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Vår ref. 
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Referent/dir.tlf:.                                                                                 Sted/Dato: 
Unn Hamran, 90690425                                                                   Bodø, 31. august 2018                            

 

 

Møtetype: Styringsgruppemøte 

Møtedato: 31.08.2018, 09.00 – 11.00 

Møtested: Bodø. Helse Nord RHF Sjøgata 10 

Neste møte: Fredag 16. november 2018 på Gardermoen/Oslo 

 

 

Til stede: Initialer: 

Mikkel Eskil Mikkelsen, Sametinget. Hadde med seg Lisbeth Vesterheim Skoglund fra 

Sametingets administrasjon. 

 

Carina Meland, Helse Vest RHF, pr. video  

Geir Tollåli, Helse Nord RHF  

Tone Amundsen, prosjektleder, Helse Nord RHF  

Sigrid Aas. Helse Midt RHF  

Knut Even Lindsjørn, Helse Sør-Øst RHF  

Sara Eira Gaup, KS  

Astrid Eriksen, Senter for samisk helseforskning   

Siv Kvernmo, Samisk legeforening  

Gunn Heatta, SANKS, fra kl. 10.30  

Else Marie Isaksen, RBU  

Inger Marit Eira-Åhren, Snåsa Kommune  

Ann Mari Jenssen, KTV for YS i Helse Nord  

Unn Hamran, Helse Nord RHF, prosjektstøtte  

 

SAK  Ansvar Frist 

 Fagdirektør i Helse Nord RHF, Geir Tollåli, ledet møtet og redegjorde 

for bakgrunnen for prosjektet. Prosjektleder Tone Amundsen er samisk 

rådgiver og er oppnevnt av administrerende direktør i Helse Nord RHF. 

Deltakerne presenterte seg selv. 

 

Innkalling og agenda godkjent. 

Ingen saker meldt under sak 5, Eventuelt. 

 

  

1/2018 Gjennomgang av prinsippdokument 

Presentasjonen vist i møtet vedlegges referatet. 

 

Prosjektleder Tone Amundsen gikk gjennom prinsippdokument.  

 

T.A  

2/2018 Gjennomgang av mandat 

 

Prosjektleder Tone Amundsen gikk gjennom mandatet med de seks 

konseptene som må utredes. 

 

I mandatet står det at prosjektet skal åpnes med et seminar, men Helse 

Nord RHF har i samråd med Sametinget utsatt dette inntil videre. 

 

Innspill fra deltakerne: 

T.A  
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 Svært viktig med forankring i RHF- og HF-styrene. Informasjon må 

sendes ut fortløpende slik at de kan gi innspill  

 Referat fra alle styringsgruppemøtene må sendes RHF-ene og HF-

ene. Dette sørger de respektive representanter i styringsgruppen for. 

 Kartlegge hva som er behov i de forskjellige områdene i landet, for å 

få tak i variasjonen   

 Hvordan nås kommuner som ikke er representert i gruppen? 

o Geir: Representanten fra KS sørger for kontakten mot 

kommunene 

 Det må være samisk tolk tilstede i alle styrings- og 

prosjektgruppemøtene og offisielle dokumenter som utarbeides i 

prosessen må oversettes til samisk. 

 Ønsker tilgang til relevant grunnlagsmateriale, litteratur, forskning, 

statistikker og annen viktig informasjon.  Mulig med nettside hvor 

aktuelle lenker kan legges hvor alle kan få tilgang?  Må ikke være 

med abonnementskrav.  

 Ønsker gjennomgang av hvor vi er på de viktigste områdene. 

 Ønsker forenkling av mandatet. Utfordringer: 

språk/kompetanse/behov for særskilte tilpasninger 

o Prosjektleder tilbyr seg å komme og gi kurs i 

kulturkompetanse 

 Ønsker tilsendt standardpresentasjoner de kan vise i egen 

organisasjon. 

 Invitere foretaksledelsene rundt om i landet der møtene legges. 

Legge inn miniseminar/tema om samisk historie i området, 

utfordringer o.l. før styringsgruppemøtene. 

 Hvilke nasjonale tjenester i regionene finnes? 

 Identifisere behovene i de ulike stedene – i samarbeid med 

brukerorganisasjonene, behov i by og bygd, sees i forhold til samisk 

helsepark og digitale tjenester 

 Stor mangel på kultur- og språkkompetanse bl.a. hos helsepersonell 

 Utarbeide kommunikasjonsplaner for å spre ut info om rettigheter i 

bl.a. psykisk helsevern, informere på nett viktig samt at info 

kommer fra behandler. 

 I portal helsenorge.no står ingenting om helsetjenester til samisk 

befolkning. Foreslår å kjøre en kampanje på slutten av prosjektet. 

 

Prosjektgruppe:  

Forslag til prosjektgruppe, to møter i måneden pr Skype, maks seks 

deltakere. Innspill til deltakere sendes Tone Amundsen senest innen 

1. oktober -18: 

 

1 fra hvert RHF   

1 brukerrepresentant 

1 fra Sametinget 

1 fra forskermiljøet 

 

3/2018 Konstituering av styringsgruppe 

 

Vedtak: 

Styringsgruppen ble konstituert med Geir Tollåli som leder og nestleder 

Inger Marit Eira-Åhren. 

  

4/2018 Møteplan 
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I forbindelse med styringsgruppemøtene foreslås det å ha miniseminar 

for foretaksledelsen i den regionen som besøkes, i stedet for ett stort 

seminar.  

 

Vedtak: 

Styringsgruppen var enig i at det ikke skal arrangeres et stort seminar, 

men tematime/miniseminar i forbindelse med hvert styringsgruppemøte. 

 

Følgende møtedatoer er vedtatt for styringsgruppen, fortrinnsvis i 

lokalene til RHF’ene for å kunne tilrettelegge for Skype deltakelse: 

 

 Fredag 16. november 2018 Gardermoen   

 

 Torsdag 17. januar 2019 i Stjørdal 

 

 Onsdag 6. og torsdag 7. mars 2019 i forbindelse med Sametingets 

plenum i Karasjok.  

 

 Fredag 24. mai 2019 Bergen. 

 

Det bestilles samisk tolk i styringsgruppemøtene og prosjektmøtene.  

Offisielle dokumenter som utarbeides i prosessen skal også oversettes til 

samisk. 

 

5/2018 Eventuelt 

Ingen saker innmeldt. 

  

 


