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Formål/sammendrag 
Gjennom oppdragsdokumentet er Helse Nord RHF gitt et spesielt ansvar for å sikre den 
samiske befolknings rettigheter til en tilpasset og likeverdig spesialisthelsetjeneste som den 
øvrige befolkning. I dokumentet heter det: Helse Nord RHF skal igangsette en utredning om 
behov for og forbruk av spesialisthelsetjenester hos den samiske befolkningen. Utredningen 
må vurdere videre behov og tilknytning for spesialisthelsetjenestetilbudet til den samiske 
befolkningen. Utredningen skal også inkludere rehabilitering og habiliteringsfeltet. 
 
Kommunene omfattet av samisk språklov ble valgt som testgruppe for den samiske 
befolkning. Disse åtte kommunene ble sammenlignet med elleve kystkommuner som 
tradisjonelt har en meget liten samisk befolkning. Befolkningsdata for kommunene (2003-
2009) ble innhentet fra Statistisk sentralbyrå.  
 
Materialet bestod av følgende data for de aktuelle kommuner: 
• Alle innleggelser i psykisk helsevern registrert i Norsk pasientregister (NPR) i 2009-2010. 
• Alle henvisninger til somatisk helsetjeneste registrert i NPR for perioden 2007-2010. 
• Alle røntgenundersøkelser (CT, MR, ultralyd og konvensjonell røntgen) i 

spesialisthelsetjenesten og private institutter i perioden 2003-2009.  
• Kreftforekomst og bruk av stråleterapi i de aktuelle kommuner registrert i Kreftregisteret 

for perioden 1999-2008. 
• Alle mammografiundersøkelser registrert i Kreftregisteret for perioden 2001-2010 og 

påviste tilfeller av brystkreft for samme periode. 
 
Rapporten konkluderer med følgende funn: 
• Det var ingen signifikant forskjell i henvisningsrate til somatisk spesialisthelsetjeneste 

mellom de to gruppene. 
• Forbruket av radiologiske tjenester var lavere i den samiske befolkning med hensyn til 

CT, ultralyd og radiologiske undersøkelser totalt sett. Derimot hadde de et høyere forbruk 
av MR. Bruk av konvensjonell røntgen viste ingen forskjell mellom gruppene.  

• Den samiske gruppen hadde en signifikant lavere forekomst av kreft (spesielt bryst- og 
lungekreft). Det var lik tilgang til stråleterapi, når kreftsykdom var påvist. 

• Til tross for en lavere forekomst av brystkreft var deltakelsen i det nasjonale brystkreft 
screeningprogrammet like god i de samiske språkkommunene som i kontrollgruppen. 
Andelen påviste brystkrefttilfeller i screeningprogrammet var lavere i de samiske 
kommunene (67 % mot 86 %).  

• Det ble ikke påvist noen forskjell i hverken innleggelsesfrekvens eller antall dager i 
psykiatrisk sykehus mellom de to gruppene. Det ble heller ikke påvist tegn til økt bruk av 
tvang overfor pasienter fra de samiske språkkommunene. Pasienter fra disse kommunene 
hadde kortere liggetid i sykehus, og dette gjaldt spesielt for menn.  



Analysene har vist at det er all grunn til å anta at kommunene under forvatningsområdet for 
samisk språklov har en likeverdig spesialisthelsetjeneste som andre tilsvarende kommuner i 
Helse Nord.  
 
Sakens betydning i forhold til vår kjerneverdier kvalitet – trygghet – respekt:  
Den samiske befolkning har et spesielt vern som urbefolkning. Helse Nord RHF har gjennom 
sitt oppdragsdokument fått en særskilt oppgave å sikre at den samiske befolkning får en 
tilpasset og likeverdig spesialisthelsetjeneste. Gjennomgangen av ulike tjenester gitt til 
befolkningen i virkeområdet for samisk språklov indikerer sterkt at de har trygghet for en 
likeverdig tilgang til tjenestene og et tilbud av samme kvalitet som kontrollgruppen. 
 
Innledning og bakgrunn 
Den samiske befolkning har flere språk (nordsamisk, sørsamisk og lulesamisk) og en egen 
kultur. Tidligere studier har vist at den samiske befolkning på grunn av dette kan oppleve det 
som ofte beskrives som terskel, skranke, kø og kulturutfordringer i møte med helsetjenesten. 
Forskning har avdekket at samene oftere er mindre fornøyd med den helsetjeneste som ytes til 
dem enn nordmenn generelt.  
 
Helsetjeneste til den samiske befolkning fått en spesiell oppmerksomhet og dette er 
synliggjort i oppdragsdokumentet fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) til Helse Nord 
RHF. Her fremkom det i 2010 at Helse Nord RHF skal igangsette en utredning om behov for 
og forbruk av spesialisthelsetjenester hos den samiske befolkningen. Utredningen må vurdere 
videre behov og tilknytning for spesialisthelsetjenestetilbudet til den samiske befolkningen. 
Utredningen skal også inkludere rehabilitering og habiliteringsfeltet.  
 
I oppdragsdokument for 2010 og 2011 påpekes det at Samiske pasienters rett og behov for 
tilrettelagte tjenester må etterspørres og synliggjøres fra planleggingsfasen, gjennom 
utredningsfasen, og når beslutninger tas. For samiske pasienter må tiltakene ta utgangspunkt 
i samiske pasienters rett til tilrettelagte tjenester med utgangspunkt i samisk språk og kultur. 
 
På denne bakgrunn igangsatte Helse Nord i 2010 en analyse av spesialisthelsetjenestetilbudet 
gitt til den samiske befolkningen. Det ble fokusert på spesialisthelsetjenester gitt innen 
somatikk, psykiatri og bildediagnostikk. 
 
Rapportens metode 
Helse Nord har ingen oversikt, tilgang til eller anledning til å opprette et register over den 
samiske befolkningen. Med denne bakgrunn ble de kommunene som er omfattet av samisk 
språklov valgt som testgruppe for den samiske befolkning. Disse åtte kommunene ble 
sammenlignet med elleve kystkommuner som tradisjonelt har en meget liten samisk 
befolkning. Befolkningsdata for kommunene (2003-2009) ble innhentet fra Statistisk 
sentralbyrå.  
 
Materialet bestod ellers av følgende data for de aktuelle kommuner: 
• Alle innleggelser i psykisk helsevern registrert i Norsk pasientregister (NPR) i 2009-2010. 
• Alle henvisninger til somatisk helsetjeneste registrert i NPR for perioden 2007-2010. 
• Alle røntgenundersøkelser (CT, MR, ultralyd og konvensjonell røntgen) i 

spesialisthelsetjenesten og private institutter i perioden 2003-2009.  
• Kreftforekomst og bruk av stråleterapi i de aktuelle kommuner registrert i Kreftregisteret 

for perioden 1999-2008. 



• Alle mammografiundersøkelser registrert i Kreftregisteret for perioden 2001-2010 og 
påviste tilfeller av brystkreft for samme periode. 

