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Udfordringer for Sundhedsvæsenet 

 

• Geografisk spredt befolkning 

• Mangel på egne veluddannede 

sundhedsmedarbejdere  

• Rekruteringproblemer og korttids 

ansættelser 

• Kontinuitet og ansvarlighed 

• Vidensopsamling 

 

 



Forskning med og i 

Sundhedsvæsenet 

• Unikke muligheder med et samlet og fleksibelt 

sundhedsvæsen, et samlet elektronisk 

patientsystem. 

• Forskning og uddannelse skal forenes omkring 

en stærk Grønlandsk Forsknings basis. 

• Flere nye forskningsprojekter og PhD studier  

udvikles i Sundhedsvæsenet. 

• Netværk og samarbejde med Universiteter og 

Centre i DK og Arktiske lande. 



NUNAMED 

• Projektets overordnede formål er at 
fremme den sundhedsvidenskabelige 
forskning i Grønland, at præsentere 
aktuelle grønlandsmedicinske 
forskningsresultater. 

• 9. NUNAMED  2016 

• Siden 1991 har der hvert tredje år været 
afholdt NUNA MED konferencer 

    med 200-300 deltagere. 

    Arrangeret af Grønlandsmedicinsk Selskab 
og læger og sygeplejersker i Grønlands 
Sundhedsvæsen og Grønlands Center for 
Sundhedsforskning 

 



Grønlandsmedicinsk selskab 

• Grønlandsmedicinsk Selskab er et videnskabeligt selskab under 
Dansk Medicinsk Selskab. Selskabets medlemmer er ikke kun 
læger, men alle der er aktive og/eller interesserede i sundhedsfaglig 
forskning i Grønland og andre arktiske regioner. 

• Selskabets formål er at virke for oplysning og debat om 
grønlandsmedicinske forhold og at fremme den sundhedsfaglige 
forskning i Grønland gennem information, koordinering og 
rådgivning 

• Afdeling i DK og Grønland. 



Grønlands 

Sundhedsvidenskabelige 

Forskningsråd 

• Grønlands Sundhedsvidenskabelige 
Forskningsråd er oprettet i 1997 af Grønlands 
Hjemmestyre inden for Landsstyreområdet 
Sundhed, Miljø og Forskning og ligger i dag 
under Departementet for Sundhed. Rådet skal 
styrke Grønlands sundhedsforskning og bidrage 
til den offentlige debat om forskning.  

• Forskningsstrategi. 

• Sundhedspuljen. 



PROJEKTER INDEN FOR FØLGENDE 

INDSATSOMRÅDER PRIORITERES: 

 

1. Samfundsudviklingens betydning for 

sygdomsmønsteret.  

2. Børn i Grønland, herunder familiens sociale 

og sundhedsmæssige adfærd.  

3. Social og geografisk ulighed i sundhed, 

herunder sundhedsforhold i bygderne.  

4. Sundhedstjenesteforskning og 

forebyggelsesforskning, herunder 

interventionsforskning.  

5. Human biologisk forskning. 



Forretningsorden for det videnskabsetiske 

udvalg for Grønland 

• § 4. 

• Udvalget har til opgave 

• 1) at foretage en videnskabsetisk bedømmelse af biomedicinske 
forskningsprojekter, der planlægges gennemført i Grønland, efter de 
retningslinier, der er anført i den danske lov om et videnskabsetisk 
komitésystem og behandling af biomedicinske forskningsprojekter. 

• 2) i videst muligt omfang at følge den praksis, der gennemføres i det 
videnskabsetiske komitésystem i Danmark, og 

• 3) løbende at følge udviklingen inden for den biomedicinske forskning 
og inden for sit område at virke for udbredelsen af kendskabet til de 
dermed forbundne etiske spørgsmål. 

