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•	 Undersøgelsen	omfatter	interview	med	og	indsamling	af	helbredsdata	fra	2.971	voksne	
personer	fra	8	byer	og	10	bygder.

•	 Undersøgelsen	handler	om	den	grønlandske	befolknings	sundhedsvaner,	livsstil,	helbred	
og	selvoplevede	helbred.	Undersøgelsen	beskriver	udviklingen	i	befolkningens	sundhed	i	
forhold	til	tidligere	befolkningsundersøgelser.

•	 Befolkningens	selvvurderede	helbred	er	blevet	dårligere	siden	1993.

•	 Befolkningens	kostvaner	har	ændret	sig	meget	siden	1993.	Der	spises	mindre	traditionel	
kost	og	mere	importeret	mad.

•	 Uddannelsesniveauet	har	afgørende	betydning	for	befolkningens	sundhedsvaner.	
Uddannelsesniveauet	er	højst	i	Nuuk	og	lavest	i	bygderne.

•	 Vores	sociale	relationer	har	stor	betydning	for	vores	sundhed.	Undersøgelsen	viser	et	fald	i	
hyppigheden	af	samværet	med	familie	og	venner	i	forhold	til	1993.	

•	 Brug	og	misbrug	af	alkohol	og	hash	er	mindsket	noget	siden	1993,	men	en	større	andel	af	
deltagerne	i	den	seneste	undersøgelse	har	oplevet	alkoholproblemer	i	hjemmet.	

•	 66%	af	den	voksne		befolkning	ryger.	Det	er	et	meget	højt	niveau	sammenlignet	med	andre	
lande.

•	 96%	har	inden	for	de	seneste	14	dage	haft	mindst	en	eller	flere	helbredsmæssige	gener	og	
symptomer.

•	 Den	høje	forekomst	af	selvmordstanker	og	selvmordsforsøg	er	udtryk	for	dårlig	psykisk	
trivsel,	og	det	er	nyt,	at	alvorlige	selvmordstanker	blandt	de	24-34-årige	kvinder	er	fordoblet	
fra	8%	til	16%.

•	 Smerter	i	muskler	og	led	er	den	hyppigste	årsag	til	langvarig	sygdom	i	befolkningen.

•	 25%	af	mænd	og	57%	af	kvinder	kan	betegnes	som	svært	overvægtige.	

•	 28%	af	befolkningen	over	65	år	har	type	2	diabetes,	og	forekomsten	af	type	2	diabetes	er	
højest	i	bygderne.

•	 Tilfredsheden	med	sundhedsvæsenet	et	steget	siden	1993,	men	den	utilfredshed,	som	knap	
en	femtedel	af	deltagerne	udtrykker,	handler	om	de	samme	ting	som	i	1993.

•	 Næsten	alle	deltagerne	mener,	at	fødsler	skal	foregå	på	et	sygehus.

•	 Misbrug	af	alkohol	og	hash	prioriteres	højst	blandt	folkesundhedsprogrammet	Inuuneritta’s	
temaer.

•	 Grønland	er	præget	af	ulighed	i	sundhed,	og	mange	sociale	forskelle	er	øget	siden	1993.

•	 Rygning,	dårligt	selvvurderet	helbred	og	selvmordsforsøg	er	mest	udbredt	blandt	de	mindre	
velstående

•	 Langvarig	sygdom	forekommer	nu	med	samme	hyppighed	blandt	de	rigeste	og	de	fattigste.

•	Inersimasut	2.971-it	illoqarfinnit	8-nit	nunaqarfinnillu	10-neersut	apeqqarissaarfiginerisigut,	peqqissusaannullu	
tunngasunik	paasissutissanik	pissarsiviginerisigut	misissuineq	ingerlanneqarpoq.	

•	Kalaallit	Nunaanni	innuttaasut	ileqqui	peqqissutsimut	attuumassuillit,	inooriaasaat,	peqqissusaat	namminnerlu	
peqqissutsiminnik	naliliinerat	misissuinermi	paasiniarneqarput.	Innuttaasut	peqqissusaannik	misissuineq	siuliani	
misissuisarnernut	sanilliullugu	naliliivigineqarpoq.

•	Innuttasut	namminneq	peqqissutsiminnik	naliliinerat	1993-imut	naleqqiullugu	ajorseriaateqarpoq.

•	1993-imi	nerisarisartakkat	ullumikkut	nerisarisartakkanut	sanilliullugit	allanngorsimaqaat.	Qangaaniilli	
ileqquusumik	nerisarisartakkat	annikillisillugit	avataaniit	nioqqutissiat	nerisarineqarnerulersimapput.

•	Ilinniarsimassuseq	peqqinnartumik	inooriaaseqarnissamut	aalajangiisuulluinnartarpoq.	Ilinniarsimassuseq	
Nuummi	qaffasinnerpaajuvoq	nunaqarfinnilu	appasinnerpaajulluni.

•	Inoqatinut	attaveqarneq	peqqissutsitsinnut	annertuumik	sunniuteqartuuvoq.	1993-imi	misissuinermi	paasisanut	
sanilliullugu	ilaquttat	ikinngutillu	ataatsimooqatigisarnerat	akuttutsissimavoq.	

•	Imigassamik	hashimillu	atuinerit	atornerluinerillu	1993-imi	misissuinermi	paasisanut	sanilliullugu	
ikileriaateqalaarsimapput,	kisiannili	misissuinermi	kingullermi	peqataasut	angerlarsimaffimmi	imigassap	
ajornartorsiutaanera	misigineqarsimaneranik	nalunaartut	amerlisimallutik.	

•	Innuttaasut	inersimasut	66	%-ii	pujortartuupput.	Nunanut	allanut	sanilliullugu	annertuneroaaq.

•	Ullut	14-it	kingulliit	ingerlaneranni	innuttaasut	96%-ii	minnerpaamik	ataatsimik	arlalinnilluunniit	
peqqissutsimikkut	ajornartorsiuteqarsimapput.

•	Imminorniarlutik	eqqarsaateqartut	imminoriartullu	amerlaqisut	eqqarsartaatsikkut	toqqissisimannginnnermut	
ersiutaapput,	nutaajuvorlu	arnani	24-niit	34-nut	ukiulinni	imminorniarlutik	pimoorullugu	eqqarsartut	8%-iniit	16	
%-inut	marloriaatinngorsimanerat.

•	Innuttaasut	akornanni	sivisuumik	napparsimassutaagajunnerusartut	tassaapput	nukitsigut	naggussatigullu	
anniaatit.

•	Angutit	25%-ii	arnallu	57%-ii	pualasoorujussuartut	oqaatigisariaqarput.	

•	Innuttaasut	65-it	sinnerlugit	ukiullit	28%-ii	sukkornermik	type	2-mik	nappaateqarput	nappaallu	taanna	
nunaqarfinni	annertunerusumik	atugaavoq.	

•	Peqqinnissaqarfiup	sullissineranik	iluarinninneq	1993-imut	naleqqiullugu	annertusisimavoq,	naammaginngisalli	
peqataasut	tallimararterutingajaasa	oqaatigisaat	1993-imi	naammaginngisatut	oqaatigisat	assigaat.

•	Peqataasut	tamarluinnangajammik	isumaat	naapertorlugu	napparsimmavimmi	ernisoqartariaqarpoq	

•	

•	Peqqissutsikkut	assigiinngissutsit	Kalaallit	Nunaannut	sunniuteqarput	1993-imiillu	inuttut	atugarisatigut	
assigiinngissutsit	annertuseriarsimapput.

•	Pujortarneq,	imminut	peqqinngitsutut	nalilerneq	imminoriartarnerlu	pissakkinnerusut	akornanni	
nalinginnaaneruvoq	

•	Sivisuumik	napparsimasarneq	piitsut	pisuullu	akornanni	assigiimmik	atugaalersimavoq.	

Imigassamik	ikiaroornartumillu	hash-imik	atornerluineq	innuttaasut	peqqissuunissaat	pillugu	suliniummi	
Inuunerittami	sammisanit	tamanit	pingaarnerutinneqarpoq.
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Denne rapport handler om Befolkningsundersøgelsen i Grønland 2005-2009. Den er 
skrevet til alle, som gerne vil vide mere om den grønlandske befolknings sundheds-
tilstand. For en mere detaljeret indføring i Befolkningsundersøgelsens resultater 
henvises til de dansksprogede rapporter fra undersøgelsen samt til engelsksprogede 
artikler i videnskabelige tidsskrifter.

Styrken ved den type befolkningsundersøgelser, som siden 1993 er blevet gennemført 
i Grønland, er, at der indhentes oplysninger, som man ikke kan få fra andre kilder, 
hverken fra Grønlands Statistik, Landslægeembedet eller sundhedsvæsenet. Den 
brede befolkning – og ikke kun sundhedsvæsenets patienter – kommer her til orde 
om dagligdagens helbredsproblemer. Helbredsproblemer, som (endnu) ikke bringer 
folk i forbindelse med sundhedsvæsenet.

Et så stort projekt som Befolkningsundersøgelsen har ikke kunnet gennemføres uden 
hjælp fra mange mennesker. Næsten 100 personer har bidraget som interviewere, 
bioanalytikere, kliniske assistenter, tolke, databehandlere, videnskabelige spar-
ringspartnere, søfolk og lokale kontakter. De gennemgående nøglepersoner har været 
Ingelise Olesen, Susanne Brenaa Reimann, Maja Lis Dybdahl Halkjær, Knut Borch-
Johnsen og Marit Eika Jørgensen. En særlig tak skal rettes til sundhedsvæsenet i de 
byer og bygder, der er besøgt, til Peqqissaanermik Ilinniarfik i Nuuk, og ikke mindst til 
de mange mennesker, der har ofret deres tid på at lade sig interviewe og undersøge. 

Befolkningsundersøgelsen er gennemført med betydelig offentlig og privat sponsor-
støtte med Karen Elise Jensens Fond som hovedsponsor. Undersøgelsen er også støt-
tet af NunaFonden, Forskningsrådet for Sundhed og Sygdom, Indenrigs- og Sundheds-
ministeriets Miljømedicinske Forskningspulje, Grønlands Sundhedsvidenskabelige 
Forskningsråd, Miljøstyrelsen, Direktør Emil C. og Hustru Inger Hertz’ Fond samt Else 
og Mogens Wedell-Wedellsborgs Fond. 

Undersøgelsen er gennemført af Center for Sundhedsforskning i Grønland ved Statens 
Institut for Folkesundhed i samarbejde med Departementet for Sundhed og Steno 
Diabetes Center. Professor Peter Bjerregaard har ledet undersøgelsen. 

Morten Grønbæk Peter Bjerregaard
Direktør Professor
Statens Institut for Folkesundhed Statens Institut for Folkesundhed
Syddansk Universitet Syddansk Universitet

Ann Birkekær Kjeldsen
Departementschef
Departementet for Sundhed
Grønlands Selvstyre
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Byer og bygder, der indgår i Befolkningsundersøgelsen i Grønland 2005-2009.
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•	 Undersøgelsen omfatter interview med og indsamling af helbredsdata fra 
2.971 voksne personer fra 8 byer og 10 bygder.

•	 Undersøgelsen handler om den grønlandske befolknings sundhedsvaner, 
livsstil, helbred og selvoplevede helbred. Undersøgelsen beskriver udviklin-
gen i befolkningens sundhed i forhold til tidligere befolkningsundersøgelser.

1. Om undersøgelsen

Samfundsudviklingen betyder, at den traditionelle grønlandske livsstil i stigende grad 
erstattes af en mere vestlig livsstil. Vi spiser kort sagt mindre sæl og drikker mere so-
davand, og vi bevæger os mindre. Sådanne livsstilsændringer har sundhedsmæssige 
konsekvenser, og det ses blandt andet ved, at forekomsten af livsstilssygdomme som 
type 2 diabetes (sukkersyge) er steget markant i de sidste mange årtier.

Målet med befolkningsundersøgelserne er at indkredse og dokumentere udviklingen i 
sundhed, sygelighed og levevilkår i Grønland. Denne rapport handler om befolknings-
undersøgelsen 2005-2009, som fortsætter de tidligere befolkningsundersøgelser fra 
1993-1994 og 1999-2001. Grønlands første folkesundhedsprogram, Inuuneritta, blev 
påbegyndt i 2007. De tre befolkningsundersøgelser tegner derfor et billede af sund-
hedstilstanden før Inuuneritta og viser, hvordan udviklingen gik, før vi fik et folke-
sundhedsprogram.

Sundhed og sygelighed
Men hvad ligger der egentlig i begreberne sundhed og sygelighed? Verdenssundheds-
organisationen WHO har defineret sundhed som en tilstand af fuldstændig fysisk, 
psykisk og socialt velbefindende, ikke kun fravær af sygdom. Der er ingen tvivl om, at 
sundhed er forbundet med velfærd, trivsel og livskvalitet. Derfor går denne undersø-
gelse ud fra, at sociale, økonomiske og kulturelle forhold i samfundet har betydning 
for menneskers sundhed og opfattelse af helbred.

I midten af figuren findes det enkelte menneske, som genetisk og gennem sin op-
vækst er udstyret med egenskaber, der påvirker helbredet. Man kan tale om perso-
nens konstitution, dvs. sårbarhed og evne til at mestre belastninger. 
I den inderste cirkel omkring personen findes en række faktorer, der direkte påvirker 
helbredet, f.eks. tobak, alkohol, kost og psykiske belastninger. 
Næste cirkel viser hverdagslivet, dvs. personens arbejdsliv, bolig, familieform, sociale 
netværk, interesser og vaner. 
Den yderste cirkel repræsenterer de samfundsbetingede levevilkår eller rammerne for 
personens muligheder i samfundet.

Det er alle disse elementer, der omgiver os i vores dagligdag, der er bestemmende 
for, i hvilket omfang vi udsættes for direkte sygdomsfremkaldende faktorer. Nogle af 
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de elementer, der indgår i modellen, som for eksempel samfundets kultur og økonomi 
har vi som enkeltpersoner ikke så stor indflydelse på, mens andre elementer som for 
eksempel vores forbrug af tobak og alkohol i højere grad er et personligt valg. Model-
len viser derfor, at vi selv har mulighed for at påvirke vores egen sundhed gennem 
vores handlinger.

Dataindsamlingen
Undersøgelsen bygger på personlige interview, selvudfyldte spørgeskemaer og for-
skellige medicinske undersøgelser som blandt andet blodprøver, sukkerbelastnings-
test og måling af puls og bevægelse. 

I alt gennemførte 2.971 personer over 18 år undersøgelsen. Ud af disse var 2.834 grøn-
lændere og 137 danskere. De valgte byer og bygder er udvalgt som repræsentative for 
deres geografiske område – syd, midt, nord og øst. 

De fleste deltagere blev undersøgt i 2005-2007. Undersøgelsen blev i 2008 suppleret 
med 355 deltagere fra Østgrønland - og i 2009 med 242 deltagere fra Maniitsoq som 
et led i forundersøgelserne forud for Alcoa’s eventuelle opførelse af et aluminiums-
smelteværk ved Maniitsoq. I 2010 gennemføres en tilsvarende undersøgelse i Avaner-
suaq, og dermed er hele landet dækket. 

Model for sundhed og sygelighed i en social sammenhæng.

Levevilkår

KulturØkonomi

Hverdagsliv

Sociale forhold

FamilieLivsstil

Arbejde
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Tilbagemelding til deltagerne og sundhedsvæsenet
Efter gennemførelsen af interview og medicinske undersøgelser m.v. er deltagerne 
blevet informeret om resultaterne af de forskellige prøver og tests. I det omfang den 
enkelte deltager har givet sit samtykke, er det lokale sundhedsvæsen blevet informe-
ret om resultaterne, og ansvaret for en eventuel behandlingsmæssig opfølgning er 
dermed entydigt placeret hos sundhedsvæsenet.

Hvor kan jeg læse mere om befolkningsundersøgelsen 2005-2009?
Undersøgelsen vil blive publiceret i tre rapporter og en række videnskabelige artikler. 
Den første rapport ”Befolkningsundersøgelsen i Grønland 2005-2007 – Levevilkår, 
livsstil og helbred” udkom i 2008. To rapporter er endnu under udarbejdelse, nemlig 
rapport nummer to, som handler om sundhed, sygdom og sundhedsvæsenet, og rap-
port nummer tre, som bliver en sammenligning af sundhedsforholdene i forskellige 
dele af landet.

2. Udviklingen i sundhed og sygdom siden 1993

•	 Befolkningens selvvurderede helbred er blevet dårligere siden 1993.

•	 Befolkningen kostvaner har ændret sig meget siden 1993. Der spises mindre 
traditionel kost og mere importeret mad.

Befolkningsundersøgelsen er tilrettelagt sådan, at mange af emnerne kan sammenlig-
nes direkte med resultaterne fra de tidligere befolkningsundersøgelser. Det er derfor 
muligt at trække linjer tilbage til starten af 1990’erne. 

