
Tiltaksplan spesialisthelsetjenester sør-samisk befolkning  
(Foretakenes tiltaksplan) 
 

Handlingsplanen må inneholde 

• Beskrivelse for hvert HF om hvilke tiltak som skal gjennomføres med tidslinje over når foreslåtte tiltak skal implementeres  
• En kort beskrivelse av samarbeidspartnere  

• En oversikt over kostnader som må påregnes for å få gjennomført  

• Felles tiltak på tvers av foretak. Skal RHF koordinere noen av disse? 

 

 

Forklaring fargekoder i handlingsplan 

 

Iver Iverksatt / ferdigstilt 

 Under planlegging / igangsatt 

 Krever budsjett / langsiktig 

  

Styresak 96/2021 

Vedlegg 1 



Helgelaanten skïemtjegåetie – Visjovne: Nöörjen bööemes lïhkesskïemtjegåetie 

 

Tiltak Kommentar Samarbeidspartnere Kostnader Behov for 

fellestiltak? 

(RHF 

koordinering?) 

Tidspunkt for 

iverksetting 

Strategiens 

side: 

Utarbeide tiltaksplan Ressursgruppe  

Opprette ressursgruppe 

som skal utarbeide 

tiltaksplan for iverksetting 

av mandat fra RHF.  

HF representert i Regional 

arbeidsgruppe 

Helse Nord foreslår denne 

regionale arbeidsgruppen 

videreført. 

 

Helse Nord 

Finnmarkssykehuset 

UNN 

Nordlandssykehuset 

Sykehusapoteket 

UIT 

Samhandlingsavd, 

HSYK 

 

 

 

 

 

 

 

 

50.000 

 

 

 

 

 

 

Er iverksatt 

 

 

 

Er iverksatt 

 

 

48 

Orienteringssak i styremøtet 

og FTV 

Styret ønsker hyppigere 

statusoppdatering enn 

hittil. 

Adm 

HR 

  Gjennomføres  

Nye Helgelandssykehuset Involvering i Nye 

Helgelandssykehuset med 

planlegging på overordnet 

nivå. Inngår som eget 

vedtakspunkt i prosjektet.  

Prosjektdirektør   Fortløpende  



Sør-samisk kultursenter i 

Hattfjelldal involveres. 

Internundervisning om samisk 

språk og kultur.  

Øke bevisstheten internt 

blant ansatte ved interne 

kurs og e-læring. Samisk 

språk og kulturforståelse 

skal være et tema på 

kvalitetsdagene i 

Helgelandssykehuset.  

Finnmarkssykehuset 

arbeider med kursopplegg.  

Grunnleggende E-

læringskurs vil vare rundt 

10 minutter. 

 

Alle ledere Kostnader ikke 

avklart 

x Første halvdel av 

2022 

47 

Markering 6 februar På våre nettsider og internt 

i vår organisasjon. 

Temauke i forkant av 

6.februar. Flagging. 

Samiske mattradisjoner i 

kantinene og 

sykehuskjøkken. 

Informasjon på info-

skjermene og resepsjon. 

AD og Brukerutvalget har 

ansvar for gjennomføring. 

 Kostnader til innkjøp 

av samisk flagg, også 

bordflagg 

  

 

 

 

 

 

 

48 

Velferdsordninger Legge til rette for at 

personell med samisk 

HR     



bakgrunn kan få 

avspasering/ 

ferie/permisjon 6.februar.  

Velferdsordningen 

tilpasses storfamiliens 

behov i forbindelse med 

dødsfall/begravelse, i tråd 

med ordningen til 

Sametinget. 

Fagforeninger 

Skilting Delta i utforming av skilting 

i DMS Brønnøysund. 

Arbeidet er påbegynt. 

All øvrig skilting for 

pasienter oversettes til sør-

samisk 

 

DMS-leder for Sør- 

Helgeland 

 

Drift/eiendom 

  Nå og til 

ferdigstilling. 

48 

Helgelandssykehuset bør delta på 

konferanser som har fokus på det 

sørsamiske 

Som for eksempel 

Helgelandskonferansen og 

Sør-samisk 

helsekonferanse   

 50.000 kr    

Samisk kunst i 

Helgelandssykehusets lokaler 

Nye lokaler og ombygde 

lokaler ved alle enheter / 

klinikker. Det samiske skal 

synliggjøres ved sør-samisk 

kunst og annen sør-samisk 

symbolikk. Involvere sør-

Drift/eiendom 

forankring av ansvar 

gjøres av 

ledergruppen i 

Helgelandssykehuset 

  2025/-27  48 



samisk kultursenter i 

Hattfjelldal. 

