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Dato: 13.okt.2020 

 

 

I henhold til § 37, stk. 1 i Forretningsordenen for Inatsisartut, fremsætter jeg følgende spørgsmål til 

Naalakkersuisut. 

 
Spørgsmål til Naalakkersuisut: 

 

1. Hvordan agter man at løse sundhedsvæsenets problemer? 

2. Hvilke planer har Naalakkersuisut for at overkomme de problemer jeg forneden 

skitserer? 

3. Hvor hurtigt kan man handle på de problemer jeg forneden skitserer? For man kan 

ikke vente på kommissioner for at handle på de problemer der nu eksisterer. 

4. Har man en handleplan i sundhedsvæsenet om hvordan man hurtigt får stillet 

diagnoser? 

5. Lægemangel, samt at der ingen læger er, i nogle af stederne, ligesom der på nogle af 

stederne kun er 1 læge, som gør at lægen må stå til rådighed døgnet rundt; hvordan 

beregnes dette på byerne?  

a. Har man bestemmelser om lægenormeringer i forhold til et vist antal borgere? 

 (Medlem af Inatsisartut Mariane Paviasen, Inuit Ataqatigiit) 

 

Begrundelse: 

 

Jeg ved at sundhedsvæsenets personale gør alt for at løse deres opgaver og jeg respekterer deres 

ihærdighed for deres indsats, idet jeg kan forestille mig, at det nogle gange kan være ret hårdt, jeg vil 

ikke stille spørgsmålstegn ved deres indsats, men den mulighed jeg nu har med at være med til at 

finde noget der kan gavne deres indsats vil jeg hermed benytte gennem de før nævnte spørgsmål. 

 

Vi har ikke hørt nogle klare udmeldinger om, hvordan man agter at løse sundhedsvæsenets store 

problemer, vi hører tid at nogle borgere tit opsøger læge, men at de desværre alt for sent får stillet 

diagnose, som sårer dem og deres familier i resten af deres liv, hvor de mister et familiemedlem, mens 

nogle må finde sig i, at man “forsøger sig frem” med medicin, før man finder ud af hvad de fejler, 

ligesom at disse må vente fordi man ikke har den medicin de har brug for, efter at deres diagnose er 

stillet. 

 

For at tydeliggøre det, kan jeg som eksempel nævne at folk med hudlidelser nogle gange skal opsøge 

læge i mere end et halvt år, hvor man forsøger sig med forskellig medicin (cremer og piller), hvor 

man længe efter, når en hudprøve er sendt til hudlæge, får stillet den rigtige diagnose, denne metode 

er ret dyr, for hvis man fra starten af tog en hudprøve, så kunne patienterne slippe for et 

forsøgsbehandling med forskellige medikamenter, ligesom lægen ikke behøver at bruge lang tid for 

at finde den rette behandling. 
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Borgerne har ret til at få stillet en korrekt diagnose når de er blevet ramt af en sygdom, hvorved man 

giver mulighed at de hurtigt kan helbredes. 

 

Gennem medierne hører vi at man i Sydgrønland har problemer med fnat, samt at problemet har 

eksisteret gennem længere tid, ligesom der var en luseplage i de forgangne år, ligesom at medicinen 

var sluppet op, ligesom folk måtte selv købe aflusning remedier, som har ramt socialt skævt, og som 

følge heraf var de svært at komme luseproblemerne til livs blandt børn. 


