
Debatindlæg: Sundhed må aldrig kun være den 
enkeltes ansvar  
 
Af: Tina Lis Lauridsen, regionsformand i Kost og Ernæringsforbundet, Region Grønland 

Det er fuldstændig rigtigt, at der bliver flere og flere borgere i Grønland, der får livsstilssygdomme som fx diabetes 

overvægt, og hjertekarsygdomme. Og det er fuldstændigt rigtigt, at vores sundhedsvæsen har svært ved at følge med. 
Det skriver naalakkersuisoq for sundhed, Anna Wangenheim i sin pressemeddelelse. Men det kan aldrig KUN være den 

enkeltes ansvar, når det handler om at ændre livsstilsvaner. Som samfund har vi en forpligtelse til at give en støttende 
hånd, til dem, der ikke kan selv. For selvom man selv vil, skal der også være støtte i form af viden og kompetencer, så det 

ikke kun er de ressourcestærke borgere i Grønland, der får det liv, de ønsker.  
 

Mad og måltider: Sæt ind hos de yngste 

Jeg er med på, at vi har et sundhedsvæsen, der er i knæ. Og selvfølgelig kan vi gøre noget på den korte 

bane ved at spise anderledes, motionere og kvitte smøger. Men det er ikke det, der virkelig kan rykke. Os 

fagpersoner og jer politikere har en vigtig rolle her. Vi er nød til at se problematikken i et større og langsigtet 

perspektiv, Som ernæringsprofessionel, vil jeg forslå, at vi starter med en tilgængelig og lavthængende frugt 

mad- og måltidsviden til de yngste. Og implementering samt efterlevelse af vores allerede eksisterende 

kostpolitikker i institutioner for børn og unge. 

I grønlandske skoler og daginstitutioner er der faktisk en kostpolitik. Og jeg forstår godt, hvis det er nyt for 

mange. For selvom de er der og er nedskrevet, lever de desværre et meget skjult liv fordi. Hvorfor? Fordi 

der mangler ernæringsprofessionelle kompetencer, der kan tage kostpolitikken i hånden, kan sikre kvalitet 

og omsætte den til daglig praksis. 

Kan en lille håndfuld rådgive et helt land? 

Lige nu er der kun en håndfuld ernæringsprofessionelle, der kan rådgive udi mad- og måltidsvaner. En lille 

håndfuld til et helt land. Skal vi rykke seriøst på livsstilsvaner må jeg for det første opfordre til, at der bliver 

mange flere. Og som det andet vil jeg forslå politikerne, at opgaven flyttes ud til kommunerne, så vi når 

borgerne i lige præcis den virkelighed, som de står i og kan give dem lige præcis den viden, som de har 

brug for.  

De ressourcesvage må ikke efterlades på perronen. De skal have en løftende hånd. Og politikerne skal ikke 

se langt, for at se, at det virker. På Færøerne kommer diætisterne ud i primærsektor. Det er det, der har vist 

sig at have en effekt, så flere børn får viden om sunde måltider. For det har vist sig, at den viden faktisk 

bringes videre ind i familien. Det kan vi også gøre i Grønland. 

Sammen kan vi gøre en forskel 

Naalakkersuisoq for sundhed tror, at vi ved fælles hjælp kan ændre vaner, så vi minimerer antallet af 

livsstilssygdomme. Jeg er fuldstændig enig. Men for mig er ’fælles’ ikke kun et borgeransvar, hvor vi 

smilende kan vinke til hinanden, når vi ser naboen lægge det ’rigtige’ og sunde valg i indkøbskurven.  

Jeg drømmer om et grønlandsk samfund, der tør tænke langsigtet. Og tage ansvar. Vi skal dreje projektøren 

hen mod forebyggelsesdelen og lægge ressourcerne her. For tidlig indsats og forebyggelse hjælper med, at 

færre når frem til en doktorsamtale og diagnose i en livsstilssygdom. Vi skal sætte ind, før skaden sker – og 

her er de yngste generationer en meget vigtig - og overset ressource.  

Sammen kan vi gøre en forskel, men os der har viden, skal give et tilbud til alle, der vil.  


