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Af Jakob Kehlet, journalist

job i 
grønlanD

Bliv rig på erfariNger 
og oplevelser
Det er vanskeligt for ledende ergoterapeut Anne Sofie Lyngholm at tiltræk-
ke ansøgere til ledige ergoterapeutstillinger i Grønland, selv om erfaringer 
fra Grønland kan være et godt springbræt til et videre karriereforløb

– Ergoterapeuter, der har været ansat her, har ingen proble-
mer med at komme videre. Jeg har flere eksempler på hjem-
vendende ergoterapeuter, der er blevet ansat i Danmark på 
baggrund af en ansættelsessamtale via Skype, mens de sta-
dig var i Grønland, siger Anne Sofie Lyngholm, der siden 
2008 har været ledende ergoterapeut på Dronning Ingrids 
Hospital i Nuuk.

Trods mange gode argumenter for at flytte nogle år til 
Grønland, er det særdeles vanskeligt for Anne Sofie Lyngholm 
at skaffe ansøgere til ledige stillinger i Grønland.

– Jeg får højest en eller to ansøgere og mange gange er 
der slet ingen respons på opslagene, siger hun.

Derfor valgte hun i november at rejse til Danmark og delta-
ge i to-dages rekrutteringsmesse i henholdsvis København og 
Aarhus i håb om at komme i øjenhøjde med interesserede er-
goterapeuter. Etf støttede initiativet ved at betale rejseomkost-
ningerne for Anne Sofie Lyngholm.

– Ofte er det helt nyuddannede ergoterapeuter, der søger 
ledige stillinger hos os, og jeg har da også ansat en helt ny-
uddannet for nylig, men jeg er meget påpasselig med at an-
sætte helt uerfarne ergoterapeuter. For det første skal man 
være fagligt velforankret, og så skal man være indstillet på,  
at det er en barsk virkelighed, man kommer til at arbejde i. Et 
job i Grønland er noget helt andet end en stilling i Danmark.  
I Grønland vil man arbejde som generalist med specialviden, 
siger Anne Sofie Lyngholm.

sørger fOr patienters Udskrivelse

Som ergoterapeut i Grønland kan man blive sat til at tage sig 
af næsten hvad som helst – også opgaver, som egentlig ikke 
har noget med ergoterapi at gøre, fortæller Anne Sofie Lyng-
holm, og nævner, at man for eksempel kan blive sat til at ind-
kalde de berørte instanser til en patients udskrivelsessamtale.

– Det kan være en ganske speciel opgave, eftersom der ik-
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ke er egentlig hjemmehjælp i Grønland efter klokken 16 og heller 
ikke i weekender. I de situationer kan det være op til ergotera-
peuten at vurdere, om det er forsvarligt at sende patienten hjem 
i egen bolig, eller om den pågældende skal udskrives til en pleje-
hjemsplads. Hvis det for eksempel drejer sig om en apopleksi-
patient, må man affinde sig med, at en udskrivelse til et pleje-
hjem kan være ensbetydende med, at genoptræning stopper, si-
ger Anne Sofie Lyngholm.

ingen gUldgrUbe

Man skal med andre ord ikke søge job i Grønland, hvis man er 
sart – og heller ikke hvis man vil tjene mange penge.

– Startlønnen for en nyuddannet er 22.000 kroner, og man 
skal være indstillet på, at omkostningsniveauet i Grønland er 
højt, så det skal ikke være ønsket om at blive rig, der trækker. 
Jeg gik selv væsentligt ned i løn, da jeg rejste herop, siger Anne 
Sofie Lyngholm, der havde seks års erfaring i distriktsergoterapi-
en i Aarhus bag sig, da hun rejste nordpå. I dag har hun en slut-
løn som leder på cirka 26.000 kroner plus enkelte tillæg.

Til gengæld er der rig mulighed for at uddanne sig yderligere.
– Kursuspuljen er stor, og man kan søge den efter et år, så 

der er rigtig gode muligheder for at videreuddanne sig, mens 
man er her, siger Anne Sofie Lyngholm.

de færreste fOrtryder

Kan man se bort fra økonomien, og er man eventyrlysten og inte-
resseret i faglige udfordringer, så er Grønland til gengæld stedet.

