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1.  
Høringsnotatet som omhandler ivaretakelsen av samiske eldre er nokså generell og lite konkretisert 
i sin omtale om hvordan det geriatriske teamet underlagt Samisk helsepark skal fungere . 
 
Samisk legeforening sitt høringssvar tar utgangspunkt i innholdet som prosjektgruppen til Samisk 
helsepark beskrev i deres mandat om demens,- og geriatritilbudet samt tilbudet om LMS senter: 
 
Det er ønskelig at dette geriatrisk ambulerende team med samisk språk og kulturkompetanse består 
av legespesialist/psykologspesialist, spesialutdannet sykepleier innen geriatri og ergoterapeut med 
spesialutdanning innen et relevant område. I tillegg ble det foreslått en utredningsenhet med 
sengeplasser og tilknyttet fagutviklingskonsulent med ansvar for informasjonsarbeid, 
nettverksbygging, prosjektinitiering, eventuelt prosjektgjennomføringer m.m. samt oppbygging og 
vedlikehold av enhetens kompetanse.  
 
Det geriatriske teamets oppgaver vil være å drive utredning og pasientbehandling, samt veiledning 
og undervisning til førstelinjetjenesten. I tillegg vil teamet kunne foreta behovskartlegging og 
videreutvikling av diagnoseverktøy beregnet på samiske pasienter med demens. Teamet bør også 
kunne tilby tjenester til samiske pasienter utenom Finnmark, til de pasienter som ønsker det. Et 
geriatrisk team bør sees i sammenheng med demensteam. Grunnet ressursknapphet – både når det 
gjelder fagfolk og økonomi – bør teamene slås sammen til ett og sengeplassene være felles og 
brukes fleksibelt etter behov. 
 
Hvorfor har man behov for et lærings og mestringssenter tilrettelagt for den samiske befolkningen, 
spesielt eldre personer?  
  
Det er fordi språk- og kulturbarrierer medfører at dagens tilbud er mindre tilgjengelig for samiske 
pasienter med kroniske lidelser, spesielt hos eldre samiske pasienter.  
I tillegg vil et slikt senter være pådriver for å utvikle kulturelt tilpassede opplæringsprogam og 
metoder for pasientopplæring. Det bør også nevnes at det pr. i dag finnes lite informasjon om ulike 
sykdommer på samisk, og en del av informasjonen er kun oversatt, ikke kulturtilpasset. En oppgave 
for et samisk LMS vil derfor være å påpeke mangler og delta i utvikling av informasjonsmateriell. 
Det faglige utviklingsarbeidet som bør drives, bør skje i nært samarbeid med FoU avdelingen. 
 
2. 
Vi kjenner oss ikke igjen i uttalelsen om at det er få samiske ungdom som ønsker å gå i helse og 
omsorgsyrker fordi dette er belastende. Vi har inntrykk av at stadig flere samiske ungdom tar 
helsefaglig utdannelse. Referansen som pekes til er gammel og bør ikke brukes.   
 
3. 
Setningen som følger kan også feiltolkes; «Det er et ønske om å få samisk ungdom til utdanningene 
ved å tilrettelegge mer om samisk språk og kultur i utdanningen, slik at de kan få jobbe godt med 
dette.»  
Det bør heller fremheves hvor viktig implementering av samisk språk og kulturforståelse i 
helsefaglige utdannelser er for å kunne gi et bedre og mer helhetlig utredning,- og behandlingstilbud 
for samiske pasienter.  
 
Det bør også konkretiseres mer om hvilke ulike samiske språk, kultur og levesett samer har i ulike 
deler av Helse Nord sitt nedslagsfelt. Ved å ha forståelse for dette vil man dernest kunne 



tilrettelegge tilbudene deretter.  
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