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Styresak 24-2016/1 Brev fra Samisk legeforening av 11. februar 2016 

ad. utbygging av Samisk helsepark i Karasjok 
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Sámi Doaktáriid Searvi                              Samisk legeforening 

 
 
        12. februar 2016 

 
 
Adm. Direktør Lars Vorland, Helse Nord 
 

Utbygging av Samisk helsepark i Karasjok 
 
Det vises til styringsdokument for Samisk helsepark som skal fremlegges for styret i Finnmarkssykehuset HF 
11. februar 2016: 
http://www.finnmarkssykehuset.no/getfile.php/Finnmarkssykehuset%20INTERNETT/Styresaker/Styresaker%2
02016/Sak%2011%20-%20Styringsdokument%20Samisk%20helsepark.pdf 
 
Fra samisk synspunkt er dette et dokument som skisserer løsninger som er helt uakseptable. Jeg er også kjent 
med at Sametinget har sendt brev til styrelederne i Helse Nord og Finnmarkssykehuset HF. 
 
Ved å fremme et slikt forslag viser administrasjonen og styre i Finnmarkssykehuset en arroganse som en må 
langt tilbake til 1950-60 årene for å finne maken til i forhold til etablering av samiske institusjoner.  Dette 
forslaget tar ikke hensyn til at det finnes organer og organisasjoner som kjenner behovene for forbedrete 
helsetjenester for samiske pasienter og som besitter kompetanse til å være rådgivere og også bidra i beslutninger 
for å skape pikeverdige spesialisthelsetjenester. Det fremmes et forslag som er klart i konflikt med signaler fra 
sentrale helsemyndigheter, senest Nasjonal helse og sykehusplan. Dette forslaget er også klart i strid med de 
anbefalinger som flere partssammensatte utvalg kom med i 2014. I disse utvalgene satt det samiske 
representanter, og de arbeidet seriøst med å fremme forslag til løsningen som ville sikre samiske  pasienter 
likeverdige spesialistlisthelsetjenestetilbud.  De som har utarbeidet foreliggende forslag synes ikke å bry seg om 
annet enn å sikre at Hammerfest sykehus skal kunne ha nok å gjøre etter at Alta nærsykehus er etablert. 
 
 
 4.4 Definisjon av samisk helsepark Med samisk helsepark menes det somatiske tilbudet som skal tilbys i 
Karasjok for den samiske befolkningen. Tilbudet skal utvides i henhold til styrevedtak fra desember 2015 og ses 
i sammenheng med tilbudene som tilbys til den samisk befolkningen ved våre sykehus i Kirkenes og Hammerfest 
basert på vedtatte planer for utbyggingen av disse. 
 
4.6 Rammer og forutsetninger • Oppdragsdokument fra HOD • Tidligfaseveileder for sykehusbygg • Lov om 
spesialisthelsetjenesten • Pasient- og brukerrettighetsloven • Lov om helseforetak • Sluttrapport fra 
arbeidsgruppe Samisk helsepark i SU • Sameloven paragraf 3.5 • Fritt sykehusvalg/fritt behandlingsvalg. 
 
Det er grunn til å spørre hvilken kompetanse  administrasjonen og styret i Finnmarkssykehuset har til å vurdere 
samiske pasienter behov. De har aldr klart å etablere spesialisthelsetjenester fundert på samisk språk- og 
kulturkompetanse, og det er liten grunn til å tro at de klarer det i framtida med den holdning de legger til grunn 
mht hva Samisk helsepark skal være. De utelater i sitt saksforelegg at de tjenester som SANKS yter og som 
Finnmarsklinikken yter helt fra starten på den prosessen har vært regnet som del av Samisk helsepark. Selv om 
personer tilknyttet miljøet og kampen omkring sykehusutbygging i Alta hele tiden har hatt som mål å kvele 
ideen om Samisk helsepark, regnet vi med at vi skulle slippe den omkampen for n´te gang. 
 
Med det oppdragsdokumentet og de klare føringer som Helse Nord har fått gjennom Nasjonal helse og 
sykehusplan, forventer vi at Helse Nord setter ned foten og forteller Finnmarkssykehuset  helt tydelig hvilket 
mandat de har og ikke har. 
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http://www.finnmarkssykehuset.no/getfile.php/Finnmarkssykehuset%20INTERNETT/Styresaker/Styresaker%202016/Sak%2011%20-%20Styringsdokument%20Samisk%20helsepark.pdf
http://www.finnmarkssykehuset.no/getfile.php/Finnmarkssykehuset%20INTERNETT/Styresaker/Styresaker%202016/Sak%2011%20-%20Styringsdokument%20Samisk%20helsepark.pdf


Det beste ville være om denne saken ble stoppet for behandling i Finnmarkssykehusets styre i morgen. 
 
I styrevedtaket fra 2. desember 2015 var det tatt forbehold om godkjenning av Helse Nord. Har det skjedd slik 
godkjenning?  
 
 
 

For Samisk legeforening, 
 
 
 

Ole Mathis Hetta (sign) 
leder 
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