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Når du kommer på fødeafdelingen
Jordemoderen vil spørge ind til: Hvornår dine veer er begyndt, hvor længe de varer og hvor tit de kommer. Hun spørger også
til om fostervandet er gået, om du bløder og hvor meget. Du vil få målt blodtryk og temperatur, undersøgt din urin,
jordmoderen vil undersøge maven og lytte til hjertelyd samt mærke om din livmodermund har åbnet sig.
Hvis jordemoderen konkluderer, at du er i aktiv fødsel inviteres du til at blive på fødestuen. Hvis jordemoderen vurderer, at
du ikke er i aktiv i fødsel kan du tage hjem.
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Kortere sagsbehandlingsstid ved ansættelser udefra Grønland og Danmark,
Den 11. februar trådte en aftale mellem Naalakkersuisut og Udlændinge og Integrationsministeriet i Danmark i kraft. Aftalen
betyder, at sagsbehandlingstiden for opholds- arbejdstilladelse for udenlandsk sundhedspersonale nu er forkortet.
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Tilbud om re-vaccination mod Corona i Nuuk
Onsdag 10. marts og torsdag 11. marts 2021.
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