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Forord 
En samisk spesialisthelsetjeneste ble etablert for 30 år siden ved opprettelsen av Barne- og 

ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) i Karasjok. Denne utredningen av Sámi dearvvašvuođa 

siida/Samisk helsepark  er det første arbeidet hvor det planlegges et helhetlig og integrert 

spesialisthelsetjenestetilbud til den samiske befolkning med både somatikk, psykiatri og 

avhengighetsmedisin. Mandatet har vært svært omfattende og ambisiøst tatt i betraktning den 

korte tiden arbeidsgruppen har hatt til rådighet. Arbeidsgruppen har derfor ikke hatt anledning 

til å utføre mandatets kartleggingsarbeide som burde vært til stede som et grunnlag for en del av 

vurderingene og anbefalingene. Anbefalingene er derfor basert på eksisterende dokumenter, 

rapporter, forskning og medlemmenes erfaringer og kunnskap. De økonomiske vurderingene av 

gruppes forslag er heller ikke gjort pga tidsmangel. 

 

Dette dokumentet kan sees på som et første steg i arbeidet med utformingen av en samisk 

helsepark. Målsettingen med arbeidsgruppens oppgave har vært å sikre at den samiske 

befolkningen får likeverdige spesialisthelsetjenester og god tilgjengelighet på tvers av 

geografiske, språklige og kulturelle skillelinjer. Tilbudet skal være differensiert, av god kvalitet, 

helhetlig, sammenhengende og tilpasset pasientenes behov. Disse forhold kan tilsi at fremtidens 

spesialisthelsetilbud nødvendigvis ikke følger de eksisterende modeller for spesialist-

helsetjenesten, men resulterer i ny-tenkning og alternative løsninger. En videreføring av 

arbeidegruppens arbeid er derfor viktig med tanke på å nå målsettingen. 

 

Arbeidet med denne planen har også avdekket en mangel på forskning både vedr. det reelle 

behovet for helsetjenestene til den samiske befolkningen og sykdomsforekomst. 

 

Det påligger Samisk helsepark å gi et tilbud til hele den samiske befolkningen i Norge. Dette 

nasjonale ansvaret er således Helse Finnmarks ansvar og kan være en utfordring. Hvordan man 

kan forbedre, utforme og utvikle dagens tilbud til samer utenfor Finnmark, bør være i fokus i 

tiden fremover og er på ingen måter ferdig.  

Med dette arbeidet håper arbeidsgruppen at vi har lagt grunnlaget for det videre arbeidet og har 

sådd noen nye ideer til fremtidens samiske spesialisthelsetjeneste og til Helse Finnmarks 

spesialisthelsetjeneste.  

 

Tromsø, 15. oktober 2013 

Siv Kvernmo 
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Sammendrag 
 

Målsettingen med delutredningen”Samisk helsepark” i prosjektet “Videreutvikling og ny 

organisering av Psykisk helsevern og Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)” er å sikre at 

den samiske befolkningen får likeverdige spesialisthelsetjenester og god tilgjengelighet på tvers 

av geografiske, språklige og kulturelle skillelinjer. Tilbudet skal være differensiert, av god 

kvalitet, helhetlig, sammenhengende og tilpasset pasientenes behov. I utviklingen av tjenesten 

vil det nasjonale perspektivet og urfolksperspektivet stå sentralt. Arbeidsgruppen har fått i 

oppgave å levere en innstilling med anbefalinger/rapport om hvilket innhold og hvordan 

organisering av Sámi dearvvašvuođa siida/Samisk helsepark bør være. 

 

Arbeidsgruppen vil understreke at en styrkning av spesialishelsetilbudet til den samiske 

befolkningen vil bety en styrkning av tilbudet til hele befolkningen. Med sin flerspråklige og 

flerkulturelle kompetanse i tillegg den faglige som en samisk helsepark må inneha, vil dette 

komme alle innbyggere til gode, uavhengig av etnisk bakgrunn. Det er derfor viktig å se det 

samiske tilbudet som en integrert del av Helse Finnmark og Helse Nords samlede tilbud. 

 

Hovedpunktene i arbeidsgruppens forslag er som følger: 

 Arbeidegruppen går innn for at Samisk nasjonalt kompetansesenter – psykisk helsevern 

(SANKS), Finnmarksklinikken og Samisk spesialistlegesenter samorganiseres i Samisk 

helsepark. En samorganisering og samlokalisering vil etter gruppas mening gi flest 

synergieffekter faglig og økonomisk.  

 Gruppa går videre inn for at alle enhetene i Samisk helsepark lokaliseres til Karasjok og at det 

bygges et nytt bygg for Spesialistlegesenteret på området for SANKS. 

 Samisk helsepark skal gi tilbud om behandling til pasienter i opptaksområdet og samiske 

pasienter fra hele landet som ønsker det.  

 Gjennom opptrappingsplanen for psykisk helse er SANKS tildelt midler til kompetansesenter-

funksjoner. Dette har ført til en utvikling av kliniske tilbud, samt forskning og fagutvikling 

innen psykisk helsevern. Ved Spesialistlegesenteret har det derimot skjedd en redusksjon av  

stillinger de senere årene. Arbeidegruppen foreslår derfor en økning i funksjoner og stillinger 

her, mens det innen psykisk helsevern og TSB anbefales en reorganisering og utvidelse av 

tilbudene innenfor eksisterende økonomiske rammer. 

 For psyksk helsevern og TSB anbefales: 

o En selvstendig sengepost for TSB på 8 senger og en for psykiatri på 6-8 senger som 

samlokaliseres i Finnmarksklinikken med samadrift på kveld/natt og i 

lavdriftsperioder. Enhetene må sikres en størrelse som kvalifiserer som utdanningsted 

for leger i spesialisering 

o Samlokalisering av poliklinisk tilbud i voksenpsykiatri, ambulant akutteam og TSB 

 For somatiske spesialisthelsetjenester foreslås: 

o Opprettelse av nye legespesialiststillinger innen spesialitetene geriatri, fysikalsk 

medisin/rehab og pediatri  

o Utvidelse av eksisterende ambulering til senteret innen flere spesialiteter som gyn, 

lungesykdommer, ortopedi, reumatologi og ØNH 

o Opprettelse av et geriatri-/demensteam og fysikalsk/rehab team som samarbeider nært 

med de samiske kommunene. Opprettelse av 6 sengeplasser i samarbeid med Karasjok 

kommune for utredning innen de to områdene   

o Gjenåpning av laboratorium og røntgentjenester 

o Opprettelse av flere hjelpepersonellstillilinger som kreftsykepleier, sykepleier, 

audiograf, radiograf, bioingeniør, fysioterapeut, ernæringsfysiolog og ergoterapeut  

o Oppbyggingen av nye tilbud skjer etter en opptrappingsplan 

o Private samiske avtalespesialister innlemmes i Samisk helsepark 
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 Økt grad av ambulering og samhandling med de samiske kommunene innen psykistrai, 

somatikk og TSB. Det søkes om statlige midler til et prøveprosjekt med Kautokeino kommune 

innen psykiatri og med Karasjok kommune innen geriatri/demens 

 Felles FoU enhet for alle enhetene. FoU enheten styrkes for å møte behovet finnen alle tre 

områdene og for økt forskning innen de tre feltene 

 Opprettelsen av et lærings- og mestringssenter for kronisk sykdom 

 Utdanning av samisktalende helsepersonell; både gjennom praksisplasser, hospitering og 

spesialistutdanning. Videre vil veiledning , undervisning og samarbeid være sentrale 

oppgaver.  

 Økt grad av kompetanseoppbygging 

 Arbeidegruppen anbefaler at det utarbeides en plan for brukermedvirkning. 

 

 

  



                                                                      Side 9                                                                    

1 Innledning 

1.1 Bakgrunn for arbeidet 
“Videreutvikling og ny organisering av Psykisk helsevern og Tverrfaglig spesialisert 

rusbehandling (TSB)” er et delprosjekt av arbeidet med ”Strategisk utviklingsplan Helse 

Finnmark HF”. Denne planen har et tidsperspektiv på 10 – 15 år. Hensikten med etablering av 

delprosjektet er bl.a. de store investeringsprosjektene som er under planlegging i Helse 

Finnmark. Ett av disse investeringsprosjektene er Sámi dearvvašvuođa siida/Samisk helsepark 

(heretter omtalt som Samisk helsepark). Et delmål/hovedtiltak i delprosjektet er: Utrede og 

komme med anbefalinger om innhold og organisering av spesialisthelsetilbudet i ”Samisk 

helsepark”. 

 

På bakgrunn av statlige føringer (se kap. 1.5), ønske om å utnytte eksisterende ressurser best 

mulig, samt innføring av samhandlingsreformen, har Helse Nord og Helse Finnmark gått inn for 

en samlokalisering, eventuelt samorganisering, av samiske spesialisthelsetjenester innen 

somatikk og psykisk helsevern. Dette omtales som Samisk Helsepark. Det er opprettet flere 

forskjellige ”helseparker” i Norge. Felles for disse er intensjonen om å samle et bredt og 

kompetent fagmiljø og å samordne tjenestetilbud på et bredest mulig grunnlag. Flere av de 

eksisterende helseparker omfatter også samordning av tjenestetilbud innen 1. og 2. linje-

tjenesten. Modellen Samisk Helsepark kan også sammenlignes med ”Distriktsmedisinsk Senter” 

(DMS), slik modellen beskrives i rapporten fra Sosial- og Helsedirektoratet: ”Distriktsmedisinsk 

Senter (DMS). Utvikling av sykestuer til fremtidens ”desentraliserte” spesialisthelsetjeneste” 

(2002). Samisk helsepark skiller seg fra DMS på grunn av kompetansesenterfunksjoner og et 

nasjonalt perspektiv, samt en hovedvekt på spesialisthelsetjenester. 

 

I januar 2012 arrangerte direktør Hans Petter Fundingsrud et idéseminar i Karasjok vedrørende 

Samisk helsepark. Det var 55 deltakere til stede på møtet fra ulike deler av spesialisthelse-

tjenestene, Helsedirektoratet, kommunehelsetjeneste, Sametinget, brukerrepresentanter og 

kommunepolitikere. Det var bred enighet om viktigheten av samordning og samlokalisering av 

flere tjenester under Samisk helsepark slik som: 

 Psykisk helsevern (barne- og ungdomspsykiatri og voksenpsykiatri)/ SANKS 
 Somatiske polikliniske tjenester/Spesialistlegesenteret 
 TSB/Rus 
 Geriatritilbud og tilbud til senil demente 
 Tilbud rettet mot kronisk syke 
 Rehabilitering 
 Lærings- og mestringssenter 

1.2 Målsetting/Mandat 
Målsettingen med delutredningen er å sikre at den samiske befolkningen får likeverdige 

spesialisthelsetjenester og god tilgjengelighet på tvers av geografiske, språklige og kulturelle 

skillelinjer. Tilbudet skal være differensiert, av god kvalitet, helhetlig, sammenhengende og 

tilpasset pasientenes behov. I utviklingen av tjenesten vil det nasjonale perspektivet og 

urfolksperspektivet stå sentralt. 

 

Arbeidsgruppen skal utføre følgende oppgaver: 
1. Definere, avklare og skape en felles forståelse for oppdraget 
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2. Det skal utarbeides en detaljert plan for arbeidet og fordeles oppgaver i gruppen 
Arbeidsgruppen organiserer selv arbeidet og må gjerne opprette undergrupper 

3. Kartlegge og vurdere dagens spesialisthelsetjenestetilbud til samisk befolkning i Norge, 
herunder å kartlegge og vurdere behov for tilpassing/validering av utredningsverktøy, for 
tilrettelagte behandlingstilbud innen ulike fagområder, samt for tilbud innen læring og 
mestring. Kartlegging og vurdering av behovet for kompetanseoppbygging og 
kompetansespredning (FoU virksomhet) skal også inngå. I denne sammenhengen vurderes 
spesialisthelsetilbudet til befolkningen i Kautokeino.   

4. Tilpasse tilbudet til det reelle behovet, bla. gjennom kartlegging av hvilke medisinske 
spesialiteter som det er behov for ved senteret basert på sykdomsforekomst i nedslagsfeltet. 
Dette innebefatter også volumet på tjenesten og hvilke spesialiteter som er egnet for å være 
desentralisert. 

5. Kartlegge tilgjengeligheten av samisktalende somatiske spesialister, samt vurdere senterets 
mulighet for å fungere som utdanningssted for samiske leger. 

6. Evaluere og komme med forslag til organisering av DPS Midt-Finnmark/SANKS, især 
administrative stabsfunksjoner og FoU-avdelingens rolle, sett i forhold til de andre 
spesialisthelsetjenestene som skal inngå i Sámi dearvvašvuođa siida/Samisk helsepark 

7. Utrede og komme med anbefalinger om innhold og organisering av de samlede spesialist-
helsetilbudene i Sámi dearvvašvuođa siida/Samisk helsepark, herunder vurdere nytten av 
en samorganisering av spesialisthelsetjenestene innen psykiatri/barne- og ungdoms-
psykiatri, TSB/rus og somatikk  

8. Beskrive og komme med anbefalinger om evt. etablering av nye tjenestetilbud, herunder 
planlegge og komme med forslag til etablering av tverrfaglige team samt beskrive disse 
teamenes samhandling med andre, jfr. mål og utfordringer 

9. Definere kompetansebehov, herunder behov for spesialistkompetanse, for ulike 
tjenestetilbud. Hvordan rekruttere og stabilisere samiskspråklige spesialister (nord-, lule- og 
sørsamisk)?  

10. Det skal gjennomføres en brukerundersøkelse for henvisere i aktuelle kommuner (gjelder 
også samiske kommuner utenfor Finnmark) 

11. Komme med konkrete forslag til tettere og bedre samarbeid mellom Sámi dearvvašvuođa 
siida/Samisk helsepark og kommuner med samiske brukere, herunder økt bruk av 
telematikk / telemedisinske løsninger 

12. Foreslå hvordan kompetansespredningen fra SANKS mot resten av spesialisthelsetjenesten i 
Finnmark, inkl. de andre DPSene, kan styrkes   

13. Redegjøre for de økonomiske konsekvensene som følge av alternative modeller 
14. Det foreslås at det utredes flere alternative modeller for Sámi dearvvašvuođa siida/Samisk 

helsepark   

 

Arbeidsgruppen skal levere en innstilling med anbefalinger/rapport om hvilket innhold og 

hvordan organisering av Sámi dearvvašvuođa siida/Samisk helsepark bør være innen frist satt i 

milepælplan.    

1.3 Arbeidegruppens sammensetning og møter 
Arbeidegruppen har hatt følgende sammensetning: 

Siv Kvernmo, leder for gruppa 
Åse Holberg Mathisen 
Knut Johnsen 
Bjørg Guttorm 
Gunn Heatta 
Siri Isaksen 
Ellen Ingrid Eira 
Kristine Grønmo 
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Eli Synnøve S. Hansen 
Tuva Svendsen 
Cecilie Javo  
Per Somby 

Brukerrepresentanten fra SANKS sitt brukerutvalg kunne dessverre bare delta på ett møte. 

Grete Tørres, FoU-konsulent ved SANKS, har fungert som sekretær for gruppa. 

 

Gruppa har hatt følgende møter: 

10. mai:  Hel dag i Karasjok 

3. juni:   4 timer telematikk 

14. juni:  3 timer telematikk 

29. juli:  1 time telematikk. Møtet var planlagt til 3 timer, men pga. uforutsette problemer 

deltok bare tre deltakere i to studio 

15. – 16. aug.: To hele dager i Karasjok 

12. sept.: 2,5 time telematikk 

1. oktober: 2,5 time telematikk 

7. oktober: 2 timer telematikk 

 

Leder og sekretær har deltatt på fellesmøter for de fem arbeidsgruppene i prosjektet i Lakselv 

17. juni og i Karasjok 2. oktober, samt på telematikk 19. august. 

1.4 Arbeidsgruppens arbeid og forståelse av mandatet 
Arbeidegruppen brukte de første møtene til gjennomgang av sentrale dokumenter som ble 

fordelt mellom medlemmene. FoU-leder ved SANKS, Vigdis Stordahl, og økonomirådgiver 

Anders Kleppe redegjorde for hhv FoU-avdelingens arbeid og en evt. tilpasning til integrering av 

somatikk og TSB og om de økonomiske forhold ved SANKS og Spesialistlegesenteret og hvordan 

man kan tenke seg en sammenslåing løst økonomisk. På to-dagersmøtet i august ble 

organisering og innhold diskutert, og arbeidegruppen fordelte seg i tre grupper med følgende 

tema: 1) psykisk helsevern og rus, 2) somatikk, inkludert geriatri og rehabilitering og  

3) samhandling. 

