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Jag bodde med min familj på Grön-
land åren 1973–1976 och 1993–1997.
Min man tjänstgjorde dels som di-
striktsläkare i ett par mindre kommuner
och dels under två år som underläkare
vid medicinska kliniken på Dronning
Ingrids Hospital i Nuuk. Själv är jag lä-
karsekreterare och har tjänstgjort som
sådan och samtidigt verkat för mitt yr-
kes framtid på de grönländska sjukhu-
sen.

Min man och jag får ofta förfråg-
ningar om allt möjligt från presumtiva
Grönlandsfarare. Frågor om anställ-
ningsvillkor och liknande återkommer
ofta från flera olika håll. Samtidigt finns
ett informationsbehov också om de lev-
nadsvillkor som gäller på Grönland –  i
social och mer allmänt samhällelig me-
ning. 

I den här artikeln har jag sammanfat-
tat några personliga intryck från vår tid

på Grönland. Det är en samling reflex-
ioner – lite råd och dåd som kanske kan
vara till praktisk nytta för andra läkarfa-
miljer som funderar över att pröva på
samma fascinerande äventyr.

Det stora äventyret
Grönland och grönländska förhål-

landen kan nog inte jämföras med något
annat någon annanstans i världen. Där
är man helt beroende av klimatet, och en
grönländsk vinterdags glasklara färger,
rena luft, snabba väderomslag och skar-
pa kontraster upphör aldrig att fängsla.

Där bor 55 000 människor utspridda
på 2 175 000 km2 i 18 kommuner. Varje
stad är en egen kommun tillsammans
med sina byar, och varje kommun har
sitt eget sjukhus. Rent organisatoriskt
innebär det att en befolkning som ryms
i en svensk medelstor stad har 18 sjuk-
hus, 18 kommunalstyrelser, 18 brand-

stationer, 18 elverk, osv att hålla reda
på.

Det finns för närvarande cirka tjugo
fastboende svenskar på Grönland. To-
talt finns omkring 60 läkartjänster i hela
landet. Från 1973 till 1997 har cirka tio
svenska läkare haft arbete av kortare el-
ler längre varaktighet, dessutom ett tju-
gotal svenska sjuksköterskor, enstaka
tandläkare och en läkarsekreterare.

Många danskar som reser till Grön-
land är ofta av den uppfattningen att
Grönland bara är en annan del av Dan-
mark. Men som svensk reser man till det
stora äventyret – och för att man vill
uppleva och lära känna något nytt och
spännande. Det okända och överraskan-
de möter en också i stort som smått, på
en skala som inkluderar allt från geo-
grafi, samhälle och historiska minnen
och ända ned till brödsorten på frukost-
bordet. 

Det grönländska
äventyret
– en svensk läkarfamiljs berättelse 

Visste ni att svenska läkare har formell rätt och
möjlighet att söka vikariat på Grönland? En tids
arbete i den isigt annorlunda miljö som Grönland
erbjuder blir garanterat ett minne för livet. Den
här artikeln ger presumtiva Grönlandsfarare över-
skådlig information om de villkor som väntar.
Råden baseras på en svensk läkarfamiljs egna
erfarenheter från det stora äventyret. 

TEXT  .

BRITA FREUDENTHAL

»Doktorn kan komma». På väg mot
bygdebesök. Den lilla röda pricken på

fjorden nedanför det stora berget är
läkarbåten, tillika lokal poliskutter på väg ut

från Maniitsoq.



Sedan vikingarna kom till Sydgrön-
land år 983 har Grönland varit en del av
det danska riket, och fram till omkring
1950 kallades det till och med för ett
danskt amt (län). Det var närmast förut-
satt att Grönland skulle uppfattas som
något slags Norddanmark. Danska sta-
ten har i mångt och mycket också tagit
sitt samhällsansvar. Man har bl a byggt
upp sjukvård, bostäder och skolgång.
År 1954 anlades ett sanatorium i hu-
vudstaden Nuuk. Sanatoriet har bytt
skepnad och heter numera Dronning In-
grids Hospital (DIH) och är Grönlands
enda flerspecialistsjukhus, tillika re-
gionsjukhus.

Sjukvårdens organisation 
År 1979 infördes självstyre på Grön-

land, och Hjemmestyret – det inhemska
administrativa systemet – började ver-
ka. På grönländska heter Hjemmestyret

Namminersornerullutik Oqatussat, och
år 1992 kom sjukvården in under dess
domäner. Hjemmestyrets uppgifter om-
fattar bl a undersökning, behandling
och vård av patienter, tandläkarverk-
samhet, veterinär- och livsmedelskon-
troll samt sjukvårdsutbildning.

