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Indledning 
 

Hermed fremlægger landsforeningen Neriuffiit Kattuffiats bestyrelse årsberetningen for året 2015 med 

beretning om driften af landsforeningen Neriuffiit Kattuffiat og hvordan det frivillige arbejde er gået i året 

2015.  

Vi håber at det fremsendte årsberetning vil blive positivt modtaget 

 
Som tidligere år er der i landsforeningen sket en hel del i året 2015, og som det vigtigste vil vi igen i år med stor glæde 

nævne vores landsindsamling i marts måned, der foregik i samarbejde med KNR-TV, hvor der blev indsamlet næsten 

det samme beløb som sidste år.  

Det store indsamlede beløb giver bestyrelsen et stort ansvar. Der skal arbejdes for at de indsamlede midler kommer til 

at være til gavn for flest mulige kræftramte Dette atbejde er påbegyndt, da bestyrelsen har opstartet et initiativ til en 

oprettelse af et rådgivningshus i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse. Dette arbejde er igennem hele året 2015 været 

i gang.   

 

Det vigtigste formål med indsamlingen har været at indsamle til et rådgivningscenter. Ved et samarbejde mellem Real 

Dania, Kræftens Bekæmpelse i DK og os er der i 2015 blevet gennemført en forundersøgelse af mulighederne. Den 

første undersøgelse blev gennemført i maj måned i Nuuk.  

Rapporten for forundersøgelserne blev færdig i oktober 2015.  

På baggrund af rapporten blev der gennemført flere møder med Selvstyret og Kommuneqarfik Sermersooq. Det har 

været svært at sikre en fianciering af driften til det planlagte byggeri af huset. Alle samtalepartnere har syntes, det er en 

stor nødvendighed at bygge huset, men sikring af medfinaciering til huset og financiering af driften har ikke været mulig 

at opnå endnu.  

I slutningen af 2015 ligger arbejdet stille og bestyrelsen vil i deres fællesmøde i starten af 2016 tage stilling til, hvordan 

arbejdet kan videreføres.  

 

Vi håber at alle vi sender til får noget positivt ud af vores årsrapport.  

Ud over lokalforeningerne vil årsberetningen blive sendt til følgende: 

Sundhedscentrene, firmaer og arbejdspladser vi samarbejder med, Departementet for Sundhed, Kommunerne, politiske 

partier og enkeltpersoner.  
 

Indholdet af Årsberetningen er delt på denne måde:  

Bestyrelsens drøftelser og beslutninger i løbet af året bliver sat ind i forhold til de begivenheder der har været i løbet af 

året.  
 

BESTYRELSEN  

 

På landsmødet i 2013 blev der bl.a. en beslutning om hvilke emner og indsatsområder der skal 

arbejdes med de næste 3 år og de var: 

 

 Der skal gennemføres flere oplysningstiltag byvis.  

 Der skal arbejdes for en medvirken til og påvirkning af Kræftplanen 

 Følgende ligeledes: Forøgelse af tilbud, mere synlighed af tiltag, mulighed for indhentning af informationer 

gennem IT skal opnås.   

 Der er et ønske om at blive indlemmet i finansloven. 

 Forøgelse af medlemstallet således at Neriuffik kan blomstre op og bliver mere synlig. Man skal ikke vente på 

at blive syg for at blive medlem. Ligesom S.I.K. bør Neriuffik indføre medlemskab for at kunne opnå tildeling 

af et legat.  
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 I løbet af de næste tre år skal der arbejdes for oprettelse af en konsulentstilling, hvor vedkommende rejser 

langs kysten. For realisering af dette søges der om økonomisk støtte.  

 Der bør være fokus på andre arbejdsgrupper, der samler ind til kræftramte og der skal sikres at grupper som 

Neriuffiks venner hører ind under Neriufik. 

