at barnet 
tænker på kroppen” (’Læring med 
kroppen forrest’ af Kjeld Fredens).

Ved eventuelle spørgsmål el-
ler ønske om kildehenvisninger:  
Kontakt sara@ergoterapeuten.gl

(Har du læst hele denne artikel 
har du ca. brugt 10 minutter på at 
sidde stille – måske det var tid til 

lidt bevægelse?)
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Sygeplejeetisk Råd ønsker at 
bidrage til at styrke den eti-
ske debat og kvaliteten af 

det grønlandske sundhedsvæsen. 
Derfor ønskede rådet at sætte fo-
kus på sundhedsetik på den grøn-
landsmedicinske konference NU-
NAMED, som blev afholdt i Nuuk 
i oktober. Rådet meldte sig derfor 
som tovholder på en temasession, 
hvor man kunne byde ind med 
oplæg om sundhedsetik.

Sundhedsetik omhandler de 
mange forskellige etiske problem-
stillinger, som findes indenfor 
sundhedsområdet. Det omhand-
ler alle de etiske problemstillinger, 
man møder i arbejdet som sund-
hedsprofessionel. Nogle etiske 
problemstillinger kan være fælles 
for forskellige faggrupper, andre 
adskiller sig ud fra det fagperspek-
tiv, man har. 

Etik handler ikke kun om at 
svare ja eller nej til en handling el-
ler beslutning, men om at kunne 
argumentere og begrunde hand-
linger og beslutninger ud fra eti-
ske værdier og retningslinjer. Eti-

ske problemstillinger kan handle 
om alt fra emner som værdig død, 
etiske dilemmaer og menneske-
syn, til udviklingen af etiske ret-
ningslinjer i klinikken. 

Tema sessionen indeholdt for-
skellige spændende oplæg

Det første oplæg havde titlen: 
”Demens, etik og teknologi” og 
blev afholdt over skype af  Karin 
Christiansen, som er uddannet fi-
losof og arbejder som forsknings-
leder på VIA University College. 
Oplægget satte fokus på en række 
etiske udfordringer og dilemmaer, 
som kan optræde, hvis man væl-
ger at anvende forskellige teknolo-
giske løsninger (som fx. sociale ro-
botter) til at varetage traditionelle 
sygeplejefaglige funktioner og rol-
ler. Der blev stillet spørgsmål som: 
Hvordan skal vi forstå begrebet 
omsorg i sygeplejen, når de nye 
teknologier for alvor rulles ud? Er 
det en skrøne at tale om risikoen 
for ’kolde’ hænder, når tiden til 
omsorg i forvejen er knap pga. 
manglende ressourcer, og mang-
len på uddannet sundhedsperso-

nale er stor? Hvordan finder vi en 
passende balance, så det enkelte 
individs værdighed altid respek-
teres?

Det andet oplæg var et engelsk-
sproget oplæg med titlen: ”Multi-
disciplinary approach – ethical 
reflection and cooperation” af 
Ulla Timlin, som er sygeplejerske 
og forsker. Oplægget omhandlede 
et forskningsprojekt på tværs af 
lande i Arktis og vigtigheden af 
at inddrage løbende etiske reflek-
sioner, både i samarbejdet mellem 
tværfaglige forskere og i inddra-
gelsen af lokalbefolkningerne.

De næste to oplæg blev afholdt 
af medlemmer af Sygeplejeetisk 
Råd i Danmark, som havde taget 
imod en invitation om at deltage 
i temasessionen. Det første oplæg 
havde titlen: ”(Etiske) dilemmaer 
i forhold til at forske i eget prak-
sisfelt” og blev afholdt af Lisbeth 
Aaskov Falch. Her blev der drøf-
tet, hvilke etiske dilemmaer, der 
kan opstå i forbindelse med at 
forske i eget praksisfelt, som sy-
geplejerske omkring den ældre 

Sundhedsetik på NUNAMED

Af Rikke Bruun de Neergaard
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medicinske patient. Det andet 
oplæg havde titlen: ”Værdighed 
ved livets afslutning” og blev præ-
senteret af sygeplejerske Charlotte 
Hald. Dette oplæg stillede spørgs-
mål som: hvis man siger, at et pa-
tientforløb er uværdigt, betyder 
det så, at mennesket i situationen 
er uden værdi? Hvem definerer, 
om en situation er værdig? Er det 
patienten selv? De pårørende? De 
sundhedsprofessionelle? Oplæg-
get anbefalede inddragelse af pa-
tienten - hvad ønsker patienten 
selv?

Afslutningsvis præsenterede 
Sygeplejeetisk Råd i Grønland et 
oplæg, der omhandlede udviklin-
gen af rådet.  Pauline Olesen og 
Birthe Kølle præsenterede rådets 

formål og mange forskelligartede 
opgaver. Rådet fortalte blandt 
andet om sine anbefalinger i for-
hold til politiske drøftelser om, 
hvorvidt der skal indføres aktiv 
dødshjælp i Grønland. Rådet an-
befaler, at der ikke indføres aktiv 
dødshjælp i Grønland, men at der 
udvikles en palliativ indsats med 
kliniske retningslinjer, fokus på 
begrebet værdig død, at afbryde 
udsigtsløs behandling og fokusere 
på patientinddragelse.

Rådet beskrev også, hvilke 
etiske problemstillinger det har 
mødt igennem sit arbejde, såsom: 
etisk stress, brugen af sociale me-
dier, udsigtsløs behandling, vær-
dig død, manglende selvbestem-
melse og ulighed i sundhed.

Det var alt i alt meget spæn-
dende og et stort arbejde at være 
tovholder på en temasession, og 
rådet var meget glade for den sto-
re publikumstilslutning. Vi havde 
desværre ikke fået indlagt nok tid 
til fælles drøftelse efter oplæggene. 
Det ville have været godt med mu-
lighed for efterfølgende at kunne 
drøfte problemstillinger med del-
tagerne på konferencen. Dette vil 
vi huske på til en anden gang.
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En dygtig sygeplejerske  
begår også fejl
Tina Nielsen, cand.scient.adm., 
patientsikkerhedskonsulent, Styrelsen for Sundhed og Forebyggelse

Fejl
Blodet forlader hovedet, blikket 
flakker, og man tænker: Det skete 
bare ikke! Øjeblikket de fleste har 
oplevet. Det øjeblik, hvor følelsen 
af at begå en fejl er en realitet. 