– Man bliver meget hurtigt rig på erfaring og de færreste for-
tryder, at de er rejst herop. Ud over de faglige udfordringer er 

der udsigt til hvaler i fjorden og en masse andre helt fantastiske 
naturoplevelser, siger Anne Sofie Lyngholm, der selv havde ind-
stillet sig på at skulle blive i Grønland i tre år, da hun rejste nord-
på i 2008. Opholder man sig tre år i Grønland, får man betalt 
flytningen af sit bohave, som kan være en ganske stor omkost-
ning.

– Jeg rejste dels til Grønland, fordi jeg har familiemedlemmer, 
der er født i Grønland, og så var jeg nysgerrig på at vide mere 
om den del af det danske kongerige, som vi ved så lidt om, si-
ger Anne Sofie Lyngholm, der indimellem møder spørgsmålet, 
om hun kører til arbejde på hundeslæde og bor i iglo?

– Vi har spritnye lokaler til ergoterapi med det nyeste udstyr, 
og hospitalet har skannere og andet udstyr, som hører til på et 
veludstyret hospital, så det er skam et moderne samfund, man 
kommer op til, siger Anne Sofie Lyngholm, der ikke lige har over-
blik over, hvornår og om hun selv vender tilbage til Danmark.

– Jeg havde jo forestillet mig at vende hjem efter tre år, men 
så mødte jeg min mand heroppe og har fået en søn, som er 
dobbeltsproget, så det er et åbent spørgsmål, siger Anne Sofie 
Lyngholm, der også kan se en masse faglige udfordringer i frem-
tiden.

– I øjeblikket ligger det store træk med at få implementeret 
apopleksiforløbsprogrammet. Programmet er inspireret af det, 
man kender i Danmark, men er tilpasset grønlandske forhold. 
Samtidig er der også en stor udfordring i forhold til at introduce-
re begrebet rehabilitering. Det ved man ikke ret meget om her-
oppe. Faktisk tror jeg ikke, der er ret mange, der præcist ved, 
hvad en ergoterapeut laver, men det tager jeg som en udfor-
dring, siger Anne Sofie Lyngholm. 

Anne Sofie Lyngholm deltog i rekrutteringsmes-

se i København og Aarhus for at få danske ergo-

terapeuter til at interessere sig for at arbejde i 

Grønland. Etf støttede initiativet ved at betale 

rejseomkostningerne.

ergOterapeUter i grønland
Der er ansat 2,5 ergoterapeuter i det grønlandske sygehus-
væsen – heraf en leder.
Sygehusvæsnet omfatter landshospitalet i Nuuk (Dronning 
Ingrids Hospital) samt regionssygehusene i Qaqortoq, Sisimi-
ut, Ilulissat og Aasiaat.
Desuden er der ansat ti ergoterapeuter i kommunerne.
Ergoterapeuterne i Grønland har deres egen kreds under Etf – 
Grønlandske Ergoterapeuter – Pillorissaasut. Kontaktperson 
er formand Lisa Christiansen, groenland@etf.dk 
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job i 
grønlanD

siNdssygt spæNdeNde og meget lærerigt
Katharina Freud-Magnus var som nyuddannet ansat på et alderdomshjem 
i Nuuk i 3,5 år og kom hjem som en erfaren ergoterapeut
Foto Heidi Lundsgaard

Det var en overspringshandling i arbejdet med at skrive ho-
vedopgave på ergoterapeutuddannelsen, der førte til, at  
Katharina Freud-Magnus kom til at tilbringe 3,5 år i Grøn-
land.

– Jeg har altid været fascineret af Grønland, og da jeg 
midt i opgavearbejdet så, at der var en ledig stilling i Nuuk, 
ringede jeg derop. I slutningen af samtalen bad lederen 
mig om at søge stillingen, forklarer Katharina Freud-Mag-
nus, der afsluttede ergoterapeutuddannelsen som 40årig.

På grund af boligsituationen i Grønland gik der et år, in-
den hun kunne rejse til Grønland med mand og to teen-
agebørn.