Grønland har på mange områder ændret sig betydeligt gennem de 17 år, der er gået 
siden den første befolkningsundersøgelse i 1993. Befolkningens størrelse er vokset 
lidt, og andelen af danskere er faldende. Der er blevet færre indbyggere i bygderne, 
mens specielt Nuuk er vokset, så byen i dag rummer mere end en fjerdedel af landets 
befolkning. 

Der er også sket ændringer i forhold til kost, alkohol og tobak. Butikkernes udbud af 
fødevarer, herunder frisk frugt og grøntsager, er blevet mere varieret, i hvert fald i de 
større byer. Der er indført restriktioner for rygning i det offentlige rum, og afgifterne 
på både tobak og alkohol er sat i vejret. Importen af alkohol er uændret, men impor-
ten af vin er stigende. Sundhedsvæsenet har fået nye muligheder for behandling in-
den for landets grænser, men kæmper fortsat med mangel på faguddannet personale.

En kort sammenfatning af ændringerne fra 1993 til den nye undersøgelse viser, at 
der er færre deltagere, der vurderer deres helbred som virkelig godt, og tilsvarende 
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flere deltagere, der vurderer deres helbred som kun nogenlunde godt. Dette kan dog 
skyldes, at deltagernes forventninger til, hvad det vil sige at have et godt helbred, er 
højere end tidligere. 

Der er flere end i 1993, der angiver at have været udsat for vold eller seksuelle over-
greb. Det er især de yngre deltagere, der fortæller, at de har været udsat for vold, og 
det er især mindre alvorlig vold og trusler om vold, der er blevet hyppigere. Det kan 
tolkes som, at det måske snarere er tolerancen for vold, der er faldet, end antallet af 
voldshandlinger, der er steget.

Forekomsten af selvmordstanker er stort set uændret undtagen for 25-34 årige kvin-
der, hvor forekomsten er fordoblet fra 8% til 16%. 

Befolkningens kostvaner har ændret sig i betydelig grad. Folk spiser mindre sæl, 
fuglevildt og fisk. Til gengæld spises der mere frugt, grønt og rensdyr, og der drikkes 
mere sodavand.

Rygning er blevet mindre udbredt, selvom det stadig er 66% af den voksne befolk-
ning, der ryger. Det er et meget højt niveau sammenlignet med andre lande. Det er 
især mændene, der er holdt op med at ryge, og kvinder ryger nu oftere end mænd. 
Faldet i rygning er fortrinsvist sket fra 1993 til 1999. 
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Mænd drikker i gennemsnit lidt mindre nu end i 1993 selvom importen af alkohol pr. 
person ifølge Grønlands Statistik ikke har ændret sig nævneværdigt siden 1993. An-
delen af rusdrikkere, det vil sige folk, der drikker for at blive fulde, er også aftaget lidt 
for mændenes vedkommende. Der er muligvis tale om en begyndende udjævning af 
forskelle i forbrug mellem mænd og kvinder og mellem aldersgrupper. Lidt færre end i 
1993 har et ugentligt forbrug af hash.

Forekomsten af overvægt er steget betydeligt, og for både mænd og kvinder er der en 
markant stigning i andelen af svært overvægtige i alle aldersgrupper. I modsætning til 
i 1993 er kvinder nu oftere overvægtige end mænd. Hele 57% af kvinderne er overvæg-
tige og af disse er 27% svært overvægtige. 

Kolesterolmønsteret i blodet er ændret i retning af øget risiko for åreforkalkning.

3. Levevilkår og hverdagsliv

•	 Uddannelsesniveauet har afgørende betydning for befolkningens sund-
hedsvaner. Uddannelsesniveauet er højst i Nuuk og lavest i bygderne.

•	 Vores sociale relationer har stor betydning for vores sundhed. Undersøgel-
sen viser et fald i hyppigheden af samværet med familie og venner i forhold 
til 1993.

Fordi menneskers livsstil, hverdagsliv, familie og arbejde har stor betydning for sund-
hed og helbred, er deltagerne i Befolkningsundersøgelsen blevet spurgt om en lang 
række sociale forhold. 

Livsforløb
Mennesker udvikles over et livsforløb, og sygdom i voksenalderen kan være et resultat 
af påvirkninger hele livet igennem, helt fra fostertilstanden og fra forældrenes indfly-
delse under opvæksten. Social status, levevilkår og livsstil udspringer af de omstæn-
digheder, som forældre, bedsteforældre og tidligere generationer har levet under. 

Befolkningsundersøgelsen omfatter derfor en række oplysninger om deltagernes 
livsforløb og deres forældres og bedsteforældres livsforhold. Undersøgelsen viser, 
at velstand er et direkte resultat af uddannelsesniveau og køn. Uddannelse er bl.a. 
bestemt af, om man er vokset op i en by eller en bygd. Køn og fødselsår spiller også 
en rolle for uddannelsesniveauet.

Uddannelse, erhverv, velstand og boligforhold
Befolkningens uddannelse, erhvervsmuligheder og boligforhold har afgørende be-
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tydning for helbred og sundhedsvaner. Undersøgelsen viser, at jo bedre disse forhold 
er, jo bedre er helbredstilstanden generelt. I Befolkningsundersøgelsen er der spurgt 
om skoleuddannelse og videregående uddannelse, om man har arbejde, og hvilken 
uddannelse arbejdet forudsætter.

Uddannelsesniveauet er højst i Nuuk, hvor kun 35% af befolkningen ikke har nogen 
uddannelse. Andelen uden uddannelse stiger til 54% i de øvrige byer og 79% i byg-
derne.

Den erhvervsaktive alder er i undersøgelsen sat fra 18 til 62 år. I denne alder er 73% 
i arbejde, mens 27% står uden for arbejdsmarkedet som arbejdsløse, studerende, 
førtidspensionister eller hjemmegående. Blandt de erhvervsaktive er 9% fangere 
eller fiskere, 43% ufaglærte, 28% faglærte og 20% har et erhverv, der forudsætter en 
længere uddannelse.

Velstand er vurderet ud fra, hvilke forbrugsgoder man har i hjemmet. Boligforhold er 
opgjort som antal personer i boligen. Der er, som forventet, en tæt sammenhæng mel-
lem uddannelse, erhverv, velstand og boligforhold.

Etnicitet og sprog
”Vil du selv betegne dig som grønlænder eller dansker?” Dette spørgsmål blev stillet 
for at afklare deltagernes opfattelse af deres egen etnicitet. Spørgsmålet er inddraget 
i undersøgelsen, fordi etnicitet er bestemmende for en række sundhedsrelaterede ad-
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færdsformer, både ting, der kan måles direkte som for eksempel kostvaner, men også 
ting, der er mere vanskelige at måle i en befolkningsundersøgelse som holdninger til 
sundhed og sygdom.

Der var to klare grupper, grønlændere og danskere, men også en mellemgruppe med 
blandet etnicitet, der svarede: ”Jeg er både grønlænder og dansker”.

Grønland er et to-kulturelt og to-sproget land, og det en klar social kompetence at 
kunne færdes i begge kulturer og beherske begge sprog. Samtidig giver beherskelsen 
af begge sprog flere muligheder i forhold til for eksempel informationssøgning og ud-
dannelse. I Nuuk taler 80% af befolkningen både grønlandsk og dansk, men to-spro-
getheden er klart aftagende uden for hovedstaden og falder til ca. 30% i bygderne.

Sociale relationer
Samværet med andre mennesker har stor indflydelse på livskvaliteten, dagligdagen 
og sundheden for de fleste mennesker. Befolkningsundersøgelsen i 1993 viste, at 
dem, der følte sig alene, i alle aldersgrupper havde et dårligere helbred end dem, der 
ikke følte sig alene.

Siden 1993 er der sket en ændring i hyppigheden af samværet med familie og venner. 
Forskellen ses især i aldersgrupperne 25-34 år og 35-59 år, hvor en stigende andel af 
kvinder kun sjældent tilbringer fritiden sammen med familie eller venner.
 
Det fremgår af undersøgelsen, at følelsen af fællesskab og sammenhold aftager med 
lokalsamfundets størrelse. Jo større samfund, jo mindre sammenhold. Befolkningen i 
bygder har således angivet en stærkere fællesskabsfølelse end befolkningen i byer og 
i hovedstaden Nuuk.

Ældre
I 1993 udgjorde de ældre over 60 år 7% af den samlede befolkning i Grønland. Denne 
andel er nu steget til 10%. Kvinder udgjorde i begge undersøgelser lidt mere end 
halvdelen af de ældre.

Som i 1993 er størstedelen af de ældre ofte sammen med familie, venner og bekendte. 
Men livet som ældre kan være præget af, at børnene er flyttet hjemmefra, samt at 
ægtefælle eller samlever og venner kan være gået bort. Kombineret med den tilta-
gende funktionshæmning, der kan komme med alderen, er det vigtigt at have øje for 
de ældres netværk.

Med ældres aftagende mulighed for at klare sig selv og få hjælp af familien tiltager 
behovet for den offentlige omsorg for at sikre de ældres livskvalitet.
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4. Livsstil

•	 66% af den voksne  befolkning ryger. Det er et meget højt niveau sammen-
lignet med andre lande.

•	 Brug og misbrug af alkohol og hash er mindsket noget siden 1993, men en 
større andel af deltagerne i den seneste undersøgelse har oplevet alkohol-
problemer i hjemmet.

Alkohol og hash
Alkohol og hash er rusmidler, der kan skabe afhængighed. Derfor findes der sund-
hedsanbefalinger for alkohols vedkommende, mens hash er gjort ulovligt. En af 
følgerne af misbrug af alkohol kan være omsorgssvigt med sociale eller psykiske kon-
sekvenser for børnene. Over halvdelen af deltagerne i undersøgelsen, nemlig 53%, 
har oplevet problemer i barndomshjemmet forårsaget af alkohol. I 1993 var tallet 37%.

Hovedparten af deltagerne i befolkningsundersøgelsen drikker eller har tidligere 
drukket alkohol, men kun meget få (2%) drikker alkohol dagligt. De fleste holder sig 
under den ugentlige genstandsgrænse, som den danske sundhedsstyrelse anbefa-
lede i 2007, nemlig 21 genstande for mænd og 14 for kvinder. Hver tiende deltager 
drikker mere end den anbefalede mængde. Et højt gennemsnitligt alkoholforbrug 
findes dobbelt så hyppigt blandt deltagere uden for erhverv som blandt dem, der har 
en stilling, som kræver en længere uddannelse. 

Deltagernes alkoholforbrug ser dog ud til at være stærkt underrapporteret og svarer 
kun til knap halvdelen af den gennemsnitlige, årligt importerede mængde på 11,7 l 
alkohol pr. person. Derfor er der sandsynligvis mere end 10 % af befolkningen, som 
har et forbrug, der overstiger den anbefalede mængde. 

Det er blandt de unge deltagere i alderen 18–35 år, der er der flest, der kan karakteri-
seres som ”rusdrikkere”, altså folk, der drikker for at blive fulde. 

Andelen med et ugentligt forbrug af hash er lavere end i 1993. Som i 1993 er hashryg-
ning mere udbredt i byerne og i hovedstaden Nuuk end i bygderne, og mænd ryger 
hash oftere end kvinder. Inden for erhvervsgrupperne har arbejdsløse og faglærte 
arbejdere et hyppigere forbrug af hash end fangere eller fiskere og dem, som har et 
job, der kræver en længere uddannelse. Der er ofte tale om et blandingsmisbrug med 
alkohol, der kan have store sundhedsmæssige og sociale konsekvenser.

Kost
Den grønlandske befolknings kostvaner er i forandring. I forhold til 1993 er der mange 
flere, som indtager importerede fødevarer mindst en gang om ugen - specielt frugt og 
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sodavand – mens andelen, der spiser traditionelle fødevarer mindst en gang om ugen 
er lavere end i 1993.

Det gælder, at jo yngre en aldersgruppe deltagerne tilhører, desto større mængde 
energi fra junk-food indtager de. Dermed er en større mængde sukker fra sodavand, 
slik og kager en daglig del af deres kost. Dette er foruroligende, når man samtidig 
ser på den udvikling, der er sket i forekomsten af type-2 diabetes, som vi ved hænger 
sammen med usunde kostvaner.

Befolkningsundersøgelsen i 1993 konkluderede, at traditionelle fødevarer havde 
større betydning for den ældre generation end for den yngre generation. Dette billede 
er ikke forandret i 2009. Heller ikke, når mænd og kvinder sammenlignes. Mænd 
spiser stadig flere traditionelle fødevarer sammenlignet med kvinder, akkurat som 
i 1993. Undersøgelsen peger på, at importerede, vestlige fødevarer i stigende grad 
dominerer de yngre deltageres kost, og at forebyggende tiltag derfor bør målrettes de 
yngre aldersgrupper i befolkningen.

Fysisk aktivitet
I dag lever hovedparten af befolkningen en moderne tilværelse med et arbejde, der 
ikke kræver større fysisk aktivitet. En høj uddannelse medfører ofte et stillesiddende 
erhverv, hvilket ikke opvejes af en mere aktiv fritid. Arbejdsredskaber, transport og 
husholdning er mekaniseret, og kosten består i langt højere grad af vestlige råvarer. 
De, der har et job, der kræver en længerevarende uddannelse, er mindst fysisk aktive, 
mens faglærte, ufaglærte og fangere eller fiskere som regel er mere aktive. 

De traditionelle erhverv findes hovedsagelig i bygderne, og det kan være en af forkla-
ringerne på, at der ses en større andel af meget fysisk aktive i bygderne. Den største 
andel af den samlede fysiske aktivitet kommer for mænd fra aktivitet på arbejdet, 
mens det for kvinder er aktivitet i hjemmet. Både mænd og kvinder bruger mere ener-
gi på fysisk aktivitet i hjemmet i bygderne end i byerne, mens fysisk aktivitet i fritiden 
tegner sig for en højere andel af det samlede energiforbrug i byerne end i bygderne.

I takt med, at traditionelle, fysisk krævende leveformer forsvinder, og flere får stille-
siddende arbejde, er der risiko for, at en stigende andel af befolkningen får et for lavt 
aktivitetsniveau i dagligdagen. Dette kan på længere sigt få konsekvenser for folke-
sundheden, hvis den fysiske aktivitet i fritiden ikke øges tilsvarende.

Rygning
Tobaksrygning øger risikoen for en lang række sygdomme som lungekræft, hjerte-
karsygdom og kroniske lungelidelser. De negative konsekvenser rammer ikke kun 
rygeren selv, men også personer, der ikke selv ryger, men som udsættes for passiv 
rygning.

Der er stor forskel i udbredelsen af rygning blandt grønlændere og danskere i under-
søgelsen. 65% af de grønlandske mænd og 68% af kvinderne ryger – samlet set 66% 
af den voksne, grønlandske befolkning, hvilket er et meget højt niveau sammenlignet 
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med andre lande. Cigaretrygning er lige udbredt blandt mænd og kvinder, men det 
største fald i rygning siden 1993 ses blandt mænd.

Halvdelen af rygerne angiver, at der er begrænsning for rygning i deres hjem. Rygning 
foregår udendørs eller i bestemte rum. Det tyder på, at der er sket et skift i forhold til 
holdningen til rygning og til at udsætte andre mennesker for røg.

Den største andel af rygere findes blandt personer uden for erhverv og blandt ufag-
lærte arbejdere. Siden 1993 er der blevet færre rygere i alle erhvervsgrupper, men 
forskellene mellem grupperne er tiltaget. Størst fald i antallet af rygere ses blandt 
studerende, fangere eller fiskere og dem, der har et job, som kræver en længere ud-
dannelse.

Vold og seksuelle overgreb
Vold og seksuelle overgreb er hyppigt forekommende problemer i Grønland, som på-
virker sundheden i negativ retning. Undersøgelsen viser, at i alt 59% af befolkningen 
på et tidspunkt i deres voksne liv har været udsat for forskellige former for vold eller 
trusler – de unge i højere grad end de ældre.

Ligesom vold er seksuelle overgreb både et sundheds- og et samfundsproblem, og 
begge er en del af de problemer, der knytter sig til alkoholmisbrug. At være offer for 
vold eller seksuelle overgreb sætter sig dybe spor, både fysisk og især psykisk.
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Den store andel af voksne, der har været udsat for vold, forekommer ikke kun i denne 
undersøgelse. 54% af inuit i Nunavik har været udsat for vold, hvilket viser, at inuit-
samfund på tværs af landegrænser har problemer med en høj voldsrate.

62% af befolkningens kvinder har oplevet vold som voksne, og den nuværende eller 
tidligere partner er den hyppigste voldsudøver. Det er ikke kun et stort problem for 
kvinderne selv, men også for de børn, der bor i hjemmet. Mænd udsættes også ofte 
for vold, men oftest fra  en udenforstående eller fremmed voldsudøver.

