Sygesikring ved ophold i Grønland
Når der ansættes medarbejdere i det Grønlandske Sundhedsvæsen, er ansættelsesperioden afgørende for,
hvordan den ansatte er dækket af sundhedsydelserne i Grønland. Der skelnes mellem følgende:
Op til 3 mdrs. ansættelse; Den ansatte er ikke omfattet grønlandske sygesikring og skal derfor selv søger
for at tegne rejseforsikring.
Den ansatte er arbejdsskadesikret, hvilket betyder, at der er forsikring i forhold til ulykke/sygdom opstået i
forbindelse med udførelse af arbejdet.
De ansatte har udenfor arbejdstiden ret til lægehjælp i tilfælde af akutopstået sygdom eller akut forværret
kronisk sygdom, ulykkestilfælde og lignende. Det skal bevises med dokumentation for ret til sygehjælp i
hjemlandet (fx det gule sundhedskort). De ansatte har dermed ikke adgang til gratis sundhedsydelse for
ikke-akut sygdom.
Ved akut sygehjælp forstås:

•
•
•
•
•

Gratis lægehjælp.
Gratis sygehusbehandling.
Gratis lægeordineret medicin.
Gratis akut tandbehandling hos tandlæger, der er tilknyttet det offentlige. Der ydes kun
behandling i forbindelse med f.eks. tandbylder, knækkede plomber, tænder og lignende.
Gratis lægeordineret transport fra bygd eller andet sted med helårsbeboelse til
distriktssygehuset i byen og fra distriktssygehuset til Dronning Ingrids Hospital.

Gælder ikke

•
•
•

Gratis hjemtransport (derfor rejseforsikring).
Gratis transport uden for helårsbeboelse til nærmeste sygehus, samt transport til sygehus eller
behandlingsinstitution uden for Grønland (derfor rejseforsikring).
Almindelig tandeftersyn

Sundhedsvæsenet anbefaler, at der tegnes en rejseforsikring. En rejseforsikring dækker alle udgifter i
forbindelse med akut sygdom, behandling, hospitalsophold og medicin samt hjemtransport (dertil også
ansvarsforsikring og bagage). Forsikringen dækker offentlig sygehjælp og tandlægehjælp. Vær opmærksom
på, at den ansatte også skal være dækket for sygetransport fra steder uden for helårsbebyggelse.
3-6 måneders ansættelse; Ansatte kan vælge at skifte folkeregisteradresse til Grønland og hvis dette sker,
er de dermed dækket af sundhedsydelserne i Grønland og dermed omfattet af nedenstående regler for
ansættelser over 6 måneder.
Skiftes der ikke adresse henvises der til ansættelse under 3 måneder jf. ovenfor.
Mere end 6 mdrs. ansættelse; I perioden op til den 6 mdr. gælder ovenstående regler, hvis den ansatte

ikke har skiftet folkeregisteradresse.
Efter 6 mdr. anses ansatte som automatisk værende omfattet af den grønlandske sygesikring, uanset om
de skifter folkeregisteradresse til Grønland. Der behøves derfor ikke nogen rejseforsikring i forhold til
ophold i Grønland efter de 6 mdr.
Hvis den ansatte er bosiddende uden for Danmark og Norden, kontakt da venligst nedenstående.
Ved spørgsmål til ovenstående, kontakt Økonomi og Planlægning, dih-oekonomi@peqqik.gl tlf. 34 43 09