Bare smagen af ordet fejl, det 
er noget af det værste. Negativt, 
angstfyldt og tåkrummende. 

De sidste 20 år har man inter-
nationalt, med mere eller mindre 
succes, forsøgt sig med definitio-
ner, der er mere positivt klingende 
end ordet fejl – utilsigtede hæn-
delser. 

 
”En begivenhed, der er en følge af 
behandling eller ophold på syge-
hus, og som ikke skyldes patientens 
sygdom, der samtidig enten er 
skadevoldende eller kunne have 
været skadevoldende, men forin-
den blev afværget eller på grund 
af andre omstændigheder ikke 
indtraf. Utilsigtede hændelser om-
fatter både på forhånd kendte og 
ukendte hændelser og fejl (Dansk 
lovgivning Bekendtgørelse nr. 451, 
2007)”. 

Ingen kan lide at sige, at de har 
begået en fejl. Men alene det, at 
man vælger at pakke virkelighe-
den ind i pænere begreber, giver 
en ide om, hvor svært det er at 

tale om. For hvorfor ikke kalde en 
spade for en spade? 

På grønlandsk oversættes en 
fejl til ”kukkuneq”. 

I det grønlandske sundheds-
væsen har man adopteret begre-
bet utilsigtet hændelse. Det giver 
visse udfordringer, når begrebet 
oversættes til grønlandsk. Over-
sat til grønlandsk hedder begrebet 
”siunertaanngittumik kukkuneq”, 
som betyder ”utilsigtet fejl”. Når 
man oversætter utilsigtet hændel-
se direkte, ”pisoq pisussaanngik-
kaluartoq”, betyder det ”noget som 
sker som ikke er tilsigtet”. Disse 
sætninger giver ikke et klart bil-
lede af, at det omhandler patient-
relaterede hændelser, og det kan 
også være en hændelse, der nåede 
at blive afværget. Et andet forslag 
er begrebet ”siunertaanngittumik 
iliuuseqarneq”, som direkte over-
sat betyder ”en handling, som 
ikke er meningen”. Denne defini-
tion tegner heller ikke et præcist 
billede af, hvad der tales om, da 
det også kan være en manglende 
handling, der udløser en fejl, så 
det bliver en ”utilsigtet manglende 
handling”.  

En dialog, der på den bag-
grund drøftes igen og igen i det 
grønlandske sundhedsvæsen er, 
hvordan begrebet utilsigtet hæn-

delse skal forstås, og der er næsten 
lige så mange forskellige forståel-
ser, som der er hospitalsafdelinger. 
Der er derfor behov for uddybning 
på dette område for at komme i 
mål med, at sundhedspersonale i 
fremtiden har forståelsen af, hvad 
en fejl er, og hvornår det forventes 
at fejlen indberettes. 

Den latente og den aktive fejl
En latent fejl er en skjult fejl, der 

er indlejret i systemer, udstyr, fysi-
ske rammer og organisationer, og 
som kan udløses i bestemte situa-
tioner eller ved en aktiv handling. 
Latente fejl kan være en følgevirk-
ning af eksempelvis en overordnet 
ledelsesbeslutning, apparaturfejl 
eller procedurefejl (Dansk Selskab 
for Kvalitet i Sundhedssektoren, 
2002).

En aktiv fejl er en fejl, der er 
udløst af en aktiv handling, udført 
af en person med direkte patient-
kontakt. Fejlen kan være resultatet 
af såvel handlinger som undladel-
ser. 

Præstationsrelaterede fejl
Den danske forsker Jens Ras-

mussen opdeler de præstations-
relaterede fejl i de rutinebaserede, 
de regelbaserede og de vidensba-
serede hændelser (Rasmussen, 
1997).  
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Den rutinebaserede hændelse
”Sterilt vand i stedet for NaCl var 
sat op i IV-infusionssæt1”.

Ved den rutinebaserede hæn-
delse opstår ”svipsere og upsere”, 
hvor man ubevidst gør noget 
forkert, eksempelvis som i oven-
stående hændelse. En tænkelig 
faktor for, at hændelsen skete, 
kunne være, at sundhedsperso-
nen gik i sine egne tanker og tog 
sterilt vand ud af skabet, og fordi 
det lå tæt ved NaCl, og poserne 
lignede hinanden, blev det posen 
med sterilt vand, der blev sat op i 
IV-infusionssættet. Travlhed kan i 
dette tilfælde også være en faktor, 
således at man foretager en hurtig 
automatisk handling og dermed 
ikke når at danne sig et overblik 
over, hvilket præparat man tager 
ud af skabet. 

Den regelbaserede hændelse 
”Patient indlagt under forkert 
CPR-nummer. Patient indlagt 
under 2703752-xxxx. Patienten 

indlagt med apopleksi og afasi og 
kunne derfor ikke selv oplyse CPR-
nummer. Patienten havde fået 
påsat identifikationsarmbånd”. 

Ved den regelbaserede hæn-
delse kan hændelsen være opstået 
på baggrund af manglende proce-
durebeskrivelse eller procedure-
brud. I eksemplet har man glemt 
at tjekke patientens identifikati-
onsarmbånd og dermed afveget 
fra den typiske arbejdsgang ved 
patientidentifikation. Det kan 
også være, at der ikke foreligger 
nogen retningslinje for området. 
Hændelser omkring patientiden-
tifikation i sundhedsvæsenet er 
en klassisk fejl, vi ofte støder på – 
både i Grønland og internationalt. 

Fejlidentifikation resulterer i 
forsinkelser, hvis der fx er taget 
blodprøver registreret på en an-
den patients cpr-nr., eller patien-
ten kan risikere at få den forkerte 
medicin.

Selvom det kan virke lidt kun-
stigt, når man kender patienten, 

eller patienten har været ind-
lagt længe, så skal patienten som 
grundregel selv sige sit navn og 
personnummer, før der gives me-
dicin, tages blodprøve eller noget 
helt tredje. Hvis dette ikke er mu-
ligt, fx hvis patienten er bevidst-
løs, så inddrages i dette tilfælde de 
pårørende3. 

Den vidensbaserede hændelse
”Patient med immobilitet har 
siden i går aftes haft tynd afføring i 
bleen. Bleen blev først skiftet dagen 
efter. Patientens lagner er beskidte 
med tørret afføring, og omkring 
enden er der også tørret afføring. 
Man kan se hun har ligget i af-
føring i mange timer”. 