 
Rapporten konkluderer med følgende funn: 
• Det var ingen signifikant forskjell i henvisningsrate til somatisk spesialisthelsetjeneste 

mellom de to gruppene.  
• Forbruket av radiologiske tjenester var lavere i den samiske befolkning mht CT, ultralyd 

og radiologiske undersøkelser totalt sett. Derimot hadde de et høyere forbruk av MR. Bruk 
av konvensjonell røntgen viste ingen forskjell mellom gruppene.  

• Den samiske gruppen hadde en signifikant lavere forekomst av kreft (spesielt bryst og 
lungekreft). Det var lik tilgang til stråleterapi når kreftsykdom var påvist. 

• Til tross for en lavere forekomst av brystkreft var deltakelsen i det nasjonale brystkreft 
screening programmet like god i de samiske språk kommunene som i kontrollgruppen. 
Andelen påviste brystkreft tilfeller i screening programmet var lavere i de samiske 
kommunene (67 % mot 86 %).  

• Det ble ikke påvist noen forskjell i hverken innleggelsesfrekvens eller antall dager i 
psykiatrisk sykehus mellom de to gruppene. Det ble heller ikke påvist tegn til økt bruk av 
tvang overfor pasienter fra de samiske språkkommunene. Pasienter fra disse kommunene 
hadde kortere liggetid i sykehus og dette gjaldt spesielt for menn.  

 
Vurdering og konklusjon 
Analysene har vist at det er all grunn til å anta at kommunene under forvaltningsområdet for 
samisk språklov har en likeverdig spesialisthelsetjeneste som andre tilsvarende kommuner i 
Helse Nord. Forskjellen i påvisning av brystkreft i det nasjonale screeningprogrammet bør 
utredes videre. Likeledes bør den kortere liggetiden i psykiatrisk sykehus blant samiske menn 
følges opp.  
 
Det er ikke analysert data for behandling av rusmiddelavhengige eller for rehabilitering og 
habilitering. Fremover bør det om mulig gjøres analyser på begge de nevnte pasientgrupper. 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 

 
1. Styret tar rapporten Gis den samiske befolkning en likeverdig spesialisthelsetjeneste? En 

sammenligning av kommunene i virkeområdet for samisk språklov og en kontrollgruppe 
til orientering.  

 
2. Styret er glad for at rapporten viser at kommunene under forvaltningsområdet for samisk 

språklov har en likeverdig spesialisthelsetjeneste som andre tilsvarende kommuner i 
Helse Nord. 

 



3. Styret ber adm. direktør om å utrede behov og tilknytning for 
spesialisthelsetjenestetilbudet til den samiske befolkningen. 

 
 
Bodø, den 19. august 2011 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Trykte vedlegg:  Rapport Gis den samiske befolkning en likeverdig  
   spesialisthelsetjeneste? En sammenligning av kommunene i  
   virkeområdet for samisk språklov og en kontrollgruppe. 
 

Vedlegget er lagt ut på våre hjemmesider – se: 
http://www.helse-nord.no/article77052-1079.html  

 
 
 
 
 
 

http://www.helse-nord.no/article77052-1079.html�
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FORORD 
Den samiske befolkning er en urbefolkning med et særskilt vern. Tidligere undersøkelser har 

avdekket av denne gruppen kan oppleve utfordringer i kontakt med helsetjenesten. Disse 

beskrives ofte som terskel, kø, skranke og kultur utfordringer. Helse- og omsorgs-

departementet (HOD) har derfor gjentatte ganger pålagt Helse Nord RHF å sikre den samiske 

befolkning en tilpasset og likeverdig spesialisthelsetjeneste. Det er utfordrende å dokumentere 

at den samiske befolkning mottar en likeverdig spesialisthelsetjeneste. Dette skyldes at vi 

hverken har eller har anledning til å opprette et register over den samiske befolkningen. I de 

studier som er gjort og her presenteres er derfor kommunene i virkeområdet for samisk 

språklov valgt som et surrogat for den samiske befolkning. Dette da vi har sterke indikasjoner 

på at de er representative for den samiske befolkningen. Likeledes har vi valgt kommuner 

utenfor det tradisjonelle samiske kjerneområdet som kontrollgruppe. 

 

Det er meget gledelig å kunne presentere data fra ulike deler av vår virksomhet som bekrefter 

at Helse Nord RHF sikrer den samiske befolknings rettigheter til en likeverdig 

spesialisthelsetjeneste. Det er tydelig at kjerneverdiene kvalitet, trygghet og respekt også 

gjenfinnes i spesialisthelsetjenesten til denne urbefolkningsgruppen. 

 

Vi er takknemlig for et godt samarbeid med en rekke personer og institusjoner. Nevner kort 

Kreftregisteret ved Milada Småstuen, Solveig Hofvind og Edrun Andrea Schnell, Norsk 

pasientregister (NPR) ved Inger Nybrodahl, Senter for samisk helseforskning ved Universitet 

i Tromsø ved Ann Ragnhild Broderstad, Radiologisk avdeling ved UNN ved Jan Størmer og 

Petter Eldevik. Videre har også samarbeidet med Fred Emil Bjerke og Tordis Høifødt ved 

Allmennpsykiatrisk klinikk ved UNN HF, professor Georg Høyer ved Institutt for 

Samfunnsmedisin ved Det helsevitenskapelige fakultet Universitetet i Tromsø og 

forskningsleder Knut Sørgaard ved Nordlandssykehuset i Bodø. Også SKDE ved statistiker 

Lena Ringstad har bidradd i et av arbeidene og ikke minst har rådgiver i Helse Nord RHF 

Aina Olsen vært en sentral bidragsyter i arbeidet. 

 

En av studiene er allerede publisert, en er under trykking og tre er under vurdering for 

publisering i internasjonale tidsskrift. Resultatene presenteres her i en noe komprimert form. 

 

Fagdirektør Jan Norum  



3 
 

SAMMENDRAG 
Bakgrunn: Gjennom oppdragsdokumentet er Helse Nord RHF gitt et spesielt ansvar for å 

sikre den samiske befolknings rettigheter til en tilpasset og likeverdig spesialisthelsetjeneste 

som den øvrige befolkning. I dokumentet heter det: Helse Nord RHF skal igangsette en 

utredning om behov for og forbruk av spesialisthelsetjenester hos den samiske befolkningen. 

Utredningen må vurdere videre behov og tilknytning for spesialisthelsetjenestetilbudet til den 

samiske befolkningen. Utredningen skal også inkludere rehabilitering og habiliteringsfeltet. 

 

Materiale og metode: Helse Nord har ingen oversikt, tilgang til eller anledning til å opprette 

et register over den samiske befolkning. Med denne bakgrunn kommunene omfattet av samisk 

språklov valgt som surrogat for den samiske befolkning. Disse 8 kommunene ble 

sammenlignet med 11 kystkommuner som tradisjonelt har en meget liten samisk befolkning. 