 

På landsmødet d. 27.-28. april 2013 blev følgende medlemmer og 2 suppleanter valgt til 

bestyrelsen: 
 

Forkvinde: Sara J Brandt, Aasiaat  

Næstforkvinde: Johanne Olsen, opholder sig i DK indtil videre  

Kasserer Kristine S. Gedionsen, Aasiaat 

Bestyrelsesmedlem: Johan Olsen, Aasiaat –Konsulenet for lokalforeninger i Nord 

Bestyrelsesmedlem: Helga Zeeb, Qeqertarsuaq – Konsulent for samtalepersoner 

Bestyrelsesmedlem: Rasmine Hansen, Qaqortoq- Konsulenet for lokalforeninger i Syd 

Suppleanter til bestyrelsen: Lukas Stephensen, Nanortalik – Nuka Petersen, Ilulissat 

 

 

 

BESTYRELSESMØDER 

I året 2015 har bestyrelsen afholdt 5 telefonmøder. Derudover har de afholdt et møde, hvor de mødtes i Nuuk.  
 

BESTYRELSENS DRØFTELSER OG BESLUTNINGER PÅ BESTYRELSESMØDERNE  
 

Fra starten af året 2015 indtil fællesmødet blev følgende bl.a. drøftet og besluttet 
 

14. januar 2015:  

 Planlægning af Landsindsamlingen blev genneført:  

- Lokalforeningerne gennemfører en indsamling d. 7. februar. Resultatet kan annonceres via telefon 

under landsindsamlingen d. 7. marts. 

- En bil bliver som gevinst på landsindsamlingen d. 7. marts.  

- Der blev meddelt at en ny hjemmeside er ved at blive etableret og der arbejdes på at den kan starte 

før landsindsamlingen for at den kan være til gavn bedst muligt.  

- Resten af merchandise til indsamlingen er ankommet til Nuuk. 

 Telefonrådgivning er blevet godkendt i TELE Greenland 

 

 

Forrest: Nuka Petersen Helga Zeeb, Sara J. Brandt,  

Kristine S. Gedionsen,  Rasmine Hansen, Johan Olsen, 

Bagerst: Casper Bisgård (Koordinator for indsamlingen), 

Lukas Stephensen 

Johanne Olsen er på et andet billede 
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 Det blev besluttet at offentliggørelse af nye pjecer skal foregå i Qeqertarsuaq. 

Følgende blev drøftet og besluttet på bestyrelsesmødet, hvor de mødtes. 

Mødet blev gennemført i Nuuk torsdag d. 5. marts og fredag d. 6. marts 2015 

Følgende blev bl.a. drøftet og besluttet:  

 Lokalforeningerne kan rekvirere merchandise fra landskontoret til Neriuffiks indkøbspris, som de så kan 

sælge under landsindsamlingen. Lokalforeningerne kan sælge til lidt mindre pris end i butikkerne.  

 Årsberetningen for 2014 blev gennemdrøftet og revideret.  

 De sidstudgivne pjecer er blevet modtaget og videresendt til div. modtagere 

 En pjece tilegnet børn er givet videre til Inerisaavik til brug på skolerne. 

 Med tilskud fra Nuna Fonden er kontormaterialer udskiftet.  

Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter var til møde i Selvstyret torsdag d. 05.03.15 kl. 13:00 for at blive orienteret om 

Kræftplanen som er blevet godkendt I Landstinget.  

 

Der blev afholdt et møde med lokalforeningen i Nuuk som netop er startet op igen med drøftelse af deres opgaver.   

 

Følgende blev der en beslutning om: Landsmødet bliver afholdt d. 25.-26.juni 2016 i Nuuk med ankomst d. 24.juni 

og der bliver afholdt en Neriuffik dag d. 27. juni og hjemrejse d. 28. juni 2016.  

 

Årsplan for landsforeningen og lokalforeningerne for 2015 blev udarbejdet. 

 Fra konsulenten for samtalepersoner. 

Kursus for samtalepersoner i år foregår i Midt-: Nuuk- Maniitsoq- Sisimiut 

 Fra konsulenten for lokalforeninger i Nord: 

Der planlægges en rejse til Upernavik og bygder, og hvis der en mulighed en rejse til Tasiilaq.  

 Der blev igen en påmindelse om at Landsforeningen Neriuffik ikke samler penge ind til enkelt personer. Det 

er også gældende for lokalforeningerne, da dette ikke står i Landsforeninges vedtægter.  