Som ett minimum är dock alla sjuk-
hus på Grönland utrustade med polikli-
nik, en vårdavdelning, ett operations-
rum, förlossningsrum och laboratori-
um.

Vanligt förekommande sjukdomar
behandlas lokalt, medan komplicerade
fall överförs till DIH i Nuuk, eller till
Rigshospitalet i Köpenhamn. Patienter
från östkusten transporteras ibland ock-
så till Landshospitalet i Reykjavik, Is-
land. I vissa fall sker även utslussning
till specialavdelningar på andra danska
sjukhus.

Under sommaren, då klimatet är

lämpligt för resor, kommer också gäs-
tande specialister till Grönland. De re-
ser då mellan de olika sjukhusen på kus-
ten, stannar ett antal dagar på varje stäl-
le och arbetar sig igenom de ofta myck-
et långa patientlistor som väntar dem.

Fri vård och medicin
Sjukvård och medicin är gratis för

patienterna oberoende om de hör hem-
ma i Danmark eller på Grönland. Över-
allt i landet genomförs vaccinationspro-
gram och hälsoundersökningar av barn.

Tandläkarna är knutna till sjukhus,
men den odontologiska kapaciteten är
begränsad och man prioriterar barn-
tandvård. Det utförs t ex inte< guldfyll-
ningar, inte heller kan patienterna få
tandkronor eller bryggor. Sådana åtgär-
der får folk bekosta ur egen börs i Dan-
mark. Nödvändig medicin får patienter-
na däremot kostnadsfritt från sjukhu-
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sen. Apotek finns inte, men en del hand-
köpsmedicin finns i livsmedelsaffärer-
na.

Att arbeta på Grönland
Till Grönland har man i detta läge

inte kommit för att turista. I samma
ögonblick som man sätter foten på
grönländsk mark börjar man sin anställ-
ning och ofta också jobbet. Många
gånger kommer det plötsliga och ovän-
tade uppgifter redan på flygplatsen, he-
liporten eller hamnen, och att få springa
direkt in i omklädningsrummet för att
sätta igång bums är mer vanligt än ovan-
ligt. 

Eftersom man bara flyttar till Grön-
land om man har något där att göra, dvs
har ett jobb, så är man – i formell me-
ning – som det heter »ditkallad», an-
tingen via ett yrkesförbund, en fackför-
ening eller på privat initiativ genom av-
tal med Hjemmestyret. I kontrakt bin-
der man sig att stanna ett visst antal må-
nader eller år och får därigenom vissa
fördelar och förmåner.

Resan till Grönland betalas av ar-
betsgivaren. Läkare som anställs för två
år eller mer får kostnadsfritt ta med sig
sin familj. Även bohag, anpassat efter
familjestorleken transporteras gratis
från Ålborg med båt till bestämmelse-
orten på Grönland. Man tilldelas även
en bostad som är anpassad till familjens
behov och storlek. 

Eftersom de flesta kommer dit före
sitt flyttgods får man i mellantiden – ge-
nom arbetsgivarens förmedling – en
tillfällig, möblerad bostad. Grönländs-

ka bostäder håller en hyfsad standard,
man strävar efter samma bostadsstan-
dard som i Danmark. Men i enfamiljs-
hus är det vanligt att man istället för WC
har en tunna vars plastpåsar byts tre
gånger i veckan, s k »nattrenovation».

Under anställningstiden har man oli-
ka favörer, exempelvis en årlig betald
resa för sig själv och familjen till Kast-
rup i Danmark (dock inte det år man av-
slutar sin anställning). Om man stannar
i minst två år får man, när man slutar
även, återresan och transporten av bo-
hag tillbaka till Ålborg betald.

För läkare gäller den överenskom-
melse som träffas årligen mellan Grøn-
lands Lægekredsforening och Hjemme-
styret. Avtalet anses vara mycket för-
månligt. Månadslönen är ca 45 000
Dkr/månad. Skatten som inte är pro-
gressiv, är omkring 40 procent. Har två
makar var sitt avtal räknas det mest
gynnsamma, det andra faller bort.