Befolkningsdata for kommunene (2003-2009) ble innhentet fra Statistisk sentralbyrå. 

Materialet bestod ellers av følgende data for de aktuelle kommuner: 

• Alle innleggelser i psykisk helsevern registrert i Norsk pasientregister (NPR) i 2009-

2010. 

• Alle henvisninger til somatisk helsetjeneste registrert i NPR for perioden 2007-2010. 

• Alle røntgenundersøkelser (CT, MR, ultralyd og konvensjonell røntgen) i 

spesialisthelsetjenesten og private institutt i perioden 2003-2009.  

• Kreftforekomst og bruk av stråleterapi i de aktuelle kommuner registrert i 

Kreftregisteret for perioden 1999-2008. 

• Alle mammografiundersøkelser registrert i Kreftregisteret for perioden 2001-2010 og 

påviste tilfeller av brystkreft for samme periode. 
 

Resultat 

Det var ingen signifikant forskjell i henvisningsrate til somatisk spesialisthelsetjeneste 

mellom de to grupper.  

 

Forbruket av radiologiske tjenester var lavere i den samiske befolkning mht CT, ultralyd og 

radiologiske undersøkelser totalt sett. Derimot hadde de et høyere forbruk av MR. Bruk av 

konvensjonell røntgen viste ingen forskjell mellom gruppene.  
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Den samiske gruppen hadde en signifikant lavere forekomst av kreft (spesielt bryst og 

lungekreft). Det var lik tilgang til stråleterapi når kreftsykdom var påvist. 

 

Til tross for en lavere forekomst av brystkreft var deltakelsen i det nasjonale brystkreft 

screening programmet like god i de samiske språk kommunene som i kontrollgruppen. Det er 

dog påfallende at andelen påviste brystkreft tilfeller i screening programmet var lavere i de 

samiske kommunene (67% mot 86%).  

 

Det ble ikke påvist noen forskjell i hverken innleggelsesfrekvens eller antall dager i 

psykiatrisk sykehus mellom de to gruppene. Det ble heller ikke påvist tegn til økt bruk av 

tvang overfor pasienter fra de samiske språkkommunene. Pasienter fra disse kommunene 

hadde kortere liggetid i sykehus og dette gjaldt spesielt for menn.  

 

Konklusjon 

Analysene har vist at det er all grunn til å anta at kommunene under forvatningsområdet for 

samisk språklov har en likeverdig spesialisthelsetjeneste som andre tilsvarende kommuner i 

Helse Nord. Forskjellen i påvisning av brystkreft i det nasjonale screening programmet bør 

utredes videre. Likeledes bør den kortere liggetiden i psykiatrisk sykehus blant samiske menn 

følges opp.  

 

Vi har ikke analysert data for behandling av rusmiddelavhengige eller for rehabilitering og 

habiliteringsfeltet. Fremover bør det om mulig gjøres analyser på begge de nevnte 

pasientgrupper. 
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1.0 INTRODUKSJON OG BAKGRUNN 
Alle nordmenn har like rettigheter til helsetjenester fra det offentlige uavhengig av etnisk 

tilhørighet (1). Den samiske befolkning utgjør en etnisk minoritet i Norge og er godkjent av 

offentlige myndigheter som et urfolk i landet (2). De har videre et spesielt vern gjennom 

Sameloven. Størrelsen på den samiske befolkning er ukjent, men har blitt anslått til et sted 

mellom 75 000 – 100 000. Estimatene varierer etter hvilke kriteria som benyttes i definisjonen 

av same. Sametingets definisjon er at en same er en person som snakker samisk, eller en av 

foreldrene eller besteforeldrene eller oldeforeldre snakket samisk og at personen i tillegg føler 

seg selv som samisk.  

 

Den samiske befolkning har flere språk (nordsamisk, sørsamisk og lulesamisk) og en egen 

kultur. Tidligere studier har vist at den samiske befolkning på grunn av dette kan oppleve det 

som ofte beskrives som terskel, skranke, kø og kulturutfordringer (3-5). Forskning har 

avdekket at samene oftere er mindre fornøyd med den helsetjeneste som ytes til dem enn 

nordmenn generelt (4). På grunn av dette har helsetjeneste til den samiske befolkning fått en 

spesiell oppmerksomhet (1,6). Dette har særlig blitt synliggjort i oppdragsdokumentet fra 

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) til Helse Nord RHF (1). Her fremkom det i 2010 at 

Helse Nord RHF skal igangsette en utredning om behov for og forbruk av spesialist-

helsetjenester hos den samiske befolkningen. Utredningen må vurdere videre behov og 

tilknytning for spesialisthelsetjenestetilbudet til den samiske befolkningen. Utredningen skal 

også inkludere rehabilitering og habiliteringsfeltet. I oppdragsdokument for 2010 og 2011 

påpekes det at Samiske pasienters rett og behov for tilrettelagte tjenester må etterspørres og 

synliggjøres fra planleggingsfasen, gjennom utredningsfasen, og når beslutninger tas. For 

samiske pasienter må tiltakene ta utgangspunkt i samiske pasienters rett til tilrettelagte 

tjenester med utgangspunkt i samisk språk og kultur. 

 

På denne bakgrunn igangsatte Helse Nord i 2010 en analyse av spesialisthelsetjeneste-tilbudet 

gitt til den samiske befolkningen. Det ble fokusert på spesialisthelsetjenester gitt innen 

somatikk, psykiatri og bildediagnostikk. 
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2.0 MATERIALE OG METODE 
Mens det er omkring 40 norske kommuner som har samisk bosetning er det i Nord-Norge kun 

8 kommuner som er inkludert i administrasjonsområdet for samisk språklov. Disse ble valgt 

som ”samisk gruppe” i vår analyse. Disse kommunene er ”innlandskommuner” i Nord-Norge. 

Til tross for at disse kommunene benytter samisk språk i forvaltningen er andel samer eller 

andel som har samisk som morsmål ukjent.  

 

De ytre kyststrøk av Nord-Norge har tradisjonelt en langt mindre andel av samisk befolkning. 

Elleve av disse kommunene ble valgt ut som en kontrollgruppe. Utvalget var basert på 

beliggenhet, avstand til sykehus, total befolkningsstørrelse og sammensetning, De to 

gruppenes lokalisasjon er vist i Figur 1. Ingen av kommunene hadde sykehus eller en 

sykehusavdeling. Navnene til kommunene på norsk og samisk (når benyttet) var 

 

• Samisk gruppe: Deatnu Tana, Unjárga Nesseby, Porsanger Porsángu Porsanki, 

Kárásjohka Karasjok, Guovdageaidnu Kautokeino, Gáivuotna Kåfjord, Ástávuona 

Lavangen and Divtasvuona Tysfjord.  