 

 

 
 

 

 
 

LANDSINDSAMLINGEN 

 

Efter at vi i slutningen af 2013 fik en henvendelse fra et firma ved navn Lynge-Olsen reklame og 

kommunikation i Danmark besluttede bestyrelsen at sige ja til at firmaet bliver behjælpelig med forberedelsen 

og gennemførelsen af landsindsamlingen i 2014.  
Landsindsamlingen i 2015 blev også gennemført i samarbejde med dette firma.  

 

 

 

 

Landsindsamlingen blev gennemført i Ilisimatusarfik (Universitetet) i Nuuk lørdag d. 7. marts 2015.  
 

En særlig tak skal lyde til Casper Bisgård, som udførte et stort og flot stykke arbejde til stor glæde for os alle. 

 

Nogle billeder fra indsamlingsaftenen:  
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Følgende gegvinster var til SMS-indsamlingen:  

En bil fra Nuuks Auto – En seng fra Sweet Home – En vaskemaskine og tørretumbler fra Elplus.  

Disse indbragte i alt 1.186.475,- kr.  
 

Tusind tak til sponsorerne. 
 

Resultatet på aftenen:   
 

 

 

 

 

 

Fra KNR-TV var værterne Apollo Jeremiassen og Heide Møller 

 
 

 

 

 

 
Resultatet fra landsindsamlingen i 2015 kan ses forneden. Der var indsamling i lokalforeningerne, i byer og bygder i 

Nord og Syd op til den TV-dækkede indsamlingsaften, og deres resultater kunne blive annonceret via telefon under 

selve indsamlingen i TV og lokalforeningen i Nuuk kom selv med en stor check i løbet af aftenen. Til sammenligning 

er resultatet fra landsindsamlingen i 2014 taget med.  
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Hvor 2014 2015 

Fra lokalforeningerne: 

Fra Nanortalik til Siorapaluk 

 

   371.279,- kr 

 

   401.924,- kr 

Indsamling i KNR-TV 1.106.250,- kr    773.819,- kr 

Indsamling via sms    505.000,- kr 1.186.475,- kr 

Salg af merchandise    887.264,- kr     14.481,- kr 

Indtægter  

I alt  

 

2.869.793,- kr 

 

2.376.699,- kr. 

Udgifter 1.053.639,- kr   724.631,- kr 

Udgifter i % 36 % 30% 

Overskud:  1.816.154,- kr 1.652.068,- kr 
 

Som man kan bemærke er der forskel på det annoncerede resultat på selve indsamlingsaftenen og resultatet efter at 

udarbejdelsen af regnskabet var færdiggjort. Dette skyldes først og fremmest at en del af de lovede donationer til Call 

Centeret desværre ikke er blevet indbetalt i banken.  

Udgifterne til indsamlingen er naturligvis høje, men som det kan ses er de færre end sidste år. Ved en indsamling på 

denne måde er det nødvendigt med udgifter og disse kan læses i vores regnskab revideret af Deloitte.  

 
Ved evalueringen søndag d. 8. marts var der enighed om at der kan gennemføres en indsamling igen 

på denne måde næste år.  
 

ANDRE BEGIVENHEDER efter landsindsamlingen:   

 

Offentliggørelse af nye pjecer:  
 

Nye pjecer, der fra Landsforeningen blev oversat, lavet layout og trykt blev offentliggjort af lokalforeningen Neriuffik 
Qeqertarsuaq. Vi takker Helga Zeeb, der arrangerede offentliggørelsen, og de nye pjecer er 
 
 
Aqajaqqup sanilequtaani kræfteqarneq - Kræft i bugspytkirtlen    
Aakkut kræfteqarneq - Leukæmi      
Tingummi kræfteqarneq - Leverkræft      
Når nogen man elsker dør/Om sorg/ Et undervisningsmateriale til 6.-7.-8. klasse   
 

 

14. APRIL  
Med bl.a. Tele Greenland som sponser blev rådgivningstelefonen åbnet.  
 

 

Forkvinden og næstforkvinden deltog i Kræftens Bekæmpelses repræsentantskabsmøde 2015. Under mødet blev der 
bl.a. dørftet behandling for kræft i andre lande. Indtil videre er der ikke dokumentation for, at det er en større hjælp og 
at det stadig ikke kan anbefales officielt 
Der var ligeledes fokus på mænd med kræft.  

