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Høring - regional utviklingsplan Helse Nord 2023 - 2038  

Viser til mail fra Espen Mælen Hauge datert 11.11.2022, om utvidet svarfrist på 
høringsuttalelsen. 

Vedlagt følger høringsuttalelse fra Hábmer suohkan-Hamarøy kommune: 

  

Hamarøy kommune takker for muligheten til å komme med innspill til ny Regional 
utviklingsplan Helse Nord RHF 2023-2038.  

Hamarøy kommune har i samarbeid med Lulesamisk helsenettverk utformet høringssvar til 
Regional utviklingsplan Helse Nord RHF 2023-2038. Lulesamisk helsenettverk har som 
formål å arbeide for likeverdige helsetjenester for lulesamisk befolkning.  
 

Vi foreslår at det legges inn særlig satsing på økning av samisk kulturell kompetanse i de 
overordnede målene i tillegg til delstrategier. Videre etterspørre samisk faglig, kulturell og/ 
eller språklig kompetanse i alle stillingsutlysninger og i alle avdelinger, både i somatikk og 
psykiatri. Videre understreker vi betydningen av å gjøre en kartlegging av samisk kulturell og 
språklig kompetanse hos personell i de eksisterende tjenestene.   

Under delstrategier foreslås det: 

2.3.1 Under forskning og innovasjon er det ikke nevnt noe om det samiske; det burde vært 
nevnt. For eksempel at det ønskes mer medforskning, i samarbeid med lulesamer i 
helserelaterte spørsmål.  

2.3.4 Under digitalisering bør det i fremtiden satses på informasjon på lulesamisk som 
utvikles i samarbeid med lulesamisk kompetanse. 

2.3.5 Under personell bør det etterspørres lulesamisk helsefaglig kompetanse og kultur- og 
språkkompetanse i alle utlysninger. 

2.3.6 Under pasient og kvalitetsforbedring – bør det satses på å økning av lulesamisk 
kulturell kompetanse, for å sikre pasientsikkerhet, unngå feilmedisinering og økte liggedøgn 

  

  

http://www.hamaroy.kommune.no/


Side 2 av 2 Sensitivity: Internal

Side 2: "Helse Nord har et særskilt ansvar for å sørge for likeverdige spesialisthelsetjenester 
også til den lulesamiske befolkningen. Kompetanse om lulesamisk helse, språk og kultur skal 
være tilgjengelig for befolkningen i alle deler av landet. Alle landets regionale helseforetak 
har vedtatt strategien om spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen, da må også 
den lulesamiske befolkningen kjenne seg igjen i helsetjenesten.  

Side 4: under tiltaksplaner: for å øke helsepersonells kompetanse om lulesamiske språk og 
kultur er det utarbeidet tiltaksplaner ved alle helseforetak i Helse Nord som er under 
implementering. I høringsutkastet er det lagt særlig vekt på kompetanse på samiske forhold 
(ref.side 4, del 2). Men vi mener det det er særdeles viktig at det etterspørres kompetanse 
om å få lulesamisk helserelaterte forhold, da lulesamisk område er særlig marginalisert.  

Side 4: under overskriften 2. Helse nord særpreg i andre avsnitt 

Vi vil påpeke viktigheten av at det blir synliggjort at Helse Nord ligger lokalisert i lulesamisk 
kjerneområde. Spesialisthelsetjenestene i følgende sykehus - Narvik, Bodø, Mo i Rana, 
Lofoten, Tromsø, de benyttes av lulesamiske pasienter. Det gjelder både psykiatri og 
somatikk. 

 

Tilleggsinformasjon. 

Hamarøy kommune har etablert et forprosjekt for å etablere et lulesamisk helseteam. Dette 
er et samarbeidsprosjekt med Helse Nord, Nordlandssykehuset HF og Sametinget for å 
styrke likeverdige tjenester til den samiske befolkningen i lulesamisk område. 

 

 

Med hilsen 

 

Ann-Elise Os 
Kommunalleder Helse & Velferd 
 

Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur 
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