• Kontroll gruppe: Lødingen, Bjarkøy, Lebesby, Gamvik, Måsøy, Salangen, Båtsfjord, 

Berlevåg, Nordkapp, Hasvik and Vardø.  

 

Figur 1. Figuren viser lokalisasjon til de samiske språk kommuner og kontrollgruppen. 
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Til tross for at de samiske kommunene benytter samisk språk i sin forvaltning er ikke den 

eksakte andel av befolkningen som benytter samisk klarlagt. En Gallup undersøkelse fra 2000 

kan dog gi oss en pekepinne. Her ble et tilfeldig utvalg av befolkningen i de fem kommunene 

i Finnmark under virkeområdet for samisk språklov og de åtte Finnmarkskommunene i vår 

kontrollgruppe spurt om de snakket samisk. Andelen var henholdsvis 71% og 6%. Dette 

underbygger sterkt vår bruk av de samiske kommunene som et surrogat for den samiske 

befolkning.  

 

2.1  Henvisninger til somatisk spesialisthelsetjeneste – en analyse 

I februar 2011 innhentet vi oversiktsdata fra Norsk pasientregister (NPR) på alle henvisninger 

sendt fra kommunehelsetjenesten til spesialisthelsetjenesten i Helse Nord området for 

perioden 1.januar 2007 til 31. desember 2010. Det ble kun fokusert på henvisninger til 

somatisk spesialisthelsetjeneste. Dataene ble analysert retrospektivt (sett bakover i tid) og de 

to gruppene (samisk gruppe og kontroll gruppe) ble sammenlignet. Det var ikke mulig å gjøre 

en undergruppe analyse av de somatiske henvisningene pga begrensinger i datakvalitet og ulik 

organisering mellom helseforetakene (klinikk/ikke klinikkstruktur, ulike avdelinger).  

Gjennomsnittlig antall innbyggere i de to gruppene i studieperioden (2007-2010) var 18 840 

(51,2%) og 17 987 (48,8%) i den samiske gruppen og i kontrollgruppen. Oversikt er vist i 

tabell 1. Kvinne/mann rate var 0.94 og 0.95 i de to gruppene i tidsperioden. 

 

Tabell 1. Tabellen viser befolkningen i de samiske og kontrollgruppe kommunene i 

undersøkelsesperioden 2007-2010. 

    Inbyggere  

Årstall Samisk gruppe Kontroll gruppe 

2007 18,968 18,208 

2008 18,891 18,043 

2009 18,751 17,849 

2010 18,751* 17,849* 

Mean (2007-2010) 18,840 17,987 

 

*-Antall innbyggere i 2010 var ikke tilgjengelig på undersøkelsestidspunkt. 2009 tall er brukt. 
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2.2  Radiologiske undersøkelser 

De medisinske billeddata har blitt registrert ved hjelp av to forskjellige radiologiske 

informasjonssystem (RIS), henholdsvis DIPS-RIS (38%) og TRIS (62%). Med utgangspunkt i 

disse to RIS ble produksjonsdata for all medisinsk billeddiagnostikk for sykehus og private 

institutt for tidsperioden 2003-2009 analysert. Det ble ekstrahert kun anonymiserte data til 

databasen. Arbeidet ble gjort i januar 2011. En oversikt over innbyggere i tidsperioden er vist 

i tabell 2.  

 

Tabell 2. Tabellen viser befolkningen i perioden 2003-2009 i de aktuelle kommuner. 

 

Samiske kommuner   Innb.2009/2003-2009*  Kontroll gruppe  Innb. 2009/2003-2009*             

Tana   2.951/3.000   Vardø    2.144/2.317 

Nesseby  878/895   Hasvik    970/1037 

Kautokeino   2.971/2.986  Nordkapp   3.180/3.340 

Karasjok   2.786/2.857  Båtsfjord & Berlevåg  3.135/3.306 

Kåfjord    2.236/2.278  Salangen   2.203/2.234 

Porsanger  4.000/4.192   Lebesby, Gamvik & Måsøy 3.666/3.306 

Lavangen  1.023/1.034   Bjarkøy    503/524 

Tysfjord  2.046/2.121   Lødingen   2.242/2.316 

Totalt   18.891/19.363  Totalt    18.043/18.927 

* gjennomsnittsverdi for tidsperioden 

 

Følgende data ble registrert på undersøkelsestidspunkt: Kjønn, alder, bostedskommune, type 

bildediagnostikk (konvensjonell røntgen – KR, computer tomografi – CT, magnetisk resonans 

– MR, ultralyd – UL). Videre ble undersøkelsessted og øyeblikkelig hjelp status (ikke ø-hjelp 

eller ø-hjelp) registrert. Sistnevnte data var kun tilgjengelig for perioden 2005-2009. Det ble 

ikke register “second opinion” vurderinger og ”ikke fremmøte”. Aldersfordeling for 

undersøkelsesperioden ble hentet fra SSB (www.ssb.no) og dataene ble organisert i trinn på 5 

år. Median alder var i gruppen 40-44 år.  

 

http://www.ssb.no/�
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Tabell 3. Tabellen viser antall radiologiske undersøkelser i perioden fordelt på sted. 

Institusjon     Antall undersøkelser 2003-2009 

UNN, Tromsø       80,869 

Hammerfest sykehus      79,333 

Kirkenes sykehus      52,924 

 Troms militære sykehus     21,579 

Harstad sykehus      12,758 

Narvik sykehus       8,957 

Tromsø MR senter       7,061 

Nordlandssykehuset Bodø     6,595 

Nordland Medisinske Senter      3,724 

Specialist health care centre, Alta    3,592 

Spesialist senteret Karasjok     3,212 

UNN, Sonjatun       485 

Nordlandssykehuset Stokmarknes    434 

Nordlandssykehuset Lofoten     131 

UNN Lonyearbyen Svalbard     82 

Helgelandssykehuset Mo i Rana     62 

Helgelandssykehuset Mosjøen     49 

Helgelandssykehuset Sandessjøen    33 

UNN, Finnsnes       8 

 

 

2.3  Kreftforekomst og stråleterapi 

Behov for spesialisthelsetjenester vil blant annet være avhengig av sykeligheten i 

befolkningen. Tidligere undersøkelser har indikert en lavere kreftforekomst i den samiske 

befolkning. Kreftsykdom er den nest vanligste dødsårsak i Norge og medfører et betydelig 

forbruk av helsetjenester. Det var derfor viktig å kartlegge denne sykdommens forekomst i 

våre to grupper. I samarbeid med Kreftregisteret ble aggregerte data for kreftforekomst i de to 

grupper i elleve års perioden 1998-2008 analysert. Befolkningstallet i 1998 og 2008 var i de 

samiske kommunene 20 507 og 18 968, mens kontrollgruppen hadde 21 511 og 18 931. 

Fordelingen mellom kvinner og menn var også i denne periode 0,94 (samisk) og 0,95 

(kontroll gruppe). Fordelingen på ulike aldersgrupper er vist i figur 2. 
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.Figur 2. Figuren viser prosentfordeling av menn og kvinner i forhold til ulike aldersgrupper. 