Sjukhuset i Nuuk
Sjukhuset i Nuuk heter alltså Dron-

ning Ingrids Hospital. Distriktsläkar-
mottagningen – Lægeklinikken (LLK)
– är sammanbyggd med DIH och fun-
gerar ungefär likadant som en distrikts-
läkarmottagning/vårdcentral i Sverige.
Därifrån slussas patienter till själva
sjukhuset för inläggning, röntgen, sjuk-
gymnastik eller för tid hos specialister-
na på medicinska, kirurgiska och psyki-
atriska klinikerna. Det finns ögon- och
öronmottagningar och tandklinik. Sjuk-
huset har i sin helhet ca 150 vårdplatser
men lider av läkarbrist i en omfattning
som är närmast otrolig. 

Problemet löses till stor del genom
korttidsvikarier från Danmark. Svårig-
heterna att få läkare till tjänsterna är
många. Det beror dels på att det finns yt-
terst få grönländska läkare, dels att de få
grönländare som läser medicin gör det i

Danmark. Där lockar i nästa led bra
tjänster och annorlunda villkor, och
mångar stannar efter utbildningen.

Men svårigheterna beror även på att
man rekryterar läkare ganska ensidigt
just från Danmark, där arbete i Grön-
land inte räknas som det mest lockande
valet. Tvärtom räknas tjänstgöring på
Grönland närmast som en ballast när
man skall armbåga sig uppför den dans-
ka karriärstegen. 

Dessutom råder det brist på psykolo-
ger, barnmorskor, sjuksköterskor, di-
striktssköterskor, sjukgymnaster och
läkarsekreterare.

Också på Grönland finns en klago-
mur för patienter, och det blir allt vanli-
gare med »klagesager» inrapporterade
till Embedslægen i Nuuk (motsvarar
ungefär tidigare länsläkare). 

En stor del av alla dödsfall på Grön-
land är onaturliga, orsakade av olyckor
eller självmord. Det blir en hel del akut-
sjukvård, akuta operationer och många
evakueringar i all hast till DIH och
eventuellt till Rigshospitalet i Köpen-
hamn. Evakueringarna sker i första
hand med ordinarie flygförbindelse,
men i urakuta lägen rekvireras helikop-
ter från Grønlandsfly via samordnings-
organet Patientkontoret på DIH.

Anestesiläkare saknas
Narkosen på de grönländska sjukhu-

sen har nyligen varit föremål för debatt,
bl a i den grönländska läkartidningen
Nakorsanut, som utges av Grønlands
Lægekredsforening. Problemet är att
standarden på både utrustning och kun-
skaper om narkossjukvård varierar obe-
räkneligt. När narkoskunnig läkare sak-
nas går det inte alltid att förlita sig på
kunniga sjuksköterskor – ty sådana är
det också ont om! Överallt finns dock
tillgång till eternarkos, de s k EMO-ap-
paraterna.

Grönland en junidag. En betagande
vit »sommarutsikt» över

Maniitsoq framför artikelförfattarens
fötter.

Doktor Hans Henrik Freudenthal på en-
dagsbesök på mottagningen i byn Napa-
soq. Dagens arbete utgjordes av ca 20
patienter, varav två var hundar.



I byarna finns sjukstationer som är
bemannade med en grönländsk sund-
hedsmedhjælper, ungefär detsamma
som en undersköterska eller, i de allra
minsta byarna, en »medicindepot be-
styrer» – för det mesta personal utan
utbildning. Bara i ett par av de stör-
sta byarna finns det en sjukskö-
terska.

Från kommunsjukhusen reser
läkare med tolk (alla patienter
som så önskar har rätt till tolk),
som ibland är en sjuksköterska,
ibland en undersköterska på bygdebe-
sök. Frekvensen för bygdebesöken är
beroende av hur man tar sig fram och
om vädret tillåter. På sjukstationen vän-
tar ett antal patienter i ett väntrum, som
för det mesta till vardags är den lokala
sjukvårdspersonalens vardagsrum och
där undersökningsförhållandena kan
vara spartanska.

Läkaren blir veterinär
Det finns tre veterinärer på

Grönland, och det betyder att lä-
kare även får rycka in vid akuta
sjukdomstillstånd hos hundar och
andra sällskapsdjur. Kommuner-
na ger tillstånd till innehav av
sällskapshund, men i slädhunds-
distrikten kan inga hundar infö-
ras utifrån. Syftet är att skydda den
grönländska slädhundrasen,
som är livsnödvändig för jä-
garyrket som i Nord- och Öst-
grönland är den dominerande in-
komstkällan och sysselsättningen.

