PEQQISSUTSIMUT PISORTAQARFIK
DIREKTORATET FOR SUNDHED

Nr. 18
CIRKULÆRE OM UDDANNELSESKRAV TIL SUNDHEDSFAGLIGE UNDERVISERE
MED VARIG ANSÆTTELSE VED PEQQISSAANERMIK ILINNIARFIK (CENTER
FOR SUNDHEDSUDDANNELSER)

Krav til ansøgere
§ 1. Sundhedsfaglige undervisere ved Peqqissaanermik Ilinniarfik skal have grønlandsk
autorisation som sygeplejerske eller anden relevant sundhedsfaglig autorisation og beherske
et skandinavisk sprog i såvel skrift som tale.

§ 2. Der stilles endvidere følgende uddannelseskrav:
a) for undervisere på de grundlæggende sundhedsuddannelser: pædagogikum i Grønland,
sundhedsfaglig diplomuddannelse eller anden relevant diplomuddannelse
b) for undervisere på de mellemlange videregående uddannelser
(sygeplejerskeuddannelsen): sundhedsfaglig diplomuddannelse på bachelorniveau
c) for undervisere på den professionsrettede bacheloruddannelse (sygeplejestudiet):
relevant masteruddannelse, sygeplejevidenskabelige kandidatuddannelse eller anden
relevant kandidatuddannelse

Dispensation
§ 3. Direktoratet for Sundhed kan, efter indstilling fra centerlederen ved Peqqissaanermik
Ilinniarfik, dispensere fra uddannelseskravene i § 2. Indstillingen skal indeholde en
beskrivelse af tiltag til en fremtidig opfyldelse af uddannelseskravene.
Stk. 2 For at opnå dispensation skal ansøgeren have mindst 2 års relevant praksiserfaring i
en fuldtidsstilling, heraf mindst 1 år inden for det grønlandske sundhedsvæsen. Ansøgeren
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skal endvidere være aktivt i gang med et uddannelsesforløb med henblik på at opfylde
uddannelseskravene inden for en tidsramme på højest 3 år fra ansættelsestidspunktet.
Stk. 3 En sundhedsfaglig underviser, som er ansat på dispensation, kan ikke forblive i sin
stilling, hvis vedkommende ikke længere er studieaktiv med henblik på at opfylde
uddannelseskravene, eller på anden måde ikke længere opfylder betingelserne for at opnå
dispensation.
Stk. 4 En sundhedsfaglig underviser, som er ansat på dispensation, har pligt til at holde
centerlederen ved Peqqissaanermik Ilinniarfik løbende orienteret om alle forhold vedrørende
opfyldelse af uddannelseskravene, herunder om deltagelse i og resultatet af eksaminer.
Stk. 5 En sundhedsfaglig underviser, som er ansat på dispensation, har - i det omfang, der er
ydet støtte til videreuddannelse fra ”Videreuddannelsespuljen” - pligt til 2 gange årligt i
forbindelse med semesterafslutning, at informere Direktoratet for Sundhed om resultatet af de
afviklede eksaminer eller om manglende afvikling af eksaminer.

§ 4. Overenskomstansættelse på dispensation i henhold til § 3 skal ske som en tidsbegrænset
ansættelse for en periode på højest 3 år.

§ 5. Ansættelse af tjenestemænd som sundhedsfaglige undervisere på dispensation i henhold
til § 3 skal ske på prøve efter de for tjenestemænd om ansættelse som tjenestemand på prøve i
Statens tjeneste i Grønland med senere varig ansættelse for øje.
Stk. 2 Sundhedsfaglige undervisere, der ikke opfylder uddannelseskravene i § 2, kan ikke
opnå varig ansættelse som tjenestemand.

§ 6. Afgørelser om afskedigelse efter § 3, stk. 3, og om forlængelse af prøvetiden for
tjenestemænd på prøve, jf. § 4, stk. 1, træffes af Personaledirektoratet efter indstilling fra
Direktoratet for Sundhed.

Øvrige bestemmelser

§ 7. Cirkulæret træder i kraft den 15. september 2007 og finder anvendelse for fremtidige
ansættelsesforhold. Samtidig ophæves cirkulære nr. 14 af 24. januar 2003.
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Grønlands Hjemmestyre, den 13. september 2007

Søren Rendal
/
Lisbeth Sveigaard
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