 
 

Data fra Kreftregisteret ble innhentet i januar 2010. Følgende data ble registrert: Prevalens 

(antall som lever med en kreftdiagnose på et gitt tidspunkt) den 31. januar 1998 og 2008, type 

kreft, alder ved diagnose, Carcinoma in situ (forstadium) i livmorhalsen, borderline svulster i 

eggstokkene og basal celle kreft i huden ble ikke registrert. Videre registrerte vi all 

stråleterapi gitt til kreftpasientene i perioden 1999 til 2008. Eventuell stråleterapi gjennomført 

i andre deler av landet ble også registrert. Tid siden diagnose ble beregnet ved å bruke 

prevalensdata den 31. desember 1998 som basis. 

 

2.4  Deltakelse og funn i Nasjonalt program for brystkreft screening. 

Kreftregisteret er ansvarlig for administrasjon og kvalitetskontroll av det nasjonale brystkreft 

screening programmet. I dette programmet inviteres alle kvinner i alder mellom 50 og 69 år til 

mammografi screening hvert andre år. Det ble startet i fire fylker i 1995-96. I 2005 ble det 

utvidet til å dekke hele landet. Fylkene Troms og Finnmark ble inkludert i programmet i mai 



12 
 

2000 og Nordland fylke ett år senere. Den stasjonære screeningvirksomheten er lokalisert til 

Universitetssykehuset Nord Norge (UNN) i Tromsø og Nordlandssykehuset (NLSH) i Bodø. I 

tillegg er det to mobile enheter (busser).  

 

Vi innhentet data fra databasen til screeningprogrammet og fra databasen til Kreftregisteret. 

Antall personer invitert, antall kvinner møtt frem og egen rapporterte funn av svulst i bryst, 

funn på mammografi og teknisk mangelfull bildediagnostikk ble alle registrert for perioden 

2001 til 2010. Antall påviste brystkrefttilfeller ble innhentet for perioden 2001-2008. Alle tall 

ble gitt for femårsgrupper (50-54 år, 55-59 år, 60-64 år og 65 – 69 år). Forstadier (ductalt 

carcinoma in situ - DCIS) til kreft ble ikke inkludert i analysen.  

 

Det ble i studieperioden 2001-2010 sendt ut 10 122 og 10 358 invitasjoner til kvinner i aktuell 

alder i den samiske gruppen og i kontrollgruppen [vær oppmerksom på at kvinnene ble 

registrert på nytt i hver screeningrunde. I 2009 var det totale antall kvinner i aktuell 

aldersgruppe i de samiske kommunene 2 263 og i kontrollgruppen 2 310 (kilde Statistisk 

sentralbyrå)].  

 

2.5   Innleggelser i psykisk helsevern for voksne 

Alle innleggelser i psykisk helsevern i Norge skal i henhold til lov rapporteres til NPR. I mars 

2011 initierte vi en retrospektiv undersøkelse hvor pasientpopulasjonen var alle over 18 år 

innlagt frivillig eller på tvangsgrunnlag i psykiatrisk sykehus i Nord Norge. De to sykehusene 

var Universitetssykehuset Nord Norge (UNN) i Tromsø (tidligere Åsgård sykehus) og 

Nordlandssykehuset (NLSH) i Bodø (tidligere NPS). Vi registrerte også lengde på opphold i 

psykiatrisk sykehus. Perioden fra 1.januar 2009 til 31. desember 2010 ble benytter.  

 

Dataene ble analysert med fokus på kjønn, alder, bostedskommune og helseforetaks-

tilhørighet. Målet var å avdekke om det var forskjeller i innleggelsesfrekvens og bruk av 

tvang samt lengde av sykehusopphold mellom de to gruppene (samisk og kontrollgruppe).  

 

2.6  Statistiske analyser og autorisasjon. 

Microsoft Excel versjon 2002 ble benyttet til alle databasene og delvis for statistiske analyser. 

For enkelte av studiene ble også Statstical Package for Social Science (SPSS) versjon 16.0 

benyttet til analyser. Alle data fra NPR var anonymisert og ble for henvisningsstudien 

overført til Senter for Klinisk Dokumentasjon og Evaluering (SKDE) for analyse og for 
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innleggelser i psykisk helsevern overført til Helse Nord RHF. Karakteristika for kommunene i 

Nord Norge mht befolkningens alders- og kjønns sammensetting ble hentet fra Statistisk 

sentralbyrå (www.ssb.no), Sammenligning mellom de to gruppene (samisk og kontroll 

gruppe) var basert på aldersjusterte rater. Delvis ble enveis analyse av varians (one-way 

ANOVA) benyttet og delvis t-test og Chi-kvadrat metoden. Signifikans var satt til 5% og alle 

tester ble utført tosidig. Alle analyser ble gjort retrospektivt (sett bakover i tid). Der 

forholdstall ble benyttet var verdiene for totalbefolkningen i Nord Norge satt lik 1,0.   

 

Siden alle studier er gjort som kvalitetsstudier uten tilgang på individuelle 

pasientidentifiserbare data har godkjenning fra Regional Etisk Komité (REK) for medisinsk 

forskningsetikk ikke vært nødvendig. Det samme gjelder for godkjenning fra Norsk 

Samfunnsvitenskapelig Datatjeneste (NSD).  

 

 

3.0  RESULTATER 
3.1   Henvisninger til somatisk spesialisthelsetjeneste (7) 

I løpet av fireårsperioden (2007-2010) ble det totalt for hele nord Norge sendt totalt 504 292 

henvisninger fra primærhelsetjenesten til spesialisthelsetjenesten. Ni prosent (45 643) av disse 

var fra primærhelsetjenesten i de to studiegruppene. Fordelingen var samiske kommuner – 

23093 henvisninger (50.6%) og kontroll gruppe kommuner 22541 henvisninger. Detaljer er 

vist i Tabell 4. Det var overvekt av kvinner blant henvisningene i begge grupper (samisk 

57,7% og kontroll gruppe 57,2%). Kvinne/mann forholdet var henholdsvis 1,45 og 1,41. 

 

Den totale henvisningsrate var lavere i den samiske befolkning. Den aldersjusterte raten per 

1.000 innbyggere var 280 og 305. Denne forskjellen var ikke signifikant (P = 0.624) 

forskjellig. De fleste henvisninger var i aldersgruppen 16-66 år (70%) og 

henvisningshyppigheten var størst i aldersgruppen 16-49 år.  

 

Selv om henvisningsraten i den samiske befolkning var litt lavere enn i kontrollgruppen var 

den mest slående forskjellen de interkommunale variasjoner innad i gruppene. Det var en 

faktor på 2 i forskjell mellom kommunen med lavest og høyest henvisningsrate (Lavangen - 

Kautokeino og Bjarkøy - Båtsfjord) i begge grupper. Detaljer er vist i figur 3.  

