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Hermed fremsættes følgende beslutningsforslag i henhold til § 33 i Forretningsordenen for 

Inatsisartut: 

Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges til at afdække vilkårene og 
efterfølgende lave en handlingsplan i samarbejde med relevante interessenter, for løsningerne 
for de fødende og dem der skal rejse hjemmefra, samt deres familier. Handlingsplanen skal være 
klar inden EM2024 start. 
 

(Inatsisartut medlem Mikivsuk Thomassen, Inuit Ataqatigiit) 

Begrundelse: 

Forholdene er sådan, at det er nødvendigt at gravide skal rejse udenbys for at føde, for at sikre en 
mere sikker fødsel og på grund af mulige komplikationer, mangel af jordmødre, samt mangel af 
uddannede. 
 
Sundhedsvæsenerne er centraliceret i regionerne, Nuuk, Ilulissat, Sisimiut, Qaqortoq, og hvis man 
bor i de øvrige byer og bygder skal man rejse hjemmefra for at føde, derfor kan de gravide være 
væk fra deres familier i længere tid ad gangen. Den ordning gør det ikke nemt for de gravide og 
deres familie.  
 
En anden problemstilling er, at familier bliver hårdt ramt ved at den gravide skal rejse for at føde, 
også ved akutte tilfælde. I nogle tilfælde må den gravide rejse akut når lægen eller 
sundhedspersonalet vurderer dette. I sådanne tilfælde kan familien blive hårdt ramt, især i kritiske 
tilfælde. Udover det er det hårdt psykisk og fysisk for den gravide at rejse  for at føde.  
 
Når det bliver besluttet at den gravide skal rejse for at føde i akutte tilfælde, og der ikke er 
mulighed for at familien tage med, så må den gravide rejse alene, ydermere bliver den gravide og 
familien hårdt ramt ved kritiske akutte situationer. I disse tilfælde er det vigtigt at have familien 
med sig. 
 
Jeg vil understrege at det er meget vigtigt at den gravide skal have mulighed for at tage en 
familiemedlem med i disse akutte kritiske situationer, i stedet for at rejse alene. 
 
Ved disse situationer kan den gravide som skal rejse for at føde blive stresset og have angst, og det 
kan påvirke fosteret. 



 
 

Jeg anser Jordmoder Foreningens kritik om at rejse for at føde for aldeles håndgribeligt. Der kan 
være stor fortvivlelse under rejsen og efter fødslen. 
 
Jordemoder Foreningens bekendtgørelse lyder således: 
“Det bør være moderens rettighed at rejse med barnets fader, eller at rejse med en 
familiemedlem for at føde.i” 

 
Jeg mener at det er nødvendigt at lave bestemmelser for at forbedre ordningen med at rejse for at 
føde. 
 
For det første mener jeg, at hvis det skal være en fordel for barnet og familien at rejse for at føde, 
at tidlig indsats altid skal være vejen frem. 
Grundlaget skal være, at barnet skal have gode og trygge rammer for at blive en del af samfundet, 
selv inden det bliver født.  
 
Der kræves altid mange kræfter for at rejse fra familien for at føde, og det er altid usikkert at vide 

hvad fødslens resultat bliver, det kan endda være farligt for den rejsende at være alene for at føde 

uden familien, og jeg mener at der må ske ændringer.  

Dette forslag bygger på, at Naalakkersuisut adressere udforderingerne for de fødende i 

samarbejde med relevante interessanter og derefter fremlægge en handlingsplan for det. 

Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige: 

Udarbejdelsen af handlingsplanen som forventes at skulle dække en årsnormering for en A/C 

fuldmægtig, hvilket svarer til 500.000 

Økonomiske og administrative konsekvenser for det private: 

Ingen. 

Økonomiske og administrative konsekvenser for borgerne: 

Ingen. 

i Jordemoderforening: Ny formand vil sætte fokus på fødsler på kysten | KNR 
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