Den vidensbaserede hændelse 
kan potentielt være opstået ved, 
at sundhedspersonalet ikke har 
den tilstrækkelige kompetence til 
at udføre de opgaver, der er koblet 
til hændelsen, eller der efterlyses 
mere uddannelse for sundheds-
personalet på området. 

Hygiejne fylder meget i hver-
dagen i et sundhedsvæsen. Dels 
for at mindske risikoen for smit-
te, da der er mange modtagelige 
patienter med svækket immun-
forsvar, og dels for at understøtte 
patientens personlige hygiejne og 
dermed selvrespekt, velvære og 
trivsel. Det bør derfor være et in-
diskutabelt krav ved indlæggelse, 
hvis patienten midlertidigt eller 
varigt ikke er i stand til at varetage 
personlig hygiejne, at tilbyde pa-
tienten den nødvendige hjælp på 
de områder, hvor den personlige 
funktionsevne er utilstrækkelig. 
På trods af dette sker hændelser 
som denne alligevel. Andre fakto-
rer, som ikke vedrører manglende 
kompetencer eller utilstrækkelig 

1 Citateksemplerne tager udgangspunkt i indberettede hændelser i sundhedsvæsenet og enkelte eksempler fra det danske sundhedsvæsen. De kan være 
tilpasset, således at pointen tydeliggøres eller omskrives for at sikre anonymiteten for patient og medarbejder. Årsagsfaktorerne er beskrevet ud fra et 
skøn og kan derfor ikke sammenlignes med den autentiske analysebehandling.

2 Fiktivt cpr-nr.

3 Isbar tjekliste – Sikker mundtlig kommunikation om patientens helbredstilstand kan med fordel anvendes (Dansk selskab for patientsikkerhed, 2019).
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instruktion, kan være faktorer 
såsom akutte afbrydelser. Eksem-
pelvis kan en eller flere akutte og 
dårlige patienter skubbe vanlige 
rutiner på et sengeafsnit. En an-
den patient kunne være blevet 
akut dårlig, og personalet være 
blevet optaget af de opgaver, der 
var akut krævende. Ved vagtskif-
tet var den dårlige patient i fokus, 
hvilket kunne have været medvir-
kende til, at nattevagterne ikke fik 
besked om patientens status på 
personlig hygiejne. På grund af 
den dårlige patient var der i nat-
tevagten opstået ekstraordinære 
opgaver, hvorfor tilsyn til hver 
patient ikke foregik efter vanlig 
rutine. 

Latente fejl – systemfejl og 
udstyr
De senere år er der kommet ny 
viden om betydningen af de sy-
stemiske og fysiske rammer for 
patientsikkerheden, således at 
utilsigtede hændelser ikke kun 
relateres til den menneskelige fak-
tor, men ligeledes til, at systemer, 
udstyr samt fysiske rammer kan 
være en udløsende faktor for en 
utilsigtet hændelse.  

Den systembaserede hændelse 
og udstyr
 ”Medos4 serveren havde nedbrud i 
5 timer. Alle henvisninger, der blev 
bestilt i Cosmic i det tidsrum, kom 
ikke videre til Medos. Derfor skal 
disse henvisninger genfremsendes 
til Medos, før de kan ses”. 

Sundhedsteknologi og øget 
brug af avanceret udstyr er tveæg-
get. Teknologien besidder poten-
tialet for at forbedre sundhedsvæ-
senet, men også for at introducere 
nye risikofaktorer, som kan påvir-
ke patientsikkerheden.

En systembaseret hændelse 
kan eksempelvis være et it-ned-

brud, hvor der er risiko for, at 
patientsikkerheden udfordres. 
Konsekvenser ved et nedbrud 
kan som i eksemplet være, at alle 
henvisninger skal genfremsendes. 
Hvis henvisningerne ikke frem-
sendes, risikerer de at blive tabt i 
cyberspace. 

Der er sjældent én årsag 
Det er sjældent, der er én årsag til 
en hændelse. Snarere er det flere 
hændelser, som perler på en snor, 
der til sidst udløser den endelige 
hændelse. Årsagerne kan være 
flere forskellige faktorer, og fakto-
rerne behøver ikke udelukke hin-
anden. 

Ved eksempelvis en bilulykke 
er det som oftest også flere bag-
vedliggende faktorer, der udløser 
ulykken. Det kan være psykologi-
ske tilstande som risikovillighed, 
uopmærksomhed og manglende 
erfaring; fysiologiske tilstande 
som spiritus, narko, fysisk sygdom 
eller træthed; det kan også invol-
vere faktorer, som ikke har noget 
med personen at gøre, men køre-
tøjet, fx køretøjets konstruktion 
og dets generelle stand; det kan 
være vejen og dens udformning 
og vedligeholdelsesmæssige stand 
og dens omgivelser med grøfter 
og sving; sidst kan vejret være 
en udløsende faktor, såsom glat 
føre, tåge, stærk blæst, mørke eller 
blændende sol. 

I mit job som patientsikker-
hedskonsulent oplever jeg også en 
tendens til blinde vinkler, når det 
omhandler fejl, der sker gentagne 
gange. Når jeg giver eksempler på 
fejl og spørger, om det ikke er en 
utilsigtet hændelse, bliver spørgs-
målet ofte besvaret med: ”Nej, for 
det sker jo hele tiden”, eller: ”Hvis 
vi skal indberette det, så kunne vi 
jo ikke bestille andet”. Men poin-
ten er lige netop, at hvis perso-

nalet tager sig tid til at indberette 
fejlene, så vil antallet efterhånden 
falde, hvis vi er proaktive og fore-
bygger, at fejlene sker. 

Elektronisk indberetning af en 
utilsigtet hændelse
I det grønlandske sundhedsvæsen 
anbefales det, at alt personale – 
både autoriseret og ikke autorise-
ret - indberetter utilsigtede hæn-
delser, som man selv er involveret 
i, opdager eller er blevet opmærk-
som på. 

Indførelse af et elektronisk 
indberetningssystem for utilsig-
tede hændelser i det grønlandske 
sundhedsvæsen blev etableret i 
maj 2017. Systemet anvendes til 
at skabe et overblik over antal og 
arten af utilsigtede hændelser, der 
sker i sundhedsvæsenet. Formå-
let er ikke at placere skyld, men 
at forebygge gentagelser. Det gø-
res bedst, når vi har en viden om, 
hvad det faktisk er for nogle hæn-
delser, der sker, og dernæst har en 
dialog om, hvordan vi undgår, at 
de sker igen. 