 

http://www.ssb.no/�
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Tabell 4. Tabellen viser antall henvisninger fordelt på kjønn fra de samiske språkkommunene 

og kontrollgruppen.  

 Samisk gruppe   Kontrollgruppe   

Årstall Kvinner Menn Totalt Kvinner Menn Totalt 

2007 3,355 2,583 5,938 3,171 2,332 5,503 

2008 3,484 2,333 5,817 3,276 2,293 5,569 

2009 3,245 2,435 5,68 3,28 2,568 5,848 

2010 3,241 2,417 5,658 3,177 2,444 5,621 

Mean 3,331 2,442 5,773 3,226 2,409 5,635 

Total 13,325 9,768 23,093 12,904 9,637 22,541 

 

To tredeler av henvisningene ble sendt til Helse Finnmark og en tredel til UNN i begge 

gruppene. Det var her ingen forskjell mellom kjønnene. Dette indikerer at fastlegene i de 

aktuelle kommuner er lojale mot sitt lokalsykehus.  

 

Figur 3. Figuren viser gjennomsnittlig alders og kjønnsjustert henvisningsratio for de ulike 

kommuner. Helse Nord er satt til 1,0. De samiske språkkommunene er merket med *.  
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3.2  Radiologiske undersøkelser 

Det ble i den 7 år lange undersøkelsesperioden avdekket totalt 278 832 undersøkelser i de to 

grupper og de fordelte seg på den samiske gruppen med 136,688 og kontrollgruppen med 

142 144 undersøkelser, En grov oversikt er tidligere vist i tabell 3. Konvensjonell røntgen 

(KR) og computer tomografi (CT) var de to modaliteter som oftest ble benytter. De utgjorde 

henholdsvis 55% og 24% i den samiske gruppen og 56% og 25% i kontroll gruppen. Detaljer 

er vist i tabell 5. Undersøkelsessted var i henhold til pasientens bosted. Det var kun 

.         

Tabell 5. Tabellen viser antall undersøkelser fordelt på modalitet i den samiske og kontroll 

gruppen. 

Modalitet  Samisk gruppe    Kontroll gruppe    

   Undergruppe Undersøkelser %  Undersøkelser %  Total rate/1,000/year 

 

KR  Total  75995  55.6  78607  55.3  576.8 

  Female 40898    43376   

 Male  35097    35231   

CT  Total  32500  23.8  35417  24.9  253.4 

 Female  15633    17666 

 Male  16867    17751  

MR  Total  13824  10.1  12879  9.1  99.6 

 Female  7226    6809  

 Male  6598    6070  

UL  Total  14369  10.5  15241  10.7  110.5 

  Female  8657    9312 

 Male  5712    5929 

Totalt   136 688  100  142 144 100   

(KR = konvensjonell radiografi, CT = komputer tomografi, MR = magnet resonans, UL = ultralyd). 

 

en liten forskjell i andel ø-hjelp mellom gruppene (samisk – 31,1%, kontroll gruppe 34,7%). 

Totalt antall undersøkelser i perioden per 1000 innbyggere var 1 008 (samisk) og 1 073 

(kontroll gruppe). Forskjellen var statistisk signifikant. De fleste undersøkelser ble gjort på 

pasienter i aldersgruppen 75-85 år. 
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Konvensjonell røntgen (KR) ble benyttet likt i begge grupper (P = 0.855). Undersøkelsesraten 

for KR økte med alder og nådde maksimum ved alder over 90 år. CT ble benyttet hyppigst av 

befolkningen i kontrollgruppen (P<0.0001). Antall undersøkelser per 1000 innbyggere var 

240 og 267 i de to grupper. Forskjellen var størst blant kvinner (238 vs 273 og 241 vs 262). 

Også CT ble benyttet mest på eldre pasienter og maks punkt var i aldersgruppen 75-79 år. MR 

ble benyttet mer i den samiske befolkning (P<0.0001) og langt hyppigere i yngre 

aldersgrupper. Modaliteten nådde maksimum i aldersgruppen 55-59 år. Den ble hyppigere 

brukt blant kvinner (antallet undersøkelser per 1000 innbyggere 110 og 105). Tilsvarende tall  

 

Tabell  6. Tabellen viser undersøkelsesrate for konvensjonell radiografi (KR), computer 

tomografi (CT), magnetisk resonans (MR) og ultralyd (UL) fordelt på de to gruppene.  

 

Modalitet  Undergruppe  Rate Stand Rate SD StandRate P-verdi 

Alle modaliteter Samiske menn  919 979  3.6  p<0.0001 

Ikke-samiske menn 958 968  3.8 

Samiske kvinner 1103 1107  4.1  p<0.0001* 

Ikke-samiske kvinner  1193 1136  4.3 

CR   Samiske  561 576  2.03  p=0.855 

Ikke-samiske   593 577  2.12 

CT   Samiske  240 248  1.33  p<0.0001* 

Ikke-sami ske  267 258  1.42 

MR   Samiske  102 103  0.87  p<0.0001* 

Ikke-samiske   97 96  0.86 

US   Samisk   106 109  0.88  p=0.003* 

Ikke-samisk   115 112  0.93 

Rate = rate/1,000 innbyggere, SD = standard deviasjon, * = statistisk signifikant forskjell 
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for hele populasjonen var 94 og 90 undersøkelser per 1000 innbyggere. Ultralys undersøkelser 

(UL) var vanligst hos kvinner (kvinner/menn = 1,6) i begge grupper og hyppigst brukt i 

kontroll gruppen (P<0.0001). Maksimum ble påvist i aldersgruppen 75-85 år. En oversikt er 

vist i Tabell 6.  

 

3.3   Kreftforekomst og stråleterapi (8) 

Totalt ble det påvist 875 og 1 071 krefttilfeller i den samiske og i kontrollgruppen. Den årlige 

forekomsten (innsidens raten) per 100 000 innbyggere var 246,3 og 273,6 (RR 0,88). Dette 

dokumenterer en klart lavere kreftforekomst i den samiske gruppen. Bryst, lunge, tykktarm og 

prostatakreft var de vanligste kreftformene. Den samiske befolkning hadde spesielt en lavere 

forekomst av bryst (RR 0,82) og lungekreft (RR 0,55 for kvinner og 0,64 for menn. Detaljer 

er vist i Tabell 7. 

 

Tabell 7. Tabellen viser kreft innsidens (årlig nye tilfeller) i den samiske og kontroll gruppen.  