I slädhundsdistrikten, där antalet
hundar vida överstiger antalet männi-
skor, vaccinerar veterinärerna vid sina
årliga resor, men när det inträffar något
akut finns bara doktorn att ta till. Söder
om Sisimiut på västkusten är slädhund-
ar inte tillåtna.

På Grön-
land bor

man i små
samhällen och är ganska

isolerad i dessa på grund av de stora av-
stånden och klimatet, som sätter alla
transportsystem på hårda prov.

De nöjen som står till buds är få på
mindre orter, och det bästa man kan ta
med sig i bagaget är sin fantasi. I de

flesta städer finns det möjlighet till
längdskidåkning och slalom från no-
vember till långt in i maj. Fisket är

obegränsat. Man kan jaga men bör då
först ta reda på förhållanden och möj-
ligheter i det distrikt man kommer till.
Det finns sporthallar i de flesta stä-

der, men inga simhallar eller
skridskobanor. Man spelar i
övrigt t ex fotboll, badmin-
ton, handboll, utövar tae-

kwondo och tävlar i urgamla
kajakfärdigheter.
Allt vad man behöver för li-
vets nödtorft finns att få i var-
je stad och varje by, från
tändstickor till märkesklä-
der. Urvalet är begränsat,
men kvaliteten ofta impone-
rande hög. Varor och förnö-
denheter kommer från Dan-

mark med båt, och i stort sett får
varje grönländsk stad besök av bå-

ten cirka var sjätte vecka. 
Nordgrönland är isolerat från båttra-

fik medan vinterisen ligger. Östgrön-
land är isolerat nästan hela året. En del
frukt och grönsaker och andra färskva-
ror kommer även in med flyg varje
vecka, s k »flyfriske varer». 

Urvalet av mejerivaror är sparsamt,
mjölken är långtidsbehandlad eller torr-
mjölkspulver. Butikernas inköpsansva-
riga har svårt att räkna ut behov och åt-
gång, och butikshyllorna kan gapa tom-
ma veckan före båtens ankomst.

Säl grönländarens basmat
Grönländarnas basmat är säl, och

man äter så gott som varje del av djuret.
Rå sällever är en delikatess, alla grön-
ländares stora förtjusning. Av ben och
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På kartan är Grönland – i
bokstavlig mening – en vit
fläck, med en kant av fantas-
tiska gröna nyanser, brunt och
grått omgivet av hav som skif-
tar i färg från isens vithet till
djupaste klarblått. Det är värl-
dens största ö, till 85 procent
täckt av inlandsis, till ytan un-
gefär lika stor som Europa.
Klimatet är arktiskt och defi-
nieras normalt vid att genom-
snittstemperaturen under
årets varmaste månad inte
överstiger +10°C.

Ekosystemet präglas av
låga temperaturer, låg luft-
fuktighet, långa och mörka
vintrar, korta och ljusa somrar
samt konstant tjäle. Från Dis-

kobukten och norrut är havet
fruset om vintern, ett faktum
som styr livet för de boende
på ett – kan tyckas – exotiskt
och spännande och mycket
kännbart sätt. Bland annat in-
nebär det att städer norr om is-
gränsen inte kan få varor per
båt under långa tider. Å andra
sidan innebär isen att man kan
ta sig fram med hundsläde
och hundspann, och slädar är
vanligare på parkeringsplat-
ser och gator än bilar och
snöskotrar. Söder om Disko-
bukten är det bara fjordar och
ibland kustnära farvatten som
fryser till. 

Östkusten, som alltid är
svår att nå med båt på grund

av stora ismassor och strängt
arktiskt klimat, har två städer.
Det bor inte så många män-
niskor där men ytmässigt är
upptagningsområdena enor-
ma. Många förhållanden, kul-
turarv, språk och traditioner
etc skiljer sig rejält från väst-
kustens.

Det isfria Grönland är en
värld av fjäll och hed. I kom-
munerna omkring Maniitsoq
och Sisimiut och på östkusten
finns det myskoxar. Det finns
en del flockar av vildren på
västkusten. 

Havet bokstavligen vimlar
av säl, det finns valar, valros-
sar, isbjörn och grönlandshaj.
För 4 000 år sedan dök de

Fakta
om
Grön-
land
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Vy över staden Maniitsoq under Grön-
ländsk sommar, med sjukhuset i fokus.
Det mindre röda huset till vänster är
tjänstebostad för chefläkaren. Den blå
byggnaden vid foten av berget till höger
är kommunalhuset.

första människorna upp i det-
ta skafferi; imponerade av
överflödet av mat kallade de
landet Kalaallit Nunaat –
Människornas Land.