Hver tredje voksen har været udsat for seksuelle overgreb på et eller andet tidspunkt 
i deres liv, og hver femte i deres barndom. Det er høje tal. Heldigvis er det et område, 
der ikke går upåagtet hen. Der er og har været mange tiltag på området som for ek-
sempel Paarisa’s kampagne mod seksuelt misbrug af børn i 2006 og 2007.

Ældres livsstil
De ældre spiser mere traditionel grønlandsk mad end de øvrige grupper i undersø-
gelsen. I forhold til 1993 er der dog færre, der hver uge spiser kød fra sæl, hval, fisk 
og fugl. Det er derfor vigtigt at være opmærksom på de konsekvenser, som et skift til 
mere vestlig kost kan have for de ældres helbred.

Spil som bingo, tips og lotto er en fast aktivitet for mange ældre. Godt 25% deltager 
mindst en gang om måneden.

Ser man på andelen af ældre, der ryger eller kan betegnes som rusdrikkere, er der tale 
om en positiv udvikling ud fra et folkesundhedsperspektiv. Her viser undersøgelsen et 
fald siden 1993 i både andelen af rygere og andelen af rusdrikkere. Det er dog stadig 
lidt over halvdelen, der ryger, og de fleste ikke-rygere har engang været rygere.
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5. Sundhed og sygdom i Grønland

•	 96% har inden for de seneste 14 dage haft mindst en eller flere helbreds-
mæssige gener og symptomer.

•	 Den høje forekomst af selvmordstanker og selvmordsforsøg er udtryk for 
dårlig psykisk trivsel, og det er nyt, at alvorlige selvmordstanker blandt de 
24-34-årige kvinder er fordoblet fra 8% til 16%.

•	 Smerter i muskler og led er den hyppigste årsag til langvarig sygdom i 
befolkningen.

I de fleste videnskabelige undersøgelser måles sundhed som fravær af sygdom. Dette 
har naturligvis været kritiseret, men det er kun lykkedes i begrænset omfang at kon-
struere et positivt mål for sundhed. Selvvurderet helbred, hvor der spørges om perso-
nens opfattelse af sit eget helbred, er et af de mål, der har vundet almen udbredelse 
også i den videnskabelige verden.

I befolkningsundersøgelserne har vi spurgt folk, hvad de selv mener, at de fejler, og 
hvilke gener de har. På denne måde har vi fået et dækkende billede af deltagernes 
egen oplevelse af sygdom.
 
Selvvurderet helbred
Det selvvurderede helbred bliver målt ud fra spørgsmålet ”Hvordan synes du, dit 
helbred er?” – med 5 svarmuligheder fra ”meget dårligt” til ”virkelig godt”. 20% vur-
derede deres helbred som virkelig godt, 45% som godt, 32% som nogenlunde og blot 
3% som dårligt eller meget dårligt. 

Ikke overraskende har deltagere med en langvarig sygdom et dårligere selvvurderet 
helbred end andre. Alligevel er der ikke nogen fuldstændig sammenhæng mellem 
forekomsten af sygdom og graden af selvvurderet helbred. Faktisk har 19% af befolk-
ningen et godt selvvurderet helbred, selvom de samtidig oplyser at have en langvarig 
sygdom. Dermed er vi inde på den positive definition af helbred, hvor man godt kan 
føle sig sund, selv om man måske objektivt set ikke er rask.

Befolkningens selvvurderede helbred er blevet dårligere siden 1993, uden at det 
umiddelbart er muligt at finde en årsag hertil. Det kan skyldes større forekomst af 
egentlig sygdom, men samtidig er forekomsten af langvarig sygdom og af meget 
generende symptomer blevet mindre. Det kan også skyldes, at forventningerne til en 
tilværelse uden gener, ubehag og sygdom er blevet større. 
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Mænds selvvurderede helbred var både i 1993 og i den aktuelle undersøgelse lidt 
bedre end kvinders. Blandt deltagerne uden for erhverv var der færre, der vurderede 
deres helbred som godt eller virkelig godt.

Gener og symptomer
Så godt som alle i befolkningen, hele 96%, har haft en eller flere helbredsmæssige 
gener og symptomer inden for de seneste 14 dage, og 31% har haft meget generende 
smerter eller ubehag. De hyppigst forekommende gener og symptomer er smerter 
eller ubehag i muskler, knogler og led, som 7 ud af 10 lider af. Derudover optræder 
symptomer i luftvejene, træthed og hovedpine ofte. De fleste symptomer, især hoved-
pine, er mere udbredt blandt kvinder end mænd.

Hyppigheden af de enkelte meget generende symptomer er enten uændret eller mind-
sket siden 1993, mens forekomsten af kun lidt generende gener og symptomer er ste-
get. Dette gælder både for mænd og kvinder. I alt er forekomsten af meget generende 
symptomer faldet fra 32% til 28% blandt mænd og fra 42% til 34% blandt kvinder.

13% af deltagerne, lige mange mænd og kvinder, har inden for de seneste 14 dage 
været begrænset i at udføre deres sædvanlige daglige gøremål på grund af sygdom, 
tilskadekomst eller andre lidelser.

Langvarig sygdom
Forekomsten af langvarig sygdom er faldet fra 44% til 37% siden 1993. Deltagere fra 
bygder har en større forekomst af langvarig sygdom (42%) end deltagere fra Nuuk 
(33%) og andre byer (37%). Det gælder for både mænd og kvinder. 

Smerter i muskler og led er den hyppigste årsag til langvarig sygdom i befolkningen 
for begge køn. Andre hyppigt forekommende årsager er eftervirkninger af skader. 

Selvmordstanker og selvmordsforsøg
Selvmordsadfærd er en af de store udfordringer for folkesundheden i Grønland. Det 
høje antal selvmord, især blandt unge mænd, bidrager mere til de tabte leveår, end 
det stigende antal dødsfald forårsaget af kræft og hjertesygdomme. I 2005-2007 var 
der i gennemsnit 48 personer om året, der begik selvmord, og selvmord forekom 2-3 
gange så hyppigt blandt mænd som blandt kvinder.

Årsagerne til selvmord er komplekse. Forskningen på området tegner et billede af, at 
faktorer som opvækstvilkår, personlige kriser for eksempel forårsaget af konflikter 
med kæreste eller familie, seksuelle overgreb, selvmord blandt venner og i familien 
samt alkoholproblemer kan være medvirkende årsager til selvmordshandlinger. Den 
hurtigt fremskridende moderniseringsproces er blevet tillagt en vigtig betydning i 
forhold til den stigende forekomst af selvmord. 

Samlet set er forekomsten af selvmordstanker uændret siden 1993, men blandt de 
25-34-årige kvinder er der sket en fordobling af andelen med alvorlige selvmordstan-
ker. 15% af deltagerne har på et tidspunkt i deres liv forsøgt at begå selvmord. 
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De fleste, som har forsøgt at begå selvmord eller som har haft alvorlige selvmords-
tanker, findes i aldersgruppen 18-49 år. Kvinderne har en høj forekomst af selvmord-
stanker i forhold til mændene - især i aldersgruppen 18-24 år. For kvinder er der en 
sammenhæng mellem uddannelse og selvmordsforsøg. Jo lavere uddannelse, des 
flere har forsøgt selvmord. Undersøgelsen bekræfter stærke sammenhænge mellem 
selvmordsadfærd, misbrug og dårlige opvækstvilkår.

Der er fortsat et stort behov for at videreføre den igangværende forebyggelsesindsats 
rettet mod de unge og voksne, der har alvorlige tanker om at begå selvmord eller som 
har forsøgt at begå selvmord. Der har gennem de seneste års debat om selvmord 
været meget fokus på de unge mænd, som begår flest selvmord, men resultaterne fra 
denne undersøgelse peger på, at det også er vigtigt at have fokus på kvinderne.

Den høje andel af selvmordstanker og selvmordsforsøg ses som udtryk for, at der 
er en stor gruppe i samfundet, især af unge kvinder, der har dårlig psykisk trivsel. 
Undersøgelsen understøtter således vigtigheden af en særlig indsats over for sociale 
problemer som opvækstforhold med misbrug og seksuelle overgreb.
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6. Overvægt, diabetes og hjertekarsygdom

•	 25% af mænd og 57% af kvinder kan betegnes som svært overvægtige. 

•	 28% af befolkningen over 65 år har type 2 diabetes, og forekomsten af type 
2 diabetes er højest i bygderne.

Befolkningsundersøgelsen har sammen med tilsvarende undersøgelser af inuit i 
Canada og Alaska særlig fokus på diabetes og hjertekarsygdom. En tidligere befolk-
ningsundersøgelse afslørede, at type 2 diabetes var mere hyppig i Grønland end i 
Danmark. Med ændringerne i livsstil fra livet som aktiv fanger til livet på en kontorstol 
forventes forekomsten af overvægt, type 2 diabetes, hjertekarsygdom og andre kroni-
ske velfærdssygdomme at stige yderligere i det 21. århundrede. 

Overvægt
Overvægt kan måles ved det såkaldte Body Mass Indeks, der beregnes ved at dividere 
vægten med højden i anden potens. Overvægt kan også måles ved livvidden, der er et 
simplere og måske endda bedre mål for den farlige overvægt, hvor fedtet er placeret 
inde i bughulen. 

Forekomsten af overvægt er stærkt stigende i Grønland, og det er især kvinderne, der 
er for tykke. Så mange som 25% af mænd og 57% af kvinder nu er svært overvægtige 
efter Verdenssundhedsorganisationen WHO’s grænser, hvis man lægger livvidden til 
grund for beregningerne. Hvis man lægger Body Mass Indeks til grund, er det kun 19% 
af mænd og 27% af kvinder, der er svært overvægtige – men det er stadig mange! 

Der mangler undersøgelser af, hvilken betydning stigningen i forekomsten af over-
vægt har for befolkningens sygdomsrisiko, men en sikker kobling mellem overvægt, 
inaktivitet og kroniske sygdomme som type 2 diabetes og hjertekarsygdom er påvist 
i andre lande. Med en øget forekomst af overvægt vil man derfor kunne forvente en 
større forekomst af disse fedmerelaterede, kroniske sygdomme.

Der er ganske vist noget, der tyder på, at grønlændere lidt bedre end for eksempel 
danskere kan tåle at være overvægtige, men også hos grønlændere følges overvægt af 
forhøjet blodtryk, forhøjet kolesterol, type 2 diabetes og andre sygdomme.

Forhøjet blodtryk
Blodtrykket måles hos lægen eller sygeplejersken med et blodtryksapparat. Der er to 
blodtryk – det systoliske og det diastoliske – og hvis disse er højere end henholdsvis 
140 og 90, så har man forhøjet blodtryk. Man kan normalt ikke mærke et forhøjet 
blodtryk, men efter mange år med forhøjet blodtryk stiger risikoen for sygdom. 

Ifølge Befolkningsundersøgelsen har 40% af mænd og 32% af kvinder forhøjet blod-
tryk eller er i behandling for forhøjet blodtryk med medicin. Af deltagere med forhøjet 
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blodtryk var kun en fjerdedel i behandling med medicin, hvilket betyder, at der er 
ganske mange, som ville have gavn af at få kontrolleret deres blodtryk og eventuelt 
blive sat i behandling.

Kolesterol
Kolesterol måles på en blodprøve. Der er flere forskellige slags kolesterol. Det gode 
kolesterol (HDL-kolesterol) medvirker til at begrænse forekomsten af åreforkalkning, 
mens de andre typer kolesterol (for eksempel LDL-kolesterol) øger risikoen for årefor-
kalkning. Man kan ikke mærke, om man har for højt kolesterol.

Det gennemsnitlige HDL-kolesterol er uændret siden 1994, mens det gennemsnitlige 
tal for LDL-kolesterol er steget med knap 10%.

Forekomsten af diabetes i Grønland efter alder. Befolkningsundersøgelsen 2005-2009.
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Diabetes
Den mest almindelige form for diabetes eller sukkersyge i Grønland er type 2 diabe-
tes. Type 2 diabetes skyldes ofte en kombination af arvelige faktorer og usund livsstil.

Når man har type 2 diabetes kan kroppen ikke udnytte insulinen til at nedbringe 
blodsukkeret. Der er en glidende overgang mellem normalt blodsukker over nedsat 
sukkertolerance til egentlig type 2 diabetes, og forstadierne kan man ikke mærke. 
Ofte kan man heller ikke mærke det, når man har type 2 diabetes, men alligevel øger 
sygdommen risikoen for at få åreforkalkning og hjertesygdom.

Ved en stor undersøgelse i begyndelsen af 1960’erne fandt man stort set ingen 
tilfælde af diabetes, og man har i mange år troet, at diabetes ikke fandtes i Grønland. 
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Dette er nu modbevist af befolkningsundersøgelserne i 1999 og 2005-2009. Så mange 
som 28% af befolkningen over 65 år har type 2 diabetes, og forekomsten er stærkt 
stigende med alderen. Dette er flere end i et land som Danmark.

Befolkningsundersøgelsen fandt 247 personer med diabetes. Af disse var det kun 
62, der på forhånd var klar over, at de havde sygdommen. Diagnosen type 2 diabetes 
kan være vanskelig at stille, og en enkelt sukkerbelastningsundersøgelse, som den 
der blev gennemført under Befolkningsundersøgelsen, kan ikke med fuldstændig sik-
kerhed tages som udtryk for diabetes, men de pågældende personer bør undersøges 
nærmere i sundhedsvæsenet.

Forskelle mellem byer og bygder
Type 2 diabetes, åreforkalkning og forhøjet blodtryk betegnes somme tider som 
”civilationssygdomme”, fordi forekomsten generelt er højere i moderne samfund med 
stillesiddende livsstil og moderne kost end i mere traditionelle samfund. Man ville 
derfor forvente en tilsvarende forskel mellem byer og bygder i Grønland, men dette er 
kun i et vist omfang tilfældet. Overvægt er som forventet mindre udbredt i bygderne 
end i byerne, men diabetes-forekomsten er faktisk højere i bygderne.

7. Behandling og forebyggelse

•	 Tilfredsheden med sundhedsvæsenet et steget siden 1993, men den util-
fredshed, som knap en femtedel af deltagerne udtrykker, handler om de 
samme ting som i 1993.

•	 Næsten alle deltagerne mener, at fødsler skal foregå på et sygehus.

•	 Misbrug af alkohol og hash prioriteres højst blandt folkesundhedsprogram-
met Inuuneritta’s temaer.

Godt halvdelen, nemlig 53% af deltagerne, har inden for de sidste tre måneder været i 
kontakt med sundhedsvæsenet, i byerne 58% og i bygderne 40%. Der er en overvægt 
af kvinder og ældre i denne gruppe. Størstedelen af dem, som har været i kontakt med 
sundhedsvæsenet (82%) udtrykker tilfredshed med kontakten, som typisk er under-
søgelse eller behandling. Men 18% har ved en eller flere lejligheder været utilfredse 
med sundhedsvæsenet. Det er færre end i 1993-undersøgelsen, hvor hele 28% var 
utilfredse. Den stigende tilfredshed betyder ikke nødvendigvis, at sundhedsvæsenets 
tilbud er blevet bedre; det kan også skyldes, at forventningerne er blevet nedjusteret 
siden 1993.

Utilfredsheden drejer sig om de samme ting som i 1993, og også forslag til forbedrin-
ger minder meget om de forslag, der kom frem i 1993. 
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Mange af forslagene vil kræve øgede ressourcer eller er mindre realistiske på bag-
grund af de aktuelle vanskeligheder med at rekruttere sundhedspersonale. Mere jord-
nære forslag i forhold til tidsbestilling og ventetid, personalets opførsel og sundheds-
væsenets information til borgerne kan nok forbedres uden de helt store ressourcer. 
Det vil uden tvivl øge tilfredsheden med sundhedsvæsenet.

Forslag til forbedringer
Udbygning af sundhedsvæsenet
Langt hovedparten af forslagene, som vedrører udbygning af sundhedsvæsenet, 
peger på, at der er behov for et større og mere stabilt personale samt fastansættelse 
af læger. Der er også udtrykt ønske om mere faglært personale, samt at behandling, 
udredning og pleje varetages lokalt. I bygderne efterlyses især flere lægebesøg og 
indførelse af telemedicin. Flere foreslår ansættelse af flere speciallæger, f.eks. hud- 
og ørelæger samt bedre udstyr. 

Tidsbestilling og ventetid 
19% af forslagene til forbedringer af sundhedsvæsenet angår ventetid og tidsbestil-
ling. Især ventetiden til behandling ønskes afkortet. Samtidig ønsker flere, at det skal 
gøres lettere at bestille tid hos lægen, samt at der er kortere ventetid og bedre forhold 
i venteværelset. 

Personalets faglige dygtighed 
Deltagerne har især givet udtryk for, at undersøgelserne bør være grundigere. Derud-
over bør personalets faglige dygtighed være bedre; der mangler erfaring på grund af 
hyppig udskiftning af personalet. Flere stiller også forslag om, at personalets faglige 
dygtighed bør vedligeholdes gennem uddannelse. Der er et ønske om bedre tolke, 
især efterspørges forbedring af deres evne til at oversætte, men også til at forholde 
sig mere professionelt til arbejdet. 

