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Hvad gør jeg, når jeg tror jeg er gravid?
I Nuuk
Du henvender dig til DIS og får foretaget en urinprøve. Hvis denne er positiv får du tilbudt nogle blodprøver. Blodprøven
kan sige noget om, hvor langt du er henne i graviditeten. Dine data og tlf. nr sendes til jordemoderen.
Du får udleveret nogle vitaminer som du anbefales at tage de første 12 uger.

I regionerne

Henvender du dig på dit lokale sundhedscenter.
Der vil foregå henvisninger og undersøgelser som beskrevet ovenfor.

Læs: Graviditet og fødsel – få en forklaring af, hvad der sker under graviditeten.

Læs evt. også pjecen Graviditet og fødsel i Det Grønlandske Sundhedsvæsen her.
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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.

NYHED18. januar 2022

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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