 

 

3 JUNI  
 
Overskuddet af indsamlingen via SMS under landsindsamlingen blev videregivet til Neriuffik med et beløb på  
Kr. 1.153.875,00. 

Nummer 145 – Er åben hver onsdag  
Fra kl 18.30 til kl. 20.30. Det er gratis at ringe 

Informationspjece er blevet uddelt.  
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Næstforkvinden Johanne Olsen informerede om, at der har været inspirationsbesøg til Kræftens Bekæmpelses 

rådgivningshuse kaldet Livsrum og udarbejdelse af en rapport af en forundersøgelse vil blive udført af firmaet 

Bygningsarv på vegne af Real Dania, der har givet en donation til forundersøgelsen. Da opgaven er omfattende er der 

endnu ikke taget en beslutning om, at et rådgivningshus skal bygge. Der skal stadig findes mange penge til projektet.  

 

I vedtægter for landforeningen kan ses at bygder hører under de nærmeste byer. Forkvinden vil udarbejde en nærmere 

procedure, hvilke kontakter der skal være, når en bygd gerne vil være medlem af en lokalforening i en by. Hvis 

lokalforeningen i byen kører dårligt kan der oprettes en lokalforening i bygden med meldinger til landsforeningen.   
 

Bestyrelsesmøderne i efteråret blev gennemført i disse dage:  
 

10. SEPTEMBER 2015: 

 I forbindelse med Den Kongelige Højhed Dronningens besøg i Nuuk blev landsforeningen 
inviteret til middag. Fra Neriuffik deltog kontorfuldmægtigen.  

 Der er modtaget et tilskud på kr. 63.845,50 fra Tips Og Lotto til brug for et kursus for 

samtalepersoner. 

 Næstforkvinden Johanne Olsen er vendt tilbage til Nuuk efter et ophold på 2 år i DK. 

 Det reviderede regnskab for landsindsamlingen 2015 er modtaget fra Deloitte.  

 Det blev meddelt at alle lokalforeninger har betalt deres kontingent i år undtagen 

lokalforeningen i Upernavik, som er ved at blive etableret på ny.  

 Konsulenten for lokalforeninger i Nord gennemfører en rejse igen til Kangaatsiaq og senere 

til Upernavik.  

 Vores kontorfuldmægtig har meddelt at hun fratræder sin stilling i slutningen af året.  

 

KURSUS FOR SAMTALEPERSONER I MIDTGRØNLAND 

Der blev gennemført et kursus for samtalepersoner i Neriuffik i Midtgrønland i dagene 11.-13. sept. 2015 i Nuuk.  
 

Kursusleder var psykolog: Inuk L.B.Nielsen. 

På billedet: 

Inuk L. Bourup Nielsen Kursusleder - Helga Zeeb konsulent for samtalepersoner i Neriuffik- Agnes Johnsen, Sisimiut 

- Jørgen Benjaminsen Nuuk - Ane Poulsen Atammik - Ludvig Fleisher, Præst, Uummannaq - Birte Kielsen, Nuuk - 

Jensine Villadsen, Kangaamiut - Elisabeth L. Hansen, Maniitsoq 

Salomine F. Nielsen, Nuuk 

 

 
 

Alle kursister fik udleveret et kursusbevis. 

 
 

Fortsættelse af bestyrelsens drøftelser og beslutninger på telefonmøderne:  

 

15. OKTOBER 2015:  
 

 Fra D.I.Hospital´s side ønskes der samarbejde med Neriuffik i forbindelse med opstarten af 

fysioterapi for brystkræftramte ifølge Kræftplanen.  

 Rapporten af forundersøgelse af oprettelse af et rådgivningshus er modtaget. Den er omfattende og 

der er endnu ingen beslutning om det videre arbejde.  

 Tilskud fra Nuna Fonden er modtaget til brug for køb af nyt materiel til kontoret.  

https://www.facebook.com/419978221415682/photos/a.419989301414574.97529.419978221415682/902362599843906/?type=3
https://www.facebook.com/419978221415682/photos/a.419989301414574.97529.419978221415682/902362599843906/?type=3
https://www.facebook.com/419978221415682/photos/a.419989301414574.97529.419978221415682/902362599843906/?type=3
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  Konsulenten for lokalforeninger Johan Olsen er i Upernavik i øjeblikket for at rådgive Neriuffik 

Upernavik.  

