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Oppdragsdokumentet for 2017 - presisering av oppdrag til Helse Nord 

Helse- og omsorgsdepartementet viser til oppdragsdokumentet for 2017:  

"Helse Nord RHF skal bygge opp tilstrekkelig kompetanse og kapasitet til å tilby alle barn 

som avhøres ved Statens barnehus, medisinsk undersøkelse ut over de kliniske 

rettsmedisinske undersøkelsene som rekvireres av politiet. Dette er en del av de regionale 

helseforetakenes sørge for-ansvar. Undersøkelser som ikke krever spesialisert utstyr, skal 

foretas på barnehuset. Helse Nord RHF skal innen 1. mai levere en plan for oppbygging av 

kompetanse og kapasitet. Planen skal beskrive hvordan kapasiteten kan styrkes gjennom 

bruk av sosialpediatere og annet helsepersonell, herunder sykepleiere." 

 

Som kjent vil det bli etablert en underavdeling av Statens barnehus Tromsø i Kirkenes. Vi 

viser blant annet til rapport: Prosjektplan Statens barnehus Tromsø, avdeling Finnmark og til 

dialog med Helse Nord om saken. 

 

Medisinske undersøkelser ved underavdeling av Statens barnehus Tromsø - utredning 

HOD støtter arbeidsgruppas anbefaling om å etablere en underavdeling av Statens barnehus 

Tromsø i Kirkenes. Dette for å sikre at barn og deres følge fra øst i Finnmark får en kortere 

reisevei. Barn vest i fylket vil, i tråd med arbeidsgruppas anbefaling, fortsatt reise til avhør og 

medisinske undersøkelser i Tromsø, som før. 

 

Underavdelingen i Kirkenes vil fra oppstart ikke ha medisinsk personell tilknyttet tilbudet. Det 

betyr at barna i en overgangsperiode vil måtte reise til Tromsø som har kompetanse i å 

foreta de medisinske undersøkelsene. 

 

Helse Nord vil i oppdragsdokumentet for 2018 bli bedt om å utrede hvordan 

Universitetssykehuset i Tromsø (UNN) kan bygge opp et tilbud hvor de ambulerer (rykker ut 
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med erfaren barnelege som har kompetanse i sosialpediatri) dersom særskilte behov tilsier 

det. Dette med utgangspunkt i hva som er best for barnet. Målet vil derfor være at det på sikt 

vil være mulig å foreta medisinske undersøkelser på underavdelingen i Kirkenes. Vi legger til 

grunn at oppdraget kan forberedes allerede nå.  

 

Med hilsen 

 

 

Cathrine Meland (e.f.) 

ekspedisjonssjef 

 

 

Cathrine Dammen 

avdelingsdirektør 

 
 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 
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Oppdragsdokument for 2017 - presisering av oppdrag Helse Nord RHF 

Helse- og omsorgsdepartementet viser til oppdragsdokumentet til Helse Nord for 2017 hvor 

det framgår at "Samiske pasienters rett til og behov for tilrettelagte tjenester må etterspørres 

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

 

Samisk helsepark 

Vi viser til at Helse Nord RHF er tillagt et særlig ansvar for å sørge for likeverdige 

spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen. Helse Nord skal ivareta strategisk 

videreutvikling av spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen innenfor de rammer 

og prinsipper som framgår av Nasjonal helse- og sykehusplan. Helse Nord ivaretar 

nødvendig samhandling og koordinering med øvrige helseregioner, slik at den samiske 

befolkningens behov for spesialisthelsetjenester blir godt ivaretatt, og at kompetanse om 

samisk helse, kultur og språk blir gjort tilgjengelig også i andre deler av landet.  

 

Styret i Helse Nord behandlet idé- og konseptrapport med plan for oppstart av forprosjekt for 

Samisk Helsepark i mai 2017, på bakgrunn av styrebehandling i Finnmarkssykehuset HF i 

april 2017. Dette er et arbeid som har pågått over lengre tid. Av styresaken går det blant 

annet fram at administrerende direktør i Helse Nord mener arbeidet med realiseringen av 

Samisk Helsepark har tatt for lang tid.  

 

Helse- og omsorgsdepartementet legger vekt på betydningen av å få etablert Samisk 

Helsepark. Helse Nord RHF bes derfor, som ledd i sitt ansvar for å sørge for likeverdige 

spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen, om å ta et særskilt ansvar for framdrift 

av prosjektet. Helse Nord RHF bes i denne sammenheng også om å ha et særskilt fokus på 

at utviklingen av helseparken og miljøet rundt denne på en hensiktsmessig måte sikrer en 
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kompetanseutvikling som bygger opp under det ansvaret Helse Nord har for å sørge for 

likeverdige spesialisthelsetjenester til hele den samiske befolkningen i Norge. 

 

Med hilsen 

 

 

Målfrid Bjærum (e.f)                                                     Cathrine Meland (e.f) 

ekspedisjonssjef                                                          ekspedisjonssjef 

 

  

 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 
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