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Styresak 96 - 2021  Spesialisthelsetjenester til den sør-samiske befolkningen 

 
Styret i Helgelandssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
Styret tar saken til orientering, og ser fram til å få jevnlig oppdatering om status i arbeidet. 
 
Formål: 
Orientere styret om forslag til tiltaksplan for spesialisthelsetjenester til den sør-samiske 
befolkningen, og beslutning i tilknytning til denne.   
 
Bakgrunn: 
I styresak 73/2021 ble bakgrunn for arbeidet redegjort for, og på hvilken måte 
Helgelandssykehuset har organisert arbeidet.  
Helgelandssykehusets tiltaksplan ble behandlet i SL-sak 343/2021, og styret orienteres om 
de beslutninger som er gjort. Tiltaksplanen er utarbeidet av foretakets ressursgruppe 
bestående av ansatte i ulike deler av foretaket, og representant fra Brukerutvalget.  Det er 
tidligere blitt informert om arbeidet til sykehusledelsen, i FTV-møte og styremøte.  
Tiltaksplanen inneholder flere forslag som kan bedre spesialisthelsetjeneste-tilbudet til den 
sør-samiske befolkningen.  
 
I sykehusledelsens møte 09.11.21 ble følgende besluttet:  
1. Ansvaret for handlingsplan for spesialisthelsetjenester til den sør-samiske befolkning 
plasseres hos med.dir, pr 01.01.2022, etter at prosjektet avsluttes.  
2. Det etableres koordinatorstilling med 50% for gjennomføring av handlingsplan.  
3. Markering av 6. februar - det etableres en komite som ledes av AD, hvor Brukerutvalget 
inkluderes. 
 
Forslagene i tiltaksplanen har delvis angivelse av samarbeidspartnere, kostnader, 
tidsangivelse, og om det inngår som del av et regionalt fellestiltak med koordinering fra 
RHF.  Dette må kvalitetssikres og arbeides med når koordinator er på plass. Inntil 
koordinator er tilsatt har prosjektleder ansvar for saken. 
 
Den regionale arbeidsgruppen har sitt siste møte 18.november. Rapport fra dette arbeidet 
vil oversendes AD Helse Nord RHF i etterkant av møtet. De ulike foretakenes tiltaksplaner vil 
legges ved som underlag til rapporten.   
 
Ressursgruppen anser med dette at arbeidet med å utarbeide forslag til en tiltaksplan for 
spesialisthelsetjenester til den sør-samiske befolkningen er ferdig. For at tiltaksplanen skal 
regnes som fullstendig gjenstår oversettelse til sør-samisk. Det jobbes med å få dette på 
plass.  



 

 
Mo i Rana, den 18.11.2021 
 
 
Hulda Gunnlaugsdottir  
Adm. direktør 
 
 
 
Vedlegg:   
Tiltaksplan spesialisthelsetjenester sør-samisk befolkning 


