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Styresak 114-2021  
Nordlandssykehusets arbeid med oppfølging av strategien 
«Spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen» 
 

 

Vedlegg (t):  Nordlandssykehusets tiltaksplan for spesialisthelsetjenester til den samiske 
befolkning  

 
 

Innstilling til vedtak: 

Styret tar saken til orientering og støtter de foreslåtte tiltakene i Nordlandssykehusets 
handlingsplan 
 

Bakgrunn 

Helse Nord RHF har, i nært samarbeid med de tre andre regionale helseforetakene i landet og 
Sametinget, utarbeidet strategidokumentet Spesialisthelsetjenester til den samiske 
befolkningen. Strategidokumentet konkluderer med at det kreves en betydelig 
kompetanseheving i spesialisthelsetjenesten for å sikre at samiske pasienter får et 
tilfredsstillende tilbud som er tilpasset samisk kultur, historie, levesett og språk.  

I Helse Nords direktørmøte 12. november 2020 ble det besluttet å opprette en arbeidsgruppe 
som skulle utarbeide en plan over hvilke tiltak som må igangsettes for å øke kvaliteten og 
kompetansen, i samsvar med strategidokumentet. Formålet var å sikre kvalitet og utvikle 
kompetanse om samisk språk og kultur i samsvar med strategidokumentet. 

Direktørens vurdering 

I Norge har vi ett urfolk, den samiske befolkningen, og samiske pasienter har rett til 
likeverdige helse- og omsorgstjenester som den øvrige befolkningen. Vi vet at kunnskapen og 
kompetansen om samisk språk og kultur blant fagfolk og beslutningstakere i 
spesialisthelsetjenesten er begrenset, også i Nordlandssykehuset HF. Å tilby «pasientens 
helsetjeneste» til den samiske befolkningen innebærer at helsepersonell må ha tilstrekkelig 
kunnskap om samisk språk og kultur, og at innholdet i, og organiseringen av tilbudet er 
tilpasset behovene til de samiske pasientene. Direktøren er tilfreds med å presentere 
innholdet i foretakets tiltaksplan og vil takke arbeidsgruppen for et godt arbeid. Med denne 
tiltaksplanen vil vi bidra til å gi samiske pasienter et tjenestetilbud som også er tilpasset deres 
kultur og språk. For å sikre prioritering av arbeidet, har direktøren som mål å inkludere 
tiltakene i revidert strategisk utviklingsplan, slik at de kan implementeres i neste 
strategiperiode.   

Saksbehandler:  Sissel Eidhammer 

Dato dok: 07.12.2021 

Møtedato: 14.12.2021 

Vår ref:  2019/3430 

https://helse-nord.no/helsefaglig/fagplaner-rapporter-og-utredninger/samiske-helsetjenester-strategi
https://helse-nord.no/helsefaglig/fagplaner-rapporter-og-utredninger/samiske-helsetjenester-strategi
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Arbeidet med tiltaksplanen i Nordlandssykehuset 

Arbeidet ble presentert og drøftet i Brukerutvalget den 15.04.2021 og i Ungdomsrådet 
07.04.2021. I begge møtene ble brukerrepresentanter til arbeidsgruppen oppnevnt. Styret 
fikk presentert planene for arbeidet i styresak 040-2021. Etter dette ble arbeidet diskutert i 
direktørens ledergruppe, og direktøren besluttet å nedsette en arbeidsgruppe som skulle 
følge opp arbeidet i tråd med mandatet gitt av Helse Nord. Arbeidsgruppen ved hadde med 
representanter fra brukerutvalg, ungdomsråd, klinikkene og hovedverneombud. 
 
Arbeidet ble videre presentert i dialogmøtet med tillitsvalgte den 10.05.2021. Informasjon til 
øvrige ansatte med mulighet for å komme med innspill ble gitt, og det ble publisert en sak på 
Nordlandssykehusets nettsider for å spre informasjon om arbeidet. Saken ble på nytt 
presentert og drøftet i direktørens ledergruppe i november, hvor ledergruppen ga sin 
tilslutning til tiltaksplanen. 
 
Arbeidsgruppen har i alt hatt fire møter, hvor ett var et halvdagsseminar på Árran (nasjonalt 
lulesamisk senter) og ett var et heldagsmøte for å ferdigstille arbeidet, hvor aktuelle 
ressurspersoner ble invitert inn. Resultatet fra arbeidet er beskrives i vedlegg 1. 
 