 

Det særegne med Samisk helsepark skal være den fleksible måten å kunne tilby sine spesialist-

helsetjenester til alle i det flerkulturelle området de betjener. Det er viktig å være tilstede med 

kompetansen befolkningen har behov for. Tilpasninger, nærhet til brukere og tilgjengelighet er 

noe som skal prege tjenestene, og utvikles i takt med samfunnsutviklingen og behov.  

 

Et forhold som gjør dette planarbeidet spesielt er at Samisk helsepark skal kunne gi tilbud om 

behandling til alle samer som ønsker det, jfr. fritt sykehusvalg. Samisk nasjonalt kompetanse-

senter – psykisk helsevern (SANKS) har søkt om å formalisere sin kompetansesenterfunksjon 

gjennom godkjenning som samisk nasjonal kompetansetjeneste innen psykisk helsevern og rus. 

Denne kompetansetjenesten vil bli en del av Samisk helsepark. 

 

Arbeidegruppen har pga tidspress og manglende bakgrunnsdata ikke funnet anledning til å 

gjennomføre alle punkter i mandatet. Arbeidegruppen kan derfor ikke gi en helhetlig og 

uttømmende beskrivelse av dagens spesialisthelsetilbud til alle samer i Norge, dagens reelle 

behov for helsetjenester, nøyaktig antall samisktalende somatiske spesialister eller et eksakt 

kompetansebehov. Arbeidsgruppen har heller ikke funnet rom for å utføre en brukerunder-
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søkelse blant henvisere i de aktuelle samiske kommunene. Arbeidsgruppen har basert sitt 

arbeid på kompetansen i gruppen, eksisterende tall, forskning og eksisterende dokumenter. 

1.5 Sentrale dokumenter og føringer vedr. helsetilbud til den samiske 

befolkning 
Utredningen, NOU 1995:6 Plan for helse- og sosialtjenester til den samiske befolkning i Norge 

synliggjorde behovet for å bygge opp behandlingstilbud til samiske pasienter innenfor en 

samiskspråklig og -kulturell ramme, parallelt med kompetanseoppbygging gjennom forskning, 

utviklingsarbeid og undervisning. I 2001 vedtok Regjeringen en handlingsplan for å videreføre 

tiltakene, ”Mangfold og likeverd. Regjeringens handlingsplan for helse- og sosialtjenester til den 

samiske befolkning i Norge 2002-2005”. Prioriterte områder i planen var bl.a. tolketjeneste, tilbud 

til samiske barn og unge, eldreomsorg, rehabilitering, somatiske spesialisthelsetjenester og 

psykisk helse.  

 

Når det gjaldt tjenestetilbud innen psykisk helse, bygget handlingsplanen på den allerede 

vedtatte St.meld. nr. 25 (1996-97). Åpenhet og helhet. Om psykiske lidelser og tjenestetilbudene, 

som ble vedtatt i 1997. Her ble tilbudene innen psykisk helsevern foreslått særskilt ivaretatt 

gjennom en videre utbygging av Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) i Karasjok og 

Distriktspsykiatrisk Senter (DPS) i Lakselv til ett samisk nasjonalt kompetansesenter innen 

psykisk helsevern. Kompetansen skulle gjøres tilgjengelig for kommunene gjennom reise-

virksomhet og veiledning.  

 

Allerede i handlingsplanen ”Mangfold og likeverd” (2001), ble Spesialistlegesenteret i Karasjok 

beskrevet som et viktig tiltak for å unngå unødvendige sykehusopphold for samiske pasienter. I 

planen ble det foreslått å styrke senteret slik at de kunne drive ambulerende virksomhet, veilede 

førstelinjetjenesten og gi fjernkonsultasjoner. Man så også for seg at senteret fikk en sentral rolle 

i fagutvikling, undervisning og forskning. Senteret har over år strevet med rekruttering av 

samiske leger. Interessen for å arbeide ved senteret synes å være økende. 

 

St.meld. nr. 47 (2008 – 2009) Samhandlingsreformen Rett behandling – på rett sted – til rett tid 

viser til utfordringer når det gjelder tjenester til den samiske befolkningen. Manglende språk og 

kulturforståelse kan føre til at symptomer på sykdom blir feiltolket og at behandlingsforløp og 

medisinering, eller mangel på sådan, kan få alvorlige konsekvenser. Mye tyder på at det er en 

underrapportering av sykdom hos den samiske befolkning. Det er særlig i forhold til psykisk 

helse, medisinsk hjelp ved fødsel, kroniske sykdommer, alderdom og død at det oppstår 

problemer og misnøye med helsetjenesten. Helsetjenesten for den samiske befolkning har i dag i 

liten grad vært innrettet mot forløpstenkningen mellom tjenestenivåene. I den forbindelse er det 

nødvendig å se på muligheten til elektronisk kommunikasjon på samisk mellom tjenestenivåene 

og innad i helsetjenesten. Sametinget har siden 1999 forvaltet tilskuddsmidler til prosjekter 

innen helse – og sosialtjenesten. Disse har i stor grad vært innrettet mot kommunalt nivå.  

 

I henhold til pkt. 11.3 i Stortingsmeldingen vil en helsetjeneste med større grad av 

desentralisering av spesialisthelsetjenester, med tilbud også utenfor sykehusene og nærmere 

pasientene, være særskilt positivt for den samiske befolkning. I tillegg vil en slik organisering 

medføre større grad av mulighet for stabilitet i samiskspråklige helsetilbud og til utvikling av 

samisk fagkompetanse. Styrking av primærhelsetjenesten er et viktig satsingsområde for 

samhandlingsreformen. Generelle tiltak som bedre kommunal organisering, utvikling av fast-
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legerollen, kommunesamarbeid med robuste fagmiljøer og IKT-utvikling, vil være reformer som 

også vil komme den samiske befolkning til gode. Når det gjelder økonomiske insitamenter 

overfor kommuner, er det viktig å ta hensyn til samiskspråklige forvaltningsområder da disse 

har krav til å yte likeverdige helsetjenester på samisk og norsk». 

 

Stortingsmeldingen tar også for seg språk og kulturell kommunikasjon. Mange samer har behov 

og rettskrav for å bruke sitt morsmål i samtale med helsepersonell. Språkproblemer kan 

resultere i at man ikke får den rette faglige utredning, stilt riktig diagnose og gitt rett behandling. 

I dag er i første rekke barn under skolealder, utviklingshemmede og eldre, helt enspråklige. For 

disse kan innleggelse i institusjoner virke svært fremmedgjørende. 

 

I meldingen fremgår det at Helse- og omsorgsdepartementet vil i dialog med Sametinget vurdere 

et prosjekt hvor målet er å bedre tolketjenesten ytterligere. Prosjektet er gjennomført, men den 

endelige form og finansiering er ikke avklart. 

 

I St meld nr 16 (2010 – 2011) Nasjonal helse- og omsorgsplan (2011 – 2015) påpekes igjen 

viktigheten av at informasjonen er språklig tilgjengelig for alle pasienter, også samer. Videre 

beskrives helsetilstanden til samer versus den øvrige befolkningen. 

 

Forskjellene i helse mellom samer og nordmenn ansees som små, men det finnes likevel noen 

særlige helsemessige utfordringer i den samiske befolkningen. Senter for samisk helseforskning 

ved Universitetet i Tromsø peker på selvmord og brå død, inkludert ulykker spesielt blant unge 

samiske menn, som en utfordring. Dette kommer frem i helse- og levekårsundersøkelser i 

områder med samisk bosetting. Det er behov for mer kunnskap blant annet om livsstils-

sykdommer. Senteret har avdekket misnøye med helsetjenesten i den samiske befolkningen. Det 

vises til St. meld. nr. 28 (2007–2008) Samepolitikken som blant annet beskriver 

helsespørsmål. 

 

Videre beskrives det et treårig demensprogram for personer med samisk bakgrunn. Det skal 

etableres et nasjonalt utviklingssenter for den samiske befolkningen.  

 

Regjeringen ønsker å sikre befolkningen likeverdig tilgang til nødmeldetjenesten. De regionale 

helseforetakene er derfor bedt om å iverksette tiltak som sikrer likeverdig tilgang til nødmelde-

tjenesten for funksjonshemmede, minoritetsspråklige og den samiske befolkningen. De 

regionale helseforetakene samarbeider med Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens 

kommunikasjonsberedskap (KoKom) om å utvikle en SMStjeneste. 

 

Helse Nord HFs Oppdragsdokument for 2010 og 2011 til Helse Finnmark er i stor grad en 

videreføring av HODs oppdrag til Helse Nord. 

 Sørge for likeverdige helsetjenester, reduksjon av sosiale helseforskjeller, trygghet for at 
tjenestene er tilgjengelige, og at brukerne blir møtt med omsorg og respekt. Det samiske 
pasientperspektivet i helsetjenesten fremheves ved at den samiske pasients rett og behov 
for tilrettelagte tjenester må etterspørres og synliggjøres fra planleggingsfasen, gjennom 
utredningsfasen, og når beslutninger tas. 

 Finansiere SANKS som et nasjonalt kompetansesenter.   
 Forbedre tolketjenesten til den samiske befolkningen ved igangsetting av et tolkeprosjekt 

hvor også Sametinget skulle være involvert.  
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 Igangsette en utredning om behov for og forbruk av spesialisthelsetjenester hos den samiske 
befolkningen, samt tilknytning for spesialisthelsetilbudet inkludert rehabilitering og 
habiliteringsfeltet. Videre skal Helse Nord RHF påse at lærings- og mestringsaktiviteter er 
tilpasset pasienter med samisk språklig kulturell bakgrunn. 

 Innen psykisk helsevern blir Helse Finnmark blir bedt om å samarbeide med Samisk 
Nasjonalt Kompetansesenter (SANKS) i utvikling av gode psykiatriske spesialisttilbud 
(behandling, undervisning, forskning) til den samiske befolkning. I følge Helse Nord RHF skal 
også forskning innen helsetjenester til den samiske befolkningen styrkes ved å initiere og 
legge til rette for forskning rettet mot likeverdige tjenester til den samiske befolkningen. 

 Nytt i oppdragsdokumentet fra HOD til Helse Nord RHF for 2011 er oppdraget vedr. 
tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengige (TSB), egenevaluering av SANKS 
og nødmelde- og ambulansetjenesten. For TSB må tiltakene ta utgangspunkt i samiske 
pasienters rett til tilrettelagte tjenester med utgangspunkt i samisk språk og kultur.  

 RHFet bes også om å innhente egenevaluering fra Samisk nasjonalt kompetansesenter - 
psykisk helsevern (SANKS) med sikte på en vurdering av hvordan oppgavene ivaretas og en 
vurdering av utviklingstrekk. Når det gjelder nødmelde- og ambulansetjenesten skal denne 
ha god kompetanse og rask respons og være likeverdig tilgjengelig for den samiske 
befolkningen.  

 

Nytt for de overordnede mål fra HOD til Helse Nord RHF for 2012 til 2013 er fokus på samiske 

pasienters rett og behov for tilrettelagte tjenester innen habiliterings- og rehabiliteringstilbudet.  

 For 2013 er det under Særlige mål skissert fra Helse Nord RHF at “Helse Finnmark HF skal 
videreutvikle et godt lokalsykehustilbud og en desentralisert spesialisthelsetjeneste i 
Finnmark i samarbeid med kommunene, og styrke forskning, fagutvikling og utdanning. 
Sykestuene inngår som viktige ledd i behandlingskjeden, og arbeidet med faglig 
videreutvikling av innholdet i denne funksjonen skal videreføres i samarbeid med 
kommunene og Helse Nord RHF. Helseforetaket skal bidra spesielt til helsesamarbeidet i 
nordområdene og til spesialisthelsetjenester for den samiske befolkning” (sitat slutt). Som 
det fremgår av sitatet er det både generelle mål og spesielle mål som begge angår 
helsetjenester til den samiske befolkningen og som har implikasjoner for organisering og 
innholdet i Samisk helsepark, jfr. utvikling av desentralisert spesialisthelsetjeneste og 
sykestuenes plass i behandlingskjeden.  

 Innen psykisk helsevern skal Helse Finnmark HF legge til rette for drift og videreutvikling av 
SANKS. Dette skal ses i sammenheng med en søknad fra SANKS som en nasjonal 
kompetansetjeneste innen psykisk helsevern. Tilbudet fra SANKS skal være tilgjengelig for 
samiske pasienter i alle samiske områder, men har et spesielt oppdrag i forhold til sørsamisk 
språk og kultur.  

 

Det samiske perspektivet har fått en større plass i oppdragsdokumentet fra HOD til Helse Nord 

RHF i tidsperioden 2010-2012. Et overordnet mål er at det samiske pasientperspektivet i 

helsetjenesten generelt skal fremheves ved at den samiske pasients rett og behov for 

tilrettelagte tjenester må etterspørres og synliggjøres fra planleggingsfasen, gjennom 

utredningsfasen, og når beslutninger tas. I tillegg til generelle rettigheter som tolketjeneste, er 

hovedfokus på psykisk helsevern her representert ved SANKS som et nasjonalt kompetanse-

senter. Bortsett fra nødmeldetjenesten og habilitering/rehabilitering er somatiske helse-

tjenester fraværende i både HODs oppdrag til Helse Nord RHF og i Helse Nord RHFs 

oppdragsdokumentet til Helse Finnmark.   

 

Grunnlaget for Helse Finnmarks virksomhet finner man bl.a. i Lov om spesialisthelsetjenesten 

m.m. I § 1 beskrives lovens formål, som særlig er å: 
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1. fremme folkehelsen og å motvirke sykdom, skade, lidelse og funksjonshemning, 
2. bidra til å sikre tjenestetilbudets kvalitet, 
3. bidra til et likeverdig tjenestetilbud, 
4. bidra til at ressursene utnyttes best mulig, 
5. bidra til at tjenestetilbudet blir tilpasset pasientenes behov, og 
6. bidra til at tjenestetilbudet blir tilgjengelig for pasientene. 

 

Samelovens kapittel om samisk språk gir i § 3-5 utvidet rett til bruk av samisk i helse- og sosial-
sektoren:  
”Den som ønsker å bruke samisk for å ivareta egne interesser overfor lokale og regionale 
offentlige helse- og sosialinstitusjoner i forvaltingsområdet, har rett til å bli betjent på samisk.”  

 
I dag er det kommunene Karasjok, Kautokeino, Nesseby, Porsanger, Tana, Kåfjord, Lavangen 

Tysfjord, Snåsa og Røyrvik som utgjør forvaltningsområdet. Men spesialisthelsetjenestelovens 

formål om at tjenestetilbudet skal være tilpasset pasientenes behov, innebærer at det i tillegg vil 

være nødvendig å tilpasse behandlingstilbudet både språklig og kulturelt også utenfor 

forvaltningsområdet. 

 

Formålsparagrafen i pasient- og brukerrettighetsloven underbygger dette (§ 1-1):  

”Lovens formål er å bidra til å sikre befolkningen lik tilgang på tjenester av god kvalitet ved å gi 

pasienter og brukere rettigheter overfor helse- og omsorgstjenesten. Lovens bestemmelser skal 

bidra til å fremme tillitsforholdet mellom pasient og bruker og helse og omsorgstjenesten og 

ivareta respekten for den enkelte pasients og brukers liv, integritet og menneskeverd.”  

 

I løpet av de siste årene har Samisk Legeforening utredet et lærings- og mestringssenter ved 

kronisk sykdom. Det er også gjennomført et forprosjekt vedrørende oppbygging av samisk 

kompetanse innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling ved Finnmarksklinikken. 
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2 Dagens spesialisthelsetjeneste til samer i Finnmark 

2.1 Organisering av tjenestene 
Dagens spesialisthelsetjeneste til den samiske befolkningen ivaretas både gjennom de tjenester 

som er etablert særskilt for den samiske befolkningen slik som Spesialistlegesenteret og SANKS i 

Karasjok/Lakselv, men også gjennom den øvrige spesialisthelsetjenesten ved sykehusene og 

DPSene med døgnenheter og poliklinikker. SANKS og Spesialistlegesenteret ligger under to ulike 

klinikker i Helse Finnmark, hhv. Klinikk for psykisk helsevern og rus og Klinikk Hammerfest. 

