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Styresak 73- 2021  Spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen 

 
Styret i Helgelandssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
Styret tar saken til orientering. 
 
 
Formål: 
Orientere styret om igangsatt arbeid med utforming av tiltak i Helgelandssykehuset, for å 
sikre økt kvalitet og kompetanse i spesialisthelsetjenesten, i tråd med Helse Nord sitt 
strategidokument «Spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen».  Dette skal inngå 
i Helse Nord sitt arbeid med regional handlingsplan. 
 
Bakgrunn: 
Styret i Helse Nord RHF behandlet strategidokumentet «Spesialisthelsetjenester til den 
samiske befolkningen» i styremøte 26.8.2020, styresak 102-2020.   
I direktørmøte 12. november 2020 besluttet adm. direktører i regionalt helseforeakt og 
helseforetakene, at det skal opprettes en arbeidsgruppe som utarbeider en plan over hvilke 
tiltak som må igangsettes for å øke kvalitet og kompetanse i henhold til strategidokumentet. 
Den regionale arbeidsgruppen er etablert og ledes av Helse Nord, med medlemmer fra de 
ulike foretakene, RBU og konserntillitsvalgte. Sametinget så ikke at det var naturlig for dem 
å delta i denne gruppen.  
Den regionale gruppen har hatt flere møter, og har hatt sitt første fysiske møte i Karasjok 
ved Sámi klinihkka. Det er planlagt fysiske møter lagt til hvert foretak, blant annet i 
Hattfjelldal 12. og 13.oktober. 
 
Hvert foretak vil ha ulikt behov for tiltak, og arbeidsprosessene vil være ulike.  
I Helgelandssykehuset er det etablert en ressursgruppe bestående av ansatte i ulike deler av 
foretaket, og representant fra Brukerutvalget.  Arbeidet informeres om / er informert om i 
sykehusledermøte og FTV-møte. Det er planlagt en møteserie utover høsten der fokus skal 
være mulige tiltak i tråd med det som er skissert i strategidokumentet.  
 
Helgelandssykehusets ressursgruppe har så langt skissert følgende tiltak:  
Behov for profesjonelle tolker, skilting på sør-samisk på alle lokalisasjoner, bruke sør-samisk 
kunst i utsmykning, og obligatorisk kurs i kulturforståelse og kultursensitivitet for alle 
ansatte gjennom e-læring. Det er gjennomført kurs i regi av SANKS (samisk nasjonalt 
kompetansesenter for psykisk helse og rus) for alle ansatte i klinikk for psykisk helse og rus, 
men det var ikke et obligatorisk kurs. Vi vil legge til rette for at kurset tilbys alle ansatte i 
foretaket.  Det er også forslag om at utlysningstekster skal inneholde en formulering knyttet 
til at vi ønsker søkere med samisk bakgrunn.    



 

Alle forslagene vil formuleres i en handlingsplan med angivelse av samarbeidspartnere, 
kostnader, tidsangivelse og om det inngår som del av et regionalt fellestiltak med 
koordinering fra regionalt helseforetak. 
 
 
 
 
 
 
Mo i Rana, den 23.09.2021 
 
 
Hulda Gunnlaugsdottir  
Adm. direktør 
 
 
 
Vedlegg:   
1. Spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen - sørsamisk 
2. Spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen - norsk 