I tillegg har følgende tiltak vært jobbet med i forbindelse med prosjektet:  

• Oversettelsesarbeid knyttet til arbeid der barn er pårørende. 
Det er, gjennom et samarbeid mellom kommunikasjonsavdelingen og fagavdelingen, 
gjennomført et arbeid med oversettelse av materiell/brosjyrer til bruk overfor barn 
som er pårørende/ansvarlige voksenpersoner til et sykt familiemedlem. Materiellet er 
oversatt til nordsamisk, sørsamisk og lulesamisk. Dette gjelder:  

o Ambulansekort som deles ut til pårørende når ambulansen er kjørt og pasient 
er alene med barn  

o Brosjyren «Snakk med barna» 

o Boken: «Min bok» som retter seg mot barn fra fire år og oppover. Heftet kan 
deles ut til alle barn som har mor, far eller søsken innlagt på sykehus, men det 
kan også benyttes dersom andre i nær familie blir syk.  

• Nettsiden «Barn som pårørende» er oversatt til alle de tre språkene, etter oppdrag fra 
Barns Beste. Tekstene er lagt inn i felles nasjonal nettløsning, og kan brukes ved alle 
landets helseforetak. Lenke her.  

• Kursing for barneansvarlig personell i forbindelse med fagdag for barn som pårørende. 

• Artikkel på nettsidene våre i forbindelse med nasjonaldag 6. februar, lenke her.  

• Lule- og sørsamiske buttons har blitt laget nasjonalt i forbindelse med Hva er viktig for 
deg dagen 2021, etter forespørsel fra Nordlandssykehuset, lenke her.   

• Plakaten 10 ord på nordsamisk, lulesamisk og sørsamisk har blitt distribuert i aktuelle 
fora ved Nordlandssykehusets lokasjoner, lenke her.  

 

Implementering av tiltaksplan 

I tiltaksplanen er det satt tidsfrister og oppgitt hvem som er ansvarlig for oppfølgingen av de 
ulike punktene. Punktene fra tiltaksplanen vil inkluderes i revisjonen av Nordlandssykehusets 
strategiske utviklingsplan og dermed inngå i den årlige statusrapporteringen til styret om 
dette arbeidet. 
 
 

https://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret%20i%20Nordlandssykehuset/Styrem%C3%B8ter%202021/22.%20april/Styresak%20040-2021%20Orienteringssaker.pdf
https://nordlandssykehuset.no/nyheter/prosjekt-spesialisthelsetjenester-for-den-samiske-befolkning
https://nordlandssykehuset.no/behandlinger/barn-og-unge-i-familien
https://nordlandssykehuset.no/nyheter/samenes-nasjonaldag
https://www.ks.no/fagomrader/helse-og-omsorg/eldreomsorg/gode-pasientforlop/kunnskapsgrunnlag-og-verktoy/buttons-til-hva-er-viktig-for-deg-dagen-i-2019/
https://giellavahkku.org/wp-content/uploads/2021/08/10-sani_Plakat-70x100_bhg_korr3.pdf
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Utkast tiltaksplan Spesialisthelsetjenester til den samiske befolkning Nordlandssykehuset HF  

Gjelder for perioden 2022 til 2026 

Bakgrunn 

• I Norge har vi ett urfolk, den samiske befolkningen, og samiske pasienter har rett til likeverdige helse- og omsorgstjenester på lik linje med øvrig befolkning. Å 

tilby «pasientens helsetjeneste» til den samiske befolkningen innebærer at helsepersonell må ha tilstrekkelig kunnskap om samisk språk og kultur og at 

innholdet i, og organiseringen av tilbudet er tilpasset behovene til de samiske pasientene.  

• Helse Nord RHF har, i nært samarbeid med de tre andre regionale helseforetakene i landet og Sametinget, utarbeidet strategidokumentet 

Spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen. Strategidokumentet konkluderer med at det kreves en betydelig kompetanseheving i 

spesialisthelsetjenesten for å sikre at samiske pasienter får et tilfredsstillende tilbud som er tilpasset samisk kultur, historie, levesett og språk.  

• I Helse Nords direktørmøte 12. november 2020 ble det besluttet at det skal opprettes en arbeidsgruppe som utarbeider en plan over hvilke tiltak som må 

igangsettes for å øke kvaliteten og kompetansen, i samsvar med strategidokumentet. 

 

 
Forklaring fargekoder i tiltaksplan 

 

 

 

 

 

Iverksatt/ferdigstilt 

Under planlegging/ igangsatt 

Krever budsjett/ langsiktig 

https://helse-nord.no/helsefaglig/fagplaner-rapporter-og-utredninger/samiske-helsetjenester-strategi
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Tiltak Kommentar Samarbeidspartnere Kostnader Behov for fellestiltak? 

 

Tidspunkt for 

iverksetting 

Strategiens 

side: 

Internundervis

ning i samisk 

språk og 

kultur 

Øke bevisstheten internt hos 

helsepersonell.  

1. Obligatorisk e-læringskurs for 

alle ansatte i Helse Nord. 