2.2 Utfordringer 
Utfordringene ved en spesialisthelsetjeneste til den samiske befolkningen er flere, men følgende 

forhold peker seg særskilt ut: 

 Spredt samisk bosetting, og lange avstander til tilbudene 
 Ulik kompetanse i samisk språk og kultur ved de ulike institusjonene 
 Mangel på samisktalende spesialister 
 Etter hvert en stor “bybefolkning” i Tromsø, Alta og Oslo 
 Mangel på forskning vedr. sykdomsbilde, bruk av helsetjenester og behov 

2.3 Psykisk helsevern 

2.3.1 Organisering 

SANKS er en av fire avdelinger i Klinikk for psykisk helsevern og rus. SANKS har satset på en 

modell med en sterk base lokalisert i det samiske kjerneområdet i Finnmark, kombinert med 

utekontor i sentrale deler av samiske områder utenfor kjerneområdet, for å videreutvikle 

psykisk helsevern for den samiske befolkningen. I dag er tilbudet til barn og unge lokalisert til 

Karasjok, mens psykisk helsevern for voksne er lokalisert til Lakselv. Begge steder har sin egen 

administrasjon, men felles leder. Utekontorene er i dag i Oslo, Snåsa og Tysfjord. Det skjer også 

en utstrakt ambulering ut til de samiske kommunene i Finnmark (se kap. 2.3.5.1). Denne 

modellen har vist seg som svært positiv og har blitt godt mottatt i det samiske miljøet (jfr. 

St.meld. 47 Samhandlingsreformen).  

2.3.2 Klinisk virksomhet 

Samisk nasjonalt kompetansesenter – psykisk helsevern (SANKS) har distriktspsykiatriske 

funksjoner for Midt-Finnmark og i tillegg nasjonale kompetansesenterfunksjoner innen psykisk 

helsevern for samer i hele Norge. Gjennom opptrappingsplanen for psykisk helse ble SANKS 

tildelt statlige midler for å bygge opp nasjonale kompetansesenterfunksjoner. I Helse Nord RHF 

sitt vedtak i styresak 65-2011 Etablering av inntektsfordelingsmodell for tverrfaglig spesialisert 

behandling for rusmiddelavhengige (TSB) og psykiatri – utvidelse av inntektsfordelingsmodellen er 

det slått fast at SANKS finansieres med 100 % av tidligere øremerket tilskudd. 

 
Som kompetansesenter har SANKS et nasjonalt ansvar for å bidra til utviklingen av et likeverdig 
og tilpasset tilbud for den samiske befolkningen gjennom følgende virksomhet 
 Videreutvikle kliniske tjenester 
 Fremme og drive forskning og utviklingsarbeid 
 Tilby undervisning og veiledning 
 Tilby spesialistutdanninger, praksisplasser og hospitering 
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SANKS har tre avdelinger 
 Avdeling psykisk helsevern for voksne i Lakselv 
 Avdeling psykisk helsevern for barn og unge i Karasjok 
 Avdeling for forskning og utvikling 

SANKS har gjennom prosjektet “Utvikling av nasjonale kliniske tjenester” ansatt en prosjektleder 

og opprettet tre stillinger ved kontor i Oslo, Snåsa og Tysfjord. 

 
Avdeling psykisk helsevern for voksne består av  

 Voksenpsykiatrisk poliklinikk (VPP) 
 Døgnenhet (8 plasser hvorav 4 er nasjonale) 
 Ambulant akutteam 

VPP er et behandlingstilbud for de over 18 år som trenger spesialisthjelp for psykiske plager. 

Døgnavdelingen gir tilbud om korttidsbehandling som innbefatter utredning, samtalebehandling 

og miljøterapi. Akutteamet yter krisehjelp i samarbeid med døgnavdelingen. Som del av SANKS 

sitt nasjonale ansvar tilbyr akutteamet også planlagt behandling (ikke akuttfunksjon) for samer i 

andre deler av landet.  

 

Avdeling psykisk helsevern for barn og unge består av 

 Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) med ambulant team Midt-Øst 
 Samisk ungdomspsykiatrisk team (PUT) 
 Familieavdeling (2 familieplasser) 
 Ungdomspsykiatrisk avdeling (UPA) (6 plasser hvorav 2 er nasjonale) 

BUP Midt-Finnmark tilbyr hjelp til barn og unge fra 0 til 18 år. Det ambulante teamet tilbyr 

ambulante og familiebaserte tiltak i kommunene i Midt- og Øst-Finnmark til barn og unge i 

alderen 6 til 18 år. Teamet gir behandling og veiledning hjemme hos familier, i skolen og i barnas 

nærmiljø. PUT er et tilbud til ungdom og unge voksne i alderen 15 til 30 år som sliter med 

avhengighets- og/eller selvmordsproblematikk. Familieavdelingen gir behandlingstilbud til 

familier der et eller flere av barna har følelsesmessige og/eller atferdsmessige problemer. UPA 

er et utrednings- og behandlingstilbud for ungdom mellom 13 og 18 år.  

 

Samtlige kliniske enheter tilbyr hjelp til samer fra hele landet som ønsker det, i tillegg til alle 

innbyggerne i opptaksområdet. De gir også veiledning og undervisning til kommunenes helse- 

og sosialtjeneste og andre samarbeidspartnere. Det foreligger en samarbeidsavtale fra 2007 

mellom Helse Finnmark HF og Lapin sairaanhoitopiiri (Lappland sykehusdistrikt) som gjør at 

grenseboere kan benytte behandlingstilbudet på den andre siden av grensen. Avtalen har som 

formål å tilby spesialisthelsetjenester først og fremst for å tilfredsstille behov hos den samisk-

språklige befolkningen i Finland og den finskspråklige befolkningen i Finnmark. I tillegg til 

pasienter fra Finland, har SANKS også tatt imot samiske pasienter fra Sverige og vil i nær framtid 

inngå en samarbeidsavtale med Jämtlands län i Sverige. 

2.3.3 Opptaksområde 

Enhetene i SANKS har ulike opptaksområder. UPA og Familieavdelingen skal betjene hele 

Finnmark. Poliklinikken for barn og unge har ansvar for tilbud til alle de samiske kommunene i 

Finnmark, samt Lebesby og Gamvik. Ambulant team Midt-Øst er organisert under SANKS, men 

dekker som navnet sier også kommunene som tilhører opptaksområdet til BUP Kirkenes. 

Døgnenheten og poliklinikken for voksne har ansvar for fem kommuner: Karasjok, Kautokeino, 

Porsanger, Lebesby og Gamvik. 
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2.3.4 Kompetanseformidling 

Helt siden SANKS ble etablert i 2001 har institusjonen gitt tjenester i samiske områder også 

utenfor Finnmark i form av informasjonsvirksomhet, undervisning og forskningsformidling, i 

tillegg til klientbehandling. Flere av fagfolkene ved SANKS har lang erfaring med å drive 

undervisning for annenlinjetjenesten, førstelinjetjenesten og universitet/høyskoler. 

 
De siste årene har SANKS arrangert åpne seminarer og kursvirksomhet med ulike temaer 
tilknyttet kultur og psykisk helse, også i lulesamiske- og sørsamiske områder. Annenhvert år 
arrangerer SANKS en større nasjonal konferanse i Karasjok ("SANKS-konferansen") hvor både 
samiske brukere og fagfolk møtes, da med fokus på relevante temaer innen samisk psykisk 
helsevern og rus.  
 
Flere av fagfolkene ved SANKS har publisert i norske og internasjonale fagtidsskrift og 
lærebøker som omhandler samisk kulturelle temaer innen fagfeltet, i tillegg til å utgi egne bøker.  

2.3.5 Forskning og fagutvikling 

2.3.5.1 Forskning 

Pr. i dag arbeider det 7 fagpersoner ved SANKS som innehar forskerkompetanse (PhD grad): 4 

psykologer, 2 leger og 1 sosialantropolog (sistnevnte har fram til juli 2013 vært leder ved FoU-

avdelingen i 100 % stilling). Doktorgradsarbeidene til samtlige forskere har dreid seg om temaer 

som er relevant for samisk psykisk helsevern eller rus. 4 av personene er fortsatt aktive innen 

forskning og holder på med ulike forskningsprosjekter, enten i regi av SANKS eller i regi av 

Universitetet i Tromsø (gjennom deltidsforskerstillinger tilknyttet Senter for samisk helse-

forskning). 2 av de forskerkompetente psykologene driver p.t. kun klinisk arbeid. I tillegg er det 

ansatt 2 PhD-kandidater ved SANKS som begge er i gang med sitt doktorgradsarbeid og som 

ledes av forskere ansatt ved SANKS. Ytterligere 1 PhD-kandidat er tilknyttet SANKS via prosjekt-

leder/hovedveileder og biveileder som begge er ansatt ved SANKS. 1 LiS-lege har nylig fått 

ansettelse i dobbeltkompetansestilling (fordypningsstilling) ved SANKS.  Av de til sammen 12 

personene nevnt ovenfor, har 9 samisk bakgrunn. 

 

Forskningen dekker et felt som omfatter både samisk barne- og ungdomspsykiatri, voksen-

psykiatri og rusfeltet, inkl. forskning på metodeutvikling og kulturtilpassing av tjenestetilbud. 

Når det gjelder forskning innen rusfeltet, vil det være behov for ekstra innsats og stimulans i 

årene framover. Forskningsprosjektene ved SANKS finnes i følgende oversikt: 

http://www.helse-finnmark.no/prosjekter/category20899.html 

 

Når det gjelder forskning, fag- og metodeutvikling, vil støtteverdige prosjekter som omfatter 

lule- og sørsamiske områder bli prioritert. De aller fleste pågående forskningsprosjekter 

(eksternt eller internt finansierte) omfatter alle grupper samer, geografisk spredd.  For å legge 

bedre til rette for forskning i strøk med lule- og sørsamisk befolkning, vil SANKS søke nærmere 

samarbeid med Universitetet i Nordland/Nordlandssykehuset - psykiatri og Høgskolen i Nord-

Trøndelag. 

2.3.5.2 Fagutvikling 

2.3.5.2.1 Fagutviklingsprosjekt ved SANKS 

Det pågår flere fagutviklingsprosjekter ledet av forskere ved SANKS; tilpasning av diagnostisk 

kulturveileder til samisk kultur; miljøterapi i samisk kontekst; og samisk e-helse med bruk av 

http://www.helse-finnmark.no/prosjekter/category20899.html
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telemedisin i behandlingsforløp med ungdom. I tillegg har en av legespesialistene ved VOP 

påbegynt et fagutviklingsprosjekt for å utvikle en kultursensitiv utredning og behandling av 

pasienter med psykosediagnoser i kommunene som SANKS betjener. Det er tidligere 

gjennomført et forebyggende fagutviklingsprosjekt ("Kautokeino-prosjektet") som var et 

samarbeidsprosjekt med Kautokeino kommune i forbindelse med forebygging av seksuelle 

overgrep. Dette prosjektet ble ledet av to forskerkompetente psykologer ved SANKS - avdeling 

barn og unge.  

 

Det er pr. i dag tre fagutviklingsprosjekt i gang i SANKS. Oversikt og beskrivelse av prosjektene 

kan finnes på følgende lenke: http://www.helse-finnmark.no/prosjekter/category20899.html 

2.3.5.2.2 Utredningsverktøy 

Det har over tid vært arbeidet med oversettelse og tilpasning av utredningsverktøy innen 

psykisk helsevern. Dette er et tidkrevende arbeid som forutsetter en innsats både fra klinikere 

og personer med gode språkkunnskaper. Det forutsetter også kontakt med rettighetshavere for 

å få til avtaler om oversettelse, noe som også kan ta mye tid. 

2.3.5.2.3 Nasjonale kliniske tjenester 

I 2009 ble det igangsatt et 3-årig nasjonalt utviklingsprosjekt: ”Utvikling av nasjonale kliniske 

tjenester utenfor Finnmark” ledet av en prosjektleder og med målsetning om å utvikle en modell 

for et likeverdig og kulturelt tilpasset behandlingstilbud for samer i hele landet. I tråd med 

modellen ble det opprettet utekontor i Tysfjord (lulesamisk område), Snåsa (det sørsamiske 

området) og i Oslo (den kommunen i Norge med flest samer bosatt). Et fagteam ved SANKS 

sentralt har bistått de lokale fagfolkene ved disse kontorene når det gjelder kliniske tjenester, 

veilednings- og undervisningsoppgaver. Det er dessuten utført et betydelig informasjonsarbeid 

overfor kommuner med samisk befolkning i Nordland og Nord-Trøndelag i regi av prosjektet. 

Prosjektperioden er nå forlenget frem til 01.09. 2014. I regi av utviklingsprosjektet har det blitt 

utarbeidet flere formelle samarbeidsavtaler mellom SANKS og aktuelle samarbeidspartnere. Det 

ble bl.a. inngått samarbeidsavtale med RVTS-Midt i 2012, og en treparts samarbeidsavtale er 

under utarbeiding mellom SANKS, Tysfjord kommune og Salten DPS/Nordlandssykehuset. Det 

nasjonale prosjektet har synliggjort et behov for bistand fra SANKS både når det gjelder kultur-

tilpassede kliniske tjenester og for kompetansetjenester i de lulesamiske- og sørsamiske 

strøkene foruten i det nordsamiske. Etterspørselen etter begge typer tjenester har i løpet av 

prosjektperioden økt i områder utenfor Finnmark/Helseregion Nord.  

2.3.5.2.4 Nasjonal kompetansetjeneste 

Samisk nasjonalt kompetansesenter – psykisk helse (SANKS) har søkt om godkjenning som 

Nasjonal kompetansetjeneste – psykisk helse/TSB våren 2013 (nye regler for nasjonale tjenester 

kom i 2010). Søknaden skal avgjøres i løpet av november måned. Tjenesten skal bygge opp og 

formidle kompetanse innen psykisk helsevern og TSB når det gjelder samiske pasienters 

særskilte behov for kultursensitiv diagnostikk og kulturelt tilrettelagt behandlingstilbud. 

Kompetansen vurderes å gi økt kvalitet og pasientsikkerhet for samiske pasienter i et helhetlig 

behandlingsforløp.   

2.3.5.3 FoU-avdelingen 

FoU-avdeling ved SANKS har 3,2 stillinger: FoU-leder, to FoU-konsulenter og 20 % sekretær. 

Avdelingens oppgaver er blant annet å 

 Legge forholdene til rette for forskning og utviklingsarbeid innenfor SANKS 

http://www.helse-finnmark.no/prosjekter/category20899.html
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 Heve forskningskompetansen i kulturpsykiatri i fagmiljøer utenfor SANKS 
 Samarbeide og samordne med andre forskningsmiljøer nasjonalt og internasjonalt 

Budsjett for FoU-avdelingen i 2012 var på NOK 6 142 573. I dette inngår også et nasjonalt FoU-

fond på 2 mill. kroner samt utgifter til fondsstyret (mer om fondet, se under).  

2.3.5.4 FoU-midler 

Årlig lyses det ut 2 mill. kroner til forskning og utviklingsarbeid. Formålet med midlene er å 
støtte prosjekter som har som mål å øke kunnskapen innenfor området psykisk helsevern for 
den samiske befolkningen i Norge. FoU-avdelingen er sekretariat for FoU-styret som forvalter og 
tildeler de budsjetterte forskningsmidlene. 

2.3.6 Samhandling med kommunene og andre instanser 

2.3.6.1 Ambulering til kommunene 

Ambulering ut til kommunene hvor pasientene bor er viktig. Pasientene kan få et tilbud i sitt 

nærmiljø og slippe å reise hver gang de skal ha behandling. Behandlere ved SANKS får en 

mulighet til å se hvor og hvordan pasienten som får behandling bor, noe som er viktig for å 

forstå den kulturelle konteksten. Ikke minst er ambulering viktig for samarbeidet som SANKS 

skal ha med de kommunalt ansatte. Man blir bedre kjent og får bedre informasjon om 

kommunen og dens ressurser ved å møte de fast på deres hjemmebane.  