• 4) udover biomedicinske forskningsprojekter bedømmes også anden 
sundhedsforskning, som spørgeskemaundersøgelser, registerforskning 
og kliniske forskningsprojekter 

 



Videnskabsetisk 

selvdeklaration 

• Retningslinjer ved sundhedsforskning og for 

forskning ved sundhedsvæsenets instituationer 

• Vejledning om god forskningspraksis i Grønland 

• Vejledning til udfyldelse af selvdeklarationer til 

Videnskabsetisk Udvalg for Grønland 

http://nun.gl/upload/files/Retningslinjer ved sundhedsforskning og for forskning ved sundhedsv%C3%A6sents instituioner Underskrevet.pdf
http://nun.gl/upload/files/Retningslinjer ved sundhedsforskning og for forskning ved sundhedsv%C3%A6sents instituioner Underskrevet.pdf
http://nun.gl/upload/files/Vejledning om god forskningspraksis i Gr%C3%B8nland..pdf
http://nun.gl/upload/2014/06/Vejledning-DK.pdf
http://nun.gl/upload/2014/06/Vejledning-DK.pdf


Arktiske 

Sundhedsforskningsnetværk 

• International Union for Circumpolar Health 

• International Journal for Circumpolar Health og 

forskningsnetværk. 

• PhD og Master netværk University of the Arctic 

• Arctic Council, Human Health Expert group and 

AMAP Human Health 

• Forskningsnetværk: Skolebørnsundersøgelser 

WHO, Inuit survey,  Børnecohorter/miljømedicin, 

Infektionsmedicin (Joint Committee projekt) 

 



Danske Forskningsinstitutioner med 

Sundhedsvidenskabelig forskning i 

Grønland 

• Statens Institut for Folkesundhedsvidenskab 

• Steno Diabetes Center 

• Statens Serum Institut 

• Aarhus Universitet 

• Aalborg Universitet 

• Syddansk Universitet 



Forskning og Uddannelse 

• Den Sundhedsvidenskabelige forskning i 

Grønland har i mange år været drevet af 

selvstændige forskere og forskningscentre, som 

ikke var naturligt tilknyttet Sundhedsvæsenet og 

uddannelse af Grønlandsk Sundhedspersonale. 

• Forskning og Uddannelse søges sammenknyttet 

i årene fremover ved etablering af  

• Grønlands Center for Sundhedsforskning, 

Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab 

   Ilisimatusarfik. 



Grønlands Center for Sundhedsforskning. 
Greenland Center for Health Research 

Institute for Nursing and Health Science  

University of Greenland 

• Formålet er at skabe et forskningsmiljø til at udvikle 
viden der højner sundhedstilstanden i Grønland til sit 
optimale niveau. 

• Det skal ske ved at: 
• fremme klinisk og sundhedstjeneste forskning i Grønland. 

• øge koordinationen mellem forskere involveret i Grønlands-
medicinsk forskning. 

• knytte forskning uddannelse og det grønlandske sundhedsvæsen 
sammen. 

• skabe, udveksle, og fremme anvendelse af videnskabelige 
resultater. 

• skabe nationale og internationale netværk. 

• fremme involvering af samfundet i forskningen.  

 



Grønlands Center for Sundhedsforskning. 
Greenland Center for Health Research 

Institute for Nursing and Health Science  

University of Greenland 

Rådgivende udvalg: 
• Departementet for Sundhed 

• Departementet for Uddannelse 

• Sundhedsledelsen 

• Landslægeembedet 

• Ilisimatusarfik 

• Grønlands Medicinsk selskab, lokalafdeling 



Greenland Center for Health Research 

Institute for Nursing and Health Science  

University of Greenland 

 



Adjungering 

 



Centeret/ instituttet  

arbejder på at øge tilknytningen 

• Ved at arbejde på flere adjungerede 

professorater 

– Inden for flere specialer  

• Diabetes - ører 

• Infektionssygdomme  

• miljømedicin 

• Øge indskrivningen af Ph.d. studerende 

– Evt som dobbeltindskrivninger  

• Sikre adgang til større forsker netværk  



Greenland Center for Health Research 

Institute for Nursing and Health Science  

University of Greenland 

 

PhD courses  

• Nuuk 2010 Research Communication  

• Nuuk 2013 Health, society, and 
environment in relation to large-scale 
industrial projects 

