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Kapitel 9. AUTORISATION AF SYGEPLEJERSKER 
 
Med vedtagelsen af "Landstingsforordning om sygeplejerskers autorisation og virke af 30. okt. 1995" 
indførtes en grønlandsk autorisation af sygeplejersker pr. 1. januar 1996.  
I henhold til forordningen bemyndiges og forpligtes sygeplejersker i Grønland på visse punkter til en udvidet 
kompetence i forhold til den danske autorisation. Dette er nødvendigt, da man i sundhedsvæsenet i 
Grønland arbejder meget selvstændigt og i praksis udfører en række lægelige opgaver efter uddelegering på 
det enkelte arbejdssted. Derfor må kun sygeplejersker med grønlandsk autorisation arbejde som 
sygeplejerske i Grønland. Ifølge den fællesnordiske aftale kan nordisk uddannede sygeplejersker efter 
ansøgning få grønlandsk autorisation. Sygeplejersker fra andre lande kan desuden opnå grønlandsk 
autorisation, såfremt deres uddannelse vurderes at være på et niveau, der kan sidestilles med den 
grønlandske. Der er mulighed for at udstede tidsbegrænsede autorisationer, men nedenstående opgørelse 
tæller alene de ikke tidsbegrænsede autorisationer. 
 
Der findes godt 300 sygeplejerskestillinger i Grønland, så faldet af nye ansøgere kan tolkes således, at de 
ansatte bliver i længere tid i stillingerne, hvor der især i 00’erne var et meget stort antal sygeplejersker, som 
var ansat i korttidsvikariater. Dette kan skyldes at nedskæringer på sygehusene i Danmark og deraf følgende 
arbejdsløshed i de sidste 3 år har medført større kontinuitet i ansættelserne i Grønland. Samtidigt medvirker 
de 120 grønlandsk uddannede sygeplejersker til at give kontinuitet, selvom mange søger videreuddannelse 
eller søger til Danmark i perioder. 
 
 
Tabel 
Table 1 

Autoriserede sygeplejersker 
State-registered nurses 

Heraf uddannet i Grønland 
Educated in Greenland 

År 
Year 

Antal  
Number 

5 års gennemsnit 
5 year av. 

Antal 
Number 

5 års gennemsnit 
5 year av. 

1996 – 2000 367 73,4 36 7,2 
2001 – 2005 1.067 213,4 26 5,2 
2006 – 2010 1.069 213,8 38 7,6 

2011 149  7  
2012 166  3  
2013 148  10  
2014 234  10  
I alt 3.200  130  

 