 

På bakgrunn av ovenstående har SANKS en utstrakt ambulering til de kommuner som 

institusjonen har ansvar for i Finnmark. Avdeling barn og unge ambulerer med flere ansatte 

hver 3. uke til Mehamn/Kjøllefjord, hver 2. uke til Tana/Nesseby/Utsjok og hver uke til Lakselv. I 

Kautokeino er det 2 psykologspesialister som også arbeider 50 % som kommunepsykologer. 

Avdeling voksen ambulerer med flere ansatte hver 3. uke til Mehamn/Kjøllefjord, annen hver 

uke til Kautokeino og hver uke til Karasjok. I Mehamn/Kjøllefjord, Tana/Nesseby/Utsjok og 

Kautokeino er både avd. barn og unge og avd. voksen minimum 2 døgn ved hver reise. 

 

I tillegg til dette ambuleres det til samiske områder utenfor Finnmark. Akutteamet ved avdeling 

for voksne ambulerer fast til lule- og sørsamisk område. Avdeling barn og unge har tidligere 

ambulert fast til markasamisk og lulesamisk område. Etter nedleggelsen av prosjektet “Utvikling 

av nasjonale kliniske tjenester” har det ikke blitt opprettet ny avtale, men dette vil bli prioritert 

siden SANKS har fått forlenget prosjektperioden med et år fra september 2013. Utekontorene 

ambulerer til de områdene som henvender seg til SANKS. 

 

I tillegg til ovenstående ambulering er det faste telematikkmøter med kommunene hver måned.  

 

De siste årene har SANKS fått flere henvendelser om tjenester fra svensk side som gis ved at 

pasienten/familien har fått et intensivt behandlingsopplegg i Karasjok for deretter å bli fulgt opp 

på hjemplassen gjennom telefon, telematikk og fysiske møter. Det er også gitt veiledning til 

spesialisthelsetjenesten på hjemstedet slik at det har vært et nært samarbeid om oppfølgingen 

av pasientene.  

2.3.6.2 Samhandling med andre deler av psykisk helsevern i Helse Finnmark 

Det er tett samhandling med andre deler av psykisk helsevern i Helse Finnmark. Alle BUP-

lederne møtes fast for å samhandle om tilbudet til barne- og ungdomsbefolkningen. De har blant 
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annet arbeidet med helhetlig pasientforløp, inntaksteam, utrednings- og behandlingsplaner etc. 

Den samme type samhandling skjer mellom VPP-lederne og lederne for døgnavdelingene.  

 

Da BUP Kirkenes ikke hadde nok spesialister, påtok SANKS seg det faglige og administrative 

ansvaret for BUP Kirkenes i en toårs periode. Avdeling for voksen har også bistått VPP Alta i lang 

tid ved at to terapeuter fra SANKS har arbeidet fast i Alta flere dager i måneden. Begge disse 

ordningene har opphørt nå.  

2.4 Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk (TSB) 

2.4.1 Organisering 

Finnmarksklinikken ligger i Karasjok og er en offentlig rusinstitusjon med tilbud om frivillig 

døgn- og poliklinisk behandling. Finnmarksklinikken er en del av Helse Finnmark HF og er 

organisert som egen avdeling i Klinikk psykisk helsevern og rus. Finnmarksklinikken yter 

tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengige (TSB).  Finnmarksklinikkens over-

ordnede mål er å skape nødvendige endringer i pasienten livssituasjon for å muliggjøre at 

hun/han kan mestre et liv uten rusmidler og et liv med størst mulig grad av livskvalitet.  

Nye føringer fra påtroppende regjeringen er at rus og psykiatri skal styrkes hver for seg. Dermed 

opprettholdes rus- og avhengighetsfaget som et eget fagområde.  

2.4.2 Klinisk virksomhet 

Institusjonen er gitt et spesielt ansvar for å ivareta og utvikle behandlingstilbud til den samiske 

pasienten, og har kvalifiserte samisktalende helsepersonell. I tillegg har flere ansatte bakgrunn 

fra reindrifta som kan komme til nytte med all den omveltningen som skjer innen næringen.   

I fjor behandlet Finnmarksklinikken 42 finnmarkspasienter på døgnenheten med 2808 

liggedøgn. Det utgjorde en tredjedel av alle finnmarkinger som mottok TSB døgnbehandling i 

både offentlig og privat sektor. Totale liggedøgn for alle pasientene ved FKL utgjorde 3565 

liggedøgn med > 90 % belegg.   

 

Døgnavdelingen ved Finnmarksklinikken som har 12 plasser for aldersgruppen 18 år og 

oppover for både menn og kvinner, kan også ta i mot pasienter til soning dvs. etter § 12, samt 

gravide rusmiddelavhengige i samarbeid med hjemkommunen og UNN.  Avhengigheten kan 

omfatte narkotiske stoffer, alkohol, vanedannende medikamenter og evt. i kombinasjon med 

lettere psykiske lidelser.  

 

Ruspoliklinikken ved Finnmarksklinikken er et rustilbud med utredning og behandling av 

mennesker med rusmiddelavhengighet.  Poliklinikken er desentralisert og telematikk/video-

konferanse benyttes for å kunne få gjennomført kontakt. Ruspoliklinikken kommer i tillegg til de 

polikliniske tjenestene utført ved DPSene i foretaket. Poliklinikken har ett årsverk som består av 

sykepleier 80 % og sosionom 20 %. I tillegg innleies en psykiater på timebasis og psykolog-

spesialisten ved Finnmarksklinikken jobber i poliklinikken tilsvarende 40/100 stilling.     

2.4.3 Behandlingsfilosofi og metode 

Filosofien baseres seg på at en betrakter rusproblemer som problemer som arter seg forskjellig 

fra individ til individ. Behandlingen er individrettet ut i fra den enkeltes behov, ressurser, 

forutsetninger og problemer. Rusproblematikk er ofte sammenvevd med andre problemer som 

for eksempel ulike sykdommer, psykiske problemer og forskjellige typer sosial problematikk i 

forhold til familie, arbeidsliv, økonomi med mer.                    
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Tilbudet til pasienten: 

 Kartlegging/utredning i 2 uker 

 Gruppebehandling i 8 uker  

 Individuelle samtaler 

 Samtaler med psykologspesialist og/eller lege 

 Samarbeid med hjemkommunen 

 Undervisning 
 Fysisk aktivitet 

 Ettervern – reopphold 

2.4.4 Opptaksområde 

Finnmarksklinikken er den eneste offentlige døgninstitusjon lokalisert i Finnmark som gir 

tverrfaglig spesialisert rusbehandling, og har da et særlig ansvar for samiske rusmiddel-

avhengige. Finnmarksklinikken gir tilbud til kvinner og menn over 18 år med misbruks-

problematikk. Hovedparten av søkere er fra Finnmark, men klinikken gir også tilbud til søkere 

fra andre deler av landet.  

2.4.5 Forskning, fagutvikling og kompetanseheving 

Det er stort behov for videre- og etterutdanning for personell som arbeider i rusfeltet. Pr. dags 

dato er det to med høyskoleutdanning som tar videreutdanning i rusproblematikk. Videre satses 

det med utdanning på legespesialitet i rus- og avhengighetsmedisin.  I tillegg en tilsatt påbegynt 

videreutdanning i MI (motiverende intervju). Det foregår ingen forskning ved 

Finnmarksklinikken. 

2.4.6 Samhandling med kommunene og andre instanser 

Finnmarksklinikken har nært samarbeid med hjemkommunen til den enkelte pasient. 

Fagkonsulentene søker kontakt med hjemkommunen, bl.a. henviser, fastlegen, NAV, 

ruskonsulent, tidlig i behandlingsforløpet i samarbeid med pasienten. Finnmarksklinikken 

bruker også familien til pasienten som støtte i behandlingen hvis pasienten ønsker det. Det tilbys 

også innleggelser til pårørende på klinikken der de får tilbud om samtaler, både individuelt og 

sammen med pasienten.  

2.4.7 Vurdering av dagen tilbudet innen TSB 

Finnmarksklinikken har pr. i dag ikke nok ressurser til å dekke behovet for TSB for Finnmarks 

befolkning. Ressursene til TSB i Helse Finnmark HF er ulikt fordelt. DPS Øst-Finnmark mangler 

tilbud/stillinger som spesielt skal jobbe med rus. Kun Nesseby og Tana har tilbud til unge fra 15 

– 30 år fra PUT Karasjok. 

2.5 Somatiske helsetjenester 

2.5.1 Organisering 

Spesialistadoavtterguovddaš/Spesialistlegesenteret (SD) ble etablert i februar 1987 - i perioden 
1987-1996 som privat selskap, og f.o.m. oktober 1996 under fylkeskommunal drift.  
 
SD’s målsetning var fra begynnelsen av å yte og utvikle spesialisttilbud innen somatikken til 
befolkningen i Finnmark, med særlig ansvar for den samisktalende befolkningen. Samisk språk 
og kulturkompetanse var et viktig fundament i tilbudet. 
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2.5.2 Klinisk tilbud 

Bemanningen av leger har variert noe opp gjennom årene. På det meste har det vært 4 

spesialister ansatt ved senteret, og i gjennomsnitt 2-3 faste spesialistårsverk siden 1991. I tillegg 

har det vært mer eller mindre fast ambulering av ulike spesialister fra UNN og andre helse-

foretak. Pr. i dag har senteret flg. faste bemanning: 2 legespesialister (hud og indremedisin/ 

gastromedisin), 2 sykepleiere, 2 sekretærer og 1 audiograf. I tillegg fast ambulering av ØNH lege 

og revmatolog, tilsvarende 50 % stilling. 

 

Hudlegen ambulerer i dag i utstrakt grad til bl.a. Alta og Hammerfest, men ikke til noen av de 

samiske kommunene i Finnmark. All behandling baserer seg på poliklinisk virksomhet samt 

dagbehandling. Dagbehandlingen omfatter i hovedsak immunologisk behandling (Remicade, 

Humira mm) av autoimmune sykdommer innefor mage-tarm, hud og revmatologi. 

 

Senteret har en høresentral med en audiograf i full stilling. Det foretas hørselsutredning og 

tilpasning/oppfølging av høreapparater. 

 

Senteret har et røntgen-laboratorium for bryst/skjellett diagnostikk. Den betjenes fra 

Hammerfest sykehus 1-2 dager annen hver uke. Behovet er langt større. 

 

Senteret har en lipidklinikk tilpasset samiske levesett, men mangler ernæringsfysiolog.   

 

Senteret har også et tilbud fra ambulerende spesialister innen ØNH, reumatologi, gynekologi, 

barnesykdommer, lungesykdommer og radiologi. I tillegg til tilbudene på Spesialistlegesenteret 

gis det spesialisttilbud i indre Finnmark av to private spesialister i fulltidspraksis: øyelege Per 

Somby, Lakselv og indremedisiner/kardiolog Egil Utsi, Karasjok. 

 

Antall konsultasjoner fra 1991 til 2012 har variert noe fra ca 3500- 5700 (2004). Det totale 

antall konsultasjoner var 4868 i 2012 utført av SD. Da har man tatt med antall konsultasjoner i 

forbindelse med ambulering utenfor SD. 

 

Spesialistlegesenteret er samlokalisert med kommunens helsetjenester. 

2.5.3 Opptaksområde 

Hovednedslagsfeltet for Spesialistlegesenteret har siden starten vært de samiske kjerne-
kommunene i Finnmark: Nesseby, Tana, Karasjok, Kautokeino, Porsanger og Lebesby med til 
sammen ca. 16.000 innbyggere. Spesialistlegesenteret har siden starten også hatt mange 
pasienter fra Alta, men i mindre grad etter at det ble etablert spesialist poliklinikk der. Imidlertid 
får Spesialistlegesenteret fortsatt henvist en god del pasienter fra Alta, hovedsakelig samisk-
talende. Alta kommune hadde i år 2000 ca 2.200 samisktalende innbyggere jfr. SEG:10/2000. 
Tar vi med Utsjok kommune med sine 1.500 innbyggere som senteret har en behandlingsavtale 
med, samt de samisktalende fra Alta har Spesialistlegesenteret i Karasjok et primært 
nedslagsfelt på nesten 20.000 (19.700). 

2.5.4 Tilgjengelighet av samisktalende somatiske spesialister 

Pr. august 2013 (ref Samisk legeforening) finnes det minst 17 ferdig utdannede samisktalende 
spesialister i Norge, Sverige og Finland. 9 av disse arbeider i Nord-Norge. De aller fleste kommer 
fra Norge. Tre kandidater er under spesialist utdanning; henholdsvis kirurgi, pediatri og 
indremedisin. 
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2.5.5 Forskning og fagutvikling 

Spesialistlegesenteret har en legespesialist med doktorgrad. For tiden er det ingen egne 

pågående forskningsprosjekt ved senteret, men samarbeid tilknyttet SAMINOR-undersøkelsen. 

Det er heller ingen PhD-kandidater ved senteret. 

2.5.6 Samhandling med kommunene og andre instanser 

Senterets hudlege driver utstrakt ambulering til spesialistpoliklinikken i Alta og sykehusene. Det 

utføres ingen ambulering til kommunene pr. i dag. 

2.5.7 Vurdering av tilbudet innen somatikk og behovet for videreutvikling 

Bemanningen er fra 1998 redusert med 4,5 stillinger hvorav 2 legespesialiststillinger. 

Støttefunksjoner som laboratorium og røntgen er også lagt ned. Senteret trenger en betydelig 

opptrapping for å komme på nivå med psykisk helsevern og for å tilby den samiske befolkningen 

likeverdige, helhetlige og tilgjengelige helsetjenester i somatisk medisin av god kvalitet. 

2.6 Tolketjenester 
Helse Finnmark HF mottok forespørsel fra Helse Nord RHF om å gjennomføre et prosjekt for å 

forbedre tolketjenesten til samiske pasienter, og etablere samarbeid med andre foretak og 

utdanningsinstitusjoner. Foretaket mottok 2 millioner kroner fra Helse Nord RHF for å gjennom-

føre Tolkeprosjektet. Prosjektet hadde en varighet på 2 år (2011-2012). Prosjektet gjennomførte 

en behovskartlegging blant helsepersonell ved ulike lokasjoner i Helse Finnmark HF. Det ble 

avdekket et behov for holdningsendring både hos pasienter og helsepersonell til det å skulle 

benytte seg av samisk tolk. For å bidra til kompetansebygging hos helsepersonell har prosjektet 

laget et e-læringsprogram som består av filmer, fakta og en testdel. Programmet gir opplæring i 

bruk av tolk, oppdatert informasjon ift. rettigheter for samiske pasienter og helsepersonells 

plikter.  

 

Et av målene i prosjektet var å utrede hvordan teknologi kan benyttes for å gjøre tolketjenesten 

mer tilgjengelig. Prosjektet gjennomførte en pilot for testing av teknologi. Teknologien som ble 

anvendt var Jabber video (en lyd/bilde løsning). De løsninger prosjektet valgte muliggjorde 

tolking til pasienten både ved ankomst til sykehus og under opphold i sykehus, selv om samisk 

tolk ikke var fysisk til stede. Tolkene som ble benyttet til tolking oppholdt seg i henholdsvis 

Tromsø, Kautokeino og Hammerfest. 

 

Prosjektet foreslår en oppbygging av samisk tolketjeneste i fire trinn over en periode på 3-5 år. 

Det anbefales å innlemme ulike nødtjenester og kommunale helsetjenester i den trinnvise 

oppbyggingen av en desentral døgnkontinuerlig tolketjeneste.  
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3 Sykdomsforekomst i den samiske befolkningen 
De første helseundersøkelsene om samers helse ble gjennomført ved Finnmarksundersøkelsene 

på 70-tallet. Resultatene viste at samer hadde en lavere forekomst av hjerte-/karlidelser enn den 

øvrige befolkningen. Senere studier har vist at denne forskjellen er utlignet som et resultat av 

endrede kostvaner hos samer med en økende overgang fra tradisjonell til vestlige matvaner 

Tverdal et al, 1997; Njølstad et al, 1998). 

 

Det finnes noe forskning som viser signifikante forskjeller i sykdomsforekomst mellom samer og 

majoritetsbefolkningen i Skandinavia. Mb. Bekterew forekommer langt hyppigere i den samiske 

befolkningen enn den norske befolkningen (i hele landet). Prevalensen blant samer i Finnmark 

er 1,8 % (ref: K. Johnsen et al, ), mens prevalensen i Norge er 0,8 % (ref: Gran et al, ).  

