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Udkast til Aftale om etablering af et institut for sundhedsforskning 
 
Der er behov for en forskningsinstitution placeret i Grønland, der kan medvirke til kompeten-
ceoverførsel til Grønland, være hjemsted for ph.d. studerende, give de tilknyttede forskere en 
grønlandsk identitet ikke mindst i de internationale forskningsnetværk og være udgangspunkt 
for forskningsbaseret undervisning i relation til sygeplejerskeuddannelsen, sundhedspersona-
lets videreuddannelse og en eventuel fremtidig arktisk MPH uddannelse. På denne baggrund 
etableres et Institut for Sundhedsforskning. 
 
Formål 
Formålet med instituttet er 

1. at skabe et forum for samarbejde mellem forskere i Grønland, Danmark og udlandet, 
der beskæftiger sig med sundhedsrelateret forskning i relation til Grønland; dette gæl-
der både forskning, der udføres på forskningsinstitutter og i det grønlandske og danske 
sundhedsvæsen; 

2. at styrke sygeplejerskeuddannelsens bestræbelser på at levere forskningsbaseret ud-
dannelse; 

3. at være en organisation, hvor forskere udefra kan henvende sig, når de ønsker at sam-
arbejde omkring grønlandsrelateret sundhedsforskning; 

4. at tilbyde vejledning til ph.d. studerende, der er indskrevet ved danske og udenlandske 
universiteter;  

5. at tilbyde undervisning inden for egne forskningsområder på PI ved sygeplejeuddannel-
sen og videreuddannelse af læger og andre; 

6. at indgå som medudgiver (publisher) af International Journal of Circumpolar Health; 
7. at være vært for et databasearkiv med grønlandsmedicinske data og en biobank for 

vævsprøver fra Grønland, der efter en konkret vurdering kan stilles til rådighed for 
forskningsprojekter. 

 
Etablering af Institut for Sundhedsforskning 
Instituttets hjemsted er Nuuk. 
 
Instituttet etableres i første omgang som et uformelt, men forpligtende samarbejde mellem 
nedenstående, der indtil videre udgør instituttets bestyrelse. På længere sigt kan der arbejdes 
mod at indlemme instituttet i en eksisterende eller fremtidig grønlandsk forskningsinstitution, 
f.eks. Ilisimatusarfik, Ilimmarfik eller i Peqqissanermik Ilinniarfik. Der etableres et mindre se-
kretariat på PI. 
 
Økonomi 
Udgifterne til medlemsskab af IJCHs publishergruppe udgør 10.000 Euro årligt, men vi har vist 
indtil videre forhandlet os ned på 8000. Disse afholdes af institutionerne således: Dept. for 
Familie og Sundhed (1000), Grønlands Sundhedsvidenskabelige Forskningsråd (1000), Grøn-
landsmedicinsk Selskab (6000). 
 
PI vil huse sekretariatet, herunder betale de beskedne udgifter til porto og telefon, og stille 
kontorfaciliteter til rådighed. 
 
Aftalens varighed 
Aftalen tages op til revision i foråret 2009. 
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