 Regnskabet for landsindsamlingen blev godkendt og den bliver fremsendt til Politikontoret. Der er 

fra revisoren Deloitte bemærkning om at lokalforeningerne undlader at fremsende dokumentation 

for betalt skat fra bingospil. Dette tages til efterretning.  

 Støt Brysterne, der hvert år gennemføres i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse i DK er ved at 

være en kendt aktivitet også i Grønland, da der er mange brystkræftramte i Grønland. Der var 

arrangement d. 31. oktober med Zumba og salg af forskelligt, så Neriuffik Nuuk var med til salg af 

forskelligt.  

 
 

 

 

 

 

 

 
         Zumbararrangøren      Sælger, Salomine Sælger, Johanne 
 

 Der blev informeret om indhold af rapporten om forundersøgelsen for rådgivningshuset, og 

forkvinden samt næstforkvinden fik mandat til at videreføre arbejdet med tilbagemeldinger til 

bestyrelsen  

 Konsulenten for lokalforeninger i Nord har været i Upernavik og arbejdet med opstart på ny af 

lokalforeningen blev gennemført. Han har ligeledes besøgt lokalforeningen i Kangaatsiaq. 

Planlægning af et besøg i Tasiilaq er i gang.  
 

Der har kun været 1 opkald siden starten af rådgivningstelefonen nr. 145.  
 

19. NOVEMBER 2015:  
 Konsulenten for lokalforeninger har været på rejse i Tasiilaq for at opstarte en lokalforening 

der. 

 Folderen `Kan brystkræft arves` er blevet oversat og trykt og kan rekvireres fra kontoret.  

 Fra sidste bestyrelsesmøde: Julekortet bliver udført på kontoret. 
 

Disse er hvad bestyrelsen bl.a. har drøftet og besluttet på deres møder i løbet af året 2015. Som det 

fremgår har der været mange henvendelser og beslutninger at tage i løbet af året, og arbejdet i 

bestyrelsen har været indholdsrig.  
 

 

 

 

 
Nedenfor kan læses om begivenheder og de fortsatte opgaver med indsatte billeder.  
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DELTAGELSE I REPRÆSENTANTSKABSMØDE I KRÆFTENS BEKÆMPELSE.  
 

Som det sker hvert år har Kræftens Bekæmpelse i DK inviteret én til deres repræsentantskabsmøde. Det har i år været 

muligt at have to deltagere på baggrund af næstforkvindens ophold i DK. Det er altid meget positivt med deltagelse, da 

vi altid får stor inspiration med nye ideer, og hvordan tingene kan køres i vores eget arbejde.  

I forbindelse med deltagelse på mødet blev der ellers et besøg i Patienthjemmet for grønlandske patienter, men et møde 

kunne ikke gennemføres på grund af travlhed på hjemmet. 
 

SAMARBEJDE MED DET GRØNLANDSKE PATIENTHJEM  
 

Landsforeningen har et tæt samarbejde med det Grønlandske Patienthjem på Omøgade i København. Dette sker især i 

tilfælde af at beboere med kræft søger tildeling af og får tildelt et legat, hvor vores kontorfuldmægtig og socialrådgiveren 

i det Grønlandske Patienthjem har et direkte samarbejde.  
 

Pjecer, der blev arbejdet med i løbet af 2015 og som skal udgives i starten af 2016:  
 

Ved et bestyrelsesmøde blev der en beslutning om, at vi i år mest har fokus på kræftsygdomme for mænd med hensyn 

til udgivelse af pjecer. Derfor arbejdes der nu for udgivelse af følgende pjecer der omhandler kræft for mænd:  
 

Qinerseq nakasuup paavani kræfteqarneq – Prostata kræft 

Issukkut kræfteqarneq – Testikelkræft 

Usukkut kræfteqarneq – Kræft i penis 
 

Derudover udgives følgende:  
 

Nakasummi kræfteqarneq – Kræft i urinblæren  

Qingakkut aamma kiinnap saarnani qarajakkut kræfteqarneq – Næse- og bihulekræft 
 

I 2014 blev layout for pjecerne udført i DK, men i år har vi fundet en layouter I Grønland og da oversættelserne af 

pjecerne blev færdige i slutningen af 2015 er layouteren nu i gang med arbejdet i starten af 2016.  
 

