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Giehto gå guládalá /Oppgis ved henvendelse

Spesialisthelsetjenester til samiske pasienter - Samisk
helsepark
Sametinget viser til Nasjonal Helse- og Sykehusplan og til oppgaver gitt i
oppdragsdokumentene til Helse Nord RHF for å sikre det samiske folk en likeverdig
spesialisthelsetjeneste, derblant gjennom opprettelse av Samisk helsepark.
Sametinget er fornøyd med at at Helse Nord har bevilget midler til oppbygging av Samisk
Helsepark, og gjennom sitt mandat også forutsatt nødvendig samisk medvirkning og
medbestemmelse i arbeidet med å bygge opp Samisk helsepark.
Sametingsrådet beklager derfor sterk at Finnmarksykehuset HF som har fått delegert ansvaret
for å sikre etablering av Samisk helsepark, ikke synes å ha reell vilje til å ivareta denne
oppgaven. Dette vises gjennom at det varsles om redusering av etablerte tilbud for samiske
pasienter, og planlagte tilrettelagte spesialisttilbud utsettes, reduseres eller følges ikke opp. Det
bekymrer Sametinget fordi samiskspråklige pasienter ikke har andre alternativer der de blant
annet kan bruke eget språk i behandling
Finnmarksykehuset HF viser også en manglende vilje til reell inkludering av samiske fagfolk i
utvikling av tilbud til samiske pasienter. Deriblant inviteres samiske fagfolk inn i gjentatte
planleggingsprosesser og arbeidsgrupper, men deres arbeid blir i liten grad ivaretatt eller
redegjort for når beslutninger skal tas. Sametinget synes dette er strekt beklagelig da samiske
fagfolk har uvurderlig kunnskap om samiske pasienters behov for helsetjenester. De har også
de beste forutsetninger og tillit til å yte helsehjelp i vanskelige situasjoner i det samiske
samfunnet. Det kom godt frem når vold og overgrep i det lulesamiske området i Tysfjord ble
offentliggjort våren 2016.
Prosessene om utvikling av samisk helsepark synes også å preges av manglende og uklar
informasjon, uklar organisering av prosjektet, og manglende medvirkning i
beslutningsprosesser.
Med tanke på at realiseringen av Samisk helsepark har tatt tid, og samtidig bestått av mange
vanskelige prosesser som har involvert både samiske fagfolk og andre, mener Sametinget at
tiden er inne for å ta et overordnet grep om prosjektet. Sametinget ber derfor Helse Nord
RHF om å overta styringen av prosjektet Samisk helsepark, som et ledd i det overordnede
ansvaret for spesialisthelsetjenester til det samisk folk. Det vil sikre en finansiering og styring
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som gjør Samisk Helsepark i stand til å være det kraftsenteret for samene som det er ment å
være.
Varrudagáj /Med hilsen
Vibeke Larsen
Presideanta/president
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