Personalets opførsel
Forslagene går især på, at personalet skal udvise mere respekt og være mere ven-
lige, imødekommende, lyttende, opsøgende og opmærksomme over for patienterne. 
Ligeledes bør sundhedspersonalet altid overholde tavshedspligten og udvise større 
diskretion, når patienter henvender sig til personalet. 

Information 
Syv procent af deltagerne efterlyser bedre information fra sundhedsvæsenet om 
sygdomme, behandling og medicin. Derudover ønskes mere information om sund-
hedsfremme og forebyggelse. Fra flere bygdebeboere efterlyses en klarere ordning 
om lægebesøg samt bedre information i forbindelse med udskiftning af bygdesund-
hedsmedarbejdere. 

Diverse forslag
Forslagene omfatter bl.a. ønsker om, at rygning ikke bør foregå lige uden for sygehu-
set, samt at maden skal være bedre. 
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De enkelte sundhedsdistrikter har fået tilsendt en rapport om tilfredshed og forslag til 
forbedringer i netop deres distrikt. 

Kommunikation og brug af tolk
Omkring halvdelen af patienterne i sundhedsvæsenet bruger tolk, når de skal kom-
munikere med sundhedsvæsenets personale. Uanset hvordan man taler med lægen 
er kommunikationen mellem patient og læge ikke uden problemer. I den gruppe, der 
taler samme sprog som lægen, er der lige mange, der oplever sprogproblemer i 1993 
og i 2009. Blandt dem, der bruger tolk, er andelen der ofte oplever sprogproblemer 
halveret fra 21% til 10%. Der er altså noget der tyder på, at tolkefunktionen er blevet 
bedre.

Sundhedsvæsenets anbefaling af fødested
Det har gennem mange år været sundhedsvæsenets klare målsætning, at alle føds-
ler skal foregå på et sygehus, en målsætning, der kun delvis har været enighed om i 
befolkningen. Således mente 10% af bybefolkningen og 35% af bygdebefolkningen i 
1993, at normale fødsler godt kan foregå i hjemmet eller på sygeplejestation. Alle var 
dog enige om, at vanskelige fødsler skal foregå på et sygehus. Enten på det lokale 
sygehus, som 2/3 mente, eller på Dronning Ingrids Hospital, som 1/3 mente.

I den aktuelle undersøgelse går 94% ind for, at normale fødsler skal foregå på et sy-
gehus, ligesom mere end halvdelen (53%) mod 1/3 i 1993 mener, at vanskelige fødsler 
skal foregå på Dronning Ingrids Hospital.

Der er således tale om en tydelig udvikling siden 1993 i retning af at foretrække fødsel 
på sygehuset og af at være enige i sundhedsvæsenets anbefaling om, at vanskelige 
fødsler bør finde sted på specialafdelingen på Dronning Ingrids Hospital.

Folkesundhedsprogrammet Inuuneritta  
Folkesundhedsprogrammet Inuuneritta blev politisk vedtaget i efteråret 2006, og 72% 
af de personer, der blev interviewet i 2007, har hørt om Inuuneritta.
Inuuneritta indeholder den grønlandske regerings, Naalakkersuisut’s strategier og 
målsætninger for folkesundheden 2007-2012. Programmet dækker en bred vifte af 
væsentlige folkesundhedsproblemer og indsatsområder. Overskrifterne er:

•	 Alkohol & hash
•	 Vold, voldtægter og seksuelle overgreb
•	 Selvmord
•	 Kost og fysisk aktivitet
•	 Sexliv
•	 Rygning
•	 Børn og unge
•	 Ældre
•	 Tandplejen
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Alle, der blev interviewet i 2005-2008, fik udleveret en liste med Inuuneritta’s temaer 
og blev bedt om at udpege de tre vigtigste emner på en skala fra 1 til 3, hvor 3 er 
vigtigst. 

Blandt Inuuneritta’s temaer er det helt klart misbrug af alkohol og hash samt vold 
og seksuelle overgreb (de to temaer var ikke adskilt ved Befolkningsundersøgelsens 
start), der prioriteres højst af deltagerne i befolkningsundersøgelsen.

Befolkningens vurdering af vigtigheden af Inuunerittas temaer.
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8. Ulighed i sundhed

•	 Grønland er præget af ulighed i sundhed, og mange sociale forskelle er øget 
siden 1993.

•	 Rygning, dårligt selvvurderet helbred og selvmordsforsøg er mest udbredt 
blandt de mindre velstående.

•	 Langvarig sygdom forekommer nu med samme hyppighed blandt de rigeste 
og de fattigste.

Grønland er på mange punkter præget af ulighed i sundhed. For eksempel er spæd-
barnsdødeligheden meget højere i Østgrønland og i bygderne i yderdistrikterne end i 
det centrale Vestgrønland, og forekomsten af selvmord er meget højere i Østgrønland 
end i Vestgrønland. Figuren viser, hvordan der er udtalte forskelle mellem den mest 
velstående del af befolkningen og den mindst velstående del af befolkningen.

Rygning, dårligt selvvurderet helbred og selvmordsforsøg er mest udbredte blandt 
de mindre velstående, mens der ikke er nogen forskel, hvad angår langvarig sygdom. 
Overvægt derimod er mest udbredt blandt de mest velhavende. Ulighedsmønsteret 
svarer til det, der blev fundet i 1993 og 1999, men for både rygning, selvmordstanker 
og selvmordsforsøg samt overvægt er de sociale forskelle øget.

Forskel i helbred mellem de mest velhavende og de mindst velhavende i Grønland 2005-
2009. 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Rygning Dårligt selvvurderet 
helbred

Selvmordsforsøg/ 
selvmordstanker

Langvarig sygdom Svær overvægt

Fattigste 15% Rigeste 11%



28

Bliver uligheden større eller mindre?
I 1993 var der flere rygere i de lavere end i de højere socialgrupper. Det er der stadig.
Der har dog siden 1993 været et fald i andelen af rygere i alle erhvervsgrupper og 
særligt blandt dem, som har et job, der kræver en længere uddannelse, eller som er 
fangere eller fiskere eller studerende. 

I 1993 var forekomsten af rygning 24% større blandt personer uden for erhverv end 
blandt dem med et job, der kræver en længere uddannelse. Denne forskel er nu steget 
til 48%. Målt på denne måde er de sociale forskelle i rygning altså øget siden 1993.

I 1993 var der udtalte forskelle i selvvurderet helbred mellem erhvervsgrupperne, 
og selvvurderet helbred var dårligere i bygder end i byer, også selvom forskellen i 
erhverv blev taget i betragtning. Der er stadig erhvervsforskelle og forskelle mellem by 
og bygd, især for kvinder. Både i 1993 og i den aktuelle undersøgelse vurderer kvinder 
deres helbred dårligere i bygder end i byer, uanset hvilken social position de har. 
Forskellene mellem by og bygd har altså ikke ændret sig til det bedre.

I 1993 var der ikke forskel på forekomsten af selvmordstanker i byer og bygder. I by-
erne havde 8% af deltagerne haft selvmordstanker inden for det seneste år imod 6% 
i bygderne. Dette billede har ændret sig; 7% i byerne har haft selvmordstanker inden 
for det seneste år – altså lidt færre end i 1993, men i bygderne er tallet steget til 12% 
– altså betydeligt flere end i 1993. Den høje forekomst af selvmordstanker i bygderne 
gælder både for mænd og kvinder.

Det er ikke muligt at give et entydigt svar på, om den sociale og regionale ulighed 
bliver større eller mindre. En del forskelle øges, mens andre er uændrede eller bliver 
mindre. Det er dog tydeligt, at der ikke er tale om en generelt stigende lighed i sund-
hed.
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9. Konklusion og fremtidsperspektiver 

Befolkningsundersøgelsen i Grønland 2005-2009 er en landsdækkende undersøgelse 
af sundhed og sygdom, som er gennemført ved starten af Grønlands første folkesund-
hedsprogram, Inuuneritta. Den tegner et billede af sundhedstilstanden før Inuuneritta 
og viser sammen med befolkningsundersøgelserne fra 1993-1994 og 1999-2001, 
hvordan udviklingen så ud, før vi fik et folkesundhedsprogram.

Overordnet set er befolkningens selvvurderede helbred blevet dårligere siden 1993, 
og næsten alle har inden for de seneste 14 dage haft en eller anden form for gener. 
Det er dog muligt, at dette ikke skyldes mere sygdom, men en lavere tærskel for, 
hvornår man føler sig syg.

Kostvanerne har ændret sig i usund retning, og en stigende andel af mænd og især 
kvinder er svært overvægtige. Mange har type 2 diabetes og forhøjet blodtryk. Der er 
blevet færre rygere, men 66% rygere blandt den voksne befolkning er stadig alt for 
mange.

Der er en høj forekomst af selvmordstanker og selvmordsforsøg især blandt yngre 
kvinder, hvilket er et udtryk for dårlig psykisk trivsel.

Tilfredsheden med sundhedsvæsenet er steget siden 1993, men det er stadig de 
samme ting, befolkningen er utilfreds med, herunder for eksempel mangel på faste 
læger.
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Endelig kan det konstateres, at der er stor ulighed i sundhed – mellem rig og fattig, 
mellem by og bygd, og mellem erhvervsgrupper. Der er ikke noget, der tyder på, at 
denne ulighed er mindsket siden 1993

De fleste kender folkesundhedsprogrammet Inuuneritta, og blandt Inuunerittas tema-
er er der klart mest opbakning omkring bekæmpelse af misbrug af alkohol og hash. 

Det er tanken, at Inuuneritta fremover skal følges ved hjælp af nogle indikatorer for 
sundhed, herunder selvvurderet helbred, social ulighed, drikkemønstre, seksuelle 
overgreb og rygeforekomst. En stor del af disse indikatorer stammer fra de gennem-
førte befolkningsundersøgelser, som fremover skal ændres til et løbende program for 
målrettede befolknings-survey eller overbliksundersøgelser.

Befolkningsundersøgelserne er ikke bare en monitorering af befolkningens sundhed. 
De indeholder også en videnskabelig komponent. Der er gennemført - og er ved at 
blive gennemført - en række ph.d.-studier - en af de højeste, videnskabelige uddan-
nelser i Grønland og Danmark - med udgangspunkt i data fra befolkningsundersøgel-
serne. De videnskabelige analyser kommer især til at handle om kost, fysisk aktivitet, 
ludomani, ulighed i sundhed, vold og overgreb, miljømedicin, selvvurderet helbred og 
sammenhængen mellem sociale forhold og helbred.
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assigiinngissuteqarnerat paasinarpoq. 1993-imiillu tamatuma annikillisimasinnaanera 
malunnaateqarani.

Innuttaasut peqqissuunissaannut suliniut Inuuneritta amerlanernit ilisimaneqarpoq, 
Inuunerittamilu sammisat akornanni imigassamik ikiaroornartumillu hash-imik 
atornerluinerup akiorniarneqarnissaa peqataasunit ersarissumik taperserneqarpoq.

Peqqissutsimut uuttuutit, ilaatigut nammineq peqqissutsip, inuttut atukkat 
assigiinngissutaasa, imigassamik atueriaatsip, kinguaassiuutitigut atornerluisarnerup 
pujortarnerullu naliliiviginerisigut Inuunerittap malittarineqarnissaa 
eqqarsaataavoq. Uuttuutigalugit atorneqarsinnaasut ilarpassui innuttaasunik 
misissuisitsisarneereerput, siunissamilu aalajangersimasunik siunertaqarluni 
innuttaasunik misissuisitsinerni najoqqutarisartagassatut atugassanngorlugit 
allanngortinneqassapput. 

Innuttaasunik misissuisitsinerit innuttaasut peqqissusaannik naliliinerinnaanatik 
ilisimatusarnermittaaq ilaqarput. Ilisimatuussutsikkut misissuinerit nerisanut, 
timip atorneranut, aningaasanoornermut, peqqissutsikkut assigiinngissutsinut, 
persuttaasarnermut kinguaassiuutitigullu atornerluisarnermut, avatangiisit 
peqqinnermut sunniutaannut, nammineq peqqissutsip naliliivigineranut kiisalu 
inuttut atugarisat peqqissutsimut sunniutaannut- innuttaasunik misissuisitsinermi 
paasissutissanik tunngaveqarlutik ilisimatusarnikkut qaffasinnerpaamik 
ilinniagaqartunik (ph.d.-studier), Kalaallit Nunaanni Qallunaallu Nunaanni 
naammassinnittoqareerlunilu ingerlatsisoqarpoq.
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1993-imi illoqarfinni nunaqarfinnilu imminornissamik eqqarsaateqarsimasut 
amerlaqatigiipput. Ukiup kingulliup ataatsip ingerlanerani illoqarfimmi najugallit 
8%-ii nunaqarfimmilu najugallit 6%-ii imminornissamik eqqarsaateqarsimapput. 
Taamaattoqarnera allannguuteqarsimavoq; imminornissamik eqqarsaateqarsimasut 
illoqarfinni najugallit 1993-imiit 7%-inut apparlutik ikinnerulaalersimapput, 
nunaqarfinnili 1993-imut sanilliullugit amerleriaqalutik 12%-inut qaffassimallutik. 
Nunaqarfinni imminornissamik eqqarsaateqarsimasorpassuit arnaallutillu 
angutaapput.

Inuttut atugarisatigut nunallu immikkoortuini peqqissutsikkut assigiinngissutsit 
annertusissanersut annikillissanersulluunniit ersarissumik oqaatigiuminaappoq. 
Assigiinngissutsit arlallit annertusipput, allat nikinnatik annikillillutilluunniit. 
Peqqissutsikkulli assigiinnerulersoqannginnera ersarippoq.

9. Inerniliineq siunissamullu takorluuineq 

2005-2009-mut Kalaallit Nunaanni innuttaasut peqqissusaannik misissuisitsineq, 
innuttaasut peqqissuunissaannut Naalakkersuisut anguniagassatut siunniussaata 
Inuunerittap aallarnerneqarnerani naammassineqarpoq. Innuttaasut peqqissusaannik 
misissuisitsinerup matuma, 1993-1994-imi aamma 1999-2001-imi misissuisitsinerit, 
Inuuneritta-mik taallugu suliniuteqarneq sioqqullugu innuttaasut peqqissusaat 
takutippaa.

Innuttaasut peqqissutsiminnik naliliinerat ataatsimut isigalugu 1993-imiit 
ajornerulersimavoq, tamarluinnangajammillu ullut 14-it kingulliit ingerlaneranni 
arlaannik ippiuuteqarsimapput. Napparsimanerulersimanermik tammanna 
pissuteqarani napparsimasutulli misigiaartalersimanermik patsiseqarsinnaavoq.  

Nerisat peqqinnannginnerulersimapput, angutillu amerliartortut minnerunngitsumillu 
arnat pualavallaarujussuarput. Amerlasuut sukkornermik type 2-mik nappaateqarput 
taqqanilu naqitsinerat qaffasippallaarluni. Pujortartut ikilisimapput sulili 
amerlavallaarput inersimasummi 66%-ii pujortartuupput.

Imminornissamik eqqarsaateqarsimasut imminoriarsimasullu, sualummik 
arnat inuusuttut akornanni amerlapput, taamaattoqarnera eqqarsartaatsikkut 
toqqissisimannginnermut takussutissaavoq. 

1993-imut sanilliullugu peqqinnissaqarfimmik atuisut 
naammagisimaarinninnerulersimapput, innuttaasulli naammagittaalliutaat, ilaatigut 
aalaakkaasumik atorfilinnik nakorsaqannginneq, allanngoratik.

Kiisalu pisuut piitsullu, illoqarfimmiut nunaqarfimmiullu 
inuussutissarsiutileqatigiikkuutaallu,  akunnerminni peqqissutsikkut annertuumik 
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2005-2009-mut Kalaallit Nunaanni pissarissaarnerit pissakilliornerillu peqqissutsimikkut 
assigiinngissutaat. 
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Naligiinnginneq annertusissava annikillissavaluunniit?
1993-imi pissarissaarnernut sanilliullugit pissakilliornerit akornanni pujortartut 
amerlanerupput. Sulilu taamaattoqarluni. 1993-imiilli inuussutissarsiutini tamaginni, 
pingaartumik sivisuumik ilinniagaqarfiusimasunik suliffillit, piniartut imaluunniit 
aalisartut ilinniartulluunniit, pujortartut ikileriarput. 

1993-imi inuussutissarsiuteqanngitsut akornanni pujortartut, sivisuumik 
ilinniagaqareerluni suliffilinnut sanilliullugit 24%-inik amerlanerupput. 
Assigiinngissut taanna 48%-inut qaffassimavoq. Taamaasilluni pujortartarnerup 
inuttut atukkanut attuumassuteqarnerata nikingassutaa 1993-imiit 
annertunerulersimavoq. 