Samiske språkkomuner Kontroll gruppe    Ratio 

 No. Ald.j.# 95%CI  No Ald. j.# 95%CI        (#/#) 95%CI 

___________________________________________________________________________ 

Insidens  kvinner  

Total 415 246.3 222.0-270.4 499 273.6 246.8-300.4 0.90* 0.82-0.98* 

Colon 41 19.8 17.9-21.7 45 18.5 16.7-20.3 1.07 0.96-1.19 

Lung 32 18.7 16.9-20.5 57 34.0 30.7-37.3 0.55* 0.52-0.58* 

Breast 80 54.8 49.4-60.2 107 66.6 60.1-72.8 0.82* 0.76-0.89* 

Insidens menn 

Total 460 269.0 242.4-295.4 572 306.8 276.7-336.9 0.88* 0.81-0.96* 

Colon 33 19.4 17.5-21.3 41 21.0 18.9-23.1 0.92 0.84-1.00 

Lung 67 36.6 33.0-40.2 115 57.2 51.6-62.8 0.64* 0.60-0.68* 

Prost. 116 61.2 55.3-67.1 113 54.3 49.0-59.6 1.13* 1.01 

 
#-ald.j. = aldersjusterte rater per 100,000 *-statistisk signifikant forskjell (P < 0.05).  

CI = konfidens intervall 

Prost. = prostata 
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Fem års overlevelsen var lik i begge grupper og bedre for kvinner enn for menn. Tallene for 

kvinner og menn var i den samiske gruppen 43,6% og 63% og i kontrollgruppen 45,7% and 

56,2%.  

 

Andelen av kreftpasientene som fikk stråleterapi under undersøkelsesperioden var 28% i 

begge grupper. Lindrende stråleterapi var mindre brukt i den samiske gruppen (36% mot 

46%). Dette skyldes mest trolig en lavere forekomst av lungekreft. Lungekreftpasienter er ofte 

kandidater for lindrende strålebehandling. 

 

 

3.4  Deltakelse og funn i Nasjonalt program for brystkreft screening. 

Deltakelsesandelen i Nord Norge var 81% (192 237 fremmøtte). Fremmøteprosenten i den 

samiske gruppen var 78% (7 923 kvinner) og 75% (7 862 kvinner) i kontrollgruppen.  

Forskjellen var ikke signifikant forskjellig. Tilbake kallelse raten var lavere i den samiske 

gruppen og tallene var 2,4% og 3,3%. Tilbake kallelse på grunn av funn på mammografi var 

den vanligste årsaken til innkalling på nytt og utgjorde 1,9% og 2,7% av alle undersøkelser. 

Forskjellen var statistisk signifikant (P = 0.01). Detaljer er vist i tabell 8.  

 

Tabell 8. Fremmøte, tilbake kallelser og påvist kreft i den samiske og kontrollgruppen. 

  

Samisk gruppe 

 
 50-54 år 55-59 år 60-64 år 65-69 år Totalt 

N=2653 N=2892 N=2492 N=2085 N=10122 

 n % n % n % n % n % 

Fremmøte  1990  75.0  2319   80.2  2000   80.3  1614   77.4  7923   78.3 

Tilbake kallelse           2.4 

Positiv mammografi 53    2.7 38    1.6 35  1.7 22    1.4 148  1.9 

Tekniske årsaker 6    0.3 5    0.2 2  0.1 3    0.2 16  0.2 

Egenpåvist svulst  11    0.6 3    0.1 7  0.3 5    0.3 24  0.3 

Påvist kreft           

  Screening påvist  9    0.5 7    0.3 6    0.3 4    0.3 26  0.3 

PPV- 1†        17.0       18.4      17.1         13.6          16.9 
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Kontroll gruppe 

 N=2,778 N=3,026 N=2,531 N=2,023 N=10,358 

 n % n % n % n % n % 

Fremmøte 2,098  75.5 2,327 76.9* 1,897  74.9* 1,441  71.2* 7,762  74.9* 

Tilbake kallelse          3.3 

  Positiv mammografi 77 3.7 56 2.4 35  1.8 38  2.6 206   2.7* 

  Tekniske årsaker 8 0.4 6  0.3 6  0.3 4  0.3 24   0.3 

  Egenpåvist svulst  11 0.5 10  0.4 1  0.1 2  0.1 24   0.3 

Påvist kreft           

  Screening påvist  10 0.5 10  0.4 6  0.3 12 0.8* 38   0.5 

PPV- 1†        13.0         17.9        17.1      31.6       18.4 

*Chi square p-value< 0.05 betwen Sami and Non-Sami populations 
† Positive Predictive Value-1: invasive breast cancers detected among women recalled due to mammographic 

findings 

 

 

Tabell 9. Tabellen viser brystkreft tilfeller påvist i screening programmet (2001-2008). 

Aldersgruppe Bryst kreft Samisk Kontroll  Totalt 

50-54 years Alle bryst cancere 14 13 27 

 Påvist i programmet 9 (64%) 11 (85%) 20 (74%) 

55-59 years Alle bryst cancere 15 12 27 

 Påvist i programmet 9 (60%) 11 (92%) 20 (74%) 

60-64 years Alle bryst cancere 5 4 9 

 Påvist i programmet 4 (80%) 4 (100%) 8 (89%) 

65-69 years Alle bryst cancere 5 15 20 

 Påvist i programmet 4 (80%) 12 (80%) 16 (80%) 

Total  Alle bryst cancere 39 44 83 

 Påvist i programmet 26 (67%) 38 (86%) 64 (77%) 
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Det totale antall brystkrefttilfeller som ble registrert i Kreftregisteret i perioden 2001-2008 var 

83 tilfeller (samiske gruppe – 39 tilfeller, kontroll gruppe 44 tilfeller) og 64 av disse ble 

avdekket gjennom mammografi screening programmet (samiske gruppe 26 tilfeller, kontroll 

gruppe 38 tilfeller). Den samiske gruppen opplevde således en deteksjonsrate på 67% mens 

den var 86% i kontrollgruppen.  Denne forskjellen var ikke signifikant forskjellig (P = 0.08). 

Antall tilbakekallinger i den samme perioden var 159 og 216 i de to grupper. Dette gir en 

positiv prediktiv verdi på 14% i begge grupper. Detaljer er vist i tabell 9.  

 

2.5   Innleggelser i psykisk helsevern for voksne 

Det var totalt 1 785 innleggelser (samisk gruppe 825, kontroll gruppe 960) i psykiatrisk 

sykehus i studieperioden. De utgjorde totalt 30 482 dager i sykehus (samisk gruppe 14 028) 

og kontrollgruppe 16 454 dager). Middeltallet for innleggelser i de samiske kommunene per 

10 000 innbyggere var 219 (variasjon 34-317) mens tallet i kontrollgruppen var 247 (variasjon 

134-657). Det tilsvarende tall for antall døgn i psykiatrisk sykehus var 7 432 (variasjon 1 466 

– 11 241) og 7 122 (variasjon 3 515 – 22 755 døgn). Gjennomsnittstall er vist i tabell 10. 

Både den samiske og kontrollgruppen hadde en høyere innleggelsesrate (1,62 og 1,95) og rate 

for antall døgn i sykehus (1,40 og 1,69) enn tallet for Helse Nord generelt (satt lik 1,0). Det 

var ingen signifikant forskjell mellom den samiske og kontrollgruppen (P = 0.26 og P = 0.27). 