EU kommissionen vurderer, 
at dårlig patientsikkerhed udgør 
et alvorligt folkesundhedspro-
blem samt en stor økonomisk be-
lastning for sundhedsvæsenet. I 
Canada er utilsigtede hændelser 
i sundhedsvæsenet den tredje-
største dødsårsag (Canadian Pa-
tient Safety Institute , 2018). Det 
samme gør sig gældende i USA 
(Slawomirski, Auraaen, & Kla-
zinga, Marts 2017) og knap hver 
tiende patient bliver udsat for en 
utilsigtet hændelse i sit møde med 
det danske sundhedsvæsen (Mi-
nisteriet for Sundhed & Forebyg-
gelse, 2014).

Sådanne analyser er endnu 
ikke målbare i en grønlandsk kon-
tekst, men siden sundhedsvæse-
net etablerede muligheden for at 

4 Booking system
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indberette en utilsigtet hændelse 
elektronisk, er der indberettet 
22005  hændelser, hvilket i gen-
nemsnit er 4,5 indberetninger 
hver dag. 

Typiske hændelser der indbe-
rettes og går igen er: 
•  Medicinfejl
•  Patientidentifikation og ombyt-

ning af patienter 
•  Fejl der sker i forbindelse med 

skift i patientforløb eller over-
gange mellem enheder i sund-
hedsvæsenet. 

•  Dokumentation og registrering 
i Cosmic6. 

Fejl er justerbar læring
Læring og lyst til forbedring star-
ter hos os selv. En dygtig sygeple-
jerske tør og er villig til at se sig 
selv efter i sømmene og rette blik-
ket indad og spørge sig selv: Hvor-
dan kan jeg blive en bedre syge-
plejerske indenfor de muligheder, 
jeg har til rådighed?

Som hjælp til at drage læring 
af en utilsigtet hændelse er der en 
række analyseværktøjer, der kan 
anvendes. Et af værktøjerne er for-
bedringsmodellen7. Den består af 
fire spørgsmål og en PDSA8 cirkel. 
Modellen har den fordel, at man 
kan tilpasse forandringstiltaget til 
lokale forhold. Ydermere kan den 
anvendes til fx et personalemøde 
eller et MED-møde9, hvor sund-
hedspersonalet inddrages i ana-
lyse og forbedringstiltag. Se ek-
sempel på, hvordan modellen kan 
anvendes, i nedenstående.  

De fire spørgsmål

1. Hvad ønsker vi at opnå?
•  Fx. nedbringe morfikasvind i 

medicinrum på sengeafsnit. 

2.  Hvornår ved vi, at en 
forandring er en forbedring?

•  Vi kan se på, hvor vi er lige nu 
og afgøre, om vi har et problem.  

•  I 2019 er der indberettet 2210 

hændelser om morfikasvind i 
medicinrummet. 

•  To sengeafsnit benytter samme 
medicinrum = mange brugere. 

•  Morfika er placeret flere steder i 
rummet.  

3.  Hvilke forandringer kan 
iværksættes for at opnå 
forbedring?

•  Afdelinger får eget medicinrum 
= færre brugere. 

•  Elektronisk lås på medicinrum-
met. 

•  Morfika placeret ét sted i et låst 
skab med elektronisk lås.

•  Kun stuegangsgående sygeple-
jerske og ansvarshavende syge-
plejerske har adgang til morfika. 

•  Sikre og ensartede arbejdsgange. 
•  Morfikaoptælling dagligt og me-

dicinservice to gange ugentligt. 
•  Bestået medicinkursus som for-

udsætning for adgang til medi-
cinrum. 

4.  Opnåede man den ønskede 
forbedring? 

Opsummér efter et rum tid. Hvor-
dan gik det?

 Skal der andre indsatser til? 
I så fald starter man igen ved 
spørgsmål 1. Hvad ønsker vi at 
opnå?
•  Færre brugere i medicinrum.
•  Introduktion og undervisning i 

medicinhåndtering og adfærd i 
medicinrum.

•  Ensartet arbejdsgang ved morfi-

5 Dataudtræk fra november 2019.

6 Journalssystem.

7 Langley et.al. 2009.

8 Figur 2. Kvalitetscirkel: Plan, do, study, act.

9 Medarbejderinddragelsesmøder i sundhedsvæsenet.

10 Fiktivt tal.
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kahåndtering. 
•  Færre utilsigtede hændelser der 

vedrører morfikasvind i medi-
cinrum.

En dygtig ledelse griber fejlen
Der er stor forskel på, hvordan le-
delser vælger at bruge de utilsig-
tede hændelser, og hvordan per-
sonalegruppen inddrages, efter 
at hændelsen har fundet sted. På 
nogle afdelinger opfattes fejl som 
en uundgåelig del af jobbet, på an-
dre afdelinger eksisterer de stort 
set ikke – i hvert fald ikke erken-
delsen af dem. 

Motiverende er det sjældent, 
når ledelsen anvender opdragelse 
og ”løftet pegefinger”-metoden el-
ler ligefrem meddeler deres sund-
hedspersonale, at de ikke skal re-
gistrere utilsigtede hændelser. 

Ledelsesstilen har stor betyd-
ning for, om medarbejderne føler 
sig mødt og har tillid til at gå til 
deres leder, når de observerer en 
arbejdsgang, der ikke fungerer, 
eller stressfaktorer gør, at de er 
bange for at begå fejl i hverdagen. 
Hvis sundhedspersonalet ikke fø-
ler sig mødt af deres leder, kan de 
opleve, at indberetning af en util-
sigtet hændelse er deres sidste håb 
om, at nogen et eller andet sted vil 
se det og kæde tingene sammen.

”Hvis man ikke har et system til at 
tage sig af personalet, finder per-
sonalet uhensigtsmæssige måder 
til at beskytte sig selv. De reagerer 
med at kaste skylden på andre 
kollegaer eller på patienten og gå i 
forsvarsposition” (Wu, 2000).

Ledelsesopbakning er derfor 
afgørende, og ledelse overalt i et 
sundhedsvæsen har et stort an-
svar for at fremhæve, at utilsig-
tede hændelser og kvalitetsløft i 
patientsikkerhed er et højt prio-
riteret område. Det er ligeledes 
vigtigt, at ledelsen understøtter sit 
personale – også i stressede perio-
der - i at indberetning af fejl er en 

vigtig brik til at forebygge fejl.  

