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Brukerutvalgssak 31-2021 Spesialisthelsetjenester til den samiske 

befolkningen 

 
 
Brukerutvalget i Helgelandssykehusets vedtak: 
 
Brukerutvalget tar informasjonen om spesialisthelsetjenester til den samiske befolkning til 
orientering. 
 
Formål: 
Informere Brukerutvalget om arbeid med tiltak knyttet til strategidokument om 
spesialisthelsetjenester til den samiske befolkning. 
 
 
Bakgrunnsinformasjon/Sammendrag: 
 

Helse Nord RHF har i nært samarbeid med de tre andre regionale helseforetakene og 
Sametinget, utarbeidet strategidokumentet «Spesialisthelsetjenester til den samiske 
befolkningen».  Styret i Helse Nord behandlet strategidokumentet i styresak 102-2020 
26.8.2020.  Styret konkluderer blant annet med at det kreves en betydelig 
kompetanseheving i spesialisthelsetjenesten for å sikre at samiske pasienter får et 
tilfredsstillende tilbud.  I den forbindelse er det nødvendig at foretakene er delaktige i 
det videre arbeid.  Den samiske befolkningen er en heterogen gruppe med ulike samiske 
språk, kultur og bosettingsområder.  Det vil derfor være ulike behov i ulike helseforetak. 
Det er opprettet en arbeidsgruppe som skal utarbeide en plan over hvilke tiltak som må 
igangsettes for å øke kvalitet og kompetanse i henhold til strategidokumentet. 
Det er identifisert seks områder der helsetjenesten må være særlig oppmerksomme på 
språklig og kulturell tilrettelegging: 

1. Barn og unge voksne med psykiske lidelser og ruslidelser 
2. Vold og overgrep 
3. Suicid og suicidal atferd 
4. Somatikk 
5. Akuttmedisinske tjenester   
6. Geriatri 
 

I arbeidet i Helgelandssykehuset vil vi etablere kontakt med resurspersoner som kan bidra i 
arbeidet med tiltaksplanarbeidet. 



 

 

Det er etablert en regional arbeidsgruppe der alle foretakene er representert, og fra 
Helgelandssykehuset deltar assisterende enhetsdirektør Sidsel Forbergskog.  Denne 
arbeidsgruppen vil besøke de ulike foretakene, og skal besøke Helgelandssykehuset 23. og 
24. juni.  Besøket er tenkt lagt til Hattfjelldal som er sørsamisk språkforvaltningskommune, 
og hvor Sijti Jarnge, samisk kultur- og utviklingssenter er, og hvor det også er et sørsamisk 
kunnskapssenter. 
Det vil også være kontakt med sør-samisk helseteam, Røros, for å knytte til oss erfaringer 
som de har gjort gjennom arbeidet. 
 