1993-imi illoqarfinni nunaqarfinnilu inuussutissarsiutillit akornanni nammineq 
peqqissutsimik naliliineq annertuumik assigiinngissuteqarpoq, inuussutissarsiutit 
suuneri naliliinermi ilanngunneqaraluit, nunaqarfimmiut peqqissusertik ajornerusutut 
nalilerpaat. Inuussutissarsiutit illoqarfimmi nunaqarfimmiluunniit najugaqarneq, 
pingaartumik arnani suli assigiinngissuteqarput. 1993-imi misissuinermilu 
matumani nunaqarfimmiut arnartaasa  atukkatik apeqqutaatinnagit peqqissusertik 
ajornerusutut nalilerpaat. Taamaammat illoqarfinni nunaqarfinnilu assigiinngissutsit 
pitsanngoriaateqarsimanngillat.

assingupput, pujortarnermulli, imminornissamillu eqqarsarnermut, imminoriarnermut 
pualavallaarnermullu tunngatillugit inuttut atukkatigut assigiinngissutsit 
annertusisimapput.
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Inuunerittami sammisat pingaaruteqassusaannut innuttaasut naliliinerat.
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8. Peqqissutsikkut assigiinngissutsit

•	 Peqqissutsikkut assigiinngissutsit Kalaallit Nunaannut sunniuteqarput, 
1993-imiillu inuttut atugarisatigut assigiinngissutsit suli 
annertuseriarsimapput.

•	 Pujortarneq, imminut peqqinngitsutut nalilerneq imminoriartarnerlu 
pissakinnerusut akornanni nalinginnaaneruvoq.

•	 Sivisuumik napparsimasarneq piitsuunerpaat pisuujunerpaallu akornanni 
assigiimmik atugaalersimavoq.

Peqqissutsikkut assigiinngissutsit sorpassuartigut Kalaallit Nunaannut 
sunniuteqarput. Ass. Kitaata qeqqanut sanilliullugit Tunumi nunaqarfinnilu 
avinngarusimanerusuniittuni meeraaqqat toqusartut amerlanerujussuupput, 
Tunumilu imminortartut kitaani imminortartunut sanilliullugit amerlaneroqalutik. 
Innuttaasut pissarissaarnerit pissarissaannginnerillu assigiinngissutaat qanoq 
annertutigisoq assiliartaliussami takuneqarsinnaavoq.

Pujortarneq, imminut peqqinngitsutut nalilerneq imminoriarnerlu 
pissarissaannginnerusuni nalinginnaaneruvoq, sivisuumilli napparsimasarneq 
assigiimmik atugaalluni. Pualavallaarnerli atugarissaarnerusuni nalinginnaaneruvoq. 
Peqqissutsikkut assigiinngissutsit 1993-imi 1999-imilu misissuinermi paasisanut 
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Innuttaasut peqqissuunissaannik suliniut Inuuneritta  
Innuttaasut peqqissuunissaannik suliniut Inuuneritta 2006-imi ukiakkut politikkikkut 
akuersissutigineqarpoq, 2007-imilu apersorneqartut 72%-iisa Inuuneritta suusoq 
tusarsimavaat.

Inuuneritta Kalaallit Nunaanni Naalakkersuisut 2007-imiit 2012-imut suliniutissatut 
siunniussaannik imaqarpoq. Pilersaarut innuttaasut peqqissusaannut tunngatillugu 
unammilligassanik suliniuteqarfiusussanillu pingaarutilinnik assigiinngitsunik 
makkuninnga qulequtalinnik imaqarpoq:

•	 Imigassaq ikiaroornartorlu hash
•	 Persuttaaneq, pinngitsaaliilluni atoqateqarneq kinguaassiuutitigullu 

atornerluineq
•	 Imminorneq
•	 Nerisat timillu atornera
•	 Atoqatigiinneq
•	 Pujortarneq
•	 Meeqqat inuusuttuaqqallu
•	 Utoqqaat
•	 Kigutigissaaneq

2005-imiit 2008 ilanngullugu apersoneqartut Inuunerittami sammisat akornanni 
pingaarnerutitaminnik 3-nik toqqaaqquneqarput 1-imiit 3-mut kisitsisitalerlugit 3 
pingaarnerpaajutillugu. 

Inuunerittami sammisat akornanni imigassamik ikiaroornartumillu hash-
imik atornerluineq, persuttaasarneq kinguaassiuutitigullu atornerluisarneq 
(Innuttaasunik misissuisitsinerup aallartinnerani sammisat taakku marluk 
immikkoortinneqanngillat) tulleriiaarinermi salliunneqartussatut peqataasunit 
ersarissumik isummerfigineqarput. 
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Paasissutissat  
Peqataasut 7%-iisa nappaatit, nakorsartinneq nakorsaatillu pillugit 
peqqinnissaqarfimmit pitsaanerusumik paasissutissinneqartarnissaq 
ujartorpaat. Tamatuma saniatigut peqqissuunissaq pinaveersaartitsinerlu 
pillugit annertunerusunik paasissutissinneqarnissaq kissaatigineqarpoq. 
Nakorsamit tikinneqartarneq pillugu ersarinnerusunik aaqqissuussisoqarnissaa - 
nunaqarfimmilu peqqinnissakkut sullissisut taarserneqassatillugit pitsaanerusumik 
paasissutissinneqartarnissaq nunaqarfimmiunit arlaqartunit ujartorneqarpoq. 

Siunnersuutit assigiinngitsut
Napparsimmaviup silatinnguani pujortartoqarunnaarnissaa nerisallu 
pitsaanerunissaat siunnersuutinut ilaapputtaaq. 

Peqqinnissaqarfimmit sullinneqarnerup qanoq isumaqarfigineqarnera 
pitsanngorsaataasinnaasutullu siunnersuutit nalunaarusianngorlugit najukkani 
peqqissaaveqarfinnut pineqartunut tamanut nassiunneqarput. 

Attaveqatigiinneq oqalutseqarnerlu 
Peqqinnissaqarfimmut saaffiginnittartut affaasa missaat sulisumik 
oqaloqateqassatillutik oqalutseqartariaqartarput. Napparsimasup nakorsamik 
oqaloqateqarnera qanoq ikkaluaraangat, nakorsap napparsimasullu imminnut 
attaveqatigiinnerat ajornartorsiutitaqanngitsoorneq ajorpoq. Napparsimasut 
nakorsap oqaaseqataasa oqaloqatigiinnerminni ajornartorsiuteqartut 1993-imi 2009-
milu amerlaqatigiipput. Oqalutseqartartut akornanni paatsuungassuteqartartut 
affaannanngorlutik 21%-iniit 10%-inut apparsimapput. Tamanna oqalutseqarnerup 
pitsanngoriaateqarsimaneranut takussutissaasorinarpoq. 

Peqqinnissaqarfiup sumi ernisoqarsinnaaneranut innersuussutaa 
Erninerit tamarmik napparsimmavimmi pisarnissaat peqqinnissaqarfiup 
ukiorpanni siunniusimasaraa ersarissoq, siunniussaq innuttaasut ilaannaannit 
tapersersorneqarsimasoq. Arlaannik pinartoqanngippat 1993-imi illoqarfimmiut 
10%-iisa nunaqarfimmiullu 35%-iisa angerlarsimaffimmi nunaqarfiulluunniit 
peqqissaaveqarfiani ernisoqarsinnaasariaqarsoraat. Pinartoqartilluguli 
napparsimmavimmi ernisoqarnissaa tamarmik isumaqataaffigaat - marlunnik 
pingajorarterutaasa isumaat naapertorlugu sumiiffimmi napparsimmavimmi 
- pingajorarterutaasalu isumaat naapertorlugu Dronning Ingridip 
Napparsimmavissuani.

Misissuinermi matumani pinartoqartinnagu napparsimmavimmi ernisoqartarnissaa 
94%-it isumaqataaffigaat, pinartoqarpalli 1993-imi pingajorarterutaasa 
isumaqataaffigisaat, tassalu Dronning Ingridip Napparsimmavissuani erninissaq, 
maanna peqataasut 53%-iinit isumaqataaffigineqarpoq.

Taamaasilluni 1993-imut sanilliullugu napparsimmavimmi erninissaq 
malunnaatilimmik kissaatigineqarnerulerpoq, peqqinnissaqarfiullu innersuussutaa 
pinartoqartillugu Dronning Ingridip Napparsimmavissuani ernisoqartarnissaa 
isumaqataaffigineqarnerulerluni.
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Siunnersuutit nalinginnaanerusunut tunngasut soorlu piffissamik 
inniminniisarneq, utaqqisarneq, sulisut pissusilersortarnerat peqqinnissaqarfiullu 
innuttaasunut paasissutissiisarnera, nukippassuarnik atuinngikkaluarluni 
pitsaanerulersinneqarsinnaapput. Peqqinnissaqarfimmit sullinneqarnerup 
iluarineqarnerulerneranik tamatuma kinguneqarnissaa qularutissaanngilaq. 

Pitsannguutissatut siunnersuutit 
Peqqinnissaqarfimmi piorsaaneq
Siunnersuutit amerlanersaat peqqinnissaqarfimmi piorsaanissamut 
tunngassuteqartut, atorfimminni aalaakkaasunik amerlanernik nakorsanillu 
atorfimminni aalaakkaasunik  pisariaqartitsinermik tikkuussipput. 
Ilinniarsimasuunerusunik sulisoqarnissaq, najukkamilu nakorsartissinnaaneq, 
nappaatinik suussusersisinnaaneq peqqissarneqarsinnaanerlu 
kissaatigineqarputaaq. Nunaqarfinnit pingaartumik nakorsanit 
tikinneqakulanerunissaq qarasaasiarlu atorlugu nakorsiartinneqarsinnaaneq 
ujartorneqarput. Nakorsanik immikkut ilisimasalinnik, soorlu nakorsanik amerluutinut 
siulluutinullu imikkut ilisimasalinnik amerlanernik atorfinititsisoqarnissaa 
pitsaanerusunillu atortoqarnissaq arlallit siunnersuutigaat. 

Piffissamik inniminniisarneq utaqqisarnerlu 
Peqqinnissaqarfimmi pitsannguutissatut siunnersuutit 19%-ii utaqqinermut 
piffissamillu inniminniisarnermut tunngassuteqarput. Sualummik 
nakorsartinnissamut utaqqisarnerup sivikillisinneqarnissaa kissaatigineqarpoq. 
Peqatigalugu nakorsiarnissamut piffissamik inniminniisarnerup 
pisariunnginnerulersinnissaa, utaqqisarnerup sivikillineqarnissaa utaqqisarfinnilu 
pissutsit pitsaanerulersinneqarnissaat arlallit kissaatigaat. 

Sulisut ilinniagaqassutsikkut pikkorissusaat 
Sukumiinerusumik misissortittarnissaq peqataasut oqariartuutaasa 
pingaarnerit ilagaat. Tamatuma saniatigut sulisut ilinniagaqassutsikkut 
piginnaasaqarnerusariaqarput; sulisut taarseraannerujussuat pissutaalluni 
misilittakkat amigaataapput. Sulisut ilinniagaqassusaasa ilinniartitaanikkut 
qaffassartuarneqarnissaat arlallittaaq siunnersuutigaat. Piginnaasaqarnerusunik 
oqalutseqarnissaq, pingaartumik nutserisinnaassutsikkut piginnaasat 
pitsaanerulersinneqarnissaat, ilinniagaqassuserlu tunngavigalugu 
sullissilluarsinnaanissaq ujartukkat pingaarnerit ilagaat. 

Sulisut pissusilersortarnerat
Siunnersuutini sulisut napparsimasunut ataqqinninnerunissaat, 
inussiarnernerunissaat, qanilaartuunissaat, tusarnaarnerunissaat, utaqqiinnaratik 
saaffiginnittarnissaat soqutiginnittuunissaallu amerlanernit pingaartinneqarpoq. 
Sulisut nipangiussisussaatitaanerminnik tamatigut ataqqinnittuunissaat, 
napparsimasullu saaffiginnikkaangata paqumisinnaveersaarnissaat 
pingaartinneqarportaaq. 
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qulakkiivinneqarsinnaanngilaq, pineqartulli peqqinnissaqarfimmi sukumiinerusumik 
misissortittariaqarput. 

Illoqarfinni nunaqarfinnilu assigiinngissutsit
Sukkorneq type 2, taqqat qalipperlutik qerattarnerat aallu taqqanut naqitsinerata 
qaffasippallaarnera ilaatigut ”atugartuussutsip nappaataannik” taaneqartartut, 
qangaaniilli inooriaatsimut sanilliullugit inuiaqatigiinni nutaanerusuni 
uninngaannarlutik inooriaaseqartuni ullutsinnilu nerisarineqalersunik nerisaqartuni, 
atugaanerat annertuneruvoq. Taamaammat Kalaallit Nunaanni nunaqarfinni 
illoqarfinnilu aamma assigiinngissuteqarnissaa naatsorsuutigisariaqarsorinarpoq, 
kisiannili taamaaqqissaanngilaq. Naatsorsuutigisatut pualavallaarneq illoqarfinnut 
sanilliullugu nunaqarfinni annikinneruvoq, nunaqarfinnili sukkortut amerlanerupput.

7. Nakorsaaneq pinaveersaartitsinerlu

•	 Peqqinnissaqarfimmit sullinneqarnerup iluarineqarnera 1993-imut 
sanilliullugu annertusisimavoq, naammaginngisalli peqataasut 
tallimararterutingajaasa oqaatigisaat 1993-imi naammaginngisatut 
oqaatigisat assigaat. 

•	 Peqataasut tamarluinnangajammik isumaat naapertorlugu 
napparsimmavimmi ernisoqartariaqarpoq.

•	

Misissuisitsinermi peqataasut affai sinnerlugit, tassalu 53%-ii qaammatit kingulliit 
3 ingerlaneranni peqqinnissaqarfimmut attaveqarsimapput, illoqarfinni 58%-iullutik 
nunaqarfinnilu 40%-iullutik. Taakkunannga arnat utoqqaallu amerlanerupput. 
Peqqinnissaqarfimmut attaveqarsimasut amerlanersaasa (82%) sullinneqarnertik, 
misissortinnerugajullunilu nakorsartinnerugajuttoq, iluaraat. 18%-illi 1993-imi 
misissuisitsinermit 28%-iusunit ikinnerusut, peqqinnissaqarfimmit sullinneqarnertik 
ataasiarlutik arlaleriarlutilluunniit naammaginngilaat. Iluarisimaarinninnerup 
annertusinera peqqinnissaqarfiup neqeroorutaasa pitsaanerulersimanerannik 
patsiseqaannarani, 1993-imiilli isumalluarnerup annikillisimaneranik 
patsiseqarsinnaavortaaq. 

Naammaginngisat 1993-mi naammaginngisanut assingupput pitsannguutissatullu 
siunnersuutit imminnut eqqaanarlutik.

Siunnersuutit amerlasuut nukissanik annertunerusunik atuiffiusariaqassapput 
imal. sulisussaaleqineq pissutigalugu piviusunngortikkuminaassallutik. 

Imigassamik	ikiaroornartumillu	hash-imik	atornerluineq	innuttaasut	
peqqissuunissaat

	

pillugu

	

suliniummi

	

Inuunerittami
	

sammisanit
	

tamanit
	pingaarnerutinneqarpoq.
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Kalaallit Nunaanni sukkornermik nappaatillit ukiuinut agguarlugit. 2005-2009-mut 
innuttaasunik misissuisitsineq.

Sukkorneq
Sukkorneq Kalaallit Nunaanni nalinginnaanerusumik atugaasoq tassaavoq 
sukkorneq type 2. Sukkorneq type 2 kinguaariinni kingornuttakkanik saniatigullu 
peqqinnanngitsumik inooriaaseqarnermik patsiseqarajunneruvoq.

Type 2-mik sukkoraanni timip insulin iluaqutigalugu aap akua sukkoq 
appartissinnaaneq ajorpaa. Aap akuisa sukkut pissusissamisoorneriniit 
qaffasippallaalernerinut kiisalu type 2-mik sukkulernermut ikaarsaarnerit 
ataannartumik malunnanngitsumillu pisarput. Type 2-mik sukkorneq qassiitigut 
malugineqartanngilaq, taamaattoq taama nappaateqarnikkut taqqat qalipperlutik 
qerattarnissaat uummalluuteqalernissarlu ulorianaateqarpoq. 

1960-ikkut aallartisimalerneranni misissuisitsinermi annertuumi sukkornermik 
nappaatilinnik naammattoorsisoqanngingajavippoq, ukiullu arlalissuit sukkorneq 
kalaallinit nappaatigineqarsorineqarani. Taamaattoqannginnera 1999-imi 
2005-imiillu 2009 ilanngullugu innuttaasunik misissuisitsinerni uppernarsineqarpoq. 
Innuttaasut 65-it sinnerlugit ukiullit 28%-ii sukkornermik type 2-mik nappaateqarput, 
utoqqaliartornerlu ilutigalugu amerliartupiloorput, Qallunaallu Nunaanni pissutsinut 
sanilliullugit amerlanerullutik.