 

Tabell 10. Tabellen viser totalt antall innleggelser (frivillig og tvang) og antall dager i 

sykehus i absolute tall og i gjennomsnitt/10.000 innbyggere. M.h.t rate var Helse Nord satt til 

1,0.  

 
Gruppe 

 
Innl. Innl./10000 Ratio DiS DiS/10000 Ratio 

 
Helse Nord Totalt 12,237 178.8 1.00 242,148 3,537 1.00 

 
Kvinner 6,590 192.5 1.00 128,661 3,759    1.00 

 
Menn 5,615 164.0 1.00 111,498 3,257 1.00 

Sami sk gruppe Total 825 290.4 1.62 14,028 4,938 1.40 

 
Kvinner 480 350.0 1.82 7,771 5,666 1.51 

 
Menn 344 234.1 1.43 6,248 4,252 1.31 

Kontroll  gruppe Total 960 349.3 1.95 16,454 5,987 1.69 

 
Kvinner 485 362.7 1.88 9,375 7,011 1.87 

 

Menn 
 

475 
 

336.6 
 

2.05 
 

7,079 
 

5,017 
 

1.54 
 

Innl. = innleggelse, DiS = dager i sykehus 
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Ratio 

Days in 

hospital DiH/10,000 Ratio 

Det var en kvinnedominans med en kvinne/mann ratio på 1,54 (samisk) og 1,08 

(kontrollgruppe). For dager i sykehus (DiS) var ratio henholdsvis 1,33 og 1,40.  

 

Totalt 109 og 115 av innleggelsene og 921 og 1551 dager i sykehus var relatert til en eller 

annen form for tvungen observasjon eller tvungen behandling. Menn ble oftere behandlet med 

tvang (Kvinne/mann ratio: Samisk – 0,85, kontroll gruppe – 0,68). Mens det var en 

kvinnedominans i antall dager i sykehus i den samiske gruppen (kvinne/mann ratio – 1,06) var 

det en mannsdominans i kontrollgruppen (mann/kvinne ratio 0,45). De samiske menn hadde 

således kortere opphold i sykehus enn menn i kontrollgruppen.  

 
 
Tabell 11. Tabellen viser antall innleggelser og dager i sykehus som inkluderer en eller annen 
form for tvang. Tall er også gitt for antall per 10 000 innbyggere. M.h.t ratio ble Helse Nord 
satt til 1,0.    
 
 
Gruppe 

 
Innl. Innl./10000 Ratio DiS DiS/10000 Ratio 

 
Helse Nord Totalt 1850 27.0 1.00 64269 939 1.00 

 
Kvinner 805 23.5 1.00 27564 805 1.00 

 
Menn 1045 30.5 1.00 36705 1072 1.00 

Samisk gruppe Totalt 109 38.4 1,42 2617 921 0.98 

 
Kvinner 52 35.4 1.51 1389 945 1.17 

 
Menn 57 41.6 1.36 1228 895 0.83 

Kontroll gruppe Totalt 115 41.8 1,55 4262 1551 1,65 

 
Kvinner 48 34.0 1.45 1364 967 1.20 

 

Menn 
 

67 
 

50.1 
 

1.64 
 

2898 
 

2167 
 

2.02 
 

Innl. = innleggelser, DiS = Dager i sykehus 
 
 
Den gjennomsnittlige varighet av opphold (frivillig og tvang) var 17 dager i begge grupper. 

Når en eller annen form for tvang ble brukt var gjennomsnittlig opphold 24 dager (samisk) og 

37 dager (kontroll gruppe). Det var ingen forskjell i reinnleggelsesrate innen 30 dager.  

 

Andel epikriser sendt innen syv dager var tilnærmet lik i begge grupper. Andelen var 

henholdsvis 78% (samisk) og 70% (kontroll gruppe).  
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3.0  OPPSUMMERING OG KONKLUSJON 
Analysene har vist at det er all grunn til å anta at kommunene under forvatningsområdet for 

samisk språklov har en likeverdig spesialisthelsetjeneste som andre tilsvarende kommuner i 

Helse Nord.  

 

Henvisningsraten til somatisk spesialisthelsetjeneste var lavere, men ikke signifikant 

forskjellig fra kontrollgruppen.  

 

Forbruket av radiologiske tjenester var klart lavere i den samiske befolkning mht CT, ultralyd 

og radiologiske undersøkelser totalt sett. Derimot hadde de et høyere forbruk av MR. Bruk av 

konvensjonell røntgen viste ingen forskjeller mellom gruppene. Denne forskjellen kan 

forklares i en lavere kreftforekomst (CT og ultralys brukes ofte i diagnostikk og oppfølging av 

kreftsykdom). Det kan også ha årsaker i forskjeller i forekomst av ortopediske lidelser (MR 

brukes mye i diagnostikk av ortopediske lidelser). Dette har vi ikke analysert, men et høyere 

forbruk av MR i den samiske befolkning kan indikere dette.  

 

En litt lavere henvisningsrate i den samiske befolkning er forenlig med en påvist lavere 

forekomst av kreft. En lik tilgang til stråleterapi når kreftsykdom var påvist indikerer sterkt at 

de samiske språk kommunen får en likeverdig tjeneste mht stråleterapi. 

 

Til tross for en lavere forekomst av brystkreft var deltakelsen i det nasjonale brystkreft 

screening programmet like god i de samiske språk kommunene som i kontrollgruppen. Det 

var dog påfallende at andelen påviste brystkreft tilfeller i screening programmet er lavere i de 

samiske kommunene. Tallene her er små, men det er grunn til å analysere dette videre. 

Skyldes det tilfeldigheter eller spesielle forhold knyttet til brystkreft i den samiske 

befolkningen?  

 

Det ble ikke påvist noen forskjell i hverken innleggelsesfrekvens eller antall dager i sykehus 

mellom de to gruppene. Det ble heller ikke påvist tegn til økt bruk av tvang overfor pasienter 

fra de samiske språkkommunene. Pasienter fra disse kommunene hadde kortere liggetid i 

sykehus og dette gjaldt spesielt for menn. Vi har ingen god forklaring på denne forskjellen og 

det bør gjøres analyser for å avklare om samiske menn får en like tilfredsstillende behandling 

som menn i kontrollgruppen til tross for kortere liggetid. 
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Vi har ikke analysert data for behandling av rusmiddelavhengige eller for 

rehabilitering/habilitering. Det har vært utfordrende å finne gode datakilder for disse to 

områdene. Det ble gjort et forsøk på å analysere data fra koordineringsenheten i Narvik 

(KORUS), men disse data var i stor grad summarisk og ga ikke mulighet for dybdeanalyser.  

 

Fremover bør det gjøres analyser på begge de nevnte pasientgrupper og Helse Nord RHF vil 

fortsette å se på mulige datakilder for analyser på disse områdene.      
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