Kurset blir 6 til 8 minutter, 

med noen hovedbudskap  

 

 

 

2. SANKS1kurs, E-læringskurs 

Kulturforståelse i møte med 

samiske pasienter og brukere 

legges inn i Campus og 

tildeles aktuelle personer2   

 

3. Gjennomføre årlig 

internundervisning/kurs i 

samisk språk og 

kulturkompetanse i 

forbindelse med 6. februar  

 

4. Etablere et kort 

interundervisningskurs som 

kan benyttes på den enkelte 

 

 

Kurset utarbeides av Helse 

Nord 

 

 

SANKS  

 

 

 

 

Seksjon for kunnskap 

 

 

Fagavdelingen 

 

 

Kostnader 

utarbeides av 

Helse Nord RFH.  

 

 

Tidsbruk av 

involverte 

ansatte 

 

 

Estimert 

kostand 

100.000,- 

 

Estimert 

kostnad 5 000,- 

 

 

Fellestiltak Helse Nord 

 

 

 

 

 

 

Planlegging 

starter 2022 

 

 

 

 

 

Årlig, oppstart 

våren 2022 

s. 47 

                                                                 
1SANKS står for Samisk nasjonal kompetansetjeneste -psykisk helsevern og rus 
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enhet/ledergrupper. Dette 

kan testes ut ved noen 

enheter/pilot 

Tolketjenester • Sikre tilgang til lulesamisk tolk  

 

 

 

 

 

 

• Sikre at informasjon om 

tolketjenester er tilgjengelig 

for helsepersonell  

Det er opprettet et nasjonalt 

prosjekt for å opprette en 

nasjonal tolketjeneste hvor 

det også tilbys tolk på lule- og 

sørsamisk. Dette arbeidet 

ledes av arbeidsgruppe i Helse 

Nord. 

 

 

Informasjonskampanje er 

under utarbeidelse, 

Finnmarkssykehuset og UNN 

Finansieres av 

Helse Nord 

 

 

 

 

 

Finansieres av 

Helse Nord 

 

 

Felles tiltak Helse Nord 

Prosjekt igangsatt  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I løpet av 2022 

s. 47 

 

Helseteam  

 

Lokalt 

samiske 

fagnettverk 

Nordlandssyk

ehuset 

• Se på muligheten for at 
Nordlandssykehuset deltar i 
et 2-årig prosjekt om 
lulesamisk helseteam, i 
samarbeid med Hamarøy 
kommune. Etableres som et 
pilotprosjekt  

 
Helseteamets oppgaver: 

- Pasienter/pasientrettet 
arbeid 

Hamarøy kommune 

 

 

 

20 prosent 

stilling ved 

Nordlandssykeh

uset*  

*Ønskelig at 

dette 

prosjektfinansie

res. 

 I løpet av 2022 s. 48 
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- Kompetanseheving i 
kommuner og helseforetak 

- Utvikle samhandling omkring 
samiske pasienter 
 

Mulige ansvarsområder for 

koordinator Nordlandsykehuset, etter 

sørsamisk-modell3 

o Bemanne kontakttelefon 

o Kan følge pasienter på time, 

følge opp innlagte pasienter 

o Koordineringsarbeid av 

kliniske tjenester, 

informasjonsformidling og 

samhandling 

 

• Opprette en ressursgruppe 

som møtes 4 ganger i året, 

internt på 

Nordlandssykehuset som skal 

bidra til å sikre 

Nordlandssykehusets 

oppfølging av 

spesialisthelsetjenester til den 

samiske befolkning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 000,-  

 • Markering av samenes 

nasjonaldag 06. februar, 

herunder:  

Fagavdelingen 

Kommunikasjonsavdelingen  

   s. 48 

                                                                 
3 https://sorsamisk-helsenettverk.no/samisk-helseteam/ 

https://sorsamisk-helsenettverk.no/samisk-helseteam/
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Markering 6. 

februar 

▪ I sosiale 

medier/Nordlandssykehu

sets nettside 

▪ Flagging ved alle 

sykehusets lokasjoner 

▪ Tilby samisk mat i 

sykehusets kantiner 

▪ Utstilling på sykehuset, 

blant annet bibliotekene 

▪ Nordlandssykehuset i 

Stormen 

Seksjon for drift og eiendom 

(Flagg) 

 

Stormen bibliotek 

Samarbeid med andre 

aktører: Kulturavdelingen på 

UNN. 