Innuttasunik misissuisitsinermi 247-t sukkornermik type 2-mik nappaateqartut 
paasineqarpoq. Taakkunannga 62-iinnaat taama nappaateqarnerminnik 
ilisimannipput. Sukkornermik type 2-mik nappaateqarnerup suussusersiniarnera 
ajornakusoorsinnaavoq, misissuisitsinermilu peqataanikkut misissortinneq 
ataaseq tunngavigalugu ilumut sukkornermik nappaateqartoqarnera 
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BMI atorlugu naatsorsuinermi taamaallaat angutit 19%-ii arnallu 27%-ii 
pualavallaarujussuarlutik – amerlavallaarujussuaqaalli! 

Pualavallaartut amerliartornerisa innuttaasut napparsimalersinnaanerannut 
qanoq sunniuteqarnerata misissuivigineqarnissaa amigaataavoq, nunanili allani 
misissuinerni paasisat naapertorlugit pualaneq, uninngaannarneq nappaatillu 
anigugassaanngitsut, soorlu sukkorneq type 2, kiisalu uummatikkut taqqatigullu 
nappaateqarneq qularutissaanngitsumik imminnut attuumassuteqarput. 
Pualasuut amerliartornerat ilutigalugu nappaatit anigugassaanngitsut tamatuma 
nassatarisartagaasa amerliartornissaat naatsorsuutigisariaqarpoq. 

Kalaallit ass. qallunaanut sanilliullugit pualanertik ajoqutiginnginnerorpasippaat, 
kalaallinissaarli aap taqqanut naqitsinerata qaffannera, aap akuata orsup kolesterol-
ip qaffannera, sukkorneq type 2, nappaatillu allat pualanerup nassatarai. 

Aap taqqanut naqitsinerata qaffasinnera 
Aap taqqanut naqitsinera nakorsamit peqissasumilluunniit uuttorneqartarpoq. 
Naqitsinerit marluupput – uummatip eqittarnerani naqitsineq (systole) uummatillu 
qasukkarnerani naqitsineq (diastole)– taakkulu 140 - 90-ilu qaangersimappatigit 
naqitsineq qaffasippallaarpoq. Naqitsinerup qaffasippallaarnera nalinginnaasumik 
malugineqarneq ajorpoq, ukiorpannili naqitsineq qaffasipallaarsimappat tamatuma 
nassataanik nappaateqalernissaq ulorianaateqarpoq. 

Innuttaasunik misissuisitsinermi angutit 40%-iini arnallu 32%-iini aap 
taqqanut naqitsinera qaffasippallaarpoq imal. qaffasippallaarneranut 
nakorsartittoqarpoq. Peqataasut qaffasippallaamik aap taqqanut naqitsineqartut 
sisamararterutaannaat nakorsaatitorput, amerlalluinnartullu aap taqqanut 
naqitsinerata malittaralugu misissorneqartarnissaa iluaqutigissagaat, pisariaqarpallu 
nakorsaaserneqartariaqartut paasinarpoq. 

Kolesterol
Kolesterol-ip annertussusia aaversinnikkut paasineqartarpoq. Kolesterol-
it assigiinngitsut arlaqarput. Kolesterol-ip pitsaasup (HDL-kolesterol) taqqat 
qalipanillutik qerattarnissaraluat annikillisittarpaa kolesterol-illi allat (soorlu LDL-
kolesterol) taqqat qalipanillutik qerattarnissaat annertusisittarpaa. Kolesterol-ip 
qaffasippallaarnera malugineqarsinnaaneq ajorpoq.

Aap akuata orsup pitsaasup HDL kolesterol-ip agguaqatigiissillugu annertussusaa 
1994-imiit allannguuteqarsimanngilaq, LDL-kolesterol-ili 10% pallingajallugu 
qaffassimavoq.
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6. Pualavallaarneq, sukkorneq aamma uummatikkut
     taqqatigullu nappaateqarneq

•	 Angutit 25%-ii arnallu 57%-ii pualasoorujussuartut oqaatigisariaqarput.  

•	 Innuttaasut 65-it sinnerlugit ukiullit 28%-ii sukkornermik type 2-mik 
nappaateqarput, nappaallu taanna nunaqarfinni annertunerusumik 
atugaavoq.

Innuttaasunik misissuisitsinermi, Canadami Alaskamilu inuit akornanni 
misissuisitsinerit assigalugit, sukkorneq aamma uummatikkut taqqatigullu 
nappaateqarneq immikkut sammineqarput. Siusinnerusukkut misissuisitsinermi 
Qallunaat Nunaannut sanilliullugu Kalaallit Nunaanni sukkorneq type 2 
annertunerusumik atugaasoq paasineqarpoq. Inooriaatsip allanngorneragut 
piniartutut inuunermiit allaffimmi issiavimmi issiaannalernermi pualavallaalersut, 
sukkornermik type 2-mik nappaateqalersut, uummammikkut taqqamikkulluunniit 
nappaateqalersut allanillu anigorneqarsinnaanngitsunik atugarissaalernerup 
nassataanik nappaateqalersut, ukiuni untritilikkaani inuuffigisatsinni 
amerleriarnissaat naatsorsuutigisariaqarpoq. 

Pualavallaarneq
Pualavallaarneq naatsorsueriaaseq Body Mass Indeks (BMI) atorlugu oqimaassuseq 
angissutsip marloriaataanut agguarlugu naatsorsorneqarsinnaavoq. Pualavallaarneq 
ajornannginnerusumik immaqalumi pitsaanerusumik naakkut orsoqarneq 
ulorianaatilik, qitip uuttorneragut nalilerneqarsinnaavoq. 

Kalaallit Nunaanni pualavallaartut arnaanerusut amerliartupiloorput. Nunarsuaq 
tamakkerlugu peqqinnissaq pillugu kattuffissuup WHO-p killiliussai naapertorlugit 
qitip uuttorneragut angutit 25%-ii arnallu 57%-ii pualavallaarujussuarput. 

Pinaveersaartitsinermi, inuusuttunut inersimasunullu imminornissamik 
pimoorussillutik eqqarsaateqartunut imminoriarsimasunulluunniit, suliniuteqarnerup 
ingerlatiinnarneqarnissaa pisariaqarluinnarpoq. Ukiuni qaninnerni imminortarneq 
pillugu oqallinnerni angutit inuusuttut imminorajunnerusut qitiutinneqarput, 
misissuinerulli matuma arnattaaq qitiutinneqarnissaat pisariaqartoq 
paasinarsitippaa. 

Imminornissamik eqqarsaatillit imminoriartartullu amerlaqisut, inuiaqatigiinni 
innuttaasut ilarpassuisa, pingaartumik arnat inuusuttut toqqissimannginnerannut 
takussutissaavoq. Taamaasilluni inuttut ineriartornermi inooqataanermilu, 
atornerluinikkut kinguaassiuutitigullu atornerlugaanikkut ajornartorsiutit immikkut 
iliuuseqarfigisariaqarnerat misissuinermi paasisat taperserpaat.
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Imminortarnermut patsisaasut paasilertoruminaatsuupput. Imminortarneq 
pillugu ilisimatusarnikkut paasisat naapertorlugit patsisaaqataasartut tassaapput 
peroriartornermi atugarisat, inuttut atukkat oqimaatsut, soorlu nammineq 
aapparisap ilaquttalluunniit akornanni saqitsaannerit, kinguaassiuutitigut 
atornerlugaaneq, ikinngutit akornanni ilaqutariinniluunniit imminortoqarsimanera 
imigassamillu ajornartorsiuteqarneq. Sukkaqisumik ineriartorneq imminortartut 
amerliartornerannut pingaaruteqartutut nalilerneqarportaaq. 

Ataatsimut isigalugu 1993-imiit imminornissamik eqqarsartut amerlassusaat 
allannguuteqarsimanngilaq, arnalli 25-niit 34-nik ukiullit akornanni pimoorullugu 
imminornissamik eqqarsartut marloriaatinngorsimapput. Peqataasut 15%-ii 
inuunermi ilaani imminoriarsimapput. 

Imminoriarsimasut pimoorussillutillu imminornissamik eqqarsaateqarsimasut 
amerlanerit 18-it 49-llu akornanni ukioqarput. Arnat pingaartumik 18-iniit 24-nut 
ukiullit imminornissamik eqqarsartut angutinut sanilliullugit amerlapput. Arnani 
ilinniarsimassuseq imminoriarnerlu imminnut ataqatigiipput. Ilinniagaqassuseq 
annikilliartortillugu imminoriarsimasut amerliartorput. Atornerluineq 
ineriartornermilu atugarliuutit imminorniartarnerlu imminnut ataqatigiilluinnartuusut 
misissuinermi uppernarsineqarpoq. 
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inuuneqarnissamik naatsorsuuteqarnerup annertusisimaneranik 
patsiseqarsinnaavortaaq. 

Angutit peqqissutsiminnik naliliinerat 1993-imi misissuinermilu matumani arnat 
peqqissutsiminnik naliliinerannit pitsaanerulaarpoq. Inuutissarsiuteqanngitsut 
akornanni peqqissutsiminnik ajunngitsutut ajunngilluinnartutulluunniit naliliisut 
ikinnerupput. 

Ippiuutit nappaatillu ersiutaat
Ullut 14-it kingulliit ingerlaneranni innuttaasut tamangajammik, tassalu 96%-ii, 
ataatsimik arlalinnilluunniit ippiuuteqarlutilluunniit nappaammut ersiuteqarsimapput, 
31%-illu anniaateqarlutilluunniit iluaagisaqarsimapput. Inuit 10-ugaangata 7-it 
ippiuutaat nappaammullu ersiutaat nalinginnaanerusut nukinniipput, saanerniillutik 
naggussaniillutillu. Taakku saniatigut puakkut nappaatit ersiutaat, qasoqqaneq, 
niaqorlunnerlu nalinginnaasuupput. Nappaatit ersiutaat amerlanerit pingaartumik 
niaqorlunneq, angutinut sanilliullugu arnani atugaaneruvoq. 

1993-imut sanilliullugu nappaammut ersiutaasut ippiuutaanerpaat atugaanerat 
taamaaginnarluniluunniit annikillisimavoq, ippiuutaannginnerillu atugaanerat 
annertusilluni. Taamaattoqarnera arnanut angutinullu assigiimmik atuuppoq. 
nappaammut ersiutaasut ippiuutaanerpaat angutini atugaanerat 32%-iniit 28%-inut 
apparsimavoq arnanilu 42%-iniit 34%-inut apparsimalluni.

Peqataasut 13%-ii, arnat angutillu amerlaqatigiit, ullut 14-it kingulliit ingerlaneranni 
nappaateqarnertik, ajoqusersimanertik allanilluunniit ajoquteqarnertik pissutigalugu 
nalinginnaasumik suliarisartakkaminnik suliaqarsinnaasimanngillat.

Sivisuumik napparsimaneq
1993-imut sanilliullugu sivisuumik napparsimasarneq 44%-iniit 37%-inut 
appariarsimavoq. Misissuinermi peqataasut nunaqarfimmiortaat sivisuumik 
napparsimagajunnerupput (42%), Nuummiut (33%), illoqarfinnilu allani najugallit 
(37%). Taamaattoqarnera arnanut angutinullu assigiimmik atuuppoq.

Nukitsigut naggussatigullu anniaatit innuttaasut arnartaanni angutitaannilu 
sivisuumik napparsimasarnermut patsisaagajunnersaapput. Patsisaagajunnerusut 
allat tassaapput ajutoorsimanerit kinguneri. 

Imminornissamik eqqarsarneq imminoriarnerlu
Imminortarneq Kalaallit Nunaanni innuttaasut peqqinnerannut tunngatillugu 
unammilligassat annerit ilagaat. Imminortarneq angutini inuusuttuni atugaanerusoq, 
kræfteqarnermit uummallunnermillu amerliartuinnartunit toqqutigineqartartunit, 
ukiunik inuuffissaraluanik amerlanernik annaasaqarfiuvoq. 2005-imiit 2007 
ilanngullugu agguaqatigiissillugit inuit ukiumut 48-t imminortarput, imminortunilu 
angutit arnanit 2-3-riaammik amerlanerupput.
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5. Kalaallit Nunaanni peqqinneq nappaatillu

•	 Ullut 14-it kingulliit ingerlaneranni innuttaasut 96%-ii minnerpaamik 
ataatsimik arlalinnilluunniit peqqissutsimikkut ajornartorsiuteqarsimapput.

•	 Imminorniarlutik eqqarsaateqartut imminoriartullu amerlaqisut 
eqqarsartaatsikkut toqqissisimannginnerannut ersiutaavoq, nutaajuvorlu 
arnat 24-niit 34-nut ukiullit imminornissamik pimoorussillutik 
eqqarsaateqartut 8%-imiit 16%-imut marloriaatinngorsimanerat.

•	 Innuttaasut akornanni sivisuumik napparsimassutaagajunnerusartut 
tassaapput nukitsigut naggussatigullu anniaatit.

Ilisimatusaatigalugu misissuinerit amerlanersaanni peqqinneq 
nappaateqannginnertut nalilerneqartarpoq. Tamannalu soorunami 
isornartorsiorneqartarpoq, kisiannili peqqinnermut pitsaasumik uuttuutissarsineq 
killilimmik iluatsippoq. Nammineq peqqissutsimik naliliiviginninneq, inuup 
nammineq peqqissutsini qanoq isumaqarfigineraa aperalugu uuttuutitut atornera, 
ilisimatuussutsikkuttaaq nalinginnaasumik akuerisaavoq.

Innuttaasunik misissuisitsinerni inuup nammineq suna nappaatigisorineraa 
suullu ippiuutiginerai apeqqutigisarpagut. Taamaasilluta peqataasut namminneq 
nappaamminnik naliliinerat tamakkiisumik paasisinnaasarparput.
 
Peqqissutsimik naliliineq 
Peqqissutsip nalilerniarnerani apeqqutigineqartarpoq: ”qanoq peqqissutsit 
nalilerusuppiuk?”– akissutigineqarsinnaasut 5-iupput – ”ajorluinnarpoq”-miit 
”ajunngilluinnarpoq”-mut. 20%-it peqqissusertik ajunngilluinnartutut , 45%-it 
ajunngitsutut, 32%-it naammaginartutut 3%-iinnaallu ajortutut imal. ajorluinnartutut 
nalilerpaat. 

Sivisuumik napparsimasimasut allanut sanilliullutik peqqissusertik ajortutut 
nalilermassuk tupinnanngilaq. Taamaakkaluaq nappaateqarneq namminerlu 
peqqissutsip nalilernera imminnut ataqatigiilluinnartuunngillat. Innuttaasut 19%-
iisa peqqissusertik pitsaasutut nalilerpaat naak sivisuumik napparsimagaluarlutik. 
Taamaasilluta peqqissutsip nassuiaatitaata ajunngitsortaa tikipparput tassalu 
nappaateqaraluarluni peqissutut misigisimasinnaaneq.

Patsisaasinnaasumik nassaarsinnaanngikkaluarluta innuttaasut peqissutsiminnik 
naliliinerat 1993-imut sanilliullugu ajornerulersimavoq. Nappaatit 
atugaanerulersimanerannik patsiseqarsinnaavoq, tassunga ilutigitillugu sivisuumik 
nappaatigineqartartut nappaatillu ersiutitaat ippinnaatillit annikinnerulersimapput. 
Ippiuuteqarfiunngitsumik, iluaalliorfiunngitsumik nappaateqarfiunngitsumillu 
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Persuttagaaneq kinguaasiuutitigullu atornerlunneqarneq
Persuttagaaneq kinguaassiuutitigullu atornerlunneqarneq peqqissutsimut 
ajoqusiisut, Kalaallit Nunaanni ajornartorsiutit annerit ilagaat. Innuttaasut 59%-
iisa - inuusunnerit utoqqaanerusunit annertunerusumik, inersimasuunerminni 
persuttagaaneq imal. persuttartinnissamik qunusaarneqarneq misigisimagaat, 
misissuinerup takutippaa.

Persuttagaanertulli kinguaassiuutitigut atornerlugaaneq peqqissutsimut 
inuiaqatigiinnullu ajornartorsiutaavoq, tamarmillu imigassamik atornerluisuunermut 
attuumassuteqarlutik. Persuttagaaneq kinguaassiuutitigullu atornerlugaaneq 
timikkut minnerunngitsumillu tarnikkut itisuumik ikiliisarput. 

Inersimasut akornanni persuttagaasimasut amerlaqisut misissiunermi matumaniinnaq 
takuneqanngillat. Nunavimmili inuit akornanni 54%-it persuttagaasarsimapput, 
taamaasilluni naggueqatigiit inuit akornanni persuttaasarneq annertuumik 
ajornartorsiutaavoq.