 

I følge en svensk studie kan samer være genetisk disponerte for koronare hjertesykdommer. 

Studien påviste høy forekomst av et gen som er disponerende for hjerte-kar-lidelser, nemlig 

APOE*4 allele av APOE genet på 31 % (Ross et al, 2006).  

 

I en kostholds- og livsstilsstudie fra slutten av 90-tallet om hjerte-kar risiko blant 13-14 åringer i 

Kautokeino og Hammerfest ble det ikke funnet forskjell i risikofaktorer mellom innland og kyst. 

Hele 70 % av studiepopulasjonen hadde økt forekomst av kjente risiko faktorer for hjerte-kar 

lidelser (Brox et al, 2002). Spørsmålet er om dette kan forårsake en økt risiko for hjerte-/ 

karlidelser hos den samiske befolkningen i fremtiden. 

 

En relativ fersk dødelighetsstudie fra Nord-Norge (Tynes et al, 2007) viste at totaldødeligheten 

er signifikant økt blant samiske menn og kvinner, henholdsvis med 6 og 10 %. Referanse-

befolkningen var den ikke-samiske befolkningen i Nord Norge. Død forårsaket av voldsom død 

var øket med 32 % blant samiske menn. Det ble også påvist økt dødelighet av sirkulasjons-

sykdommer (hjert-kar og hjerneslag) hos begge kjønn, størst blant kvinner. Dødelighet pga kreft 

var imidlertid signifikant lavere, spesielt blant samiske menn.  

 

Primær laktose intoleranse (LI) er påvist i finske studier å forekomme hyppig blant samene i 

Finland (T Sahi). Tilsvarende undersøkelser er ikke utført i Norge. Foreløpige dataanalyser fra 

SAMINOR- studien indikerer høy forekomst av LI blant samene.  

 

Det er en gammel hypotese om at samene har en høy forekomst av medfødt hoftefeil, såkalt 

hofteleddsdysplasi (HD)og medfødt hofteluksasjon(HL). Knut Johnsen viser i sin doktorgrads-

avhandling (2009) at samene har svært høy forekomst av HD. 38 % av samene i hans 

populasjonsstudie fra indre Finnmark hadde større eller mindre grad av HD. Det ble ikke påvist 

noen sikker årsakssammenheng mellom HD og hofteleddsarthrose, og heller ikke at samene 

hadde mer hofteleddsarthrose enn andre hvite europeere.  

 

Doktorgraden “Samer snakker ikke om helse og sykdom – Samisk forståelseshorisont og 

kommunikasjon om helse og sykdom. En kvalitativ undersøkelse i samisk kultur” (Bongo, 2012) 

basert på intervju med 21 samisktalende samer i Finnmark, viste at samer ikke snakker om 

helse og sykdom. Det er hovedfunnet i avhandlingen. En nærmer seg helse og sykdom på tause 

og indirekte måter. Normer om å klare seg selv og ikke vise svakhet står sterkt. Psykiske 

forstyrrelser kan bli oppfattet som at noen har satt vondt på vedkommende. Avhandlingen viser 



                                                                      Side 26                                                                    

hvordan ulike forståelser er kilde til samhandlingsproblemer mellom samiske pasienter og det 

offentlige norske helsevesenet. Samisk helsepersonell må bevege seg mellom to verdener. Ved at 

den samiske forståelseshorisonten åpnes mer også for ikke-samisk helsepersonell, vil 

mulighetene for spørsmål og dialog styrkes. 

 

Forskjellene i helse mellom samer og nordmenn er små, men det finnes likevel noen særlige 

helsemessige utfordringer i den samiske befolkningen. Senter for samisk helseforskning ved 

Universitetet i Tromsø peker på selvmord og brå død, inkludert ulykker spesielt blant unge 

samiske menn, som en utfordring. Dette kommer frem i helse- og levekårsundersøkelser i 

områder med samisk bosetting. Det er behov for mer kunnskap blant annet om livsstils-

sykdommer. Senteret har avdekket misnøye med helsetjenesten i den samiske befolkningen.  

 

Også innen for feltet psykisk helse hos barn og unge er det små eller ingen forskjeller i psykisk 

helse mellom den samiske og den ikke-samiske befolkningen (Javo et al, 2000; 2009 ; Kvernmo 

et al, 1998, 2004). Diskriminering rapporteres i SAMINOR-studien oftere av samer og kvener, 

men det er kun hos voksne at dette viser en sammenheng med dårligere psykisk helse (Hansen 

et al, 2012). Studien viste også en større forekomst av hjerte-/karlidelser hos den marginaliserte 

samiske befolkningen i norskdominerte områder sammenlignet med samer i samisk-dominerte 

områder (Eliassen et al, 2013).  

 

En studie av selvmord blant samer i tidsrommet 1970-1998 viste en noe økt forekomst blant 

unge samiske menn sammenlignet med ikke- samiske (Silviken et al, 2006). 
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4 Organisering av Samisk helsepark - Sámi dearvvašvuođa 

siida 

4.1 Samorganisering 
I dag er de kliniske tjenestene organisert i henholdsvis Klinikk psykisk helsevern og rus og 

Klinikk Hammerfest. Arbeidsgruppen har diskutert to ulike modeller. 

 
Modell 1 
Virksomheten Sámi dearvvašvuođa siida/Samisk helsepark etableres som en felles overbygning 

uten felles ledelse med flere avdelingsledere som er knyttet til de to klinikkene. Det kan i en slik 

modell etableres ulike team og samarbeidsfora på tvers av avdelingene. 

 
Modell 2 
Alle enhetene i Sámi dearvvašvuođa siida/Samisk helsepark inngår i en felles organisasjon med 

en felles leder for avdeling for psykisk helsevern og TSB og avdeling for somatikk. Alle enhetene 

kan ha felles stabsfunksjoner, lærings- og mestringssenter og FoU-enhet, samt et samlet ansvar 

for å samarbeide om pasienter, teamarbeid, ambulering til kommunene osv.  

 
Arbeidegruppens vurdering  

Arbeidegruppen har vurdert de to modellene ut fra hensynet til de samiske pasientene, 

samhandlingen med kommunene og andre samarbeidpartnere, administrative og økonomiske 

fordeler samt synergieffekter i forhold til forskning og fagutvikling. Hensikten med en 

samorgansering må være at tilbudet til pasientene og samarbeidet med kommunene blir mer 

koordinert, og at arbeidet med forskning og fagutvikling styrkes. Gruppa mener at en modell 2 

vil ha positive synergieffekter både økonomisk, ressursmessig og faglig, og at denne modellen vil 

sikre et best mulig helhetlig behandlingstilbud til den samiske befolkningen. En slik modell vil 

etter gruppas mening også være en fordel i samhandlingen med de samiske kommunene. Med 

en leder vil samhandlingen innen Sámi dearvvašvuođa siida/Samisk helsepark være mer 

forpliktende. 

 

Arbeidegruppens forslag 

Arbeidegruppen går inn for modell 2 med en felles leder for alle enhetene i Sámi dearvvašvuođa 

siida/Samisk. 

4.2 Polikliniske tjenester innen psykisk helsevern  og TSB for 

ungdom og voksne 
De polikliniske tjenestene innen psykisk helsevern og TSB er 
 Akutteam for voksne med psykiske lidelser 
 Poliklinikk for voksne med psykisk lidelser 
 Poliklinikk for voksne med rusmiddelavhengighet/rusteam 

Hver poliklinikk/team må bemannes slik at den har en selvstendig godkjenning uansett modell. I 

tillegg til at dette gir nødvendig spesialistkompetanse til å yte forsvarlig behandling, er det også 

nødvendig med tanke med funksjonen som et utdanningssted for spesialister.  

 
Modell 1 
Hver poliklinikk og akutteam oprettholdes som tre selvstendige enheter i avdeling psykisk 

helsevern og rus, men kan samlokaliseres og organiseres med felles stabs- og støttefunksjoner. 
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Modell 2 

De tre poliklikkene/teamene organiseres som en samlet enhet for polikliniske tjenester for 

voksne. I denne modellen kan PUT og poliklinikken på Finnmarksklinikken slås sammen til 

poliklinikk for rusmiddelavhengighet. Den skal i så fall betjene pasienter fra 15 år og oppover og 

fortsatt ivareta tidlig intervenering slik PUT gjør i dag.  

 

Arbeidegruppens vurdering 

Arbeidegruppen mener det vil være en fordel for pasientene med en tettere samhandling 

mellom psykisk helsevern og TSB og tror at en samorganisering vil stimulere samarbeidet på 

tvers. Det kan også gi økonomisk gevinst ved en mer fleksibel bruk av ressursene. I samhandling 

med andre, er det viktig at fagområdene ikke framstår som helt atskilt fra hverandre. Samtidig er 

viktig at organisering ivaretar krav som stilles i forhold til spesialistutdanning. 

 

Arbeidegruppens forslag 

Arbeidegruppen vil derfor støtte modell 1. 

4.3 Døgnposter for psykisk helsevern og rus 
Det finnes i dag en døgnenhet for psykisk helsevern i Lakselv i SANKS og en døgnenhet for 

rusmiddelavhengighet ved Finnmarksklinikken i Karasjok. 

 

Modell 1 

De to døgnenhetene oprettholdes som to selvstendige enheter i Avdeling for psykisk helsevern 

og rus. 

 

Modell 2 

På samme måte som for poliklinikkene (kap. 4.2), kan døgnenhetene for psykisk helsevern og 

TSB organiseres som to selvstendige poster men med en felles lokalisering i samme bygg med 

samdrift på kveld, natt, helger, ferier m.m.  

 

Arbeidegruppens vurdering 

For å få til ønskede synergieffekter ved etablering av Sámi dearvvašvuođa siida/Samisk 

helsepark er det nødvendig med ett tett samarbeid og samlokalisering. En samlokalisering av 

psykiatripost og ruspost innenfor samme bygg vil gi økonomisk innsparing (bl.a. innsparinger i 

stab, samdrift på kveld, natt og i helger, ferier m.m.). Det vil også være i tråd med statlige 

føringer om behovet for sterkere samhandling mellom tilgrensende fagfelt. På samme måte som 

for polikliniske tjenester må man i videre planlegging sikre at begge postene godkjennes som 

utdanningsinstitusjoner for spesialister. 

 
Arbeidegruppens forslag 

Arbeidegruppen går inn for en post for avhengighetsmedisin med 8 senger og en post for 

psykiatri med 6-8 senger. Antall senger på hver post må være stort nok til at postene er godkjent 

som selvstendige utdanningsinstitusjoner innen spesialiteten voksenpsykiatri og avhengighets-

medisin. Postene skal, i tillegg til pasienter fra opptaksområdet, kunne ta inn samiske pasienter 

fra hele landet og evt. også fra naboland. Pasienter med rusmiddelavhengighet fra både midt- og 

østfylket kan tas inn ved posten for avhengighet, mens pasienter fra vestfylket behandles ved 

tilsvarende post i Alta. Arbeidegruppen mener at i likhet med polikliniske tjenester bør døgn-
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postene samlokaliseres i samme bygg med muligheter for samdrift i perioder hvor dette er 

hensiktsmessig. 

 

Figur 1: Forslag til organisering 

 
 

 

 
 
 
 
 

 

    
 
 
  
     
    
    
    

 
   
   
  
 
 

 

4.4 Samlokalisering 
I dag er enhetene i det som skal bli Sámi dearvvašvuođa siida/Samisk helsepark lokalisert til tre 

steder i Karasjok, samt et sted i Lakselv.  

 

Modell 1 

Et alternativ er å flytte all virksomhet til en felles tomt i Karasjok og bygge nytt. 

  

Modell 2 

En annen modell er at alle tjenestene i Sámi dearvvašvuođa siida/Samisk helsepark legges til 

Karasjok, men på ulike steder. Døgnplasser og poliklinisk virksomhet/ambulante tjenester innen 

psykisk helsevern for voksne flyttes fra Lakselv til området ved Finnmarksklinikken. Lokalene 

må rustes opp, jfr. investeringsplanen.  
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Det føres opp nybygg på området ved SANKS  til Spesialistlegesenteret (jfr. investeringsplanen). 

Døgnplasser for rehabilitering og geriatri (se kap. 5.2.5) etableres i forbindelse med allerede 

eksisterende sykestueplasser i samarbeid med Karasjok kommune. 

 

Arbeidegruppens vurdering 

Arbeidegruppen har vurdert hvordan man på best mulig måte oppnår synergieffekter gjennom 

etableringen av Sámi dearvvašvuođa siida/Samisk helsepark. Det er viktig med nærhet og tett 

samarbeid mellom enhetene. Ideelt sett burde alle enheter i av Sámi dearvvašvuođa siida/ 

Samisk helsepark være på samme tomt, men dette vil medføre høye investeringskostnader. Av 

økonomiske og praktiske årsaker har arbeidegruppen tatt hensyn til det som allerede finnes i 

Karasjok.  

 

Som det går fram av kapitlene 4.2 og 4.3, går arbeidegruppen inn for et mye tettere samarbeid 

mellom psykisk helsevern og TSB enn det er i dag. For å kunne få til dette samarbeidet, mener 

arbeidegruppen at en samlokalisering vil være nødvendig. Ikke minst er det viktig å se på 

muligheten til samarbeid når det gjelder døgnplasser. Her foreslår arbeidegruppen samarbeid 

mellom psykisk helsevern og rus på området ved Finnmarksklinikken og et samarbeid med 

Karasjok kommune (sykestueplassene) vedr. sengeplasser rehabilitering/geriatri.  

 

Arbeidegruppens forslag 

Arbeidegruppen går inn for at enhetene i Sámi dearvvašvuođa siida/Samisk helsepark legges til 

de tre lokalisasjonene i Karasjok som skissert i modell 2.  

4.5 Opptaksområde i Midt-Finnmark for psykisk helsevern 
SANKS har i dag ikke felles opptaksområde for psykisk helsevern for barn og unge og psykisk 

helsevern for voksne. 

 
Modell 1 
Dagens organisering av opptaksområdene opprettholdes. 
 
Modell 2 
Et alternativ til dagens inndeling av opptaksområdene innen psykisk helsevern kan være at alle 

kommunene i det samiske forvaltningsområdet i Finnmark tilhører enhetene i Sámi dearvvaš-

vuođa siida/Samisk helsepark. Allerede betjener BUP de fem samiske kommunene, mens 

psykisk helsevern for voksne er delt ved at Tana og Nesseby tilhører DPS- Øst-Finnmarks 

opptaksområde, men de tre andre kommuene tilhører SANKS.  

 

Arbeidegruppens vurdering 

Arbeidegruppen har vurdert de to alternativene ut ifra nærhet til tilbudet og samhandling med 

kommunene. Det er uhensiktsmessig at Tana og Nesseby skal være i opptaksområdet psykisk 

helsevern for voksne i Sámi dearvvašvuođa siida/Samisk helsepark så lenge døgnenheten i Tana 

består. Tana er vertskommune for døgnenheten i Øst-Finnmark. Nesseby ligger i nær avstand til 

Tana, og Tana og Nesseby kommuner har felles legetjeneste. DPS Øst-Finnmark har dessuten 

personell som er samisktalende og har samisk bakgrunn. Dersom døgnenheten i Tana på et 

senere tidspunkt legges ned, må opptaksområdet vurderes på nytt. 
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Arbeidegruppens forslag 

Arbeidegruppen går inn for at nåværende opptaksområder opprettholdes så lenge døgnenheten 

i Tana består. Det innebærer at tilbudet til voksne med psykisk lidelser i Tana og Nesseby 

fortsatt ivaretas av DPS Øst-Finnmark 

4.6 Stabs- og støttefunksjoner 
Modell 1 

Stabs- og støttefunksjoner kan være knyttet til den enkelte avdeling/enhet slik som i dag.  

 
Modell 2 

Et alternativ er å samordne disse funksjonene. Felles funksjoner i Sámi dearvvašvuođa 

siida/Samisk helsepark kan være stabsfunksjoner, merkantile servicetjenester, lærings- og 

mestringsenhet og FoU-virksomhet. Dette innebærer også felles sentralbord. De merkantile 

tjenestene ledes av en kontorleder. De andre enhetene disponerer dedikerte merkantile 

ressurser ut ifra behov, samtidig som muligheten for rullering/variasjon ivaretas.  

 
Arbeidegruppens vurdering 

Arbeidegruppen vurderer at muligheten for synergieffekter og nært samarbeid blir best ved at 

stabs- og støttefunksjoner samordnes.   