Det er menneskeligt at fejle 
Sygepleje er af såvel sundheds-
fremmende, sundhedsbevarende 
og forebyggende som behand-
lende, rehabiliterende og lindren-
de karakter (Sygeplejeetisk råd, 
2014).

Som sundhedsperson kan man 
være overbevist om, at alle fejl kan 
undgås, og at man er perfekt. På 
den anden side er der en virke-
lighed, hvor fejl i den kliniske be-
handling er et faktum. I et system 
som et sundhedsvæsen fyldt med 
kompleksitet, økonomiske restrik-
tioner og etiske beslutninger er fejl 
uundgåelige (Dekker, 2009). 

Måske er du ny sygeplejerske 
i et kort vikariat eller en fastansat 
sygeplejerske med mange skif-
tende kollegaer. På ét tidspunkt 
skal du håndtere en masse infor-
mation, på andre tidspunkter står 
du uden de informationer, du har 
brug for. Du skal navigere i et 
komplekst system med store geo-
grafiske afstande mellem dig og 
dine kollegaer, med patientforløb, 
der kan strækker sig over mange 
overgange, før behandlingen er 
i mål, og med it-systemer, som 
ikke altid samarbejder, eller som i 
korte perioder ikke kan anvendes 
pga. dårlig internetforbindelse. 

Ofte er du bindeled mellem 
en dansk læge og en patient, som 
kun forstår grønlandsk. Din tid er 
begrænset, og du har brug for at 
være så effektiv som muligt. Du 
skal konstant træffe beslutninger, 
som påvirker patienters liv, og 
hvor der vil være en risiko for fejl-
diagnoser eller fejltolkninger. 

Sidst, men ikke mindst er vi 
mennesker og alene af den grund, 
kan fejl ikke undgås (Helmreich, 
2002). 

Når de dårlige følelser rammer
Som sundhedspersoner håndterer 
og oplever vi fejl forskelligt. Men 
for nogen kan oplevelsen være 

meget ubehagelig, hvis man har 
været involveret i en fejl, som po-
tentielt har bragt en patient i fare. 
Hændelsen berører ens faglige 
stolthed, og følelser som skam, 
skyld og selvbebrejdelse kan fore-
komme. Angst for at patienten er 
sur på dig, at dine kollegaer synes 
du er en dårlig sygeplejerske, eller 
at du mister dit job er ofte en side-
effekt, når man er involveret i en 
utilsigtet hændelse (Hall & Scott, 
2012). 

Flere studier viser, at en util-
sigtet hændelse igangsætter vores 
forsvarsmekanismer, hvilket des-
værre kan have en negativ effekt 
på patientsikkerhed. Det kan være 
mekanismer som: 
At holde fejl hemmelige for 
andre. 
At undgå lignende patientforløb 
eller arbejdsgange. 
•  Lav selvtillid i relationen mel-

lem en selv, patienter og pårø-
rende. 

•  Øget alarmberedskab overfor 
sin egen og andres faglighed. 

•  Overvejelser over om sygepleje-
faget er det rette job. 

•  Generel frygt for at lave nye fejl. 
(Seys, Wu, Van Gerven, Vleugels, 
Euwema, & Panella, 2017)

Hvad skal jeg sige?
Det kan være svært at få sagt det 
rigtige til patient, pårørende og 
kolleger efter en utilsigtet hæn-
delse. Og mange vælger helt at 
lade være med at sige noget. Det 
er ikke godt nok. Vi er som sund-
hedspersoner forpligtet til at tage 
vare på patienter, pårørende og 
hinanden, når hændelserne fore-
kommer. 

Undskyld 
Litteraturen viser, at undskyldnin-
gen spiller en positiv rolle, når der 
er sket en utilsigtet hændelse med 
patientskade. Undskyldningens 
fravær eller tilstedeværelse kan 
være afgørende for, om patienter 
og pårørende kan få bearbejdet 
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hændelsen, og om de vælger at 
indgive en patientklage. 

En åben dialog med patienten 
om hændelsen kan skabe mening 
i kaos. Den kan ligeledes være et 
udtryk for, at sundhedspersonen 
anerkender fejlen og lærer af den, 
så den ikke sker igen. 

Dette kan samlet være med 
til at genskabe patientens tillid til 
sundhedsvæsenet og det videre 
patientforløb (Bjørnsson, 2008).

Hvordan har du det?
For langt de fleste sundhedsper-
soner, der har været involveret 
i en utilsigtet hændelse, er det 
tilstrækkeligt at tale oplevelsen 
igennem med en kollega. Tilbyd 
den involverede kollega at over-
tage patienten, og vær med til at 
sikre, at patienten er ok. Spørg ind 
til din kollegas følelsesmæssige til-
stand og tilbyd almindelig empati 
og omsorg. 

Det anbefales, at  nærmeste 
leder  opfordrer personalet til at 
tale åbent omkring hændelsen og 
derved få personalet til at reflek-
tere over, hvordan man sammen 
på afdelingen kan forhindre, at 
en lignende hændelse sker igen. 
På den måde kan man nedbringe 
rygtesnak, som er en belastning 
for det involverede personale og 
hele arbejdsmiljøet i afdelingen 
(Kjeldsen, 2007).   

Vi er på vej, men ikke i mål
I det grønlandske sundhedsvæsen 
er det et mål for os at skabe et mil-
jø, der skal være trygt og sikkert 
både for patienten og sundheds-
personen. For at komme i mål 
må vi gøre op med kulturen om, 
at fejl er noget man skammer sig 
over. Dette fordrer, at vi skal hjæl-
pe hinanden til at skabe åbenhed, 
ærlighed og dialog omkring de 
fejl, der sker i sundhedsvæsenet; 
en sund fejlkultur, som er baseret 
på en accept af, at fejl kan ske og 
vil ske. Når fejlene kommer frem 
i lyset, kan fejlene minimeres eller 

måske endda elimineres. Vi er på 
vej, men ikke i mål. 

Hvis man har interesse i at 
læse mere om patientsikkerhed og 
håndtering af utilsigtede hændel-
ser, kan nedenstående anbefales: 

https://patientsikkerhed.dk/
laeringssaet-til-primaersektor/ 

https://patientsikkerhed.dk/
content/uploads/2017/08/gtt_so-
matisketriggere.pdf 

https://stps.dk/da/sundheds-
professionelle-og-myndigheder/
laering/risikosituationslaegemid-
ler/~/media/2755036E844445E89
67EFE1A1C3F8161.ashx 

https://www.patientsafetyinsti-
tute.ca/en/toolsResources/Crea-
ting-a-Safe-Space/Pages/default.
aspx 
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Nyt om uddannelse, karriere, job

10 sygeplejestuderende fra forskellige nordiske lande mødtes i 
august til en sommerskole i Kangerlussuaq, Sisimiut og Nuuk.  

