I hver af de 5 sundhedsregioner er der følgende inddeling af sundhedskonsultationer:
1. Befolkningsgrundlag < 50 indbyggere: Bygdekonsultation uden en "Pipaluk"
2. Befolkningsgrundlag 50 – 200 indbyggere: Bygdekonsultation med en "Pipaluk"
3. Befolkningsgrundlag 200 – 500 indbyggere: Sundhedsstation
4. Befolkningsgrundlag 500 – 1.200 indbyggere: Sundhedscenter (mindre)
5. Befolkningsgrundlag > 1.200 indbyggere: Sundhedscenter (større)
6. Den by i regionen med flest indbyggere: Regionssygehus
7. Befolkningsgrundlag > 500 indbyggere: En eller flere Tandklinikker
(Pipaluk er navnet på det Telemedicinske udstyr, som findes i bygderne).

Tilbydes
Ydelse:

Tilbydes ved besøg eller telemedicinsk
Regionssygehus
(og Tasiilaq Sundhedscenter )

Tilbydes ikke

Større
sundhedscenter

Mindre
sundhedscenter

Sundhedsstation

Telemedicinsk enhed
(Bygdekonsultation
med Pipaluk)

Indtil transport til
sundhedscenter kan
gennemføres

Indtil transport til
sundhedscenter kan
gennemføres

Sengeafdeling med
indlæggelser
For Nuuk borgere er det DIH.

begrænset omfang

Lægeambulatorium

Sygeplejeambulatorium
inkl. Tuberkuloseopsporing
og behandling

Alle hverdage dimensioneret
efter befolknings‐grundlag

Alle hverdage
dimensioneret efter
befolkningsgrundlag

Dimensioneret efter
befolknings‐
grundlag. Kan
foregå
telemedicinsk.

Telemedicinsk eller ved
bygdebesøg

Telemedicinsk eller
ved bygdebesøg

Alle hverdage dimensioneret
efter befolknings‐grundlag og
sygdomsmønster

Alle hverdage
dimensioneret efter
befolkningsgrundlag
og sygdomsmønster

Alle hverdage
dimensioneret efter
befolkningsgrundlag
og sygdomsmønster

Alle hverdage
dimensioneret efter
befolkningsgrundlag og
sygdomsmønster

Telemedicinsk eller
ved bygdebesøg

Ydelse:

Regionssygehus
(og Tasiilaq Sundhedscenter )

Større
sundhedscenter

Mindre
sundhedscenter

Sundhedsstation

Telemedicinsk enhed
(Bygdekonsultation
med Pipaluk)

Her foretages operationer, og
planlægning forudgås af
telemedicinsk gennemgang af
patienter.

Her kan der foretages
operationer, og
planlægning forudgås
af telemedicinsk
gennemgang af
patienterne

Primært medicinske
specialer. Kan
foregå
telemedicinsk

Kun hvis logistik og
infrastruktur gør det
hensigtsmæssigt. Kan
foregå telemedicinsk

Kun hvis logistik og
infrastruktur gør det
hensigtsmæssigt. Kan
foregå telemedicinsk

Specialistbesøg i hht.
Masterplan

Elektiv operativ aktivitet
(planlagte operationer)

Ved specialistbesøg. Derudover i den udstrækning
de nødvendige kompetencer og ressourcer er
tilgængelige.

Fødsler
Fødsler med forventet normalt
graviditets – og fødselsforløb kan
foregå på regionssygehuse og
Tasiilaq Sundhedscenter. De
gravide skal rejse til
regionssygehuset ca. 3 uger før
termin. Fødsel med risiko for
komplikationer foregår i Nuuk

Fødsler kan foregå
ved enkelte
sundhedscentre
såfremt de lever op til
faglige krav for
varetagelse af
normale fødsler. Det
er en ledelsesmæssig
beslutning, hvorvidt
fødslerne fortsat kan
foregå på
sundhedscentrene.

Ydelse:

Perinatal omsorg
(omsorg omkring graviditet,
fødsels‐ og barselsperioden)
- Svangreprofylakse
(Forebyggelse
under graviditeten)
- Svangreomsorg
(Sundhedsvæsenet
s indsats i
forbindelse med
graviditet, fødsel
og barsel)
Terminsbestemmelse

Regionssygehus
(og Tasiilaq Sundhedscenter )

Større
sundhedscenter

Mindre
sundhedscenter

Sundhedsstation

Telemedicinsk enhed
(Bygdekonsultation
med Pipaluk)

Tilbydes ved læge og
jordemoder/
fødselsassistent

Tilbydes ved læge
og/eller jordemoder/
fødselsassistent

Tilbydes eventuelt
ved besøg eller
telemedicinsk
konsultation af
jordemoder/læge

Tilbydes ved besøg
eller telemedicinsk
konsultation af
jordemoder/læge

Tilbydes ved besøg
eller telemedicinsk
konsultation af
jordemoder/læge

Udføres eventuelt ved Udføres på
besøg af fagpersonale regionssygehuset
eller telemedicinsk
fra regionssygehus
Fødselsassistent kan udføre terminsbestemmelse med ultralyd. Kræver nærmere
fastsat antal gravide/år i området for at bibeholde rutinen. Kan foregå med
telemedicinsk overvågning fra regionssygehuset

Udføres på
regionssygehuset eller
ved bygdebesøg

Udføres på
regionssygehuset eller
ved bygdebesøg

Tilbydes ved
sundhedsplejerske(r) med
regionsfunktion

Tilbydes ved besøg
eller telemedicinsk
konsultation af
sundhedsplejerske
eller
sundhedsplejeassistent