 
Arbeidegruppens forslag 

Arbeidegruppen går inn for å samordne de administrative stabsfunksjonene i Sámi dearvvaš-
vuođa siida/Samisk helsepark. De merkantile stillingene bør inngå i en felles merkantil enhet, og 
ressursene brukes fleksibelt mellom enhetene. 

4.7 FoU-virksomhet 
Modell 1 

I SANKS sin søknad om “Samisk nasjonal kompetansetjeneste – psykisk helsevern og rus” er det 

skissert en modell der man samler ressursene knyttet til forskning, utviklingsarbeid, under-

visning og veiledning i FoU-avdelingen (kompetansetjenester). Man ser bl.a. for seg at man kan 

etablere et sterkere forskermiljø ved SANKS ved at stillingsandelen i kombinerte stillinger som 

omfatter forskning/fagutvikling, organiseres under FoU-avdelingen. Det heter også at man 

fortsatt skal knytte forskning, utviklingsarbeid, undervisning og veiledning tett opp mot de 

kliniske tjenestene, blant annet ved å arbeide for økt implementering av forskningsresultater i 

klinisk virksomhet og ved at FoU-avdelingen initierer flere forskningsprosjekter/forsknings-

basert fagutvikling i klinikken, i nært samarbeid med klinikerne. 

 
Modell 2 

En annen modell er at alle som driver med forskning, fagutvikling, undervisning og veiledning er 

organisatorisk plassert i sine kliniske enheter. FoU-enheten vil i en slik modell kun ha støtte-

funksjoner. Slike støttefunksjoner kan f.eks. være veiledning i utforming av søknader, innhenting 

av nødvendig kompetanse på statistikk og å arrangere kurs for forskere. 

 
Arbeidegruppens vurdering 

Flertallet i arbeidegruppen legger vekt på at Sámi dearvvašvuođa siida/Samisk helsepark skal 

drive med klinisk forskning og fagutvikling. Dette mener flretallet gjøres best ved at de som 

driver forskning og fagutvikling er organisatorisk plassert i den kliniske enheten de tilhører. 
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Arbeidegruppens forslag 

Flertallet i arbeidegruppen går inn for at FoU-enheten etableres som en støttefunksjon, jfr. 

modell 2. Mindretallet går inn for modell 1. 

4.8 Desentraliserte tjenester i kommunene 
Gjennom samhandlingsreformen, vil man søke å sikre en framtidig helse- og omsorgstjeneste 

som både svarer på pasientens behov for koordinerte tjenester, og som også svarer på de store 

samfunnsøkonomiske utfordringene. Lik tilgang til gode og likeverdige helse- og omsorgs-

tjenester, uavhengig av personlig økonomi og bosted, skal fortsatt være den viktigste bære-

bjelken i den norske velferdsmodellen. Arbeidegruppen går inn for at man prøver ut ulike 

samarbeidsmodeller for å finne ut av hvordan man best mulig kan ivareta intensjonene i 

samhandlingsreformen. 

 

Arbeidegruppens forslag 
Enhetene i Sámi dearvvašvuođa siida/Samisk helsepark må utvikle desentraliserte tjenester for 

å møte intensjonene i samhandlingsreformen og gi et best mulig tilbud til samiske pasienter, 

også utenfor nærområdet. Denne tjenesten må være planlagt og forutsigbar. Der det er naturlig 

må flere enheter koordinere sine reiser, f.eks. psykisk helsevern for barn og unge og pediater. 

 

Desentraliserte tjenester kan være: 

 Ambulering fra Sámi dearvvašvuođa siida/Samisk helsepark til kommunene i opptaksområdet og 

kommuner i forvaltningsområdet for samisk språk 

 Ambulante team (rehabilitering, geriatri/demens, diabetes, psykisk helsevern og rus) 

Fagområder der det er viktig å tilby desentraliserte tjenester er psykisk helsevern og geriatri/ 

demens. Tjenesten skal både omfatte utredning og behandling, samt undervising, veiledning og 

samarbeid om forskning og fagutvikling. Møteplasser kan være i kommunen, i 

spesialisthelsetjenesten og via videokonferanse. 

 

Det kan opprettes team i kommunene der både kommunen og Sámi dearvvašvuođa siida/Samisk 

helsepark deltar. Pasientene trenger nærhet, forutsigbarhet og stabil bemanning. Spesielt for 

kronikere er dette viktig.  

 

Arbeidegruppen går inn for at det utvikles et samhandlingsprosjekt mellom Kautokeino 

kommune og Sámi dearvvašvuođa siida/Samisk helsepark innen psykisk helsevern og rus som 

det søkes statlige midler til. Kautokeino er Norges største samekommune og befolkningen har 

lang vei til spesialisthelsetjenesten. Teamet i kommunen arbeider i tett samarbeid med 

spesialistene/ 

teamene som ambulerer til kommunen fra spesialisthelsetjensten, både innen psykisk helsevern, 

rus og somatikk. Prosjektet skal være en utprøving av samhandlingsmodeller, der erfaringene 

senere kan overføres til andre kommuner. Et team kan for eksempel settes sammen slik: 

 100 % kommunepsykolog fra kommunen 
 50 % psykiatrisk sykepleier fra kommunen 
 25 % psykiater fra Sámi dearvvašvuođa siida/Samisk helsepark 
 100 % klinisk sosionom fra Sámi dearvvašvuođa siida/Samisk helsepark 

Erfaringene fra prosjektet vil vise hvorvidt det er mulig at også andre typer spesialister kan 

delta i et slikt team. Kautokeino kommune har per i dag 3 sykestuesenger. Gruppen foreslår at 

det søkes om å utvide sykestuesengene med 1 plass slik at det er mulig å utrede og behandle 
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geriatri/demens og/eller rehabilitering i et tett samarbeid mellom kommunen og Samisk 

helsepark, slik en også vil samarbeide med Karasjok kommune om sengeplasser.  

4.9 Samhandling med andre 

4.9.1 Vold og overgrep 

Vold og overgrep i nære relasjoner er et stort samfunnsproblem og har direkte innvirkning på 

folks helse. Dette gjelder i sær kvinnene. Man har ingen grunn til å tro at forekomsten er lavere i 

samisk befolkning. Tidligere har norske myndigheter gitt støtte til opprettelsen av et eget samisk 

krise og incestsenter i Karasjok. Arbeidsgruppen mener det er viktig å styrke dette senterets 

kompetanse og funksjon og foreslår et tett samarbeid mellom aktuelle enheter ved Samisk 

Helsepark og Samisk Krise og Incestsenter når det gjelder veiledning og kompetanseoppbygging.   

 

Det er stort behov for forbyggende virksomhet på området vold i nære relasjoner.  

Arbeidsgruppen går inn for at aktuelle enheter ved Samisk Helsepark etablerer fast samarbeid 

med Krise- og incestsenteret, familievernkontor, politiet, relevant personell i 1.lj tjenesten 

(helsesøster, kommunelege, psyk.team, skole/oppvekst m.fl.) samt NAV for å styrke dette 

arbeidet. 

4.9.2 Samhandling med kommunene 
Det er et prinsipp at helsehjelpen skal utføres på laveste effektive omsorgsnivå. Det skal utvikles gode 

veilednings og samhandlingsrutiner mellom spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse og 

omsorgstjenesten. Det vises til spesialisthelsetjenestens veiledningsplikt overfor den kommunale helse 

og omsorgstjenesten,  og avklaringer i rundskriv fra Helse og omsorgsdepartementet 1. Juli 2013, nr I-

3/2013, om innholdet i veiledningsplikten og  spesialisthelsetjenesteloven paragraf 6-3. 

4.10  Telematikk og telemedisinske løsninger 
Bruk av telematikk er nødvendig både i pasientkonsultasjoner, samarbeidsmøter og i 

forbindelse med undervisning og veiledning, for å kunne nå flest mulig. Det er svært viktig at de 

tekniske løsningene tar høyde for å løse alle oppgavene. F.eks. krever undervisning med bruk av 

presentasjoner/levende bilder annet utstyr enn pasientsamtaler. Det er nødvendig med 

opprustning av nåværende studioer og nye må komme til.  Det må også sørges for at studio 

kommuniserer med hverandre, uansett om de tilhører spesialisthelsetjenesten, kommunene 

eller andre samarbeidspartnere. Opplæring må være en selvfølge. 
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5 Forslag til nye og utvidede tjenester 

5.1 Nye og utvidete tilbud innen psykisk helsevern og TSB 
Som er ser av kap. 4, foreslår arbeidegruppen at tilbudet innen psykisk helsevern for voksne 

samorganiseres og samlokaliseres med behandlingstilbudet til rusmiddelavhengige i Karasjok. 

Videre foreslår gruppa at man søker midler til et prosjekt som prøver ut samhandlingsmodeller i 

Kautokeino og Karasjok kommune. Utover dette har ikke arbeidegruppen foreslått endringer 

eller utvidelse av dagens tilbud. 

5.2 Nye og utvidete tilbud innen somatikk 

5.2.1 Behov for nye stillinger 

Arbeidegruppen vurdering: 
 Etter 1998- 2001 har det etter en opptrapping av de somatiske helsetjenestene for den 

samiske befolkningen skjedd en klar nedtrapping der tilbudet er blitt redusert med flere 
stillinger. Dette gjelder både tilbudet innen ulike medisinske spesialiteter som ØNH, 
reumatologi, indremedisin og i øvrige helsetjenester som radiologi, laboratorietjenester og 
audiografi. Senteret har fått tilført spesialist i hud, men denne bruker store deler av tiden til 
ambulering til helseforetakets øvrige spesialisthelsetilbud. For å få dagens tilbud opp på 
tidligere nivå, møte morgendagens helseutfordringer i den samiske befolkningen samt sikre 
et likeverdig tilbud for den samiske befolkningen, vurderer arbeidsgruppen det nødvendig 
med en opptrapping i tilbud og omfang. 

 
 Arbeidsgruppen vurderer at styrking av de somatiske spesialisthelsetjenestene kan skje 

etter en opptrappingsplan.  
 
 Samiske eldre og barn under skolebarn utgjør de grupper hvor det finnes  størst språk-

barrierer. Spesielt i forhold til pasienter med demens vil det være et prioritert behov for et 
tilrettelagt tilbud på samisk og i samarbeid med primærhelsetjenesten i de samiske 
kommunene.  

 
 I St. Melding 16 og i oppdragsdokumentene til Helse Finnmark fra Helse Nord RHF er det 

prioritert tilrettelegging av tilbud både innen  rehabilitering og for demente. En utvikling av 
prosjektet vedr. samiske demente til et fast tilbud i samarbeid med kommuene vil derfor 
være viktig. 

 

 Det er viktig at SD utstyres med nødvendig utstyr og samisktalende hjelpepersonell for å 
være et godt og helhetlig tilbud innen somatisk spesialistmedisin. Tidligere erfaringer fra SD 
viser at med tilgjengelige støttefunksjoner til spesialistene som røntgen, laboratorium, 
samisktalende hjelpepersonell etc., utnyttes ressursene på en effektiv og god måte. 
Pasientene slipper rehenvisninger og ekstra legebesøk, samt at de unngår språkproblemer. 

 
 Kunnskap om sykdomspanorama blant samer i dag må legges til grunn ved utformingen av 

en fremtidig helsetjeneste. Områder som er av spesiell betydning er feltet geriatri/demens, 
skader/slitasje knyttet til arbeidsliv (reindriften), hjerte-/kar-/sirkulatoriske lidelser, 
livsstilsykdommer 

 
 Spesialistlegehjemler ved Spesialistlegesenteret ble opprettet og øremerket den samiske 

befolkningen 
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 En styrking av de somatiske spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen vil bety en 
styrking av helsetilbudet til hele Finnmarks befolkning 

 En bør vurdere allokering av stillinger fra andre deler av Helse Finnmark til Samisk 
helsepark innen områder der det har vært vanskelig å rekruttere spesialister og som det 
også er behov for ved Samisk helsepark 

 
Arbeidegruppens forslag: 
 
1) Det somatisk spesialisthelsetjenestetilbudet utvides innen pediatri, indremedisin, oropedi, 

ØNH, gynekologi/obstretrikk og nevrologi (se eget punkt om geriatri og fysikalsk medisin).  
Opprettelse av følgende stillinger: 

 1 stilling for pediater 
 0,25 stilling for lungespesialist 
 0,25 % stilling for nevrolog 
 0,25 % stilling for ortoped 
 0,3 stilling for gynekolog  
 1 stilling for ernæringsfysiolog 
 1 stilling for sykepleier  
 1 stilling for sykepleier innen kreftomsorgen 

 
2) Arbeidegruppen foreslår at stilling for øre-, nese-, halsspesialist økes fra 25 % til 100 % og at 

høressentralen igjen opprustes til to audiografer. Språket er svært viktig instrument i 
forbindelse med diagnostikk og behandling av hørselshemmede og i særdeleshet av barn og 
eldre. Høresentralen kan også sees som en viktig faktor innen rehabilitering og geriatri. 

 
3) Det bør ansettes en radiograf slik at røntgenavdelingen kommer i vanlig daglig drift igjen. 

Det bør vurderes flytting av utstyret til Sámi dearvvašvuođa siida/Samisk helsepark. 
Røntgentjenester brukes i utstrakt grad av psykiatrien og rusomsorgen i Karasjok.  

 
4) De klinisk-kjemiske laboratorietjenestene bør reetableres i samme grad som tidligere. Det 

bør ansettes bioingeniør og nødvendig utstyr anskaffes for å være i stand til å tilby 
laboratorietjenester både for psykisk helsevern, rus og somatikk i Karasjok. 

 
5) Arbeidegruppen foreslår at de to avtalehjemlene for hhv øyelege i Lakselv og indremedisiner  

i Karasjok gjøres om til faste stillinger ved Sámi dearvvašvuođa siida/Samisk helsepark når 
disse legene avslutter sin privatpraksis. I en privatpraksis er det mindre rom for 
samhandling, undervisning, veiledning og ambulering slik samhandlingsreformen legger opp 
til. 

 
6) Tilbudet med en samisktalende kreftsykepleier gjenopprettes 
 

 
 
 
 
 
 
  



                                                                      Side 36                                                                    

Tabell: Oversikt over eksisterende og foreslåtte stillinger innen somatisk helsetjeneste ved 
Samisk helsepark 
Stillinger Dagens 

bemanning 

Nye 

stillinger 

Tilsammen Kommentar 

Spes. i 
indremedisin  

200 % *  200 % Evt. subspes. geriatri eller 
fys.med. 
En av stillingene er en privat 
hjemmel. Denne flyttes til SD  

Spes. i geriatri  100 % 100 % Evt. fastlege med 
spesialkompetanse i geriatri 
som inngår i geriatriteamet 

Spes. i fysikalsk 
medisin 

 100 % 100 % Inngår i rehabiliterings-/ 
fysikalskmedisinsk team 

Øre/Nese/Hals 25 % 75 % 100% Hadde tidligere 100 % stilling 
Hudspesialist 100 %  100% Ambulering 
Øyenlege 100 % *  100 % Privat hjemmel flyttes til SD 
Pediater  100 % 100% Ambulering. Viktig for 

samisktalende barn å møte 
samisktalende lege 

Gynekolog 10 % 40 % 50 %  
Reumatolog 25 % 25 % 50 % Hadde tidligere 100 % stilling 
Nevrolog  25 % 25 % Geriatriteamet 
Lungelege  25 % 25 %  
Orthoped/kirurg  25 % 25 %  
Audiograf 100 % 100 % 200 % Høresentral. Venteliste i dag. 

Hadde tidligere to stillinger 
Ernæringsfysiolog  100 % 100 %  
Bioingeniør  100 % 100 % Laboratorium. Hadde tidligere 

50 % stilling 
Radiograf  100 % 100 % Rtg. Hadde tidligere 100 % 

stilling 
Ergoterapeut  50 % 50 % Stillinger som inngår i 

teamene: 
Rehabilitering/fysikalsk 
medisin og Geriatri/demens 

Fysioterapeut  50 % 50 % 
Sykepleier 200 % 100 % 300 % 
Logoped  100 % 100 % 
Kreftsykepleier  100 % 100 % Tidligere stilling ved SD 
Audiopedagog  100 % 100%  
* En indremedisiner og en øyenlege har i dag privat avtalehjemmel.  
 
