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Styresak 003-2023  
Orienteringssaker 
 

 

Vedlegg (t): 

 
1. Møtets «sommerfugl» 
2. Orientering fra styreleder – muntlig 
3. Orientering fra administrerende direktør – muntlig 
4. Nordlandssykehusets markering av samenes nasjonaldag 6. februar 2023 - skriftlig 

 

Innstilling til vedtak: 
Styret tar saken til orientering. 
 

  

Saksbehandler:  Gro Ankill 

Dato dok: 13.02.2023 

Møtedato: 22.02.2023 

Vår ref:  2020/1072 
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Styresak 003-2022/4   

 

I henhold til oppfølging av tiltaksplan for oppfølging av spesialisthelsetjenester for den samiske 
befolkningen ble det gjennomført samisk uke ved Nordlandssykehuset HF, i uke 6.  
 
Følgende arrangement ble gjennomført i løpet av uken; 

• Flagging ved alle Nordlandssykehusets lokasjoner 
• Utstilling på bibliotekene i Rønvik og Nordlandssykehuset sentrum 
• Bidos med ghakko på menyen i Panorama cafè 
• Kurs i samisk språk og kulturforståelse 9. februar 
• Lavvo fremfor hovedinngangen til Bodø sentrum 
• Siri Tau Ursin spilte inn en videohilsen som ble delt på nlsh.no og intranett 

 
Det ble gjennomført arrangementer ved alle sykehusets lokasjoner den 06. februar, 
herunder; 

• Nordlandssykehuset sentrum: Minikonsert med Ronja Larsen kl. 10.30 - 11:00 
• Nordlandssykehuset Rønvik: Lunsjkonsert med Ronja Larsen kl. 11:30 - 12:00 
• Nordlandssykehuset Lofoten: Lunsjkonsert med Kalle Urheim kl. 11.30 - 12.00 
• Nordlandssykehuset Vesterålen: Lunsjkonsert med musikere fra Hadsel kulturskole kl. 

11.30 - 12.00 
• Vardesenteret Bodø: Servering av bidos, gahkko og kake gjennom hele dagen  

 
Den 09. februar ble det gjennomført kurs i samisk språk og kultur. Dette var ett av tiltakene 
Nordlandssykehuset ønsket å gjennomføre i samisk tiltaksplan. De ansatte ønsket en praktisk 
tilnærming til hvordan møte våre samiske pasienter. Kurset var for ansatte som ønsker å øke sin 
kompetanse i samisk språk og kultur, og tilsammen var det rundt 50 deltakere. Noen deltok også 
på stream fra Vesterålen og Lofoten.  
 
Møtet med den samiske pasienten var en rød tråd i alle foredragene på kurset i samisk språk og 
kultur i Festsalen i Rønvika i dag 9. februar. Storfamilien, det åndelige og tillit mellom pasient og 
helsetjeneste var noen av temaene som ble tatt opp. Anna-Emilie Vadnem fra Brukerutvalget og 
Susanne Regine Inga fra Ungdomsrådet hadde flere eksempler å komme med. De la blant annet 
vekt på at helsepersonell må ha evnen til å oppfatte mer enn det som sies.  

Også foredragsholderne fra Hamarøy hadde fokus på møtet med den samiske pasienten. Miriam 
Paulsen, ambulansefagarbeider Hamarøy, Vendla K. Nielsen, fra samisk helsenettverk Hamarøy 
kommune og Peggy Øvrevoll, lulesamisk språk og kulturtolk snakket om Tysfjordsaken, og 
opprettelsen av lulesamisk ressursgruppe - og lulesamisk helsenettverk som er i oppstartsfasen. 
De var opptatt av at det må være tillit mellom behandler og pasient - og det kan ta tid. De snakket 
om betydningen av storfamilien og behovet for å samles ved død eller akutt sykdom. 
Kommunelege Elisabeth Ritchler fra Hamarøy delte også av sine erfaringer. Hun sa bl.a. hun måtte 
lære seg presentasjonsteknikk fra bunnen av, og det å presentere seg selv kunne være svært 
viktig.  

Tilbakemeldingene fra uken har vært svært positive og samisk uke vil bli gjennomført ved 
Nordlandssykehuset HF i 2024.  

