Alsbirk får
Nersonaat-medaljen
Af Mogens Norn

Poul Helge Alsbirk får Nersornaat påsat
af Jonathan Motzfeldt.

Poul Helge Alsbirk blev den 7. september 2005 hædret for sin mangeårige
indsats for grønlandske øjenpatienter.
Hæderen bestod i, at den grønlandske
landstingsformand Jonathan Motzfeldt
overrakte Poul Helge den grønlandske
fortjenstmedalje Nersonaat i sølv ved
en lille ceremoni i det Nordatlantiske
Hus i København. Som begrundelse for
denne hæder fremhævedes Albirks originale videnskabelige arbejde med det
snævervinklede glaukom og hans medvirken til bekæmpelse af blindhed og
svagsynethed i Grønland.
Alsbirk takkede beskedent for hæderen. Som distriktslæge i Uumana-

aq valgte han på et tidligt tidspunkt af
sin lægekarriere øjenspecialet med speciel fokus på grønlandske forhold. Dette har nu medført, at han har gennemført 27 øjenkonsulentrejser til Grønland. Henvendt til politikerne sluttede
Alsbirk sin takketale modigt og klogt
med at kritisere de sidste 9 års alt for
små bevillinger til øjenkonsulentrejser
og advokerede for, at der gennemføres
mindst en årlig rejse til hvert distrikt
samt 3-4 øjenkirurgiske ture. Poul Helge opfordrede desuden til at de ulidelig
lange ventelister blev reduceret.

Øjenlægerne i Grønland
Af Knud Erik Sørensen og Nicolai Larsen

Øjenbetjeningen i Grønland er siden 1.
marts 2005 ændret efter at Dronning
Ingrids Hospital i Nuuk i 2004 opsagde den gældende aftale med Rigshospitalets Øjenafdeling i København. I
forbindelse med denne opsigelse gennemførtes en udbudsrunde, hvorefter
anpartsselskabet ’Øjenlægerne i Grønland’ indgik en 5 årig kontrakt for den
oftalmologiske medicinske og kirurgiske behandling af grønlandske borgere
såvel i Grønland som i Danmark.
Det er vor tanke og håb, at den oftalmologiske service i Grønland kan
gennemføres efter de principper, som
gennem mange års erfaring er opbygget
med rejsende øjenkonsulenter dels på
øst- og vestkysterne og dels i Nuuk.
Den største nyskabelse med den nye
kontrakt er, at der fremover skal foretages en oftalmologisk visitering af de
patienter, som skal tilses på rejserne
til de enkelte distrikter. Denne visitation foretages af Øjenlægerne i Grønland gennem en on-line opkobling til

en central server i Grønland. Dermed
håber vi, at fremtidige rejser kan planlægges således at ressourcerne allokeres derhen, hvor behovet et størst. Udover denne visitering er der etableret
en telefonisk øjenvagtordning med speciallæge, som distrikterne i Grønland
kan konsultere alle årets dage i tidsrummet kl. 7-24 (Danmarkstid).
Vi har i det første år gennemført det
planlagte antal rejser, konsultationer
og operationer, og vi vil benytte lejligheden til at takke de kolleger, som beredvilligt stillede deres arbejdskraft til
rådighed og ﬁk gjort generationsskiftet mindre smertefuldt for de grønlandske patienter.
Planlægningen af rejserne for 2006
er i fuld gang og interesserede nordiske kolleger, som måtte være interesseret i at prøve at arbejde i Grønland
3-4 uger kan henvende sig til Øjenlægerne i Grønland. Ansættelse sker på
konsulentvilkår i kontrakt med Øjenlægerne i Grønland.