LOKALFORENINGER  
 

I starten af 2015 blev lokalforeningen i Nuuk, Neriuffik Nuuk, startet op igen efter at ligget stille i nogle år. Dette skete 

i samarbejde med konsulenten for lokalforeningerne i Nord Johan Olsen.  
Konsulenten for lokalforeningerne i Nord har ligeledes været i Upernavik for at genopstarte Neriuffik Upernavik. Nu er 

den startet op igen og kører godt.  

Konsulenten for lokalforeningerne i Nord har også besøgt Tasiilaq i løbet af efteråret for at opstarte et nyt lokalforening 

der, men der er ikke opstartet en forening selv om, der har været udvist en interesse for dette.  

 

Enkelte personer er medlemmer i Neriuffik gennem lokalforeningerne. Kontingentbetalinger indgår i lokalforeningens 

økonomi. Størrelse af kontingent bliver fastsat på landsmødet og ved landsmødet blev det besluttet at kontingentet skal 

være 50,- kr. for enkeltpersoner og 1.800,-kr for lokalforeninger.  

Flere lokalforeninger har en særskilt afdeling der samler ind til tilskud, som kan søges til rejser for pårørende. Der kan 

indhentes information fra lokalforeningen i Aasiaat som har kørt dette i flere år. 

Der afholdes et telefonmøde årligt med lokalforeningernes formænd delt i Syd og Nord.  

Lokalforeningerne har forskellige arrangementer i løbet af året i deres by/bygd. 

Den vigtigste aktivitet er deltagelse i den årlige indsamling. Derudover er der følgende arrangementer forskellige steder: 

Optog med fakler og stearinlys – samtalegrupper for samme sygdom – diskussionsaften –deltagelse i en kulturnat – 

informationsarrangement i byen/bygden – Møder med sundhedspersonale o.a.. 
 

TILSKUD FRA GRØNLANDSBANKEN  

I starten af december måned gav Grønlandsbanken 25.000,- kr som donation. I stedet for at sende deres julekort giver 

de pengene til frivilligt arbejde og det blev os i år. Mange tak.  
 



11 
 

 

 
 

Vores kontorfuldmægtig 
 

Vores kontorfuldmægtig i landsforeningen Juliane Dalager Berthelsen har arbejdet for os i 10 år. Dette blev markeret 

torsdag d. 19.nov.15. Vi takkede hende for hendes gode arbejdsindsats og gav hende en gave. Tak for alt.  

 

Hun sluttede også som vores ansatte i slutningen af året 2015, og vi havde et arrangement for at sige farvel til hende og 

takke for hendes gode indsats.  
 

 

 

 

 
 

 

LEGATER 
 

Der bliver hvert år udarbejdet liste over tildelte legater, tildelt byvis og hvilken form for kræft det er.  

I 2015-er der tildelt:  
 

124 legater med en kræftsygdom 1. gang, med værdi af:  372.000,- kr 

15 legater med en kræftsygdom 2. gang, med værdi af:    45.000,- kr 

2 børnelegater, med værdi af:       9.000,- kr 

Alt i alt:     426.000,- kr 
 

Hvilke kræftformer og hvor tildeling er sket udarbejdes som ”lagkage”og bliver fremsendt som bilag til 

årsrapporten.  – Se vedlagte. 

 

ET INITIATIV, DER BLEV ARBEJDET MED I 2015:  

OPRETTELSE AF ET RÅDGIVNINGSHUS – ET LIVSRUM  
 

Arbejdet med initiativet blev opstartet i 2014 da bestyrelsen i landsforeningen godkendte at have et samarbejde med 

Kræftens Bekæmpelsep i DK. I samarbejdet deltog forkvinden Sara. J. Brandt og næstforkvinden Johanne Olsen i 

landsforeningen. Under arbejdet blev disse bemyndiget af bestyrelsen til at deltage i initiativet og melde om arbejdet 

under besyrelsesmøderne. I 2014 gav Real Dania et tilskud på 400.000,- kr til en forundersøgelse for mulighederne for 

et rådgivningshus.  