Inuiaqatigiinni arnartaasut 62%-iisa inersimasunngornerminni persuttagaaneq 
misigisimavaat. Aapparisaq  aapparisimasarluunniit persuttaasuugajunnerusarpoq. 
Arnanuinnaanngitsoq meeqqanulli angerlarsimaffinniittunut annertuumik 
ajornartorsiutaavoq. Angutit aamma akuttunngitsumik, amerlanertigut 
avataaneersumit takornartamilluunniit persuttagaasarput.

Inersimasut pingasuugaangata ataaseq inuunermi ilaani kinguaassiuutitigut 
atornerlugaasimasarpoq tallimaagaangatalu ataaseq meeraanermini 
atornerlugaasimasarluni.  Kisitsisit qaffasipput qujanartumilli 
ajornartorsiut qaangiataaginnarneqarani suliniuteqarfigineqartarpoq 
suliniuteqarfigineqartuarporlu, soorlu meeqqanik atornerluisarneq akiorniarlugu 
2006-imi 2007-imilu Paarisap paasititsiniaanerani.

Utoqqaat inooriaasaat
Misissuinermi peqataasunut immikkoortunut allanut sanilliullutik, utoqqaat kalaallit 
qangaaniilli nerisartagaannik nerisaqarnerupput. 1993-imulli sanilliullugu sap. ak. 
tamaasa puisip, arferup timmissallu neqaannik aalisakkallu nerpianik nerisartut 
ikilisimapput. Taamaammat nunanit killernit eqqussanik nerisaqarnerulernerup 
utoqqaat peqqissusaannut qanoq sunniuteqarnissaa maluginiassallugu 
pingaaruteqarpoq. Bingorneq tips-imi lotto-milu eqquiniarneq utoqqaat amerlasuut 
aalajangersimasumik sukisaarsaatigaat. 25%-it sinnerlugit qaammammut 
ikinnerpaamik 1-riarlutik peqataasarput. 

Utoqqarnut pujortartartunut imigassamillu aalakoorniuteqartartunut tunngatillugu 
innuttaasut peqqissuunissaat eqqarsaatigalugu ilorraap tungaanut ingerlasoqarpoq. 
1993-imi misissuinemi paasisanut sanilliullugit pujortartartut aalakoorniutigalugulu 
imigassartortartut ikileriarsimapput. Affaali sinnilaarlugit suli pujortartarput 
pujortartanngitsullu amerlanersaat pujortartuusimapput.
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Tupatorneq
Nappaatit arlalippassuit, soorlu puakkut kræfteqarneq, uummatikkut 
taqqatigullu nappaateqarneq pualluutillu anigorneqarsinnaanngitsut, 
tupatornerup kingunerluutigisinnaavai. Pujortartumuinnaanngitsoq inunnulli 
pujortartanngikkaluarlutik pujormiutitaasunut aamma kingunerluutaasinnaapput. 

Misissuinermi kalaallit qallunaallu akornanni pujortarneq 
assigiinngissuteqangaatsiarpoq. Angutit 65%-ii arnallu 68%-ii pujortartuupput – 
ataatsimut isigalugit nunanullu allanut sanilliullugit amerlaneroqalutik, kalaallit 
inersimasut 66%-ii pujortartuupput. Arnat angutillu assigiimmik pujortarput 1993-illi 
kingorna angutit pujortartut ikileriaateqarnerupput.

Pujortartartut affaasa angerlarsimaffimmi pujortarsinnaaneq killeqarnerarpaat. 
Silami inimiluunniit aalajangersimasumi pujortartoqartarpoq. Pujortarneq allanillu 
pujormiutitsineq pillugu isummap allanngorsimaneranut tamanna takussutissaavoq.

Inuussutissarsiuteqanngitsut sulisartullu ilinniagaqanngitsut akornanni pujortartut 
amerlanersaapput. 1993-ip kingorna inuussutissarsiutini tamani pujortartut ikilipput 
immikkoortunili assigiinngissuseq annertusisimalluni. Ilinniartuni, piniartuni 
aalisartuniluunniit ilinniagartuunilu pujortartut ikilinerupput. 
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kingunerluuteqarsinnaaqisumik ikiaroornartoq imigassarlu ataatsikkut 
atornerlunneqarajuttarput. 

Nerisat
Kalaallit nerisartagaat allanngoriartorput. 1993-imut sanilliullugit minnerpaamik 
sap.ak. ataasiarlutik avataaniit eqqussukkanik - pingaartumik paarnanik naatitanik 
sodavand-inillu nerisaqarlutillu imigaqartut amerleriarsimaqaat –, Kalaallit 
qangaaniilli ileqquusumik nerisartagaannik minnerpaamik sap. ak. ataasiarlutik 
nerisartut 1993-imut naleqqiullutik ikileriarsimapput.

Misissuinermi peqataasut ukiukilliartorneri ilutigalugit peqqinnanngitsunik 
nerisaqarneq annertusiartorpoq. Taamaasilluni sukkoq annertooq sodavand-init, 
mamakujunnit kaaginillu pisoq ullormut nerisaannut ilaalersimalluni. Taamaammat 
peqqinnanngitsunik nerisaqarnermik patsiseqartup sukkornerup type 2-p 
nappaatigineqaleraluttuinnarnera toqqissiunnaarsitsivoq. 

1993-imi innuttaasunik misissuisitsinermut atatillugu inerniliinermi, kalaallit 
qangaaniilli nerisarisartagaannik nerisaqarneq kinguaariit utoqqartaannit 
pingaartinneqarnerusoq paasineqarpoq, 2009-milu misissuinermi arnat angutillu 
akornannissaaq tamanna allannguuteqarsimanngilaq. 1993-imisut angutit arnanut 
naleqqiullutik kalaallit qangaaniilli nerisartagaannik nerisaqarnerupput. Nerisassat 
nunanit killerniit eqqussukkat peqataasut inuusunnerit nerisarinerulersimagaat 
misissuinerit takutippaat, taamaammallu innuttaasut inuusuttaat 
pinaveersaartitsinermi sunniiviginiagassaapput.

Timip atornissaa 
Ullutsinni innuttaasut amerlanerit timikkut ilungersunaateqanngitsumik suliffeqarput. 
Sunngiffimmi timi atorlugu sammisaqarnermik ilaqartinneqarani, ilinniagartussuseq 
issiaannarluni suliffeqartitsisuugajuttarpoq. Sulinermi atortut, angalaneq illumilu 
suliassat atortorissaaruteqalernikkut oqilisaaffigineqarput nunanillu killerniit 
eqqussukkat nerisarineqarnerulerlutik. Sivisunerusumik ilinniagaqarsimallutik 
atorfillit uninngaannarnerupput, sulisartut ilinniarsimasut ilinniarsimanngitsullu, 
piniartut aalisartullu timertik atornerullugu sulisarlutik. 

Qangatut inuussutissarsiuteqarneq nunaqarfinni ingerlanneqarneruvoq, tamannalu 
timiminnik  annertuumik atuisut nunaqarfinni amerlanerannut nassuiaatit 
ilagisinnaavaat. Angutit timiminnik atuinerisa annersaa suliffimmiippoq arnanilu 
angerlarsimaffimmiilluni. Illoqarfinnut sanilliullugu nunaqarfinni arnat angutillu 
angerlarsimaffimminni timertik atorneruaat, sunngiffimmili illoqarfimmiut 
nunaqarfimmiunut sanilliullutik timiminnik atuinerat annertuneruvoq.

Inooriaatsip timikkut sulinermik annertuumik nassataqartup amerlasuunit 
issiaannarnermik taarseriartuaarneqarnera ilutigalugu innuttaasut amerliartuinnartut 
ulluinnarni uninngaannarpallaalernissaat navianaateqarpoq. Tamanna sunngiffimmi 
timip atornissaa isumaginngikkaanni, siunissami innuttaasut peqqissusaannut 
kingunerluuteqartitsissaaq.
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4. Inooriaaseq

•	

•	 Imigassamik hashimillu atuinerit atornerluinerillu 1993-imi misissuinermi 
paasisanut sanilliullugu ikileriaateqalaarsimapput, kisiannili misissuinermi 
kingullermi peqataasut angerlarsimaffimmi imigassap ajornartorsiutaanera 
misigineqarsimaneranik nalunaartut amerlisimallutik.

Imigassaq ikiaroornartorlu hash
Imigassaq aalakoornartuuvoq ikiaroornartorlu hash aanngajaarniutaavoq uerinartut. 
Taamaammat imigassamik atuinissaq pillugu innersuussuteqarpoq ikiaroornartorlu 
inerteqqutaalluni. Imigassamik atornerluinerup kingunerisinnaasaasa ilagaat inuttut 
inooqataanikkut tarnikkullu kingunerluuteqartumik meeqqanik sumiginnaaneq. 
Misissuinermi peqataasut affaasa sinnerisa, tassalu 53%-iisa meeraanerminni 
imigassamik peqquteqartumik angerlarsimaffimmi ajornartorsiuteqarneq 
misigisimavaat. 1993-imi kisitsit taanna 37%-iuvoq.

Innuttaasunik misissuisitsinermi peqataasut amerlanersaat 
imigassartortarlutilluunniit siornagut imigassartortarsimapput, ikittoralaallu 
(2%) ullut tamakkiallugit imigassartortarlutik. Amerlanerit Qallunaat Nunaanni 
Peqqinnissakkut Nakkutilliisoqarfiup 2007-imi sap.ak. imerneqarsinnaasutut 
innersuussutai: imertarfiit 21-it angutinit, arnanillu imertarfiit 14-it sinnernagit 
imigassamik atuisuupput. Misissuinermi peqataasut 10-ugaangata ataaseq 
innersuussutaasut sinnerlugit imigassartortarpoq. Inuutissarsiuteqanngitsut 
akornanni imigassartorpallaat ilinniagartuunit marloriaammik amerlanerupput. 

Peqataasut imigassartugarisartakkatut nalunaarutaat annikippallaartutut 
isikkoqarput, ukiumullu agguaqatigiissillugu inummut ataatsimut naatsorsuullugu 
imigassap eqqunneqartartup 11,7 literip affaa missigiinnarlugu. Taamaammat 
innuttaasut 10%-iinit amerlanerusut innersuussutaasut sinnerlugit 
imigassartortarnissaat ilimanarpoq. 

Peqataasut 18-iniit 35-inut ukiullit akornanni amerlanerit aalakoorniutigalugu 
imigassartortarput. 

Ikiaroornartumik hash-imik sap. ak. tamaasa atuisartut 1993-imut sanilliullugit 
ikinnerupput. 1993-imisut nunaqarfinnut naleqqiullugu iilloqarfinni 
illoqarfiillu pingaarnersaanni Nuummi ikiaroornartumik hash-imik atuineq 
annertuneruvoq, angutillu arnanit akulikinnerusumik hash-imik atuisuupput. 
Suliffissaqanngitsut sulisartullu ilinniagaqarsimasut, aalisartunut piniartunut 
qaffasissumillu ilinniagaqarsimasunut naleqqiullutik ikiaroornartumik hash-
imik annertunerusumik atuisuupput. Peqqissutsimut inuttullu inooqataanermut 

Innuttaasut	inersimasut	66	%-ii	pujortartuupput.	Nunanut	allanut	
sanilliullugu	annertuneroaaq.
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Kalaallit Nunaat marlunnik kultureqarfiullunilu oqaaseqarfiuvoq, marluinnillu 
oqaaseqarluni inooqataasinnaaneq malunnaatilimmik piginnaaneqarfiuvoq. 
Taamatuttaaq oqaatsit marluiit piginnaaneqarfiginerat paasissutissanik 
ujarlernissamut ilinniagaqarnissamullu periarfissiisuuvoq. Nuummi innuttaasut 
80%-ii marluinnik oqaaseqartuupput, illoqarfiit pingaarnersaata avataani marluinnik 
oqaaseqartuuneq annikilliartorpoq nunaqarfinnilu 30%-iulluni.

Inuttut inooqataaneq
Inoqatinut attaveqarneq inuunerup naleqassusianut, ulluinnarni inuunermut 
peqqinnermullu  inuit amerlanersaannut annertuumik sunniuteqartarpoq. 
Ukioqatigiiaani tamani kiserliortutut misigisimasut kiserliunngitsuniit 
peqqinnginnerusut 1993-imi innuttaasunik misissuisitsinermi paasisat takutippaat.
 
1993-imut sanilliullugu ilaquttat ikinngutillu ataatsimooqatigisarneri 
allannguuteqarsimapput. 25-niit 34-nut ukiulinni 35-iniillu 59-inut ukiulinni 
allannguuteqarnera ersarinnerulluni, arnat amerliartortut ilaquttaminnik 
ikinngutiminnillu sunngiffimminni qaqutiguinnaq ataatsimooqateqartalersimapput.
 
Misissuisitsinermi paasisat naapertorlugit peqatigiinneq ataqatigiinnerlu 
nunaqqatigiit amerlassusaannut attuumassuteqarpoq. Nunaqqatigiit amerliartornerat 
ilutigalugu ataqatigiinneq annikilliartortarpoq. Nunaqarfinni innuttaasut illoqarfinni 
illoqarfiillu pingaarnersaanni Nuummi innuttaasunut naleqqiullutik imminnut 
ataqatigiittutut misigisimanerat annertuneruvoq. 

Utoqqaat
1993-imi Kalaallit Nunaanni innuttaasut 7%-ii 60-it sinnerlugit ukioqartut maanna 
innuttaasut 10%-iinut qaffassimapput, Taamanikkut maannalu misissuinerni utoqqaat 
pineqartut affai sinnilaarlugit arnaapput. 

1993-imisut utoqqaat amerlanersaat ilaquttaminnik, ikinngutiminnik 
ilisarisimasaminnillu akuttunngitsumik ataatsimooqateqartarput. Utoqqartut 
inuuneq qitornat perorlutik allamut nuussimanerannik aapparisallu ikinngutilluunniit 
peerussimasinnaanerannik sunnerneqarsinnaasarpoq. Utoqqaliartornerup 
ilagisinnaasaanik angalasinnaanerup killeqaleriartornera utoqqaat avatangiisiminni 
attaveqarfiinit maluginiarneqarnissaa pingaaruteqarpoq.

Utoqqaat imminnut ikiorsinnaanerat ilaquttaminnillu ikiorneqarsinnaanerat 
annikilliartortillugu, utoqqaat pitsaasumik nalilimmik inuuneqarnissaat 
qulakkeerniarlugu pisortanit ikiorserneqartariaqalernerat annertusisarpoq.
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aalisartuupput, 43%-it ilinniagaqaratik, 28%-it ilinniarsimasuullutik 20%-illu 
qaffasissumik ilinniagaqarnertik tunuliaqutaralugu inuussutissarsiuteqartuupput.

Atugarissaarneq angerlarsimaffiup atortorissaarutaasa suuneri tunngavigalugit 
naliliivigineqartarpoq. Ineqarnermut tunngasut inoqutigiit amerlassusaat 
aallaavigalugu nalilerneqarpoq. Ilinniagaqarneq, suliffeqarneq, atugarissaarneq 
ineqarnerlu naatsorsuutigineqartutut imminnut ataqatigiilluinnartuupput.

Kinaassuseq oqaatsillu 
”Kalaaliusutut qallunaajusutulluunniit misigisimavit?” Peqataasut 
kinaassutsiminnik misigissusaat paasiniarlugu apeqqutigineqarpoq. 
Toqqaannartumik takuneqarsinnaasutigut, soorlu nerisatigut aammali innuttaasunik 
misissuisitsinermi nalileruminaatsutigut, soorlu peqqinnermut nappaatinullu 
tunngatillugu isummertarnermut, kinaassutsip peqqissutsimut tunngatillugu 
pissusilersuutinut attuumassuteqarnera pissutigalugu apeqqut taanna misissuinermi 
ilanngunneqarpoq.

Immikkuullarissut marluupput, tassaasut kalaallit qallunaallu, akornanniittoqarporli 
qallunaajullutillu kalaaliusutut misigisimasunik, taakkulu akissutigaat 
”kalaaliullungalu qallunaajuvunga”.
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3. Atugassarititaasut ulluinnarnilu inuuneq

•	 Illinniarsimassuseq peqqinnartumik inooriaaseqarnissamut 
aalajangiisuusarpoq. Ilinniagaqassuseq Nuummi qaffasinnerpaavoq 
nunaqarfinnilu appasinnerpaalluni. 

•	 Inoqatinut attaveqarneq peqqissutitsinnut annertuumik sunniuteqartarpoq. 
1993-imi misissuinermi paasisanut sanilliullugu ilaquttat ikinngutillu 
ataatsimooqatigisarnerat akuttutsissimavoq.

Inooriaaseq, ulluinnarni inuuneq, ilaquttat suliffillu peqqissutsimut peqqinnissamullu 
annertuumik pingaaruteqarmata, innuttaasunik misissuisitsinermi peqataasut inuttut 
inooqataanermut tunngassutilinnik apeqqarissaarfigineqangaatsiarput. 

