Børne- og unge fagligt forum
Den 07. oktober 2009 afholdte MIPI årets tredje børne- og ungefaglige forum. Denne gang kom
Ruth Montgomery-Andersen og fortalte om projektet Seksuel sundhed i Grønland og
Inuulluataarneq. Der var mødt en del op til forummet.
Baggrund og projektstart
Ruth fortalte om baggrunden, fremtiden og organisationen af projektet. Ruth blev tilknyttet projektet
efter NunaMed i 2007 og fik tilknyttet 3 unge forskningsassistenter. Fokusset i undersøgelsen
skulle være på seksuel sundhed og ikke seksuel sygdom. Derudover var fokusgruppen unge i
Nuuk. Målet var at interviewe 400 personer, men fik 149 personer.
En oversigt over antallet af Chlamydiatilfælde i Nordamerika, Danmark og Grønland viser at der pr.
100.000 i Alaska er 600 tilfælde, i Danmark er der 450 tilfælde og i Grønland er der 4500 tilfælde.
Spørgsmålet om hvorfor det ser sådan ud i Grønland gjorde at projektet blev startet her. Projektet
har med succes kørt i USA, Sydamerika og flere steder i Afrika.
Resultater
Projektet startede som et pilotprojekt og skulle køre i Nuuk, Tasiilaq, Sisimiut og Qaqortoq. Det
kørte i Nuuk i juli til oktober 2008. Som nævnt var ønsket 400 unge informanter, men det var svært
kun af få unge og i det hele taget at få informanter. Så interviewene blev udført på 149 personer
der oveni interviewet fik en chlamydiatest. Testene viste at 18 % af de testede havde en seksuelt
overført sygdom. 70 % kvinder havde haft en seksuelt overført sygdom og for mændene var det 58
%.
I interviewene fandt man, at den seksuelle debutalder lå på 15-16 år for både mænd og kvinder.
For mændene hang indtagelse af alkohol sammen med sex, for kvinder kunne det hænge
sammen, men gjorde det ikke nødvendigvis. Man fandt også, at man var hurtig til at begynde at
stole på hinanden - det viste sig ved f.eks. efter at have dyrket sex 1-2 gange holdte man op med
at bruge kondom.
Inuulluartaarneq
Til november skal projektet til Sisimiut. De håber på at få 4-600 informanter. Turen til Sisimiut er
startskuddet på Inuulluartaarneq, der er et projekt der er community participary based. Det vil sige
det er forskning der er baseret på lokalsamfundets involvering. Projektet skal køre frem til 2010 og
det har fået 900.000$ (ca. 5 millioner kr.) fra the National Science Foundation i USA. Processen i
dette projekt er den samme overordnet, men netop fordi den er community based bliver det ikke
helt det samme fra f. eks. Nuuk til Ittoqqortoormiit. Der laves en fokusgruppe og denne skal finde
fokusområderne i f.eks. Sisimiut. Det vil sige i fokusgruppen i Sisimiut, er det folk fra byen der
finder fokusområderne. Fokusgruppen bliver også ”sexpiloter” og de skal helst være unge. Håbet
med disse er, at den viden de får vil sprede sig som ringe i vandet til andre unge. Fokusgruppen
starter til januar.
Projektet er et samarbejde mellem Ilisimatusarfik, Toronto University og Montana State University,
hvor det fra Ilisimatusarfik er Ruth Montgomery-Andersen der er med i projektet. De studerende
ved Ilisimatusarfik, både studerende på bachelorniveau og på kandidat og ph.d´er, får mulighed for
at komme til f.eks. Montana State University for at deltage i undervisning om f.eks. viden om
adfærd. Rejsen og tuition (undervisningsgebyr) bliver betalt, dog skal man selv have penge i form
af studiestøtte. Studerende fra de to andre universiteter vil også bliver tilbudt mulighed for
feltarbejde i Grønland, så der sker en udveksling. Udover Ruth Montgomery-Andersen, er der to
andre forskere tilknyttet og de vil alle tilbyde deres ekspertise indenfor dette område til uddannelsesinstitutioner.
Det var et virkelig godt og professionelt oplæg om et meget spændende og lovende projekt.