Det foreslås samlet sett opprettelse av 10, 8 nye stillinger. Av de foreslåtte stillingene har 4,5 
stillinger tidligere vært til stede ved Spesialistlegesenteret, men lagt ned i løpet av de siste årene. 

5.2.2 Fysikalsk medisin/rehabilitering 

Arbeidegruppens vurdering  

Allerede i NOU 1995: 6 ble det pekt på behov for samiskspråklig kompetanse innen 

rehabilitering. Samiske pasienter med kognitiv svikt som følge av sykdom (eks. hjerneslag) eller 

skader (eks. traumatiske hjerneskader) ble vurdert å ha et særskilt behov for rehabiliterings-

tilbud hvor språk- og kulturforståelse ligger til grunn for samhandlingen (NOU 1995: 6). Andre 

grupper som ble trukket fram, var reindriftsutøvere med belastningsskader. Stortingsmeldingen 

hadde forslag om å opprette et eget samisk rehabiliteringsteam lokalisert til Indre Finnmark 

med særskilt ansvar for å ivareta og utvikle en samisk rehabiliteringskompetanse som skulle 
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spres til kommunene gjennom ambulering og veiledning. Det ble også pekt på behov for en 

samiskspråklig rehabiliteringsenhet som kunne fungere som en nasjonal kompetansebase i 

rehabiliteringsarbeidet blant samer og også sees i utdanningssammenheng (s.237-240). Også 

St.meld. nr. 28 (2007 – 2008) – Samepolitikken kap. 9 omhandler behovet for rehabilitering 

innen en samisk språk- og kulturramme.  

 

Samisk rehabiliteringssenter har tidligere (2010) blitt utredet av en bredt sammensatt 

prosjektgruppe nedsatt av Kárášjoga gielda / Karasjok kommune, med representanter også fra 

Helse Finnmark (se vedlegg).  Arbeidet ble finansiert av Sametinget. Prosjektgruppen anbefalte 

at det ble etablert et ambulant, tverrfaglig rehabiliteringsteam med samisktalende fagfolk, 

bestående av fysioterapeut, ergoterapeut, logoped og spesialsykepleier samt legespesialist i 

fysikalsk medisin / geriatri. Teamet ble anbefalt organisatorisk tilknyttet de andre samiske 

spesialisthelsetjenestene i Karasjok. I tilknytning til det ambulante teamet anbefalte prosjekt-

gruppen at det ble etablert en 4-sengs rehabiliteringsenhet, med særskilt utrednings- og 

behandlingsansvar overfor samisktalende pasienter fra hele landet. I tillegg skulle enheten drive 

utviklingsarbeid, forskning og undervisning og inngå som del av et samlet nasjonalt samisk 

kompetansesenter innen spesialisthelsetjenesten. Rapporten ble behandlet i kommunestyre-

møte 14.06.10 og oversendt Helse Finnmark HF for videre behandling. 

 
Arbeidsgruppens anbefaling 

Arbeidsgruppen slutter seg til utredningens konklusjoner og anbefaler at det etableres et 

rehabiliteringstilbud ved Sámi dearvvašvuođa siida/Samisk helsepark, bestående av et samisk-

språklig, ambulant rehabiliteringsteam med tilhørende sengeplasser. Pasienter med hjerneskade 

eller hjernetraumer som medfører problemer med språk og tale, samt reindriftsutøvere med 

belastningsskader vil i særlig grad kunne profittere på å få diagnostikk og deler av sin 

behandling ved Sámi dearvvašvuođa siida/Samisk helsepark.  

 

Rehabiliteringstilbudet vil ellers omfatte rehabilitering ved en rekke lidelser der språk- og 

kulturkompetanse er ønskelig, ikke minst vil dette gjelde eldre samer. Enheten tenkes etablert 

som en desentralisert enhet innen den ordinære spesialisthelsetjenesten, men med nært 

samarbeid med 1.linjetjenesten blant annet ved ambulering til samiske kommuner. For effektiv 

utnytting av ressursene, anbefales plassene samlokalisert med kommunens sykestueplasser. På 

denne måten vil teamet bidra til kompetanseoverføring fra spesialisthelsetjenesten til primær-

helsetjenesten. Det vil være viktig at en slik fagkompetanse også opparbeides eller gjøres 

tilgjengelig i kommuner utenfor Finnmark - i lule- og sørsamiske områder. Undervisning og 

veiledning fra teamet vil bl.a. kunne skje via telematikk. Ved behov vil også andre spesialister på 

Spesialistlegesenteret og kommuneleger med særskilt kompetanse kunne trekkes inn i teamets 

arbeid. For å sikre god faglig standard i oppbyggingsfasen, anbefales enheten faglig tilknyttet 

rehabiliteringsavdeling ved UNN. Enheten tenkes å inngå i et faglig nettverk med andre 

rehabiliteringsavdelinger som betjener samer, som rehabiliteringsavdelingen ved Kirkenes 

sykehus og rehabiliteringsavdeling for spesialisthelsetjeneste ved Sonjatun Helsesenter i 

Nordreisa, Troms, og derved også fungere som en kompetansebase for disse.   

5.2.3 Geriatri/Demens 

Arbeidsgruppens vurdering 

Når det gjelder samiske eldre, anbefalte NOU 1995: 6 å få vurdert opprettet et samiskspråklig 

geriatrisk team for tverrfaglig utredning og diagnostisering for de samiskspråklige områdene i 
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Finnmark, samt et kompetansesenter med praksisplasser og mulighet for videreutdanning (s. 

192-193). Ett av tiltakene i Helse Nord sin Handlingsplan for geriatri 2004 – 2010 gikk ut på å 

styrke tilbud og kompetanse på eldre samiske pasienter gjennom å etablere et områdegeriatrisk 

team som skulle bygge opp kompetanse om behandling og omsorg for samiske geriatriske 

pasienter. Dette tiltaket er foreløpig ikke finansiert.  

 

I Karasjok har kommunen bygd opp et undervisningssykehjem som har utviklet kompetanse 

innen samisk geriatri. I St. prp. nr. 1 (2008-2009) sies det at: ”det er et mål at undervisnings-

sykehjemmet (USH) i Karasjok blir et nasjonalt USH for den samiske befolkning.” Karasjok 

kommune v/ undervisningssykehjemmet har utarbeidet en utredningsrapport for etablering av 

en samisk utrednings- og kompetanseenhet for personer med mistanke om demens, i nært 

samarbeid med Helse Nord / Helse Finnmark og Helsedirektoratet og med midler fra Sametinget 

(2009). Denne arbeidsgruppen anbefalte bl.a. å opprette et samiskspråklig utredningsteam/ 

ambulerende team med legespesialist/psykologspesialist, spesialutdannet sykepleier innen 

geriatri og ergoterapeut med spesialutdanning innen et relevant område.  I tillegg ble det 

foreslått en utredningsenhet med sengeplasser og tilknyttet fagutviklingskonsulent med ansvar 

for informasjonsarbeid, nettverksbygging, prosjektinitiering, eventuelt prosjektgjennomføringer 

m.m. samt oppbygging og vedlikehold av enhetens kompetanse. Tiltaket er tatt med i 

departementets Demensplan 2015 – Den gode Dagen, helsedirektoratets rapport IS-1486 – 

Glemsk, men ikke glemt, og i St. meld. nr. 28 (2007-2008) – Samepolitikken, kap. 9.4; sitat: 

”Departementet ser at det er behov for å etablere et samisk demenssenter som kan bistå med 

utredning og diagnostisering av demens og bistå med ambulant råd og veiledning.”  

 

Arbeidsgruppens anbefaling 

Arbeidsgruppen anbefaler å opprette et samiskspråklig, tverrfaglig ambulerende geriatrisk team 

slik Helse Nord har foreslått, tilknyttet de andre spesialisthelsetjenestene i Sámi dearvvašvuođa 

siida/Samisk Helsepark. Teamets oppgaver vil være å drive utredning og pasientbehandling, 

samt veiledning og undervisning til førstelinjetjenesten. I tillegg vil teamet kunne foreta 

behovskartlegging og videreutvikling av diagnoseverktøy beregnet på samiske pasienter med 

demens. Teamet bør også kunne tilby tjenester til samiske pasienter utenom Finnmark, til de 

pasienter som ønsker det. Et geriatrisk team bør sees i sammenheng med demensteam.  Grunnet 

ressursknapphet – både når det gjelder fagfolk og økonomi – bør teamene slås sammen til ett og 

sengeplassene være felles og brukes fleksibelt etter behov.   

5.2.4 Lærings og mestringssenter ved kronisk sykdom 

Arbeidsgruppens vurdering  

I spesialisthelsetjensesteloven er opplæring av pasienter og pårørende en av fire oppgaver som 

sykehusene særlig skal ivareta, jfr. § 3-8. Slik opplæring organiseres gjennom lærings- og 

mestringssentre (LMS) og har de seinere år blitt etablert over hele landet.  Det finnes også LMS 

sentra på de to sykehusene i Hammerfest og Kirkenes. Men pr. i dag finnes intet LMS senter som 

særskilt ivaretas samiske pasienters behov for opplæring og mestring av kroniske sykdommer. 

Informasjon via norsktalende helsepersonell på sykehus er av erfaring en dårlig løsning for 

mange samisktalende pasienter. At samiske pasienter mangler god informasjonstilgang på eget 

språk om sin lidelse, kan føre til utrygghet, alvorlige misforståelser og redusert helserelatert 

livskvalitet. Det øker også sannsynligheten for unødvendige og lange sykehusinnleggelser 

grunnet uvitenhet og mangelfull oppfølging av behandlingen fra pasientens side. Viktigheten av 

å øke pasienters egen mestring ved kronisk sykdom har de senere år fått økt fokus og inngår 
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som en viktig oppgave for lærings- og mestringssentre. Imidlertid er pasienters mestringsmåter 

og oppfatning av egen sykdom kulturelt betinget, og kan hos samiske pasienter avvike fra dem 

som er vanlige hos pasienter med norsk kulturbakgrunn. 

  

Sámi Doaktáriid searvi/Samisk legeforening utredet tiltaket: “Samisk nasjonalt kompetanse-

senter for læring og mestring ved kronisk sykdom” i 2008, med anbefaling om å knytte et slikt 

senter  organisatorisk til Spesialistlegesenteret i Karasjok, som del av det samlete nasjonale 

tilbudet innen spesialisthelsetjenester til den samiske befolkning. Utredningen baserte seg på en 

vurdering av dagens tilbud og på en behovskartlegging blant 20 samisktalende pasienter med 

ulike kroniske lidelser. Konklusjonen fra den samlete behovsundersøkelsen var at både samiske 

fagfolk, samiske representanter i brukerutvalg og samiske brukere ga uttrykk for stort behov for 

et eget senter for læring og mestring av kroniske sykdommer. Utredningen til Samisk lege-

forening og anbefaling om tiltaket ble faglig vurdert og støttet av ”Nasjonalt Kompetansesenter 

for Læring og Mestring”, og senere anbefalt av Sametinget (jfr. rådsmøte 21.08.08, sak SR 

078/08). Tiltaket ble også støttet av daværende direktør i Helse Finnmark og av direktøren i 

Helse Nord. 

 
Arbeidsgruppens anbefaling 

Arbeidsgruppen går inn for at det opprettes et LMS senter for samisk befolkning som del av Sámi 

dearvvašvuođa siida/Samisk helsepark og som er særskilt tilrettelagt for samiske pasienter 

kulturelt og språklig. Bakgrunnen for anbefalingen om oppretting av et samisk LMS senter, er at 

språk- og kulturbarrierer medfører at dagens tilbud er mindre tilgjengelig for samiske pasienter 

med kroniske lidelser.  

 

I tillegg vil et slikt senter være pådriver for å utvikle kulturelt tilpassede opplæringsprogam og 

metoder for pasientopplæring. Det bør også nevnes at det pr. i dag finnes lite informasjon om 

ulike sykdommer på samisk, og en del av informasjonen er kun oversatt, ikke kulturtilpasset. En 

oppgave for et samisk LMS vil derfor være å påpeke mangler og delta i utvikling av 

informasjonsmateriell.  Det faglige utviklingsarbeidet som bør drives, bør skje i nært samarbeid 

med FoU avdelingen. 

5.2.5 Behov for nye lokaler 

Dagens lokaler som huser Spesialistlegesenteret er dårlig egnet for klinisk virksomhet. Bl.a. er de 

hygieniske forholdene på gastrolaboratoriet ikke etter dagens normer og krav. Ventilasjonen i 

lokalene er svært dårlig og dette kan ikke forbedres p.g.a. tekniske forhold. 

 
I tillegg til lokaler til polikliniske tjenester, vil Spesialistlegesenteret også ha behov for en senge-

post med seks senger for rehabilitering/geriatri med følgende funksjoner  

 Diagnostikk/observasjon 
 Behandling 
 Oppfølging ved tilbakeføring til hjemkommunen 
 Veiledning og ambulering til kommunene 

 

Modell 1 

Sengepost på Karasjok helsesenter i tilknytning til sykestueplassene i samarbeid med Karasjok 

kommune. Resten av virksomheten ved spesialistlegesenteret samlokaliseres med SANKS i 

nybygg. 
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Modell 2 

Det etableres en ny sengeenhet med 6 plasser tilknyttet Sámi dearvvašvuođa siida/Samisk 

helsepark, sammen med de andre funksjonene for Spesialistlegesenteret. Dette samlokaliseres 

med SANKS. 

 

Modell 3 

Både sengeplasser og lokaler til polikliniske tjenester samlokaliseres med 

kommunehelsetjenesten i Karasjok i et nybygg. Sengeposten drives sammen med kommunens 

sykestueplasser. 

 
Arbeidegruppens vurdering 

Arbeidegruppen anser modell 1 som lettest å realisere. For å oppnå synergieffekter gjennom 

etableringen av Sámi dearvvašvuođa siida/Samisk helsepark, er det viktig med nærhet mellom 

psykisk helse/rus og somatikk. Likevel vil det påløpe store investerings- og driftskostnader 

dersom men etablerer en ny sengepost samlokalisert til SANKS (alternativ 2). Ved å ha en 

sengepost sammen med sykestueplassene i Karasjok kommune, vil man oppnå driftsfordeler 

mht. til kompetanse og vaktordninger.  

 
Arbeidegruppens forslag 

Arbeidegruppen går inn for at Helse Finnmark HF tar kontakt med Karasjok kommune for å 

diskutere muligheten for samarbeid om sengeplasser. Nye lokaler til polikliniske tjenester 

etableres ved SANKS i tråd med investeringsplanen. 
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6 Forskning og fagutvikling 

6.1 Forskning 
Arbeidsgruppens vurdering  

En videreutvikling og sammenslåing med somatisk medisin og avhengighetsmedisin vil medføre 

et behov for en utvidelse av FoU-enheten og en økning av forsknings og fagutviklingsprosjekter. 

For å ivareta en nasjonal kompetansetjeneste i psykisk helsevern og rus, vil FoU-enheten også 

være en viktig enhet. 

 

Klinisk forskning, helsetjenesteforskning samt forskning på barn og unges fysiske helse er tema 

som  er svakt dekket i eksisternde forskning på den samiske befolkningen. Fremtidig forskning 

bør i økt grad søke å integrere avhengighet med psykiske og somatiske tema. Et nært samarbeid 

med Senter for samisk helseforskning bør tilstrebes samt andre nasjonale og internasjonale 

forskningsmiljø, hvor samisk og utfolkshelse står sterkt. Samiske forskere bør også stimuleres til 

å søke ekstern fiansiering for prosjekt som f.eks gjennom Norges forskningsråds ulike program. 

 

Arbeidegruppens forslag 

FoU-enheten, som i dag er tilknyttet SANKS, styrkes til også å ivareta avhengighetsmedisin og 

somatisk medisin, i tillegg til psykisk helse. Enheten skal understøtte fagutvikling, kvalitet, 

kompetanseheving og spisskompetansefunksjoner i de ulike delene av Samisk helsepark og yte 

metodestøtte til de kliniske forskningsmiljøene. Dersom FoU-enheten selv ikke innehar 

kompetansen som trengs, skal det være økonomiske ressurser tilgjengelig for å engasjerne 

eksterne fagfolk. 

 

Innen forskning bør det satses på klinisk pasientnær forskning som resulterer i ny kunnskap 
som bedrer diagnostikk og pasientbehandling i spesialisthelsetjenesten for den samiske 
befolkningen. 