 

Saksbehandler:  Sissel Eidhammer  
Møtedato: 22.02.2023 
Vedlegg 1: Program markering samenes nasjonaldag Nordlandssykehuset HF 2023 

Vedlegg 2: Program kurs samisk språk og kultur 

https://nordlandssykehuset.no/Documents/Samhandling/Brukerutvalget/Tiltaksplan%20Nordlandssykehuset%20spesialisthelsetjenester%20til%20den%20samiske%20befolkning.pdf
https://nordlandssykehuset.no/Documents/Samhandling/Brukerutvalget/Tiltaksplan%20Nordlandssykehuset%20spesialisthelsetjenester%20til%20den%20samiske%20befolkning.pdf
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Noen bilder fra markeringen av samisk uke: 
 

 

 

 
 



 

Samenes nasjonaldag 
6. februar 2023 

- markering Nordlandssykehuset 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Felles arrangement 

 
• Flagging ved alle Nordlandssykehusets lokasjoner 

• Utstilling på bibliotekene i Rønvik og i sentrum 

• Bidus gáhkkujn på menyen i Panorama kafè 

• Lavvo utenfor Nordlandssykehusets hovedinngang 

• Kurs i samisk språk og kulturforståelse 9. februar 
 

 
 



 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

Lihkku beivviin! 

Læhkoeh biejjine! 

Vuorbbe biejvijn! 

 

 

 

 

 

Program 

 
Nordlandssykehuset sentrum  

• Minikonsert med Ronja Larsen kl. 10.30 - 11:00 

o Nordlandssykehuset sentrum, hovedresepsjonen, 
Parkeveien 95 

• Lavvo utenfor hovedinngang, fra kl. 09.00 til 14.00 

 
Nordlandssykehuset Rønvik 

• Lunsjkonsert med Ronja Larsen kl. 11:30 - 12:00 

o Kantina på Salten distriktspsykiatriske senter, 
Mellomåsveien 108 

 

 
Nordlandssykehuset Lofoten 

• Lunsjkonsert med  Ka l l e  U rhe i m  kl. 11.30 - 12.00 

o Kantina Lototen  

 
Nordlandssykehuset Vesterålen 

• Lunsjkonsert med  mus i k e re  f r a  Hads e l  
k u l t u r s k o le  kl. 1 1 . 30  -  12 . 00   

o Kantina Vesterålen 

 

Vardesenteret Bodø 

• Servering av bidus gáhkkujn og kake gjennom hele 
dagen  

 



Kurs i samisk språk- og kultur 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

For: Ansatte ved Nordlandssykehuset HF som ønsker å øke sin kompetanse i samisk språk og kultur. 

Når: Torsdag 09. februar kl. 08.30 til 13.00 

Hvor: Festsalen Rønvik  

08:30 – 08:45    Velkommen ved direktør Siri Tau Ursin 

08:45 – 09:15  Hvorfor trenger vi kulturkompetanse i møtet med våre samiske 

pasienter? ved Tone Amundsen, spesialrådgiver Helse Nord  

09:15 – 09:30   Pause 

09:30 – 09:40 Musikalsk innslag fra Jentoftsletta barnehage 

09:40 – 10:00 Hva er viktig i møtet med samiske pasienter? ved Anna-Emilie 

Vadnem, brukerutvalget og Susanne Regine Inga, 

ungdomsrådet 

10:00 – 10:15   Pause 

10:15 – 10:45 En brutt lenke: Det åndelige i samisk kultur ved Egil Skalltje  

10:45 – 11:00 Pause  

11:00 – 11:45 Hvordan møte våre samiske pasienter på en god måte? ved 

Miriam Paulsen, ambulansefagarbeider og Vendla K. Nielsen, 

samisk helsenettverk Hamarøy kommune og Peggy Øvrevoll, 

språk og kulturtolk 

11:45 – 12:15   Lunsj: Reinsdyrsgryte med potetpuré, salat og dressing  

12:15 – 13:00 Erfaringer fra å jobbe på Hamarøy, ved Elisabeth Ritcher, 

kommuneoverlege  

13:00     Program slutt 

Foto: Beate Ráhka-Knutsen 
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