– Det var gavnligt for mig, at jeg var lidt ældre, men jeg 
kunne godt have brugt nogle måneders praktisk erfaring, 
inden jeg rejste derop. Det vil jeg i hvert fald råde andre til, 
fortæller Katharina Freud-Magnus, der beskriver tiden i 
Grønland som sindssygt spændende og meget lærerig.

beskæftigelsesterapi

– Den gang var der en lidt mere gammeldags tilgang til fa-

get. Jeg lavede beskæftigelsesterapi med de æl-
dre, og der var ikke så meget fokus på at lære be-
boerne at klare sig selv bedre, husker Katharina Freud-
Magnus, der også påtog sig rigtig mange opgaver, som ik-
ke nødvendigvis havde noget med ergoterapi at gøre.

– Hvis et eller andet gik i stykker, så måtte vi fikse det, 
siger hun og husker tydeligt, hvordan hun skulle lære at af-
grænse sine arbejdsopgaver, da hun i 2004 vendte hjem til 
Danmarks igen.

Katharina Freud-Magnus var kredsformand for ergotera-
peuterne, mens hun var i Grønland og brugte det faglige 
forum til at holde kontakt med sine kolleger både på det 
faglige og sociale felt.
– Ud over den faglige ballast, jeg fik med hjem fra Grøn-
land, var det også en stor oplevelse at opleve naturen der-
oppe. Man lærer at forstå, hvordan en rigtig storm føles, 
siger hun med reference til den netop overståede storm i 
Danmark, der højest sandsynligt ville henhøre til kategorien 
blæsevejr i Grønland, siger Katharina Freud-Magnus. Hun 
er i dag medlem af Etf's Hovedbestyrelse. 

ergoterapeuten l december 2013 l 11

Køb fagbøger med rabat

www.munksgaard.dkwww.munksgaard.dk

Normalpris:
 kr. 390,- 

BogPlus-pris: 
Kr. 312,-

Køb dine fagbøger 
til PlUSPriSer
Hvis du er medlem af  ergoterapeutforeningen,
får du 20 % rabat på alle bøger fra Munksgaard.

  find bogPlus på etf.dk/e-butik

”Bogen er nem 
at orientere sig 
i, og at der er 
mange gode 
referencer, som 
man kan forfølge 
for at få dybere 
kendskab til 
teorien.”
Uddrag af anmeldelse 
i Fysioterapeuten

Normalpris: 749 ,-
Medlemspris: 599,20 

Indtast din medlemskode på www.gad.dk
og få fratrukket 20 procent af prisen samt portofri
levering. Ny kode: ergo2013

månedens bog: 

menneskets anatOmi Og  
fysiOlOgi 

Menneskets fysiologi er ufattelig kompliceret. Der findes fyrretusinde milliarder celler, der tilsammen udgør én helhed – én organisme. De principper, der ligger bag styringen af de forskellige processer i organismen, har dog mange lighedstræk, og hovedtrækkene i menneskets anatomi og fysiologi er ikke vanskelige et forstå. Menneskets anatomi og fysiologi formidler viden om disse processer og strukturer.

Denne nye udgave har en ny struktur, reviderede kapitler og nye og reviderede illustrationer. Kapitler og emner knyttes sammen gennem en mangfoldighed af krydshenvisninger. De kliniske 

eksempler i kapitlerne illustrerer organismens normale funktioner og det, der sker, når de regulerende mekanismer ikke længere fungerer, som de skal. Desuden understreges det vigtigste under de enkelte emner gennem margentekster og studiespørgsmål. Begge dele kan tillige være en god hjælp ved repetition.

Menneskets anatomi og fysiologi henvender sig primært til studerende ved de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser. Bogen er både en lærebog og et opslagsværk, der bl.a. gennem et omfattende register er let og hurtig at orientere sig i.