6.2 Fagutvikling 
Det nasjonale prosjektet har synliggjort et behov for bistand fra SANKS både når det gjelder 

kulturtilpassede kliniske tjenester og for kompetansetjenester i de lulesamiske- og sørsamiske 

strøkene foruten i det nordsamiske. Etterspørselen etter begge typer tjenester har i løpet av 

prosjektperioden økt i områder utenfor Finnmark/Helseregion Nord. Med basis i det nasjonale 

prosjektet og i den modellen som til nå er utviklet, ønsker SANKS å arbeide med å videreutvikle 

både behandlingstilbud og kompetansetjenester innen psykisk helsevern og rus til samiske 

pasienter og til fagpersoner som behandler disse over hele landet.  

 

Når det gjelder oppbygging av en nasjonal kompetansetjeneste, vil det være en hovedoppgave 

for Samisk helsepark å sikre oppbygging og formidling av kompetanse som inkluderer også lule- 

og sørsamiske pasienter og deres pårørende, og som kan understøtte den lokale pasient-

behandlingen. Erfaringene fra Undervisningsykehjemmet videreføres overfor andre samiske 

kommuner og kommuner med samisk bosetning. 
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6.3 Nasjonale kompetansetjenester 
Samisk nasjonalt kompetansesenter – psykisk helse (SANKS) har søkt om godkjenning som 

Nasjonal kompetansetjeneste – psykisk helse/TSB våren 2013. Søknaden skal avgjøres i løpet av 

november måned.  

 

Tjenesten skal bygge opp og formidle kompetanse innen psykisk helsevern og TSB når det 

gjelder samiske pasienters særskilte behov for kultursensitiv diagnostikk og kulturelt tilrettelagt 

behandlingstilbud. Kompetansen vurderes å gi økt kvalitet og pasientsikkerhet for samiske 

pasienter i et helhetlig behandlingsforløp.  I tjenesten vil følgende inngå: 

 Forsknings- og fagutviklingsvirksomhet for å framskaffe ny kunnskap om samisk psykisk 
helse og avhengighetsproblematikk, herunder utbredelse av ulike psykiske og rusrelaterte 
lidelser, tilpassing og validering av måleinstrumenter og kartleggingsverktøy i 
diagnostikken, utvikling av kultursensitive metoder i behandlingen og rehabiliteringen, og 
pedagogisk tilrettelagte metoder innen læring og mestring for de mer kroniske lidelsene og 
som ivaretar det samiske kulturaspektet.  

 Oppbygging og deltakelse i nasjonale, nordiske, circumpolare, og internasjonale 
forskernettverk som omfatter psykisk helse / rus i urbefolkninger 

 Spredning av forskningsresultater, i første rekke til behandlere innen psykisk helsevern og 
rus, gjennom nettverk, møteplasser (kurs, seminarer, kongresser og samlinger) og 
faglitteratur (bøker, bokkapitler og artikler i fagtidsskrifter)  

 Bidra i relevant undervisning, herunder utvikle undervisningspakker og kursmateriell, både 
til fagfolk og til grupper av pasienter (læring og mestring - LMS) 

 Veiledning og rådgivning til fagfolk innen helsetjenesten, herunder primærhelsetjenesten, til 
samiske brukere og til samisk befolkning forøvrig. Dette vil bl.a. inkludere utarbeiding av 
veiledningshefter og kulturveileder til bruk i diagnostikk og behandling. Telematikk og web-
baserte løsninger vil her inngå som viktige hjelpemidler i kompetanseformidlingsarbeidet  

 Sikre lik tilgang for samer over hele landet til SANKS sine behandlingstjenester, gjennom 
fortsatt 1) utekontorer, i Tysfjord, Snåsa og Oslo, og 2) øremerkede plasser for samiske 
pasienter og deres familier fra hele landet ved SANKS sine døgnavdelinger. Utekontorene 
utenfor Helse Nord sikres gjennom nødvendige avtaler med aktuelle RHF (HMN RHF og HSØ 
RHF). 

 Overvåke og følge opp behandlingsresultater og tilgjengelighet til tjenestene gjennom 
egnede dokumentasjonssystemer og kvalitetsregister, herunder registrering på språk og 
etnisk bakgrunn (se pkt.14).  

 

Kompetansetjenesten det søkes om nå, omfatter ikke somatiske helsetjenester for samer. Det vil 

imidlertid være gråsoner mellom psykiatri/rus og somatikk, der formidling av samisk kultur-

kompetanse i behandlingen vil være naturlig. I sær fagområder som kroniske lidelser, 

rehabilitering og geriatri. På nåværende tidspunkt ser man ikke at det er tilstrekkelig 

kompetanse til å søke om godkjenning for flere kompetansetjenester. Sámi dearvvašvuođa 

siida/Samisk helsepark må imidlertid sette seg som mål å utvikle og bygge opp kompetansen på 

en slik måte, at man senere kan søke om samisk kompetansetjeneste for områder innen 

somatikk og LMS. 

 

6.4 FoU-avdelingens rolle 
Arbeidegruppen forutsetter at søknaden om nasjonal kompetansetjeneste – psykisk helsevern 
og rus blir godkjent og at FoU-virksomheten ved SANKS blir organisert som beskrevet i 
søknaden.  
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For å kunne fortsette å utvikle kompetanse innen psykisk helsevern/TSB og somatikk gjennom 
forskning og fagutvikling, må stillinger og ressurser økes innenfor feltet. Stillinger og midler må 
øremerkes slik virksomhet.  
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7 Kompetanse 
St.meld. nr. 28 (2007-2008) Samepolitikken trekker opp noen styringspunkter, som omhandler 
kompetanse: 
 Bedre rekrutteringen av personell med samiskspråklig kompetanse. Dette handler om å 

skape best mulig rekrutteringsgrunnlag samt å stimulere rekrutteringen til samiskspråklig 
utdanning på alle nivåer. Regjeringen vil vurdere tiltak for å styrke rekrutteringen til høyere 
utdanning som gir kompetanse i samisk språk, for eksempel forkurs i nordsamisk, 
lulesamisk og sørsamisk språk og stipendordninger.  

 Det er et stort behov for etter- og videreutdanning av ansatte i offentlig sektor knyttet til 
samiske forhold. Arbeids- og inkluderingsdepartementet vil i samråd med aktuelle 
departementer se på muligheten for at Samisk høgskole kan ha en sterkere rolle i 
kompetansegivende studietilbud rettet mot offentlig sektor, knyttet til for eksempel lærere, 
helse- og omsorgsarbeidere, saksbehandlere og ledere i offentlig forvaltning, politi og 
kriminalomsorg, arbeids- og velferdsetaten. 

7.1 Dagens kompetanse 

7.1.1 Psykisk helsevern og rus 

En viktig oppgave for SANKS har vært, og er, å utdanne samiske fagfolk innen psykiatri og barne- 

og ungdomspsykiatri. I tillegg ønsker SANKS å tilby spesialistutdanning innen den nye 

spesialiteten rus- og avhengighetsmedisin. I årenes løp har mange samiske leger, psykologer, 

sosionomer, sykepleiere og pedagoger fått sin spesialistutdanning eller kliniske videreutdanning 

her. Avdeling barn og unge ved SANKS er godkjent for 5 år i spesialiteten barne- og ungdoms-

psykiatri og er én av tre utdanningssteder i landsdelen som er definert som "kraftklinikk" (Bodø, 

Tromsø og Karasjok). Avdeling voksne er godkjent for 2 års poliklinisk tjeneste. I følge nye 

spesialistregler vedtatt av HOD i 2012, vil transkulturell psykiatri/samisk psykiatri være ett av 

de obligatoriske fordypningsområdene som LIS-legene innen psykiatri kan velge (9 måneders 

tjeneste). SANKS -VOP er nå godkjent av spesialitetskomitéen som aktuelt praksissted for denne 

tjenesten. SANKS blir også brukt aktivt som praksisplass for alle profesjonsgruppene i deres 

grunnutdanning, og som hospiteringssted for fagfolk fra ulike deler av helse- og sosialtjenesten. 

Det er utviklet en egen kulturveileder for praksisstudenter og praktikanter ved SANKS.  

 

I tillegg til 7 fagfolk med doktorgradskompetanse, er det pr. i dag ansatt 6 fagpersoner som har 

mastergradsnivå (3 sosionomer og 3 sykepleiere). Samtlige av disse har samisk bakgrunn og 

deres masteroppgaver omhandler ulike temaer relevant for samisk psykisk helsevern, som f.eks. 

resiliens og bedringsprosesser ved alvorlige psykiske lidelser i sjøsamisk område (Andersen, 

2007). En av personene har etter sin masteroppgave ledet et 2-årig prosjekt i regi av Helse 

Finnmark med tittelen: "Oppbygging av samisk kompetanse innen spesialisert tverrfaglig 

rusbehandling" (Boine, 2012). 

7.1.2 Somatikk 

De somatiske helsetjenestene skiller seg fra psykisk helsevern og avhengighetsamedisin ved at 

alle leger som arbeider der er utdannede spesialister. Øvrige helsepersonell har spesialisert 

kompetanse innen sine felt.  Formålet for denne delen av spesialisthelsetjenesten må være å øke 

bredden og omfang av spesialister og i type hjelpepersonell. Ny kompetanse som foreslås 

opprettet er blant annet innen geriatri/demens og fysikalsk medisin/rehab. 
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7.2 Brukerkompetanse 
Brukermedvirkning skal foregå på mange nivå og ulike arenaer. Det skilles mellom medvirkning 

på individnivå, systemnivå og politisk nivå. I tillegg skal brukere være delaktige i undervisning 

ved Lærings- og mestringssentre, hvor det skal være likeverdighet i samhandlingen mellom 

erfarne brukere og fagpersoner. Også innenfor forskning har brukerne en viktig rolle. I andre 

land finnes særskilte etiske retningslinjer og rutiner for samhandling mellom forskere og de det 

forskes på når det gjelder urfolksforskning. 

 

Brukermedvirkning på individnivå innebærer at brukeren har innflytelse på egen behandling. På 

systemnivå skal brukerne gjennom aktiv deltakelse være med i planleggings- og beslutnings-

prosesser. Tjenesten benytter brukernes erfaringer for å kunne yte best mulig hjelp, og på den 

måten få best mulig kvalitet på tjenesten.  

 

Samarbeidet med brukerorganisasjoner innen psykisk helsevern og rus vil intensiveres. Dette vil 

bidra til en forbedret kunnskapsformidling overfor samiske brukere. "SANKS-konferansen" er et 

større nasjonalt seminar som SANKS arrangeres hvert annet år og som har som mål å formidle 

kunnskap til samarbeidspartnere og brukere når det gjelder samisk psykisk helsevern. 

Framtidige arrangementer vil i større grad enn hittil involvere samiske brukere og tilpasses 

dem. Seminarene vil fortsette som del av den nasjonale kompetansetjenesten. 

 
Det vil også være aktuelt å søke midler til å ansette en erfaringskonsulent fast for å ivareta de 
samiske brukerne på en best mulig måte. 

 

Arbeidegruppens forslag 

Arebdsgruppa anbefaler at Sámi dearvvašvuođa siida/Samisk helsepark legger vekt på 

brukermedvirkning på alle områder innen virksomheten og utarbeider en plan for dette. 

7.3 Kompetansebehov 

7.3.1 Muligheten som et utdanningssted for samiske leger 

For psykisk helsevern og rus, se punkt 7.1.1. 

 

Når det gjelder somatiske spesialiteter er kravet til godkjente utdanningsinstitusjoner av en slik 

karakter at Samisk helsepark ikke vil fylle kravene. For å sikre en rekruttering av samisktalende 

spesialister, foreslår arbeidsgruppen at det opprettes rekrutteringsstillinger for leger i 

spesialisering (LiS) som kan lånes ut til godkjente utdanningsinstitusjoner som UNN, 

Hammerfest og Kirkenes sykehus mot ambulering fra de respektive institusjoner mens LiSene er 

under spesialisering. Etter endt spesialisering flyttes stillingene tilbake til Samisk helsepark.   

7.3.2 Praksissted for studenter 
Det skal tilrettelegges slik at samiske studenter skal ha mulighet å ha praksis ved samisk helsepark, for 

å styrke kunnskapen om det å tilby helse- og omsorgstjenster til den samiske befolkningen. Dette 

gjelder også for medisinerstudenter som kan ha sitt 5. og 6. Studieår utenfor UiT. Samisk helsepark vil 

fortsatt tilby praksis- og hospiteringsplasser til studenter og fagfolk i andre deler av 

helsetjenesten og fra andre deler av landet. Også dette tilbudet vil bidra til kompetansebygging 

på et nasjonalt nivå. Innholdet i slike læringsopphold vil bli ytterligere strukturert og 

kvalitetssikret som del av en nasjonal kompetansetjeneste. 
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7.4 Kompetanseformidling 
Helt siden SANKS ble etablert i 2001 har institusjonen gitt tjenester i samiske områder også 

utenfor Finnmark i form av informasjonsvirksomhet, undervisning og forskningsformidling, i 

tillegg til klientbehandling. Slik virksomhet vil fortsette som del av kompetansetjenesten. 

 
Flere av fagfolkene ved SANKS har publisert i norske og internasjonale fagtidsskrift og 
lærebøker som omhandler samisk kulturelle temaer innen fagfeltet i tillegg til å utgi egne bøker.  
 
Til hjelp i kompetansespredningen vil SANKS satse på økt bruk av telematikk og på interaktive 
nettsider, samt på videreutvikling av spesielle kurspakker/utdanningspakker, herunder 
nettbaserte. Vi vil her vurdere å etablere et liknende nettbasert opplæringsprogram for fagfolk 
som det som er utviklet for urbefolkninger i Kanada (se www.culturalcompetency.ca). SANKS 
har allerede en nettside som kan utvikles videre som ledd i den nasjonale 
kompetansespredningen, og vi har alt innledet samarbeid med Nasjonalt Senter for Telemedisin 
(NST). 

 

I Sámi dearvvašvuođa siida/Samisk helsepark vil SANKS videreutvikle formidling av 

kompetanse, som f.eks. 

 E-læringsprogram som interesserte kan ta i bruk over nettet.  
 Vurdere å utvikle et lignende opplæringsprogram som Aboriginal Health i Vancouver har 

gjort. 
 Utvide bruken av IKT, særlig bruk av jabber i både behandlings- og veiledningsøyemed. 
 Utvide og forbedre kulturveilederen 
 Inngå samarbeid med Allaskuvla vedrørende opplæring “Veiledning i flerkulturelt 

helsearbeid”, jf studie ved HiOA. 
 
Siden en av de viktigste mottakerne av kompetansetjenesten er andre enheter innen psykisk 

helsevern og rus, vil mye av virksomheten bli rettet mot dem. Det pågår for tiden et PhD-

prosjekt ved SANKS med målsetning å få en dypere forståelse av hvilken betydning kulturelle 

aspekter og kulturell tilpasning av psykisk helsetilbud har for terapeuters arbeid og for samiske 

pasienters opplevelse av den hjelpen de får. Resultatene fra denne studien vil kunne anvendes i 

SANKS sin framtidige kunnskapsproduksjon og kompetansebygging for helsepersonell innen 

psykisk helsevern og rus. 

7.5 Kompetansenettverk 
Når det gjelder kunnskapsutvikling og kunnskapsformidling på nasjonalt nivå, vil oppretting av 

tverrfaglige nasjonale nettverk, med SANKS som initiativtaker, koordinator og aktiv pådriver, stå 

sentralt. Disse nettverkene vil kunne dannes regionalt og bindes sammen nasjonalt. Slik kan man 

samle geografisk spredte og fragmenterte samiske fag- og forskermiljøer. På basis av erfarings- 

og kunnskapsutveksling, bl.a. gjennom nettverkssamlinger, vil man kunne formidle og utvikle 

kunnskap og derigjennom utvide kunnskapsproduksjonen.  

 

SANKS sitt interne forskningsforum vil bli videreutviklet til å omfatte forskere og 

forskningsinteresserte fra andre deler av landet og fra naboland som arbeider med samme 

problematikk.  
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8 Økonomiske konsekvenser 
Arbeidegruppen har ikke hatt kompetanse eller ressurser til å vurdere de økonomiske 

konsekvensene av forslagene som er lagt fram  
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