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Hvad sker der når jeg har været ved lægen 1. gang?
I Nuuk
I Nuuk ser du ikke en læge ved 1. henvendelse. En sygeplejerske tester din urin og bestiller blodprøver. Svarene på disse
sendes automatisk til jordemoderen. Når jordemoderen får svarene på blodprøverne, vil hun ringe til dig og tilbyde 1.
Jordemodersamtale. Vi anbefaler at din partner kommer med til denne samtale.
Jordemoderen vil være den gennemgående kontakt til sundhedsvæsenet under hele graviditeten.
Du/I vil blive tilbudt at blive set af jordemoderen i graviditetsugerne 510, 12, 22, 28, 32, 36, 38, 40, samt ved eventuelt
behov.
Første besøg vil varer en time, til resten er der afsat ½ time pr. gang. Jordemoderen vil henvise dig til læge hvis der bliver
behov for det.
I regionerne hvor der ikke er jordemoder, vil du blive set af en læge og andet sundhedspersonale. Disse kan referere til
specialafdelingen på DIH, hvis behovet opstår.

I regionerne
Ses du også af lægerne på sundhedscentret.
I forhold til ugerne ovenstående, kan der forekomme variationer fra sundhedscenter til sundhedscenter.
Jordemoderen henviser til lægen, hvis der er behov for, at du bliver set af en læge i graviditeten.

Læs evt. 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.
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Kontakt til Sundhedsvæsenet ved ustabil telefondækning
Sundhedsvæsenet opfordrer alle, som har akut brug for lægehjælp til at møde op i nærmeste sundhedsenhed, hvis det ikke er
muligt at ringe. Læs mere...
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