












Ilinniarluarsimasut inunnit ukiualunnguani atuarsimasunit
malunnartumik pujortannginnerusarput, ukiullu qulikkuuta-
at marluk kingulliit ingerlaneranni inooriaatsip assigiinngis-
susaa annertusisimalluni. Innuttaasunik misissuinerup kin-
gulliup tamanna takutippaa. 
Inuit inooriaasiat taamalu peqqissusaat ilinniagaqarsimaner-
mut atugarissaartuunermullu attuumassuteqarluinnarput.
Tamanna erseqqilluinnartumik takuneqarsinnaavoq innut-
taasut pillugit misissuisimanermi Peqqissutsimut
Naalakkersuisoqarfimmit ullumi saqqummiunneqartumi.
Pujortarnermut tunngatillugu tamanna erseqqarinnerpaavoq,
aammali imigassamik hashimillu atornerluineq innuttaasuni
atugarliornerpaani malunnartumik annertuneruvoq. 
-”Pitsaaliuilluni peqqissutsimillu siuarsaalluni suliaqarner-
mut tunngatillugit pingaaruteqarpoq pitsaaliuilluni peqqis-
sutsimillu siuarsaalluni suliniutit innuttaasunut pujortarner-
mik ikiaroortarnermillu ajornartorsiuteqarnerpaasunut sam-
mitinneqarnissaat”, oqarpoq Peqqissutsimut
Naalakkersuisoq Doris Jakobsen nangillunilu: 
”Tamanna ilutigalugu erseqqippoq peqqinnissatigut nali-
giikkunnaariartortoqarnera annikillisarniarlugu susassaqar-
tut tamarmik suleqatigiittariaqarnerat. Tassani innuttaasut
inuuniarnikkut atugaat isigisariaqarpavut: inissianik peqqin-
nartunik pissarsisoqarsinnaa¬va? Innuttaasut ilinniagaqar-
nissamut periarfissaat tunngavissaallu qanoq ippat?
Suliffissaqarpa? Naatsumik oqaatigalugu, innuttaasut peq-
qissumik pitsaasumillu inuuneqarnissaannut pisariaqartin-
neqartut pigineqarpat?” 
Pujortarnermi inuuniarnikkut naligiinngissuseq Peqqis-
sutsikkut kingunerusartut kisiisa isigisaanni pujortarneq
assersuunneqarsinnaanngitsumik Kalaallit Nunaanni innut-
taasut peqqissusaannut ajornartorsiutaanerpaavoq.
Pujortarneq nappaaterpassuarnut, toqujaartarnermut pitsaa-
sumillu inuuneqarnissamik annaasaqartarnermut pissutaa-
sarpoq. 
Inuit ilinniagaqanngitsut 67 %-ii pujortartuupput. Inuit
akunnattumik sivisussusilimmik imaluunniit sivisuumik
ilinniagallit akornanni tamanna allatut isikkoqarpoq, taak-
kunannga angutit 44 %-ii arnallu 47 %-ii pujortarput. 
Tassa qaffasissumik ilinniagallit pujortarnerat malunnartu-
mik annikilliartorpoq, ukiullu 20-t kingulliit ingerlaneranni
pujortarnermi ileqqut assigiinngissusaat annertusiartorsi-
malluni. 1993-imi ilinniarluarsimasut akornanni pujortartut
amerlanerungaatsiarsimapput. Ullumikkut taakku pujorta-
runnaarsimapput, inuilli ilinniagaqanngitsut suli pujortarlu-
tik. 
Peqqissutsimut Naalakkersuisoqarfik pujortarnerup pitsaa-

liorneqarnissaanut iliuusissatut pilersaarusiorpoq, taanna
2015-ip naanerani naammassillugu suliarineqassasoq naat-
sorsuutigineqarpoq. 