• Nuuk 2015 Research metode and 
epidemiology in small population 

• Nuuk 2016“Ethic and Research in Small 
Population in a Changing Environment” 

• Collaboration with U-Arctic network 



Specialization in Health and Environment in 

Greenland and the Arctic  

 As parts of a specialization in Greenlandic Health and environment of the arctic, five courses on Arctic 

subjects are offered during the 3rd and 4th quarters 2016. Courses will take place in Nuuk, Greenland: 
•Health Science in Greenland, Health Service Research & Telemedicine and Ethics in small populations.10 ECTS Nordic Language 

•Arctic Environmental Medicine: Reproduction and Cancer and Risk Assessment 5 ECTS English 

•Long range transport of contaminants to the Arctic 5 ECTS English 

•Effects of bio accumulation of long-range transported contaminants in the Arctic food web.5 ECTS english 

•Project training 5 ECTS English or Nordic 

 

In order to facilitate the incorporation of the students in a master program we offer a full semester of minimum 30 ECTS. This way the 

student will not have to supplement with courses at their home university in order to fulfil the 30 ECTS demand for a semester. The 

program suggested here will also provide the option of choosing between different courses.  

  

 

 

 

A limited number of spaces are available in the program; to apply, please send a motivational application 

to Health@uni.gl 

Deadline May 1.th  

The courses are run in close collaboration between Aarhus University, Greenland Institute of Natural 

Resources, University of Manitoba and University of Greenland 

.  

mailto:Health@uni.gl


Institut for Sygepleje og 

Sundhedsvidenskeb 
Strategi for forskningsbasering af sygeplejerskeuddannelsen  

ved Institut for Sygepleje og Sundhedsforskning  2011 – 2019 

 
 

 

 

• Formålet er at udvikle kompetencer og etablere forskning der kan sikre 
forskningsbasering af sygeplejerskeuddannelse.   

• Forskningsbaseringen tager udgangspunkt i Frascati - manualens (OECD) trin 
2 og 3: anvendt forskning og udviklingsarbejde. 

• Forskningen skal sigte mod at øge viden og frembringe ny viden om og til det 
grønlandske sundhedsvæsen og samfund. Derfor skal forskningen tage 
udgangs punkt i problemstillinger i den kliniske praksis, i det grønlandske 
sundhedsvæsen og i samfundet.  

• Forskningen skal ske indenfor områderne: sygepleje og omsorg, 
sundhedsfremme og forebyggelse, behandling, rehabilitering, samt indenfor 
sygeplejerskens pædagogiske og ledelsesmæssige virksomhedsområde. 



Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab 

Forskning og udvikling 

• Gode muligheder for videreuddannelse 

• 2 ph.d. er uddannet  

• Alvorlig/langvarig sygdom i et patientperspektiv (udgivet Inussuk 2015) 

• Empowerment af socialarbejdere 

• Tredje er indskrevet og arbejder med: 

• Palliation (pleje ved livstruende uhelbredelig sygdom) 

afslutter i 2017 

• Endnu en forventes indskrevet, han arbejder med: 

• Telemedicin 



Andre forskningsprojekter  
• Miljømedicinsk projekt omkring miljøskadelige stoffer hos gravide. 

• Pårørende til parkinson patienter (og demente)  

• Arktisk sygepleje 

• Potentiel sygdom: screening for livmoderhalskræft 

• Arktisk aldring - Livsvilkår, livskvalitet og sundhedsfremme blandt 

ældre i Grønland 

• Desuden er der er del projekter tilknyttet gennem centeret 

 

• Studerende: Sexinuk 



Lægeuddannelse 

• Universitets uddannelse 6 år (Danmark) 

 

• Klinisk Basis Uddannelse 1 år (Grønland) 

 

• Introduktionsstilling til Speciale 1 år (Grønland for flere 
specialer) 

 

• Speciallægeuddannelse I Almen Medicin 5 år (Grønland) 

 

• Yderligere kompetencer, Fagområde i Arktisk medicin 

 

 