Tilbydes ved besøg
eller telemedicinsk
konsultation af
sundhedsplejerske
eller
sundhedsplejeassistent

Sundhedspleje

Tilbydes som minimum ved
sundhedsassistent eller
sundheds‐plejeassistent,
superviseret af
sundhedsplejerske

Tilbydes ved besøg
af
sundhedsplejerske
eller sundhedspleje‐
assistent eller
telemedicinsk
konsultation

Ydelse:

Regionssygehus
(og Tasiilaq Sundhedscenter )

Større
sundhedscenter

Mindre
sundhedscenter

Sundhedsstation

Telemedicinsk enhed
(Bygdekonsultation
med Pipaluk)

Tilbydes. Ved besøg
eller telemedicinsk
konsultation af
sundhedsplejerske /
jordemoder

Tilbydes ved besøg
eller telemedicinsk
konsultation af
sundhedsplejerske
eller jordemoder

Tilbydes ved besøg
eller telemedicinsk
konsultation af
sundhedsplejerske
eller jordemoder

Tilbydes ved besøg
eller telemedicinsk
konsultation

Tilbydes ved besøg
eller telemedicinsk
konsultation

Tidlig indsats

Tilbydes, som minimun ved
en sundhedspleje‐asisstent
eller superviseret af
jordemoder /
sundhedsplejerske
Børneundersøgelser
(lovbefalede)

Laboratorievirksomhed

Forefindes – ved
bioanalytiker med
regionsfunktion

Forefindes– men varetages
evt. af andre faggrupper

Forefindes– men
varetages evt. af
andre faggrupper

Forefindes i begrænset
omfang– men
varetages af andre
faggrupper
Bioanalytiker med regionsfunktion skal vedligeholde udstyr og sikre kompetencer hos andet sundhedsfagligt
personale. Andet sundhedsfagligt personale skal kunne udtage og analysere blodprøver. Niveauet for
laboratorieservice på de enkelte enheder skal løbende defineres

Røntgen

Oplæring af personale, der kan udføre røntgenundersøgelser

Ydelse:

Regionssygehus
(og Tasiilaq Sundhedscenter )

Større
sundhedscenter

Mindre
sundhedscenter

ja (regional plan)

I det omfang det er
etableret af
kommunen

I det omfang det er
etableret af
kommunen

Sundhedsstation

Telemedicinsk enhed
(Bygdekonsultation
med Pipaluk)

Forebyggelsesudvalg

Livsstilsambulatorium
(monitorering af kroniske
syge patienter)
Tilbuddet dimensioneres efter sygdomsmønsteret i de enkelte byer. Opgaveporteføljen udvides i takt med implementeringen ag
Inunerittaa II til at omfatte: kontrol af hypertensionspatienter, diabetespatienter, KOL‐patienter, kost og motion, rygning, misbrug.

Palliation
(Forebyggelse og lindring af
lidelser for patienter ramt
af livstruende sygdom)

Tilbydes i nødvendigt omfang

Tilbydes i nødvendigt
omfang

Fysioterapeutisk behandling ved
fysioterapeut (regional funktion)

Kan foregå ved besøg af fysioterapeut eller
ved andre faggrupper telemedicinsk
superviseret

Tilbydes i samspil
med
regionssygehuset

Tilbydes i samspil med
regionssygehuset, men
ikke under indlæggelse

Tilbydes i samspil med
regionssygehuset, men
ikke under indlæggelse

Fysioterapi

Ergoterapi

Kan foregå her ved
andre faggrupper
telemedicinsk
superviseret
Tilbydes endnu ikke, men skal etableres i forbindelse med et øget rehabiliteringstilbud uden for Nuuk.

Kan foregå her ved
andre faggrupper
telemedicinsk
superviseret

Ydelse:

Regionssygehus
(og Tasiilaq Sundhedscenter )

Større
sundhedscenter

Mindre
sundhedscenter

Sundhedsstation

Telemedicinsk enhed
(Bygdekonsultation
med Pipaluk)

Somatisk hjemmesygepleje
(hjemmesygepleje der
fokuserer på patienter med
fysiske sygdomme)
Sygeplejerske eller sundhedsassistent
Distriktspsykiatri

Psykiatrisk
hjemmesygeplejerske/psykiatrias
sistent
(regionsfunktion)/telemedicinsk

Hjemmesygepleje ved
sundhedsassitent /
psykiatri assistent
/Telemedicinsk

Telemedicinsk

Telemedicinsk

Telemedicinsk

Farmakonom (regionsfunktion)

Varetages af andet
fagpersonale
understøttet af
farmakonom med
regionsfunktion

Varetages af andet
fagpersonale
understøttet af
farmakonom med
regionsfunktion

Varetages af andet
fagpersonale
understøttet af
farmakonom med
regionsfunktion

Varetages af andet
fagpersonale
understøttet af
farmakonom med
regionsfunktion

Lægemiddelhåndtering

Ambulancetjeneste

Men ikke
døgnberedskab.

Bygdekonsultation uden ’Pipaluk’ (Telemedicinsk enhed)
De bygdekonsultationer der ikke har en ’Pipaluk’ (telemedicin), er ikke nævnt i skemaet. De er bemandet med en bygdesundhedsmedarbejder, der
har gennemgået bygdesundhedsmedarbejderuddannelsen. Medarbejderen foretager hjemmebesøg, konsultationer, akut hjælp og administrative
opgaver. Bygden besøges 2‐4 gange årligt af specialiserede fagpersoner (læge, sygeplejerske sundhedsplejerske, sundhedsassistent) fra
sundhedscenteret/regionssygehuset.