Tilrettelegging av venterom / -

soner 

Gå gjennom eksisterende 

venterom/-soner og gjøre 

forbedringer gjennom å 

synliggjøre sør-samisk 

kultur. 

Drift / eiendom     

Informasjon på 

Helgelandssykehuset sine 

nettsider 

Gjennomgang.    

Oversetting av viktig 

informasjon.      

Publisering. 

Senter for 

kommunikasjon. 

(Web.redaktør) 

 X (Klart språk) I løpet av 2022? 48 

Organisering av ansvar for 

ivaretakelse av 

spesialisthelsetjenestene til den 

sør-samiske befolkningen 

Forankre arbeid og ansvar 

for 

spesialisthelsetjenestene 

overfor den sør-samiske 

befolkningen i permanente 

former.  Dette skal legges 

under medisinsk direktør. 

AD og øvrig 

sykehusledelse 

   49 

Fokus på samiske helsetjenester i 

planer og strategier 

Sikre at det er samsvar 

mellom nasjonal og 

regional overordna helse- 

og sykehusplan. 

AD og øvrig 

sykehusledelse. 

  Fortløpende   

Støtte opp om prosjekt for 

registrering av morsmål/kulturell 

bakgrunn  

Registrere språk i 
pasientinformasjon Dips, 
pasientjournalen, 
henvisningene (familie 

Legeforeningen 

Helsenord IKT 

Sami klihnikka 

 X Fortløpende  



Sosialt) 
 

Tilgjengelig tolketjeneste     Ivaretas 

interregionalt 

 

Ansettelse av koordinator med 

sør-samisk bakgrunn for kontakt 

og koordinerende funksjon for 

den sørsamiske befolkningen 

Halv stilling  500000 kr  2022  

Utlysningstekster må inkludere 

oppfordring/ønske om søkere 

med sør-samisk bakgrunn. 

 

Konkret er krav tatt inn i 

utlysning om 

Samvalgskoordinator. 

Formuleringen vil legges til 

ved alle utlysninger 

framover. 

   Iverksatt  

Etablere kontakt og samarbeid 

med Sør-samisk 

helseteam/St.Olav 

Utarbeide forslag om å 

opprette tilsvarende i 

Helgelandssykehuset 

   2023  

Forskning Rekruttere aktuelle 

forskere / forskningstema 

Forskningssjef 

Herald Reiersen 

  2022  

Videregående skoler og Nord 

universitet: sør-samisk språk- og 

kulturforståelse 

Helsefagarbeidere, 

ambulansepersonell, 

helsesekretærer, o.a. 

Sykepleierutd, sosionom, 

etc 

Videregående skoler 

på Helgeland 

Nord Universitet ved 

lokal enhet. 

  2022 53 



Samarbeidsprosjekter mellom 

Helgelandssykehuset og aktuelle 

kommuner og sørsamiske 

områder på svensk side 

Hattfjelldal kommune vil 

være sentral.  Oppstart av 

dette kan skje i samarbeid 

med Hattfjelldal og 

gjennom Helsefellesskap 

Hattfjelldal.  

Senter for 

Samhandling.  I 

tillegg Grane, Vefsn, 

Hemnes og Rana.  

Øvrige kommuner 

etterhvert. 

  2022  

Sørsamisk kompetansenettverk   Ansatte i 

Helgelandssykehuset 

inngår i et lokalt nettverk 

for å styrke arbeidet og 

oppmerksomhet rundt 

spesialisthelsetjenestene til 

den sør-samiske 

befolkningen. 

Klinikksjefer Kostnader til drift av 

kompetansenettverk. 

Kursing. 

 2022?  

Brev fra Helgelandssykehuset Vurdere å legge inn noe 

informasjon på sør-samisk 

(oppmøtested, hvem de 

skal møte etc.) Arbeid er 

igangsatt nasjonalt og 

regionalt for UNN og 

Finnmarkssykehuset på 

nord-samisk. 

  x Ikke ivaretatt 

nasjonalt / 

regionalt for sør-

samisk 

 

Leketerapi/observasjon Utruste observasjons- og 

behandlingsrom for barn 

og unge med utstyr / leker 

som er gjenkjennbare. 

PHR-klinikk, 

avd.ledere Bup. 

200.000,- (estimert)  2022  



Tilrettelegge de kliniske 

tilbudene 

Deler av følgende er særlig 

viktig: Prehospitale 

tjenester, geriatri, 

psykiatri, rus, 

pediatri/føde, akutt.  

Klinikksjefer   2022 / 2023  

Digitale helsetjenester Legge til rette for digitale 

helsetjenester for sør-

samisk befolkning 

     

 