Forundersøgelserne blev gennemført i foråret 2015. Til at gennemføre forundersøgelserne blev valgt 

rådgivningsselskabet Bygningsarv. Første besøg blev gennemført med deltagelse af 2 af vores samarbejdskollegaer i 

Kræftens Bekæmpelse, 1 fra Real Dania, forkvinde Sara J. Brandt og næstforkvinde Johanne Olsen i landsforeningen, 

hvor man undersøgte bl.a. placeringsmulighederne, og hvor man afholdt samtaler og møder med relevante kontakter.  

I anden omgang blev der gennemført en rejse til Nuuk af 2 medarbejdere i Bygningsarv og næstforkvinde i 

landsforeningen. Her blev der også en undersøgelse af mulighederne, der blev afholdt samtaler med politikere, der blev 

afholdt møde hospitalspersonale og udarbejdelse af en rapport blev påbegyndt. Efter sommeren flyttede næstforkvinden 

tilbage til Nuuk og afholdt de sidste samtaler med det, der skulle undersøges.  
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Rapporten med betegnelsen ”Et livsrum i Grønland” blev færdiggjort i oktober og ansøgninger om økonomisk støtte 

blev fremsendt til Departementet for Sundhed og alle Kommunerne og andre, der vil kunne give en økonomisk støtte.  

 
 

 

 
 

Indholdet af den grundige og omfattende rapport af forundersøgelserne er bl.a.:  

 

Baggrund – Formål – Konklusion – SWOT analyse – Uddybende anbefalinger – Demografi og udvikling – Infrastruktur 

– At være kritisk syg i Grønland – Tendenser og planer på sundhedsområdet i Grønland – Hvorfor et Livsrum? – 

Hvordan et Livsrum? – Principper for Livsrummet – Målgrupper – Aktiviteter og tilbud – Hvem skaber et Livsrum 

værdi for? – Rådgivningens funktioner, indretning og størrelse – Placering – Planforhold – Organisering– Driftøkonomi 

– Anlægsøkonomi – Kilder, bl.a. hvem man har haft samtale med, holdt møder med og hvem, der har været styregruppe 

for forundersøgelsen. 
 

- Efter at ansøgningerne om økonomisk støtte sammen med rapporten var afsendt blev der i Nuuk 

først afholdt et møde med Familie- og Sundhedsudvalget i Inatsisartut (Landstinget). På mødet 

deltog Johanne Olsen og forkvinde Birte Kielsen og sekretær Jørgen Benjaminsen i Neriuffik Nuuk. 

- Næste møde var med Borgmester Asii Chemnitz Narup i Kommuneqarfik Sermersooq.  

- Det sidste møde var et møde med lægefaglig konsulent for Inatsisartut og 3 ledere i forsk. 

Afdelinger i Dr. Ingrids Hospital. Her skulle forkvinden Sara J. Brandt have deltaget telefonisk, 
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men pr.a. tekniske problemer blev det ikke muligt. Johanne Olsen deltog og én af vores 

samarbejdskollegaer i Kræftens Bekæmpelse.  

På alle mødene har der enighed om at der er stort behov for et rådgivningshus i Grønland evt. i samarbede med andre 

patientgrupper. Arbejdes stoppes af at der altid er en snak om manglende økonomisk støttemulighed og at man er 

tilbageholdende med at kunne støtte projektet. 

Arbedjet er i denne fase, men vi håber at der kan skabes bedre muligheder i løbet af 2016 og at rådgivningshuset kan 

realiseres i en overskuelig årrække.  

 

 
Årsberetningen er udarbejdet af Johanne Olsen 

Billeder: Facebook, Neriuffiit Kattuffiat, Stop Kræften og  

Johanne Olsen 

 

 

                                            NERIUFFIIT KATUFFIAT 

                                            Nappaammik kræftemik akiuiniarfik –  

                                            Kræftens bekæmpelse i Grønland 

                                            Imaneq 41    
                                            Box 1546, 3900 Nuuk – Mobil 49 04 89 – Fax 31 25 04 

                                            Mail: neriuffik@greennet.gl  

                                            Hjemmeside: www.neriuffik.gl – Facebook: Neriuffiit Kattuffiat  

Kontoret har åbent i alm. kontortider.
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