De veluddannede ryger markant mindre end folk, der har
gået få år i skole, og den forskel i livsstil er forøget i løbet
af de sidste to årtier. Det viser den seneste befolkningsun-
dersøgelse. 
Folks livsstil og dermed sundhed hænger nøje sammen med
uddannelse og velstand. Det er en af de helt klare tenden-
ser, der fremgår af den befolkningsundersøgelse, som
Departement for Sundhed offentliggør i dag. Klarest er ten-
densen, når det gælder rygning, men også misbrug af alko-
hol og hash er markant højere i den dårligst stillede del af
befolkningen. 
-”I forhold til det forebyggende og sundhedsfremmende
arbejde betyder det, at det er vigtigt at målrette de forebyg-
gende og sundhedsfremmende tiltag og indsatser mod den
del af befolkningen, der har de største problemer med ryg-
ning og rusmidler”, siger Naalakkersuisoq for Sundhed,
Doris Jakobsen og fortsætter: 
”Samtidig er det tydeligt, at vi er nødt til at samarbejde på
tværs for at mindske den voksende ulighed i sundhed. Her
er vi nødt til at se på befolkningens levevilkår: er der
adgang til sunde boliger? Hvordan er befolkningens mulig-
heder og forudsætninger for at tage en uddannelse? Er der
arbejde at få? Kort sagt, er de nødvendige forudsætninger
til stede for at befolkningen kan leve et sundt og godt liv?” 
Social ulighed i rygning 
Hvis vi alene ser på de helbredsmæssige konsekvenser, er
rygning uden sammenligning Grønlands største folkesund-
hedsproblem. Rygning er årsag til mange sygdomme, tidlig
død og mistede gode leveår. 
Hele 67% af de personer som ingen uddannelse har er ryge-
re. Anderledes ser det ud blandt de personer som har en
mellemlang eller lang uddannelse, her ryger 44% af mæn-
dene og 47% af kvinderne. 
Rygning aftager altså markant med uddannelsesniveauet, og
i løbet af de seneste 20 år er forskellen i rygevaner vokset. I
1993 var der langt flere rygere blandt de veluddannede. I
dag har de lagt tobakken bag sig, men folk uden en uddan-
nelse er blevet ved med at ryge. 
Departementet for Sundhed arbejder på en handleplan for
forebyggelse af rygning, som forventes færdiggjort ved
udgangen af 2015. 

Ukiuni amerlanerusuni atuartarnerup nassataanik 
pujortartut ikinnerusarput

Flere år i skolen betyder færre rygere



Både drenge og piger får for lidt motion, og især teen-
agepiger har svært ved at komme op af sofaen. Det viser
den seneste undersøgelse blandt skolebørn i Grønland. 

Børn skal helst lege og være fysisk aktive – stå på ski,
cykle og løbe. Men sådan er det ikke for mange børn i
Grønland. De tilbringer alt for mange timer stillesiddende,
måske med computeren, i stedet for at spurte rundt på en
boldbane sammen med kammeraterne, eller give den gas på
kælkebakken. 

Kun 21 % af børnene svarer, at de lever op til Ernærings-
og Motionsrådets anbefaling om at være fysisk aktiv mindst
en time om dagen hver dag. Blandt de 15-17-årige piger
står det endnu værre til. Her svarer kun 8%, at de er fysisk
aktive en time om dagen hver dag. 

Fordi let aktivitet som for eksempel gang ikke indgik som
en svarmulighed, da skolebørnene blev spurgt om fysisk
aktivitet, antages det dog, at der er flere, der rent faktisk
lever op til de officielle anbefalinger. 

I følge WHO´s mere nuancerede råd, skal børn mellem 5
og 17 år være fysisk aktive mindst en time dagligt - og der
skal være tale om moderat til høj intensitet. Det vil sige,
aktiviteter og sport, som du bliver forpustet af. Desuden er
det vigtigt, at børnene får pulsen i vejret og sved på panden
mindst 3 gange om ugen for at styrke muskler og knogler.
Det er ikke tilstrækkelig med en stilfærdig gåtur, selvom
det er bedre end ingen aktivitet. 

Naalakkersuisoq for Sundhed, Doris Jakobsen er bekymret
over udviklingen og appellerer til alle, der har med børn at
gøre, om at hjælpe med at motivere dem til et fysisk aktivt
liv: 

- ”Vi ved at fysisk aktivitet har stor betydning for vores hel-
bred og livskvalitet. Skolebørn der er fysisk aktive klarer
sig bedre i skolen og har en højere trivsel end børn, der
ikke er fysisk aktive. Vores mål er en times skemalagt
fysisk aktivitet for alle børn og unge under 18 år”. 

For nylig udgav Departementet for Sundhed et idekatalog
til fremme af fysisk aktivitet, hvor blandt andet skoleledere
og skolelærere kan finde ”tips og tricks” til at få mere
fysisk aktivitet ind i skoledagen. Eksempelvis kan fysisk
aktivitet integreres i undervisningen, eller måske kan alle
på skolen begynde dagen med en rask gå- eller løbetur. 

Allakkat ammasut
Ammasumik allagaqarlunga erseqqissumik nassuiaateqqu-
vunga imeq illup iluani atugarput kuuterujussuaqqaalugu
aatsaat imersinnaasaratsigu.

Utoqqaat ulluata nutaartaata suliarineqarnerata nalaani sak-
kortuumik manngertornermik kinertumik aqqusaarneqartar-

pugut, sioqqanik kajortunik asattarfimmut anartarfiullu
marrartaanut asattuinartaqaluni kajortittartarmata nippoqqa-
sunik.

Illumi ningiuulluni tujorninaqaaq pingaartumik nerilernermi
erngup atugassap kajorujuttuartup illinnaaluinnartarnera.
Taamalu errortanut qaamasunut pequsiileqanaanartumik
maniorarnissaanut qalipaasersuisarluni. Ukioq manna 2015
nukissiorfimmiit iluarsarniarneqaraluarpoq (taamaagilarli).
Sivikitsuinnarmik pitsannguuteqartarpoq qaamavinngisaa-
narporli.