Grönlands huvudstad he-
ter Nuuk, det europeiska
namnet var Godthåb, men i
och med självstyrets införan-
de fick alla grönländska stä-
der officiellt sina grönländ-
ska namn. Nuuk betyder Nä-
set, har ca 16 000 invånare
och ligger på ett näs i ett av
världens mest storslagna
fjordsystem. Stadsmiljön är
modern med kommersiell
service, transporter etc.
Stadsbilden domineras av
omgivande höga fjäll. Nuuk

är en smältdegel där dansk
och grönländsk kultur möts,
en plats för motsättningar och
konflikter. Befolkningen le-
ver här till stor del av »euro-
peiska» yrken, och många
grönländare, speciellt kvin-
nor, har efter hand fått höga
befattningar inom adminis-
tration och affärsvärld. I mars
1997 invigdes Grönlands
kulturhus Katuaq (Trum-
man). Landstinget (riksda-
gen) och Landsstyret (rege-
ringen) har säte i Nuuk.

Till Grönland reser man
från Kastrup till flygplatsen
Kangerlussuaq (tidigare Sön-
dre Strömfjord) på Västgrön-
land, biljettpris ca 8 000 Dkr

tur och retur. Till Nuuk och
Ilulissat på Västgrönland
kommer man vidare med
mindre flygplan och till de
flesta andra städer med heli-
kopter som tar ca 25 passage-
rare beroende på mängd post,
varor, väder och vind. 

Kommer man vidare till
sin bestämmelseort samma
dag man kommer till Kanger-
lussuaq kallas det för att »fly-
ga rakt igenom» och betrak-
tas som höjden av lyx. Mer
vanligt är att man blir »väder-
fast» eller »teknikfast» eller
fast av annan anledning och
tvungen att stanna dagar i
sträck i Kangerlussuaq eller
flygas till Nuuk för väntan

där istället. Inom Grönland
kan man också åka båt mellan
städerna. Kustfartygens tur-
listor växlar med årstiderna
och ändras oupphörligt. Re-
sorna är en upplevelse men
kan närmast liknas vid utvan-
dring på obestämd tid.

Grönländarna – inuiterna
– som är ett av jordens mest
specialiserade folk har hittat
sin egen identitet i den mo-
derna världen, en blandning
av gammalt och nytt, fylld
med humor, glädje och fram-
åtanda. Samtidigt är de föran-
krade i historien och den ge-
mensamma kunskapen om
hur man överlever under den
arktiska himlen. •

tänder görs redskap och smycken, men
bara ett fåtal sälskinn tas tillvara. De
flesta slängs sedan den grönländska
fångsttraditionen drabbats hårt av olika
miljö- och djurskyddsorganisationers
kampanjer mot kommersiell säljakt vid
Newfoundland.

Inhemska varor säljs i liten skala via
affärer, turistbyråer och hotell, men
mest genom dörrknackning. Nyanlända
får ofta besök av konstnärer och hem-
slöjdare som tyst och avvaktande visar
vad de har att sälja.

Är man beroende av glasögon bör
man ha mer än ett par med sig till Grön-
land. Det finns endast ett fåtal optiker i

landet. Sommartid reser optiker runt
längs kusten, men deras kundköer är
långa. 

Post kan man få och skicka per flyg
och per båt. Det är en kännbar skillnad i
pris mellan båt- och flygpost, särskilt
när paketen blir stora och tunga. På
sommaren är restiden för ett A-priori-
tairebrev (flyg) från Sverige till bestäm-
melsesorten ungefär fyra till fem dagar,
vintertid sju till tio dagar. Men det har
hänt någon gång att vi har fått post som
bara har varit på väg i två dagar. Vinter-
tid kan postgången per flyg bli mycket
ojämn, och man är helt och hållet i väd-
rets makt. Posten hämtas på postkonto-

ret av sjukhusets portør och läggs i post-
fack på sjukhuset. En portør kör ambu-
lans och är ett slags allt-i-allo. Allt som
hastar kan faxas, och det finns möjlig-
het till Internetuppkoppling.

Några större språkproblem behöver
man inte ha som svensktalande, men
man bör ha lärt sig de lömska likheter-
na mellan svenska och danska. Och
man måste kunna räkneorden, annars är
det bäddat för missförstånd. Den som är
riktigt ihärdig lär sig grönländska, som
är ett polysyntetiskt språk och räknas
som ett av världens svåraste. Men åt-
minstone några ord och fraser lär sig
alla. •