20. august, lige i slutnin-
gen af sommerferien 
før det kommende 

semester begyndte, mødtes jeg for 
første gang med ni andre stude-
rende i Kangerlussuaq. Sammen 
med fire sygeplejeundervisere in-
troducererede vi os for hinanden, 
og jeg kunne mærke spændingen 
og glæden i luften. Vi havde glæ-
det os til denne dag, og de uden-
landske sygeplejestuderende hav-
de aldrig været i Grønland før. 

Sommerskolen kaldet: ”Re-
mote nursing education & life-
long learning” i regi af Interpro-
fessional Innovative Learning 
Institute on Circumpolar Health, 
var et kursus der foregik i Kan-
gerlussuaq, Sisimiut og Nuuk i ni 
dage. 

Deltagerne var fra seks forskel-
lige lande og havde otte forskellige 
kulturbaggrunde. Tre af deltager-
ne var fra Canada, to fra Finland, 
en fra Sverige, en fra Norge, en 
fra Rusland og to fra Grønland. 
Eneste mandlige deltager var el-
lers færdiguddannet sygeplejerske 

i Filippinerne, men eftersom han 
var flyttet til Canada i 2010, havde 
han været nødt til at tage uddan-
nelsen forfra for at kunne arbejde 
i Yellowknife. Og en af deltagerne 
var international sygeplejestude-
rende i Finland og var fra Kenya.

Under rejsen var vi på besøg 
på Kangerlussuaq sundhedsstati-
on, Sisimiut sygehus og Dronning 
Ingrids Hospital (DIH), hvor de 
udenlandske studerende blev in-
troduceret til sundhedssystemet i 
Grønland. Vi følte os alle sammen 
privilegerede ved at kunne blive 
introduceret til sundhedssyste-
met. Forstanderen på Sisimiut sy-

At opleve sin egen kultur fra 
andre perspektiver
Af Ane Møller, sygeplejestuderende ved Ilisimatusarfik, Nuuk.

Nogle af deltagerne nyder vejret
i   Kangerlussuaq. 
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gehus Nukannguaq Olsen fortalte 
om arbejdsfordelingen i Qeqqata 
Kommunea og viste os hele syge-
huset. Chefsygeplejersken på DIH 
Ella Skifte introducerede os for 
Sermersooq Kommunea’s sund-
hedssystem, og hvordan Dronning 
Ingrids Hospital har indflydelse 
på sygehuse og sundhedscentre på 
resten af kysten. 

Vi fik også rundvisning og un-
dervisning på Grønlands eneste 
universitet Ilisimatusarfik, Nuuk. 
Her fortalte daværende prorektor 
og stadig institutleder for Institut 
for Sygepleje og Sundhedsviden-
skab, Suzanne Møller, stolt om de 
grønlandske sygeplejestuderendes 
muligheder, og hvordan uddan-
nelsen har udviklet sig i årenes 
løb. Efter Suzannes oplæg kom 

Alle deltagere foran Sisimiut sygehus, som vi skulle besøge.

Sygeplejersken i Kangerlussuaq viste os rundt.
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Dr. Gert Mulvad for at fortælle 
lidt om sit arbejde i UArctic (Uni-
versity of the Arctic). Gert Mulvad 
er formand for UArctic’s Thema-
tic Network on Health and Well-
being in the Arctic og har været 
med til at udvikle sommerskolen 
for sygeplejestuderende, da han 
mener, at det skaber et vigtigt 
netværk for sundhedsuddan-
nelser. Efter oplæggene skulle 
vi fremlægge resultaterne af et 
gruppearbej- de, vi havde lavet 
under turen i Sisimiut og Nuuk. 

Oplæggene gik ud på at fortælle 
om, hvordan vi gerne i fremtiden 
vil arbejde som sygeplejersker i af-
sidesliggende områder.

Som afslutning på kurset fik vi 
udleveret et certifikat for ”Remote 
Nursing Education & Life-long 
Learning”. Bagefterspiste vi sam-
men, og vi udvekslede kulturelle 
fortællin- ger og sang sange.   

U d - over at være flittige 
har vi også lært hinanden at 
kende. Jeg og min grønlandske 
medstude- rende Laura virkede 

Suzanne Møller viste os rundt i Ilisimatusarfik.

Natalia fra Yakutsk, Rusland, sang på russisk.
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Suzanne Møller viste os rundt i Ilisimatusarfik.

Ella-Li Spik fra Sápmi og Ane Møller.

nærmest som turistguider og prø-
vede at vise de bedste sider af 
vores kære hjemland (heldigvis 
er Laura fra Nuuk og jeg fra Sisi-
miut). Vi var blandt andet på van-
dretur i bjergene i Sisimiut, var på 
cafétur, viste flotte udsigter og så 
hvaler. De udenlandske deltagere 
var meget fascinerede over den 
grønlandske natur og de farverige 
bygninger. 

Selvom jeg deltog i sommer-
skolen i mit hjemland, har rejsen 
med andre sygeplejestuderende 

med forskellige baggrundskultu-
rer givet mig noget, jeg vil huske. 
Det har været ligesom en øjenåb-
ner for mig at høre om de andre 
studerendes meninger omkring 
vores land. Det, som de har set, 
er meget værdifuldt; venlige an-
sigter, ekstraordinær natur og en 
kultur med masser af værdier. En 
af deltagerne, som var fra Sami-
kulturen i Nordnorge, udtalte, at 
hun synes det er fedt, at der er så 
mange ’indfødte’ folk, der kan tale 
grønlandsk, og at vi grønlændere 
skal værdsatte, at vi er majoriteten 
i vores land.

Til afslutning vil jeg gerne tak-
ke Institut for Sygepleje og Sund-
hedsvidenskab, Ilisimatusarfik, 

som har givet Laura og mig denne 
mulighed. Særlig tak til Christine 
Ingemann, som var vores leder 
under kurset, og tak til samarbej-
dende partnere fra Universitetet i 
Tromsø, Luleå Tekniske Universi-
tet, University of Saskatchewan og 
UArctic. 

