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Generalforsamling KNTS  
Indkaldte:  

Alle aktive per. 01.10.2021, medlemmer af Kalaallit Nunaani Timimik Sungiusaasut, formændene PPK. 

Naalakkersuisoq for sundhed og finans  

Tilstede:  

Antal stemmeberettigede: 21 

På teams: 5 

Antal fuldmagter: 0 

Antal Stemmer: 21 

Antal Gæster: 6 

   

1. Velkomst v/ formand Freya Jørgensen Hovden.  

2. Valg af ordstyrer og referent.  

Ordstyrer: Ditte Lynge Balle 

Referent: Pia Bloch Spotteck, PPK.  

3. Godkendelse af dagsorden. 
Godkendt. 

Tilføje punkt under evt: Akupunktur (Aviaja) 

4. Formandens beretning.  
Se vedhæftede.  

5. Fremlæggelse af budget  
Nikki, kasserer: Overblik over de sidste 5-6 år. Beløbet steget stødt gennem årene. Vi vil meget 

gerne bruge pengene på medlemmerne, men pga. Corona har vi ikke kunne bruge nogen penge de 

sidste par år. Derfor har vi fokuseret på synlighed, købt merchandise, grafiker samt kursus om 

smerter.  

I jubilæumsåret har vi valgt betale en middag i byen efter GF, kysten kan ligeledes gå i byen og 

spise.  
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6. Naalakkersuisoq for sundhed Kirsten L. Fencker  
Vi har sendt nogle spørgsmål, talen er omdrejningspunkt for dette. 

Tak for invitationen. 

Vi har fokus på kræftområdet, de grønlandske pt. i DK, jordemoderområdet samt fokus på 

autorisationer. Jeres område er ikke direkte nævnt i kollationen, men vi har haft møder i forhold til 

senfølger. Hvilket har vækket min interesse, når folk ikke kan vende tilbage til deres arbejde.  

Fysioterapeuterne stiller spørgsmålstegn ved at de i deres arbejde, er med til at stille diagnoser, 

men som det er nu, er det kun læger der må stille diagnoser, dette iflg. Den lovgivningsom 

fysioterapeuter på nuværende tidspunkt ligger under. Kirsten svarer at; vores mål er at lave en 

samlet lov for hele sundhedsområdet, der vil blive taget op næste år. Kirsten har en personlig hilsen 

fra juristerne, de vil gerne bede om I kontakter dem. 

Fysioterapeuterne fortæller at de er hæmmet af, lægerne henviser til en specifik behandling, som 

fysioterapeuterne muligvis ikke anser som den rette behandling. Dette er et problem, og der opstår 

skriverier frem og tilbage mellem DIS og fysioterapeuterne, lægerne er opmærksomme på 

problemet og ved godt at vi ved bedst med disse problematikker. Kirsten svarer, at det bliver som 

sagt taget op til foråret og at det er vigtigt at I deltager. 

Fysioterapeuterne fortæller om deres tanker om specialiserede genoptræningscentre f.eks. til 

apopleksier. Kirsten svarer: at de er i dialog med de forskellige frivillige organisationer, som også 

har haft emnet oppe, Sundhedsvæsnet kan alene ikke løfte denne opgave. Jeg vil tale sagerne op i 

forhold til rehabiliteringer.  

Fysioterapeuterne spørger til hvad de selv kan gøre for at støtte op omkring, at vi mangler hænder? 

Kirsten: Neriuffik (Kræftens bekæmpelse) har fokus på senfølger og Uummatit (hjerteforeningen), 

ønsker at I bakker op med pressemeddelelser.  

Malene(Sermersooq): Mht. rehabilitering, er det jeres mål at skabe flere stillinger? Kirsten: Alle 

afdelinger mangler hænder, vi har brug for I er med til at råbe op og vil gerne sætte fokus på det 

også til næste finanslovsforhandlinger. 

Henriette (PI): Opfølgning og kontinuitet, nogle borgere bliver tabt på gulvet når borgerne flytter 

ind i en permanent situation. Kirsten: Sundhedsvæsnet kan ikke løse denne opgave alene, men vi er 

opmærksomme på det.  

Nikki (DIH): Vi kan være det mest aktive land i 2030, hvordan kan vi konkret hjælpe os med at nå 

dertil? Kirsten: Det er Grønlands Idrætsforbunds mål, ikke Naalakkersuisuts, vi har fokus på det, 

men jeg har brug for input fra jer, hvis vi skal nå det mål.  

Sara (ergo formand): Ros for at du er med. Perspektivet er at loven er fra 1960’erne. Så det er 

dejligt at høre du vil arbejde med det her. Udfordringen er patientklagenævnet ligger jo Danmark. 