ISBN 978-87-12-04298-3

Menneskets anatomi og fysiologi

Olav Sand
Øystein V. Sjaastad

Egil Haug
Jan G. BjålieMed. ill. Kari C. ToverudOversat af Birthe Kamp Nielsen

Menneskets anatomi og fysiologi  
2. udgave

Olav Sand, professor ved Institutt for molekylær biovitenskap, Universitetet i Oslo

Øystein V. Sjaastad, professor emeritus ved Institutt for basalfag og akvamedisin, Norges veterinærhøgskole, Oslo

Egil Haug,  avdelingsoverlæge og professor i endokrinologisk biokjemi ved Hormonlaboratoriet, Aker universitetssykehus HF, Oslo

Jan G. Bjålie, professor ved Anatomisk avdeling, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo

Forfatterne er aktive forskere på internationalt niveau og har omfattende undervisningserfaring i anatomi og fysiologi fra universiteter og sygepleje-skoler
 

Kari C. Toverud har en Master of Science-grad i medicinske illustrationer og er certificeret medicinsk illustrator (CMI). Hun har illustreret taltrige lærebøger og har modtaget en række priser herfor. Hun har i nært samarbejde med forfatterne tegnet bogens illustrationer

M
en

n
eskets an

ato
m

i o
g fysio

lo
gi

 SA
N

D
   •  SJA

A
STA

D
  •  H

A
U

G
   •   BJÅ

LIE                     M
ed. ill. TO

V
ERU

D
 

Gads Forlag

Gads
Forlag

Gads Forlag

2. Udgave

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

omsl.Menneskekr_dansk-08.pdf   09-07-08   12:04:34

2. udgave

Af Egil Haug, Olav Sand, 
Øystein V. Sjaastad & Jan 
G. Bjålie

ergoterapeuten l august 2013 l 49

STILLINGSANNONCER
☎ 88 82 62 70 mail: etf@etf.dk

Stillings- 
annoncer  
2013
Ergoterapeuten 9/2013  
12. september 2013 kl. 12

Ergoterapeuten 10/2013 
10. oktober 2013 kl. 12

Ergoterapeuten 11/2013 
14. november 2013 kl. 12

Kontakt DG Media as,  
hvis du vil annoncere i Ergo terapeuten.

DG Media træffes på 
tlf: 70 27 11 55  

www.dgmedia.dk/ergoterapeuten 
mail: epost@dgmedia.dk 

Terapeut til Køge Kommunes 
Hjælpemiddelteam

www.koege.dk

Køge Kommune søger en engageret og faglig dygtig 
ergo- eller fysioterapeut til Hjælpemiddelteamet. 
Teamet varetager behandling af ansøgninger om hjælpemid-
ler, forbrugsgoder og boligindretning. Teamet deltager des- 
uden i tværgående arbejdsgrupper og projekter samt råd-
giver og vejleder borgere, pårørende og samarbejdspartnere. 
Vi søger en kollega der kan arbejde selvstændigt men 
samtidig indgå konstruktivt i teamet og i tværfagligt 
samarbejde med andre afdelinger og forvaltninger. Vi 
lægger vægt på at yde en faglig kompetent helhedsorien-
teret sagsbehandling, hvor målgruppen er både børn og 
voksne. 
Læs mere på www.koege.dk

Køge Kommune ønsker at fremme ligestillingen 
mellem mænd og kvinder uanset etnisk baggrund.

Køb fagbøger med rabat

www.munksgaard.dk

SÆRTILBUD

Rehabilitering 
ved demenssygdom
Normalpris kr. 295,- 

Nu kun 

kr. 175,-
Hvis du er medlem af  
Ergoterapeutforeningen, 
får du rabat på alle bøger 
fra Munksgaard.

Find BogPlus på etf.dk/e-butik.

Personhåndtering

Normalpris kr. 255,- 

Nu kun 
kr. 150,-

Bestil inden 25. september 2013 
og få bøgerne til særpris.

Normalpris: 350 kr. 
Medlemspris: 280 kr.w

Indtast din medlemskode på www.gad.dk
og få fratrukket 20 procent af prisen samt portofri
levering. Ny kode: ergo2013

månedens bog: 

reHabilitering for  
SundHedSprofeSSionelle

Pantone solid coated: 1925 c

Primær farver

Sekundær farver

White

Online størrelse 153 pixels brede (= ca. 5.4 cm)

OBS - logo til skærmbrug findes i photoshop dokument
størrelsen til papirlinie er ikke fastsat endnu

Venstrestillet logo
12 cm version

Transperant logo

Farvebrug

Black

Pantone solid coated: 345  c

…… som vi giver 
20 procent rabat på. 
 
Redigeret af  
Claus Vinther Nielsen