Til sidst - men ikke mindst! - 
vil jeg gerne anbefale andre syge-
plejestuderende at gribe mulighe-
den for en rejse som denne. Et af 
udbytterne er, at man får netværk 
i forskellige lande.  
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Peqqissaasoq - En sygeplejerske, der har haft 
indflydelse på vores hverdag

Vi påvirker hinanden
Det kan være på vores ”2 kvadrat-
meters verdenssituation” omkring 
en elektrisk hospitalsseng med 
diverse udstyr eller på kontoret 
med udsigt til en væg fyldt med 
kalendere eller på besøg hos en 
seniorborger, som skal have fyldt 
doseringsæske op, og snakken fal-
der på: ”trapperne er ikke ryddet 
for sne – igen”.

Der er sommetider en kollega, 
vi kommer til at tænke på. Hver og 
én af os. Som vi måske godt kunne 
tænke os at tale fagligt med. Vi er 
så privilegerede som sygeplejer-
sker, idet vi kan tale med en hvil-
ken som helst sygeplejerske i ver-
den og forstå hinanden. 

Vi sygeplejersker i Grønland 
skriver så meget om systemer, pa-
radigmer og kaffe, som vi elsker at 
beskrive oppefra og på alle mulige 
interessante måder. Og det skal 
vi. Men jeg savner at skrive om os 
selv - som fagpersoner – hvordan 
vi kan og påvirker hinanden til at 
gøre bedre. 

Denne artikel beskriver en 
person, som jeg mener har påvir-
ket vores sygepleje i vores hverdag 
på en positiv måde.

Mesterlære
Det er måske gammeldags, men 
anvender vi det ikke stadig den 
dag i dag? Sommetider er der et 
lille sted i én, der siger, at ”gid hun 
var min mentor”, eller ”hvor ville 
jeg gerne i gruppe med hende eller 
ham der, så vi kan lave noget sam-
men”. Skabe noget sammen. Gøre 
godt. Midt i et system og et virvar 
af dilemmaer, svære beslutninger 
og svære afslutninger. Sommeti-
der trænger man til et ”nu skal vi 

skabe noget fælles, for vi har mu-
ligheden!”. Det kan være en følelse 
af behov for fælles retningslinjer, 
værdier og målsætninger, så vi 
kan tage fat på opgaverne. Sam-
men.

Kollega
Jeg mødtes med en kollega, som 
jeg mener har gjort et fornemt 
stykke arbejde i mange år og 
bør anderkendes for sin indsats. 
Hende ville jeg i gruppe med for 
at være med til at skabe noget. 
Jeg kom for sent, men jeg mødte 
hende og fik en forrygende to og 
en halv times samtale om faget sy-
gepleje, livet og tilblivelsen af Sy-
geplejeetisk Råd i Grønland.

Hun er en eminent lytter, hen-
des ord er velvalgte og har en re-
spektindgydende klang. Man har 
bare lyst til at høre mere. Hun gi-
ver stof til eftertanke. Det kaldes 
empowerment.

Drømme bliver til virkelighed
Som så mange andre unge med 
drømme besluttede hun sig for at 
tage sig en uddannelse som syge-
plejerske ved at rejse fra sin hjem-
by. Til Silkeborg. Et smørhul i det 
ganske land. Og hun viste stolt sin 
smukke dragt ved dimissionen og 
tog hjem igen. For at gøre godt. 
For at gøre sin pligt i sit virke som 
almen sygeplejerske og senere 
som leder på et sygehus. Hun var 
respekteret. Hun havde visioner. 
Hun samlede medarbejderstaben 
på sygehuset og skabte en god at-
mosfære. Hun lyttede til både pa-
tienterne og medarbejderne. Der-
efter lod hun de grupper mødes til 
samarbejde, som fandt fodfæste, 
og et godt samarbejde startede.

Hun rejste efter mange års vir-
ke på sygehuset og blev savnet af 
alle.

I dag er hun leder i et større 
hus, hvor hun fortsat er velanset 
som leder. 

Tankerne flyver afsted til hen-
des barndom, ungdom og tidlige 
voksne liv, hvor hun gennemgik 
sin ungdomsuddannelse, i det 
der den gang kaldtes ”realskole”, 
”præp” og en spændende tid i 
udlandet som frivillig ambassa-
dør for sit land som udvekslings-
student i Pennsylvania, USA. En 
robusthedstest er startet for den 
unge dame.

 
Tænketank for etik i Grønland
En etisk tænketank blev dannet 
i Sermersooq kommune, og hun 
bragte det til vores fagforening 
til drøftelse. Her viste hun fagligt 
indblik og lyst til at skabe fælles 
fodfæste og få os til at tænke – om 
vores fag, vores systemer og vores 
samfund. 

Der var en udmelding til et op-
læg om etik, om at det var svært 
for os i Grønland at forholde os 
til danske etiske værdier på grund 
af kulturforskelle. Heldigvis fin-
des der en international syge-
plejerskekonvention, som kunne 
pejle os ind på, hvad vi ville. Nu 
er værdierne for etikken for syge-
plejersker skrevet ned og skal give 
genlyd igennem vores store land: 
Ansvar, omsorg og værdighed.

Med disse få ord vil jeg gerne 
sige tak for din store indsats – på 
vegne af os alle sammen i Grøn-
land – til: Inuuti Ane Fleischer, 
født i Qullissat, aanaa til to bør-
nebørn og nu leder på lægeklinik-
ken.

Af Karen Nørris Christensen, intensivsygeplejerske og leder på et alderdomshjem 
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Inuuti Ane Fleischer, nyuddannet sygeplejerske i Silkeborg, 1985.
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Præsentation af nyvalgt 
bestyrelsesmedlem Anne Mertz

Jeg hedder Anne Mertz, og jeg 
er 30 år gammel. Jeg arbejder 
til dagligt som sygeplejerske i 

Dronning Ingrids Sundhedscenter 
(DIS), hvor jeg har arbejdet siden 
sommeren 2016. Jeg er uddannet 
sygeplejerske i 2014 fra Diakonis-
sestiftelsens Sygeplejeskole og har 
i Danmark arbejdet på Bispebjerg 
Hospital på ortopædkirurgisk in-
fektionsafsnit. Jeg rejste til Grøn-
land, da jeg trængte til luftforan-
dring og var mindre begejstret for 
tempoet og forholdene i det dan-
ske sundhedsvæsen. Jeg må sige, 
at jeg er faldet for dette smukke 
land og dets befolkning og fø-
ler mig velkommen og hjemme i 
Grønland.  