Inuunerup nassatai
Inuunerup nassatarisai inuttut ineriartorfiusarput, inersimasutut nappaatigilikkat 
naartuunerminngaanniit peroriartornermi angajoqqaat sunniinerisa 
kingunerisinnaasarpaat. Inuttut atugarisat, atugassarititaasut, inooriaaserlu 
angajoqqaat siuliisalu inuunerminni atugarisimasaannit aallaaveqartarput. 

Taamaammat innuttaasunik misissuisitsineq peqataasut inuunerminni 
aqqusaarsimasaannik, kiisalu angajoqaavisa aatakkuisa aanakkuisalu nalaanni 
pissutsit pillugit paasissutissanik ilaqarpoq. Misissuinermi paasisat naapertorlugit 
atugarissaarneq ilinniagaqassutsimik, arnaanermik angutaanermilluunniit 
tunngaveqarpoq. Illoqarfimmi nunaqarfimmiluunniit peroriartorsimaneq 
ilinniagaqassutsimut ilaatigut aalajangiisuusarpoq. Arnaaneq angutaaneq ukiorlu 
inunngorfik ilinniagaqassutsimuttaaq aalajangiisooqataapput.

Ilinniagaqarneq, suliffeqarneq, atugarissaarneq ineqarnerlu
Innuttaasut ilinniagaqarnerat, inuussutissarsiorsinnaanerat ineqarnerallu 
peqqissutsimut peqqinnartumillu inuuneqarnermut aalajangiisuusarput. 
Pissutsit taakku pitsaassusaasa peqqissutsimut sunniuteqarnerat misissuinerup 
ersersippaa. Atuarsimaneq, ilinniagaqarneq, suliffeqarneq tassungalu atatillugu 
ilinniagaqarsimaneq, innuttaasunik misissuisitsinermi apeqqutigineqarput.

Nuummi 35%-iinnaat ilinniarsimasuunatik ilinniagaqassuseq qaffasinnerpaamik 
inissisimavoq. Illoqarfinni allani ilinniarsimanngitsut 54%-iupput nunaqarfinnilu 
79%-iullutik.

Misissuinermi 18-iniit 62-inut ukiullit sulisinnaasutut naatsorsuunneqarput. 
Taama ukiulinni 73%-it suliffeqarput, 27%-it suliffissaqanngitsuupput, 
ilinniagaqartuullutik, siusinaarlutik sulisinnaajunnaarnersiuteqartuullutik 
angerlarsimaannartuullutilluunniit. Sulisinnaasut 9%-ii piniartuunngikkunik 
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1993-imut sanilliullugu amerlanerusut persuttagaasimanertik kinguaassiuutitigullu 
atornerlugaasimanertik oqaatigaat. Peqataasut inuusunnerusortaat 
persuttagaasarnermik oqarluttuarput, persuttaasarneq persuttarneqarnissamillu 
qunusaarneqartarneq peqqarniinnginneq annertusisimavoq. Persuttartittarnerit 
amerlinatik persuttagaasarnerup akaarineerukkiartorneratut paasineqarsinnaavoq. 
Imigassartorsimanerup persuttaasarnerullu imminnut ataqatigiinnerat 
misissuivigineqartariaqarpoq.

Imminorniarlutik eqqarsaateqartartut amerlassusiat allannguuteqangaarsimanngilaq, 
arnalli 25-niit 34-nut ukiullit marloriaammik 8%-iniit 16%-inut amerleriarsimallutik. 

Innuttaasut nerisartagaat annertuumik allannguuteqarsimapput. Puisip neqaanik, 
timmiarussanik aalisakkanillu nerinikinnerulersimapput, akerlianik naatitanik tuttup 
neqaanillu nerinerulersimapput sodavand-inillu imigaqarnerulerlutik.

Pujortarneq annikillisimavoq naak innuttaasut inersimasortaasa 66%-
ii pujortartuugaluartut. Kisitsit nunanut allanut sanilliullugu qaffaseqaaq. 
Pujortarunnaartut angutaanerupput arnallu maanna angutinit pujortarnerulerput. 
1993-imiit 1999-imut pujortartukillinerpaaffiuvoq. 

Naak imigassanik eqqussuineq Kalaallit Nunaanni 
naatsorsueqqissaartarfiup kisitsisaatai naapertorlugit 1993-imiit maannamut 
allannguuteqangaarsimanngikkaluaq, agguaqatigiissillugu ullumikkut angutit 
imigassamik atuinerat annikillilaarsimavoq. Angutit akornanni aalakoorutiginiarlugu 
imigassartortartut aamma ikileriaateqalaarsimapput. Arnat, angutit 
ukioqatigiiaallu akornanni imigassamik atuinerup assigiinneruleriartornerat 
takussutissaqarsorinarsinnaavoq. 1993-imi misissuinermut sanilliullugu sap.ak 
tamaasa ikiaroornartumik hash-imik atuisartut ikinnerulaalersimapput. 

Pualavallaartut amerleriarujussuarsimapput arnani angutinilu ukioqatigiiaani 
tamani pualavallaarujussuartut malunnaatilimmik amerleriaateqarsimallutik. 
1993-imi misissuinermi paasisat akerliannik arnat pualasuut angutinit 
pualasuunit amerlanerulersimapput. Arnat 57%-ii pualavallaarput taakkulu 27%-ii 
pualavallaarujussuarlutik. 

Taqqat qalipanillutik qerattarnissaannut ulorianaatilimmik aap akui orsut kolesterol-it 
amerleriaateqarsimapput.
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Innuttaasunik misissuisitsineq siulleq 1993-imi ingerlanneqarmalli ukiut 17-
it qaangiuttut ingerlaneranni assigiinngitsorpassuartigut Kalaallit Nunaanni 
allanngornerujussuaqarpoq. Innuttaasut amerliallapput qallunaallu ikiliartorlutik. 
Nunaqarfiit inuerukkiartorput sualummik Nuuk allivoq, nuna tamakkerlugu 
innuttaasut sisamararterutaat sinnerlugit inuttussuseqalerluni. 

Nerisanut, tupanut imigassanullu tunngasut allannguuteqarputtaaq. Illoqarfinni 
annerusuni pisiniarfinni nerisassat nioqqutissat, soorlu naatitat nutaat qinigassat 
assigiinngitsut amerlisimapput. Pisortat suliffeqarfiini assigisaannilu pisortanit 
ingerlanneqartuni pujortarneq killilersorneqalerpoq, akileraarutillu tupanut 
imigassanullu tunngasut qaffanneqarlutik. Imigassanik kimittuunik avataanit 
eqqussuineq nikissimanngilaq, viinninilli eqqussuineq qaffakkiartorluni. 
Peqqinnissaqarfik Kalaallit Nunaanni nakorsaanissamut nutaanik periarfissaqalerpoq, 
ilinniarsimasunilli sulisussaaleqineq suli ajornartorsiutaavoq.

1993-imiit ullutsinnut misissuinerni allannguutaasimasut naatsumik oqaatigalugit 
peqataasut peqqissutsiminnik pitsaalluinnartutut naliliisut ikinnerulersimanerat, 
peqqissutsiminnillu naammaannaaneraasut amerlisimanerat takuneqarsinnaavoq. 
Tamannali peqqissutut misigisimanerup siornatigorniit qaffassinnerusumik 
peqataasunit nalilerneqarsimaneranik patsiseqarsinnaavoq. 
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Inersimasut 18-ileereersimasut 2.971-it misissortipput. Taakkunannga 2.834-
t kalaaliupput 137-llu qallunaajullutik. Kujataani, Qeqqani, Avannaani 
Tunumilu illoqarfiit nunaqarfiillu nunap imikkoortuani innuttaasunut tamanut 
sinniisuusinnaasutut nalilerlugit misissugassatut toqqarneqarput. 

Peqataasut amerlanersaat 2005-2007-imi misissorneqarput. 2008-mi tunumiut 
355-it ilanngunneqarput – 2009-milu Alcoa-p Maniitsup eqqaani alumiiniumik 
aatsitsiviliornialersaarneranut atatillugu Maniitsormiut 242-it ilanngunneqarlutik. 
Avanersuarmiut 2010-mi taamatuttaaq misissuivigineqarneranni nuna 
tamakkerneqarpoq. 

Peqataasunut Peqqinnissaqarfimmullu ilisimatitsisarneq
Apersuinerit, misissuinerit assigisaasalu naammassinerini paasisat pillugit 
peqataasut ilisimatinneqartarput. Peqataasut ataasiakkat akuersisimappata, 
sumiiffimmi peqqinnissaqarfik paasisanik ilisimatinneqartarpoq, 
nakorsartittariaqarnissarlu taamaasilluni peqqinnissaqarfimmit 
akisussaaffigineqalersarluni. 

2005-2009-mut innuttaasut peqqissusaannik misissuineq sumi atuarsinnaavara?
Pingasunik nalunaarusiornikkut ilisimatusarnermullu tunngatillugu allaaserisatigut 
misissuinermut tunngasut saqqummiunneqassapput. Nalunaarusiaq siulleq  
”2005-2009-mut Kalaallit Nunaanni innuttaasunik misissuisitsineq – inuunermi 
atugassarititaasut, inooriaaseq peqqinnerlu” 2008-mi saqqummiunneqarpoq. 
Nalunaarusiat marluk saqqummiunneqarnissaat tullinnguuppoq, tassalu 
nalunaarusiap aappaa peqqinnermut, nappaateqarnermut peqqinnissaqarfimmullu 
tunngasoq, pingajuallu nunap immikkoortuini peqqissutsimut tunngatillugu 
assigiinngissutsinut tunngasoq.

2. 1993-imiit maannamut peqqinneq nappaatillu

•	 Innuttaasut peqqissutsiminnik naliliinerat 1993-imut sanilliullugu 
ajornerulersimavoq.

•	 1993-imut sanilliullugu innuttaasut nerisartagaat annertuumik 
allannguuteqarsimapput. Qangaaniit nerisarisarsimasat annikillillugit 
avataaniit nioqqutigineqartunik nerisaqarnerulersimapput.

Innuttaasunik misissuinermi sammisat ilaat siuliani innuttaasunik 
misissuinerit inernerinut toqqaannartumik assersuunneqarsinnaanngorlugit 
aaqqissugaapput. Taamaasillugit 1990-ikkunniit ullutsinnut pisut pillugit paasisat 
ataqatigiissunngortinneqarput. 
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Ammalortuliap tullianiipput nalinginnaasumik inuunermut tunngasut, tassalu 
suliffeqarneq, ineqarneq, ilaqutaqarneq, inoqatinut attaveqarneq, soqutigisat 
ileqqullu. 
Ammalortuliami silarlermiipput inuiaqatigiinni inuttut atugassarititaasut imal. 
inuiaqatigiit periarfissiissutaat.

Tamakkuupput inuunitsinni avatangiisigisagut nappaateqalersinnaanitsinnullu 
aalajangiisuusartut. Titartakkami inooqatigiinerup peqqinnermut sunniutaanik 
ersersitsisumi pineqartut ilaat, soorlu kulturi aningaasaqarnerlu, inuit ataasiakkaat 
sunniuteqarfigivallaarsinnaanngilaat, tupatornerli imigassartornerlu inuup nammineq 
aalajangiivigisinnaavai. Assiliartaliussami takuneqarsinnaasutut iliuuseqarnitsigut 
peqqissuserput nammineq sunniivigisinnaavarput.

Paasissutissanik katersineq
Misissuineq inunnik ataasiakkaanik apersuinikkut, immersugassanik nammineq 
immersuinikkut, misissortinnikkut soorlu aaversinnikkut, sukkornermut 
(sukkerbelastningstest) misissortinnikkut tillersiortinnikkut aalanermilu 
misissortinnikkut ingerlanneqarpoq. 

Inooqatigiinnerup peqqinnermut nappaateqarnermullu 
sunniutaanik ersersitsisoq.

Inuunermi atugassarititaasut

KulturiAngingaa-
saqarneq

Ulluinnarni inooriaaseq

Inooqataanermi pissutsit

IlaquttatInoori-
aaseq

Suliffik
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•	 Inersimasut 2.971 –it illoqarfinnit 8-nit nunaqarfinnillu 10-neersut 
apeqqarissaarfiginerisigut, peqqissusaannullu tunngasunik 
paasissutissanik pissarsiviginerisigut misissuineq ingerlanneqarpoq.

•	 Kalaallit Nunaanni innuttaasut ileqqui peqqissutsimut attuumassuillit, 
inooriaasaat, peqqissusaat namminnerlu peqqissutsiminnik naliliinerat 
misissuinermi paasiniarneqarput. Innuttaasut peqqissusaat siuliini 
misissuisarnernut sanilliullugu naliliivigineqarpoq.

1. Misissuineq

Ineriartornerup nassatarisaanik qangaaniilli kalaallit inooriaasaat nunani 
killerni inooriaatsimik taarseriartuaarneqarpoq. Naatsumik oqaatigalugu puisip 
neqitornikillilluta sodavandit imigarinerulerpagut uninngaannarnerulerlutalu. 
Inooriaatsip taama allanngornera peqqissutsimut sunniuteqarpoq, tamannalu 
ilaatigut ukiut qulikkaartut kingulliit arlaqartut sukkornermik type 2-mik 
nappaateqarnerup annertuserujussuarneranik kinguneqarpoq.

Kalaallit Nunaanni peqqinneq, nappaateqarneq atugassarititaasullu naliliivigalugit 
suussusersillugillu uppernarsinissaat, innuttaasut peqqissusaannik misissuinerni 
anguniagassatut siunniussaavoq. 1993-1994-imi 1999-2001-imilu misissuinerit 
nanngillugit, 2005-2009-mut innuttaasut peqqissusaannik misissuineq 
nalunaarusiami matumani pineqarpoq. Kalaallit Nunaanni innuttaasut 
peqqissuunissaat anguniarlugu suliniuteqarnermi iliuusissatut siunnersuutit 
Inuuneritta-mik taallugit saqqummiunneqartut siulliit 2007-imi aallartinneqarput. 
Taamaammat misissuinerit pingasut taakku, suliniut Inuuneritta sioqqullugu 
innuttaasut peqqissusaannik tamatumalu killiffianik ersersitsisuupput.

Peqqinneq nappaateqarnerlu
Qanorli peqqinneq nappaateqarnerlu paasisariaqarpat? Nunarsuaq tamakkerlugu 
peqqinnissaq pillugu kattuffissuup WHO-p peqqinneq nassuiarpaa tassaasoq: 
nappaateqanngiinnarani timikkut, eqqarsartaatsikkut inuttullu atugarisatigut 
toqqissisimaneq. Atugarissaarnerup, ineriartorfiusumik inuuneqarnerup 
inuunerullu naleqassusiata pitsaassusiatalu peqqinnermut attuumassuteqarnerat 
qularutissaanngilaq. Taamaammat inuttut aningaasaqarnikkullu atugarisat 
kulturimullu tunngassutillit, inuup peqqinneranut peqqissutullu misigisimaneranut 
sunniuteqartartut misissuinermi matumani isumaqartoqarpoq.

Titartakkami qitiutinneqarpoq inuk inunnguutiminik ineriartornermilu nassatarisaanik 
peqqissutsimut sunniuteqarsinnaasunik sanngiiffeqarlunilu aniguisinnaassutsimik 
pigisalik. 
Inuup avatangiisaani ammalortuliami ilorlermi peqqissutsimut toqqaannartumik 
sunniuteqarsinnaasut ilaatigut tassaapput: tupa, imigassaq, nerisat 
eqqarsartaatsikkullu  nanertuutit. 
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Illoqarfiit nunaqarfiillu 2005-2009-mut Kalaallit Nunaanni innuttaasut 
peqqissusaannik misissuiffiusut.

Illoqarfiit 2000 
sinnerlugit inullit Illoqarfiit minnerit Nunaqarfiit

Eqalugaarsuit

Narsarmiit

Aappilattoq

Nuuk Atammik

Maniitsoq Napasoq

Kullorsuaq

Innaarsuit

Aappilattoq

Tiniteqilaaq

Kuummiut
Tunu Tasiilaq

Kujataa Qaqortoq Narsaq

Qeqqa

Avannaa Aasiaat
Qasigiannguit

Upernavik
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2005-2009-mut Kalaallit Nunaanni innuttaasut peqqissusaannik misissuinermi 
nalunaarusiaq, Kalaallillu Nunaanni innuttaasut peqqissusaat pillugu 
paasisaqarnerorusuttunut tamanut tunngatinneqarpoq. Misissuinerit inerneri pillugit 
paasissutissat sukumiinerusut qallunaatut nalunaarusianiittut, ilisimatusarnerlu 
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pissarsiarineqarsinnaanngitsut pissarsiarineqartarnerat, innuttaasunik 
misissuisarnerit taamaattut 1993-imiillu Kalaallit Nunaanni ingerlanneqartut 
pitsaaqutigaat. Innuttaasut amerlaqisut – napparsimasuinnaanngitsut 
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apuunneqarsimanngitsunik saqqummiussisinnaapput. 
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