
Spesialisthelsetjenester til den 
samiske befolkningen – strategi, 
status og perspektiver
Romsa / Tromsø 27. oktober

Tone Amundsen



Strategidokumentet



Strategidokumentet ble styrebehandlet 
august 2020 
• Styret konkluderer med at det kreves en 

betydelig kompetanseheving i 
spesialisthelsetjenesten for å sikre at 
samiske pasienter får et tilfredsstillende 
tilbud. Helse Nord RHF vil i samarbeid med 
Finnmarkssykehuset HF – Sámi klinihkka
sette i gang et snarlig arbeid for å øke 
kvalitet og kompetanse i 
spesialisthelsetjenesten.

• Styret ber administrerende direktør om å 
iverksette tiltak raskt i samarbeid med 
Finnmarkssykehuset HF - Sámi klinihkka, 
og se på hvilke ressurser som må til for å 
få dette gjennomført.



Vi er i gang!

«Vi vet at samiske pasienter kan 
møte utfordringer hos oss i 
spesialisthelsetjenesten på grunn 
av manglende kunnskap om 
samisk språk og kultur» 

Cecilie Daae



Strategipunkt 3: utvikle kompetanse om samisk 
språk og kultur i spesialisthelsetjenesten

• Regional arbeidsgruppe, leverer rapport november 2021

• Interregional arbeidsgruppe, leverer rapport juni 2022



Regional arbeidsgruppe 

• Tone Amundsen Helse Nord RHF
• Amund Peder Teigmo Finnmarkssykehuset HF
• Ellen Kalstad Sámi klinihkka/Finnmarkssykehuset HF
• Inger Lise Ebeltoft UNN HF
• Helge Pettersen Sykehusapotek Nord HF
• Sissel Eidhammer Nordlandssykehuset HF
• Sidsel Forbergskog Helgelandssykehuset HF
• Sara Bergstrøm Oskal Samisk legeforening
• Ester Fjellheim RBU
• Ann-Mari Jenssen Konserntillitsvalgte



I Helse Nord har vi begynt å iverksette tiltak, selv om 
rapport/tiltaksplanen ikke er ferdig utarbeidet

• Alle helseforetakene i Helse 
Nord har opprettet egnene 
ressursgrupper som skal arbeide 
med å sikre kvalitet og utvikle 
kompetanse om samisk språk og 
kultur

• Det foregår et kartleggingsarbeid 
og utarbeides tiltaksplaner i 
hvert HF om hvilke tiltak som er 
nødvendig å sette inn



Finnmarkssykehuset HF

• Sámi klinihkka har en unik 
kompetanse og bistår de andre 
Helse foretakene 

• Finnmarkssykehuset HF har 
opprettet stillinger i henhold til 
strategidokumentet:

• Ofelaš – erfaringskonsulent 

• Geriatriteamet er på plass

• Nasjonalt tolkeprosjekt 



UNN HF

• Skal gjennomføre samisk uke i 
forbindelse med 6. februar

• Har arrangert fagdag for 
ressursgruppen 20. september

• Har en aktiv ressursgruppe som 
er sammensatt fra ulike fagfelt i 
UNN. De har ferdigstilt en 
tiltaksplan og overlevert denne til 
ledergruppen i UNN



Sykehusapoteket Nord HF

• Det er gjort en kartlegging over 
SANOs berøringspunkter med 
samiske pasienter

• Ønsker å rekruttere farmasøyter 
med samisk språk, men det har 
vist seg å være utfordrende

• Skal markere 6. februar



Nordlandssykehuset HF

• Ressursgruppen har vært på Árran for 
å få kompetanseheving om lulesamisk 
språk og kultur

• Har oversatt alt materiell som de gir ut 
i sitt arbeid med barn som pårørende 
til tre samiske språk

• Det regionale nettverket har oversatt 
nettsiden som omhandler barn som 
pårørende til samisk

• Barneavdelingen har vært i kontakt 
med samisk barnehage i Bodø og har 
gått til innkjøp av leker med et samisk 
perspektiv



Helgelandssykehuset HF

• Det er startet en pilot innen psykisk helse og 
rus, der det blir avholdt kurs i samisk 
kulturforståelse tilpasset sør-samisk geografi 
og historie

• Har akkurat lyst ut en stilling som 
samvalgskoordinator og har oppfordret 
fagpersoner med sørsamisk kultur og språk 
kompetanse til å søke på stillingen. Dette 
planlegges å videreføres i fremtidige 
utlysningstekster

• Det planlegges å skiltes på sørsamisk på det 
nye DMS- Sør Helgeland i Brønnøysund  

• Skal delta på sørsamisk helsekonferanse i 
november og holde innlegg sammen med 
Helse Nord RHF



Helse Nord RHF

• Samiske helsetjenester er flyttet organisatorisk 
på øverste nivå

• I våre nye lokaler vil det samiske bli synliggjort 
gjennom kunst og skilting på nord, sør- og 
lulesamisk

• Vi har markering av 6. februar både på våre 
nettsider og internt i vår organisasjon

• Vi har fokus på samiske helsetjenester i våre 
planer og strategier

• Vi har sikret samisk representasjon til styrene i 
helseforetakene og RBU

• Vi fronter samiske helsespørsmål nasjonalt og i 
samarbeid med de andre regionale 
helseforetakene



Utfordringer

• Innfri forventninger

• Rekruttere helsepersonell med samisk språk og kulturforståelse

• Er dette et viktig arbeid?



Sammen om helse i nord

Takk for meg


