
    

Nunatsinni Nakorsaaneqarfik 

Landslægeembedet 

 

1 
Landslægeembedets årsberetning 2016 

Kapitel 1. Indledning 

 Side 1/2 

Landslægeembedets årsberetning 2016 
 

Kapitel 1. Indledning 
 

I denne årsberetning præsenteres en række sundhedsstatistiske data for året 2016. 

Sundhedsstatistik er en central opgave for Landslægeembedet. Det statistiske materiale 

er af afgørende betydning for landslægens overvågning af sundhedsforholdende og 

rådgivning af Landsstyret og andre offentlige myndigheder om sundhedsfaglige forhold. 

Data kan anvendes til at forbedre behandling, men i høj grad til at planlægge og 

gennemføre forebyggende tiltag. Mange sundhedsdata er endvidere af afgørende 

betydning for mange forskningsprojekter. 

 

Opgaven med at indsamle, systematisere, bearbejde og formidle sundhedsfaglige data er 

derfor af høj prioritet. Det er også en ressourcekrævende opgave, både i 

sundhedsvæsenet, som skal levere data, og i Landslægeembedet, der skal gøre de mange 

data anvendelige. 

 

Landslægeembedet administrerer følgende dataregistre og datasamlinger: 

 

1. Fødselsanmeldelser 

2. Dødsårsagsregistret 

3. Registre over smitsomme sygdomme, herunder tuberkulose 

4. Kræftsygdomme (Cancerregister) 

5. Register over svangerskabsafbrydelser og sterilisationer 

6. Register over misdannelser 

7. Indberetninger af tvang i psykiatrien i henhold til psykiatrilovgivningen 

8. Klager over sundhedsfaglig behandling 

9. Register over grønlandske sygeplejerskeautorisationer 

 

Der er et tæt samarbejde med skandinaviske, arktiske og internationale 

samarbejdspartnere. 

 

Nogle af Landslægens data er tilgængelige på Grønlands Statistiks hjemmeside 

(http://www.stat.gl/default.asp?lang=da ), hvor der er under ”Statistikbanken” er 

mulighed for at lave særlige udtræk. Andre af Landslægens data er tilgængelige i nogle 

af NOMESCO’s publikationer (http://nowbase.org/da/publications ). 

 

I det omfang det har været muligt er 2016-data og i enkelte tilfælde 2015 angivet i 

analyserne. I nogle tilfælde er de viste data der endnu ikke er endeligt valideret og kan 

senere blive justeret.  

 

Landslægeembedets øvrige opgaver 
Ud over de medicinalstatistiske opgaver har landslægen en række andre opgaver: 

http://www.stat.gl/default.asp?lang=da
http://nowbase.org/da/publications
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 At yde sundhedsfaglig rådgivning og anden bistand til Landsstyret og andre 

myndigheder i sundhedsfaglige spørgsmål 

 

 At henlede opmærksomheden på mangler ved de sundhedsmæssige 

foranstaltninger, og komme med forslag til forbedring heraf  

 

 At orientere offentligheden, når særlige sundhedsmæssige forhold gør dette 

nødvendigt  

 

 At udarbejde sundhedsfaglige vejledninger til sundhedspersonale  

 

 At føre tilsyn med sundhedspersonale og institutioner  

 

 At foretage forberedende sagsbehandling af sundhedsfaglige patientklager  

 

 At udstede grønlandsk autorisation til sygeplejersker  

 

 Varetagelse af særlige opgaver på tuberkulose-området, herunder planlægning 

og understøttelse af handleplaner på området. 

 

 Opgaver inden for det retsmedicinske, socialmedicinske og miljømedicinske 

område samt hygiejne  

 

Landslægeembedets opgaver er reguleret af Selvstyrets bekendtgørelse nr. 7 af 15. juni 

2017 om Landslægeembedets virke. 

 

Landslægeembedet er en selvstændig organisation med reference til Naalakkersuisoq for 

Sundhed og Nordisk Samarbejde og med eget budget på 5.040.000 mill. kroner i 2018.  

 

I 2016 har følgende været ansat: 

Henrik Trykker, landslæge 

Tania Dyreborg Broberg, kontorfuldmægtig 

Rikke Bruun de Neergaard, sygeplejefaglig konsulent 

Sonja Vestergaard, specialkonsulent 

Majken Gundtoft, statistikmedarbejder 

Dorthe Paaske Rasmussen, statistikmedarbejder 

Charlotte H. Lange, sygeplejerske 
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