Tamatigut imermik atuilernermi kuutitserujussuartanerput
qaamatit tamaasa akilertuartarparput, naak nammineq
pisuusutiginngikkaluarlugu. (Pissusissaanartut pisut taamaa-
tut kiffartuusisuniit isigineqarsinnaanngillat, uagummi akili-
gassanik akiliingilaarutta qanoq pineqartarpugut).
Eqqarsarluariarama aallaavialu isiginnaarlugu maluginiar-
para aallaavianiit qulitsinni ruujoreq illup 1065-ip tungaa-
noortoq ilua pinngitsoorani manngertornerujussuarnik sioq-
qanillu unerarfigineqartassasoq. Taamalu aallaavia slange-
ligaq qanorsuaq kuutikkaluarpat ruujorip ilua allannguuteq-
angaarnaviarnani.

Taamaatumik kissaatigaara ruujoreq illutta 1065-ip tungaa-
noortoq piaartumik nutaamik taarserneqassasoq.
Peqqinnanngitsumik imigaqaanerneq akuersaaqinneqaanar-
sinnaangilaq, bakterieqaleriataanaavormi uninngaanartut
assigisaalu aqqutigalugit pilersinneqartumik.

Sofie Kielsen, Qaqortoq

Børn og unge bevæger
sig alt for lidt

Neriuffik Qaqortoq
Neriuffik Qaqortumi ilaasortaqarneq suliniutit
nunaqqataasunut saqqummiutilaarparput.

Neriuffik Qaqortumut kinaluuniit 
ilaasortanngorsinnaavoq. Nappaamik 
eqqorneqarsimagaani ilaasortaagaani arlaatigut
aningasanik tapiisinnaasarpugut. 

Ilaasortaaneq ukumut 50 kr.

Ilaasortanngorusuttut ukununnga 
saaffiginnissinnaapput:

Suilittaasoq Lea Simonsen 49 34 29

Aningaaserisoq Sofie Berthelsen 53 24 94

Allatsi Karen Motzfeldt 26 92 48

TIL SALG…
Qaqortoq Vagtservice ApS, ønskes solgt.

B-601, på 174 m2 forretningslokale, Qaqortoq 
Elektronikservice ApS bygning sælges.

For yderligere informationer kan Revisor Bent Kragh
kontaktes på 64 33 00 eller email bk@revision.gl



Gang på gang oplever jeg at familie, venner og bekendte
forlader denne vreden som følge af manglende behand-
ling i sundhedssystemet. 
Det skal i den forbindelse pointeres, at der ikke er sund-
hedspersonalet på Qaqortoq sygehus, der er noget alt med -
MEN

Det er skiftende lægevikarer, der er skyld i dette.

Hvor mange gange opleves det, at patienterne er hos lægen
gennem flere år og i mange situationer hjemsendes patien-
terne uden nogen som helst form for undersøgelse, men
med kun et par pamoler i lommen til at tage eventuelle
smerter.

Problemet er rejst overfor daværende sundhedsminister
Steen Lynge ved et møde på Patienthjemmet i København,
og han medgav at Landsstyret og sundhedsdepartementet
udmærket er klar overproblemet, men man gør intet fra
Landsstyrets side for at ændre denne form for patienternes
forfærdelige situation. Vores forslag til Steen  Lynge var, at
man fra Landsstyrets side tog hånd om situationen for at få
lønniveauet for lægerne op, således at vi kunne få ansat
faste læger i stedet for vikariater. Dette ville gavne situatio-
nen for patienterne. Der er imidlertid intet sket uanset at
Steen Lynge meddelte, at han ville rejse dette for
Landstinget.

Vi oplever her at lægevikarer varer 1 til halvanden måned,
hvorefter der kommer ny læge, således at som patienter
kommer til forskelige læger næsten hver gang vi henvender
os til sygehuset.

For mit eget vedkommende er jeg måske privilegeret, idet
jeg efter opdagelse af kræftsvulsten har fået en virkelig god

behandling i sundhedssystemet og min opfattelse er, at
sådan både må og skal det være for alle patienter der hen-
vender sig.

Det er nu vores håb, at den nye regionslæge er i stand til at
pålægge de lægevikariater som kommer, at gøre noget ved
situationen, således at patienterne ikke går forgæves.

Vi kan ikke ændre de forkerte behandlinger der er foretaget
indtil nu, men med dette håber vi at der fremover kommer
en ordentlig og konstruktiv behandling af de patienter, der
kommer på sygehuset.

Som tidligere nævnt er det ikke sundhedspersonalet der er
noget galt med, men lægervikariaterne som svigter.
Med venlig hilsen

Bent Sand

Sundhedsvæsenet  -  lægevikarer
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