Tidligere har jeg været aktiv i 
foreningslivet og har i 10 år været 
instruktør for konkurrencegym-
naster. Under studietiden har jeg 
været frivillig for Røde Kors og 
været samarit.

Jeg har meldt mig til PK’s be-
styrelse, da jeg savner udfordrin-
ger og ønsker at være med til at få 
hjulene til at rulle. Interessen blev 
vakt, efter at jeg blev valgt som til-
lidsrepræsentant i efteråret 2018. 
Jeg brænder for at holde fast i sy-
geplejen og sørge for ordentlige 
forhold for vores sygeplejersker, 
da de ofte er bærende kræfter i det 
grønlandske sundhedsvæsen. Jeg 
har den overbevisning, at hvis vi 

har personale, som trives og har 
ordentlige arbejdsforhold, har vi 
bedre muligheder for at skabe det 
sundhedsvæsen, vi alle drømmer 
om. 

I forbindelse med min ansæt-
telse i DIS har jeg haft kystture til 
Paamiut og Ittoqqortoormiit og 
set de mangeartede udfordringer, 

personalet står med på kysten, 
hvor det at overholde arbejdstids-
aftalen nærmest er en umulighed. 
Jeg håber, at jeg kan drage nytte af 
de erfaringer, jeg har gjort mig.

Jeg glæder mig til at komme i 
gang med bestyrelsesarbejdet og 
håber meget at få en masse input 
og deltagelse fra alle medlemmer.
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Tillidsrepræsentanter hos Peqqissaasut Kattuffiat
Juli 2019

Tillidsrepræsentant liste hos Peqqissaasut Kattuffiat  
oktober 2019 

 
 

Navn Sted Afdeling Mail 
Caroline Dollerup-Scheibel DIH/FTR Intensiv  cdsc@peqqik.gl; 

 
Tania Vodstrup DIH Røntgenafdelingen tav@peqqik.gl 
Najaaraq Kriegel 
Suppleant Tupaarnaq P. L. 
Evaldsen 

DIH Kirurgisk Amb. nakr@peqqik.gl 
tuev@peqqik.gl 

Girard Paul Dupitas DIH Kir.afd. K1 girb@peqqik.gl  
Mangler DIH Kir.afd. K2  
Esther Arnamineq Johnsen 
Supplant Parnuuna Eriksen 

DIH Kir.afd. K3 esjo@peqqik.gl 
pare@peqqik.gl  

Jette Jespersen DIH Anæstesi/Kirurgisk dagafsnit Jetj@peqqik.gl 
Lissi Bech Ottosen DIH Operationsafdelingen Lissiottosen@yahoo.d

k;liot@peqqik.gl; 
Ajde Pivat Pedersen DIH Med.Amb/MA ajpp@peqqik.gl  
Mangler DIH Med.afd. M 1  
Mangler DIH M2  
Rune Olsen DIH A1 olru@peqqik.gl 
Regitze Frederikke Gudbergsen DIH IMA rgul@peqqik.gl 
Tobias Gredal PI Peqqissaanermik Ilinniarfik, 

brancheskolen 
ntge@nanoq.gl  

Mangler Ilisimatusarfik Institut for sygepleje og 
sundhedsvidenskab, Nuuk 

 

Mangler Utoqqaat Illuat  Plejehjemmet Nuuk  
Anne Sjøgren Mertz 
 
Suppleant: Trine L. Dyrehauge 

DIS Dronning Ingrids 
Sundhedscenter 

anmz@peqqik.gl  
 
trdy@peqqik.gl 

Sika Marie Naja Madsen 
Suppleant Jâraq Lorentzen  

Sundhedsplejen/DIS Dronning Ingrids 
Sundhedscenter 

sipe@peqqik.gl  
jaol@peqqik.gl  

Mangler  Tasiilaq 
Sundedhedscenter 

Dronning Ingrids 
Sundhedscenter 

 

Mangler Ilulissat Regionssygehuset  
Nicole Vincentz Aasiaat Regionssygehuset nicv@peqqik.gl  
Jane Olsen Kreutzmann Sisimiut/ 

Kangerlussuaq/ 
Maniitsoq 

 jkre@peqqik.gl  

Mangler Qaqortoq  Regionssygehuset  
Ken Jensen Formand PK formanden@pk.gl 
Line Kronborg Danielsen Sekretariat PPK sl@pk.gl 
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Opslagstavlen
Sekretariatets åbningtider
Mandag  9-14
Tirsdag  9-14
Torsdag  9-14
Fredag  9-14

Onsdage er faste administrations- og møde-
dage. Da vi generelt deltager i mange møder, 
kan det alligevel være svært at fange os på 
telefonen.
Sekretariatet opfordrer til, at henvendelser 
sker via personlig telefonisk kontakt eller 
e-mail. Dette for at sikre kvalitet i vejledning 
og besvarelse af stillede spørgsmål. Det er se-
kretariatets målsætning, at alle henvendelser 
besvares indenfor to hverdage.
Indtalte beskeder, sagsfremstillinger og 
spørgsmål på telefonsvarer vil ikke blive 
behandlet.

PK’s adresse:

Peqqissaasut Kattuffiat

Jagtvej 13 - 1001

Box 670
3900 Nuuk

PK’s bemanding
Sekretariat
Line Kronborg Danielsen
Mobil: + 299 582669
e-mail: sl@pk.gl

Formand
Ken Jensen
Mobil: +299 533717
e-mail: formanden@pk.gl
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Opslagstavlen

Hold dig opdateret, følg med på vores hjemmeside: 

www.pk.gl 
Nyheder, overenskomster, TR-lister og meget mere.

PK´s bestyrelse
Bestyrelsen:
Ken Jensen, Formand – formanden@pk.gl
Tobias Gredal,  Næstformand, sygeplejer-ske– Underviser PI – ntge@nanoq.gl

Medlemmer:
Kristina Lundgaard Jeppesen, sygeplejerske DIS –  klje@peqqik.gl
Tania Vodstrup, radiograf DIH – tav@peqqik.gl

Mariano Vasquez, sygeplejerske Kangerlus-suaq sygeplejestation – mava@peqqik.gl
Anne Mertz, sygeplejersker DIS—anmz@peqqik.gl

Suppleant:

Christina Brogaard, afdelingssygeplejerske PTH, DIH – chbr@peqqik.gl

Mød os på Facebook
https://www.facebook.com/peqqissaasut.kattuffiat


