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Hvor skal vi føde?
Det Grønlandske Sundhedsvæsen har fem fødesteder:
Landshospitalet Dronning Ingrids Hospital
Regionssygehuset i Ilulissat
Regionssygehuset Sisimiut
Sundhedscenteret i Tasiilaq
Regionsygehuset Qaqortoq

Fødsel på Landshospitalet, Dronning Ingrids Hospital, i Nuuk
Hvis du under din graviditet har haft komplikationer, eller du af en læge er vurderet til at kunne få en kompliceret fødsel, vil
du blive flyttet til
Landshospitalet i Nuuk, hvor der er udstyr og personale til at håndtere vanskelige fødsler eller graviditeter.
Fødsel på fødested udenfor Nuuk
På et fødested udenfor Nuuk er der altid en læge med kirurgiske kompetencer til at foretage et kejsersnit, en
anæstesisygeplejerske, en
bioanalytiker samt en jordemoder. Som udgangspunkt vil du skulle føde på nærmeste fødested i forhold til din bopæl.
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Pres på Sundhedsvæsenet
Det Grønlandske Sundhedsvæsen oplever i denne tid ekstra stort pres på ressourcer, bemanding og pladskapacitet og vil
derfor i en periode være nødt til at nedprioritere ikkekritiske aktiviteter.
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Narsaq Sundhedscenter er igen åbent for henvendelser
Narsaq Sundhedscenter er igen åbent for almindelige og ikkeakutte henvendelser – dog ikke for besøgende.
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