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Indberetninger

Abortsamråd
Landslægeembedet er blevet opmærksomt på, at det ikke fremgår tydeligt, at abortsamråd i forbindelse med
anmodning om aborter efter 12. svangerskabsuge er indberetningspligtigt.
Det skal derfor præciseres, at abortsamråd skal indberettes ved, at samrådsafgørelsen fortløbende sendes
til Landslægeembedet på faxnr. 32 51 30 eller indscannes og sendes på mail til nun@nanoq.gl
Der findes stadig gamle blanketter til indberetning af samråd rundt omkring, men disse skal ikke længere
anvendes, samrådsafgørelsen er tilstrækkelig.
Kravet om indberetning følger af Cirkulære om behandling af sager om svangerskabsafbrydelse i Grønland
af 19. juni 1975. Det fremgår af § 15 at abortankenævnet ”fører tilsyn med samrådenes virksomhed i
forbindelse med behandlingen og afgørelsen af ansøgninger om svangerskabsafbrydelse. Nævnet påser
navnlig, at samrådene så vidt muligt følger en ensartet praksis”. Ankenævnet skal i sagens natur have
kendskab til samrådsafgørelserne for at kunne føre tilsynet, og derfor skal de indberettes.
Aborter udført indenfor 12. svangerskabsuge indberettes som hidtil kvartalsvist på det reviderede
Abortanmeldeskema, se vedlagte.
Børnevaccinationer
Landslægeembedet har foretaget de først udtræk fra den nye børnevaccinationsprofil. Det er endnu ikke
muligt at få et totalt udtræk, men det er muligt at få et indtryk af registreringerne. Alle distrikter har taget den
nye vaccinationsprofil i brug, men enkelte steder bruger nogen stadig det gamle lab-kort med forskellige
varianter af navnene på de vacciner, der blev indført i september 2010. Det er vigtigt, at ALLE vaccinationer
registreres i den nye vaccinationsprofil ”Børnevaccinationer”, da vi ikke kan trække data ud fra de mange
forskellige versioner af de gamle lab.kort, der ligger rundt omkring.
Det er ikke muligt for os at vurdere, om alle sundhedspersoner indenfor et distrikt registrerer korrekt. Det vil
sige om alle givne vaccinationer kan trækkes ud, samt om det enkelte barns vaccinationer dermed fremgår
samlet i den rigtige vaccinationsprofil. Derfor må I internt det enkelte sted hjælpe hinanden med at sikre, at
vaccinationerne indtastes rigtigt.
Vi får mange opringninger, om hvordan børn med ufuldstændige vaccinationsserier skal vaccineres. Når en
vaccination fremgår af vaccinationskortet, men ikke af Æskulap, så må vi konkludere, at vaccinen er givet,
men registreret forkert, enten i et gammelt lab.kort, i løbetekst eller slet ikke er dokumenteret. Det handler
derfor ikke kun om statistik, men om at sikre et overblik over barnets vaccinationer, så det ikke bliver
vaccineret dobbelt eller kommer til at mangle vaccinationer med deraf dårligere beskyttelse.
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