Kollationsaftalen i forhold til lighed i sundhed. Hvad tænker du i forhold til sundhedsydelser på 

kysten?  

Der er 

arbejde 
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derude, men stillingerne bliver ikke slået op. Kirsten: I forhold til lighed er vi i gang med at se på det 

telemedicinske område, også sammen med Steno Diabetes Center. Vi kigger meget til Island i 

forhold til ansættelser fra hele verden.  

Henriette: Vi vil gerne anerkende Social og sundhedsassistenterne for at tage en længere 

uddannelse med en autorisation. Jeg håber lovgivningen snart kommer på plads.  

Nikki: Vi er i Grønland ansat i en tjenestestilling og ikke en professions bachelor, som i Danmark.  

Sara: Ansøgerne fra Danmark, har ikke lyst til at søge herop, pga. vilkårene. 

Fysioterapeuterne sætter fokus på at de har et ønske om at etablere et hospice til de palliative 

patienter, så de kan få et mere specialiseret behandlingstilbud i den sidste tid. Kirsten: Det blev 

drøftet til forårssamlingen og man har nu oprettet et palliativt team, hvor planen er at tage ud og 

undervise på kysten, 2,5 millioner er givet til Nuuk til pleje-sektoren og støtte borgerne i hjemmet. 

Ken (PPK): Min opfordring for en ansættelsesanvisningslovgivning, så folk får deres kontrakter 

rettidigt, så de ved hvad de får inden ankomst. Kirsten: I er ikke de eneste, Departementet har de 

samme problemer. Jeg er i dialog med Sundhedsledelsen.  

Aviaja (Ilulissat): I forhold til telemedicin i bygderne, burde der være lige adgang for borgerne, men 

det er der ikke og vi kommer ikke afsted på bygde-besøg. Vores lokale ledelse siger vi ikke kan 

komme på de ture, hvilket giver ulighed i sundheden. Kan man tale om at vi kan komme ud 

bygderne?  

Kirsten: Vi tager det med på dagsorden.  

Tak for i dag. 

7. Indlæg fra danske fysioterapeuter.  
Hilsen og status, se vedhæftede. 

8. Ønsker til de næste 2 år  
Hvad vil I gerne bruge fagforeningen til? Kurser, ønsker? 

Sara, ergo., lægger optil at lave et kursus sammen, fagligt eller socialt.  

Ken: Jeg er formand for kursusfonden, vi vil meget gerne have kurserne i Grønland. Jeg vil gerne 

være med til at støtte at I søger. Opfordre til at lave kurser og ansøg. 

Mette (DIH): Rehabiliteringskursus. Hammel har meget gode kurser. 

Foreningen kan alene ikke søge. Man kan som ansat lave en tværfaglig ansøgning. 

Skriv til fagforeningen hvis der nogle ønsker eller emner, der skal tages op, så vi ved hvad vi skal 

bruge vores ressourcer på. Skriv hvis I vil være frivillige til arrangementer mv.  
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9. Valg af formand  
Foregår ved håndsoprækning. Freya er på genvalg. Der er ingen andre der stiller op. 

Tillykke til Freya til endnu en periode på to år. 

10. Valg af bestyrelse  
Mikael træder ud. 

Irene, Nikki og Anja er på genvalg.  

Mira, Qaqortoq, valgt ind. 

Aviaja, Ilulissat, valgt ind. 

Dennis, Nuuk valgt ind. 

Kontakt endelig fagforeningen, hvis man gerne vil indenfor, eller har spørgsmål. 

11. Evt.  
- Aviaja, Ilulissat. Landslægen og SL mener man ikke skal bruge akupunktur. Vi bruger det i praksis 

ude på kysten. 

Rose: Vi har modtaget kursus i det heroppe i 2010. Har skrivelse hvor vores tidligere 

oversygeplejerske godkender behandlingen, Rose eftersender til Freya. Aviaja sender ligeledes 

mailkorrespondensen med regionsledelsen til Freya.   

Freya: Akupunktur bliver brugt på DIH af de uddannede ift. retningslinjerne. 

 

- Henriette, skal man starte en fysioterapeutuddannelse i Grønland? 

Fysioterapeuterne synes uddannelsen skal lægge et andet sted end på PI, for at sikre fagligheden.  

12. ”Det skal fejres”  
- Udlevering af Mercandias 

- Vi tager ud og spise, Tak for en god aften, Vi er glade fro at så mange kunne deltage. 

 

Inuulluaqqusillunga // Med venlig hilsen 
  
Freya Hovden  
Formand 
 
  
Kalaallit Nunaani Timimik Sungiusaasut - Fysioterapeuter i Grønland 

 

 

 

 