Tidsbruk av 

involverte 

ansatte 

 

5000,- 

 

 

Samisk kunst, 

symbolikk og 

skilting  

• Skilting med lulesamisk i alle 

nye bygg 

• Skilting med lulesamisk ved 

ankomstområder i alle 

hovedbygg 

• Innspill til 

Nordlandssykehusets 

kunstutvalg; ønske om at det 

gås til innkjøp av samisk kunst 

og samisk symbolikk  

• Innkjøp av bøker, tidsskrifter 

og leker til barn/ungdom  

• Innkjøp av samiske bordflagg 

ved aktuelle resepsjoner 

• Bruke sykehuset 

informasjons-skjermer til 

aktuelle markeringer 

Driftsseksjonen i samarbeid 

med kommunikasjon 

avdelingen  

Nordlandssykehusets 

kunstutvalg 

 

 

Klinikk 

Kostander 

ukjent 

 

 

 

 

50 000,- 

 

Ingen kostand 

 

 

  s. 48 
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• Spredning av plakaten 10 ord 

på nord-, sør- og lulesamisk4 

• Markere samisk språkuke i 

sosiale medier 

Informasjon 

på 

Nordlandsyke

husets 

nettsider 

Oversetting av aktuell informasjon på 

Nordlandssykehusets nettside: 

▪ Kritisk informasjon 

▪ Kontaktinformasjon 

▪ Om oss 

▪ Dine rettigheter som 

samisk pasient – dette 

kan du forvente 

Kommunikasjonsavdeling i 

samarbeid med Brukerutvalg 

og Ungdomsråd 

 

 

Tidsbruk av 

involverte 

ansatte 

 

 Vår 2022 s. 48 

Utvikle/Overs

ettelser 

Oversettelse av aktuell pasientrettet 

materiell: 

• Pasientbrev skal oversettes til 

lulesamisk  

 

• Informasjon om 

pasientrettigheter 

 

 

 

 

 

 

 

Helse Nord 

Kommunikasjonsavdelingen i 

samarbeid med Brukerutvalg 

og Ungdomsrådet 

Fagavdelingen 

 

 

 

 

Kostander 

knyttet til 

oversetting. 

Tidsbruk av 

involverte 

ansatte.  

 

 

 

 2023 s. 48 

                                                                 
4 Lenke til plakat: https://giellavahkku.org/wp-content/uploads/2021/08/10-sani_Plakat-70x100_bhg_korr3.pdf  

https://giellavahkku.org/wp-content/uploads/2021/08/10-sani_Plakat-70x100_bhg_korr3.pdf
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• Jobbe for at samisk tilbys som 

språk ved innsjekking på 

innsjekkingsautomat, og sikre 

samisk oversettelse også på 

SMS som sendes ut i etterkant 

  

SKSD – Senter for klinisk IKT Tidsbruk av 

involverte 

ansatte 

 

Fokus på 

samiske 

helsetjenester 

i planer og 

strategier 

• Legge inn aktuelle punkter fra 

handlingsplanen i eget avsnitt 

i strategisk utviklingsplan  

 

• Arbeid med Helsefellesskap 

Se på muligheten for å opprette et FSU 

– faglig samarbeidsutvalg, i forbindelse 

med dannelsen av Helsefellesskap, 

knyttet til oppfølging av 

spesialisthelsetjenester til den samiske 

befolkning. 

• Se på muligheten for å 

implementere følgende under 

henvisning fra fastlege: 

Opplysninger om bruk av tolk 

og ivaretakelse av egen 

kulturbakgrunn og hvilke 

språk, skal anføres i «familie 

og sosialt» eller direkte i 

kjernejournal under «om 

pasienten» (Etter mal fra 

Finnmarkssykehuset, 

Normgivende rutiner for 

Fagavdelingen 

 

 

Seksjon for samhandling 

 

  2022 

 

 

 

2022/2023 

 

 

 

 

s. 49 
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samarbeid mellom fastleger 

og sykehusleger) 

Rekruttere 

helsepersonell 

med samisk 

språk og 

kulturkompet

anse.   

 

Følgende punkter kommer inn i 

Nordlandssykehusets 

rekrutteringshandlingsplan 2021-2024:  

• Bruke samisk språk- og 

kulturkunnskap i 

presentasjonen av 

Nordlandssykehuset i aktuelle 

annonser i Webcruiter, og på 

aktuelle stillingssider 

 

• Utvikle, oversette og tilpasse 

informasjonsmateriell på alle 

samiske språk der dette er 

relevant 

 

• Ulike intensivordninger, som 

foretaket har ansvaret for, 

som skal sikre samisk 

kompetanse i foretaket vil fra 

HR bli ivaretatt på lik linjen 

med andre ordninger, ut i fra 

etterspørsel og behov for 

særordninger.   

Seksjon for HR, Rekruttering 

og støtte 

  Vår 2022  

Samarbeidspa

rtnere 

Aktuelle samiske organisasjoner  

Hamarøy kommune  

Stormen bibliotek 
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 Helsefellesskapet LOVESA5 

Samisk høgskole 

 

                                                                 
5 Helsefellesskap Lofoten, Vesterålen og Salten 
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