Samisk helsepark
Samisk helsepark- historikk
Utviklingen av samisk helsepark har fulgt to ulike løp, først fra 2012 som del av utvikling av Klinikk
psykisk helsevern og rus, så fra desember 2013 som eget prosjekt som del av Strategisk utviklingsplan

Ideseminar i 2012
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.

Styresak desember 2012- forløpet til Strategisk utviklingsplan
Ekstra sak: Sak 98/2012 Høring fra Helse Nord RHF – Mandat utvikling av spesialisthelsetjenester i
Alta. Styret i Helse Finnmark vedtar å oversende vedlagte forslag til høringsuttalelse til Helse Nord
RHF: - Overordnet utviklingsplan for foretaket skal være premissgivende for arbeidet med alle
byggeprosjekter i foretaket. - Lokalsykehuset for befolkningen i Vest-Finnmark skal ligge i
Hammerfest. - Helse Finnmark skal lede prosessen med overordnet utviklingsplan. - Delprosjekt
Utvikling av spesialisttilbudet i Alta ledes av RHF som en del av deres” Sørge-for-ansvar”. Tidligfaseveileder for planlegging av sykehusbygg skal benyttes i arbeidet. - Ekstern konsulent med
bred kompetanse innen sykehusbygg skal benyttes i arbeidet med overordnet utviklingsplan og alle
delprosjektene.

Styresak 12. februar 2013 Strategisk utviklingsplan- styringsdokument
Styret i Helse Finnmark HF er tilfreds med at direktøren har tatt initiativ til utarbeidelse av en
strategisk utviklingsplan i tråd med de punkter som ble vedtatt under styresak 98/2012. 2. Styret
godkjenner iverksettelse av den beskrevne prosessen, i henhold til det utarbeidede
strategidokumentet. 3. Styret ber administrerende direktør om å ivareta en overordnet samkjøring
av de fire prosjektene: Nye Kirkenes sykehus Videreutvikling av organisering av psykisk helsevern og
Rus (inkl. Samisk Helsepark) Videreutvikling av Alta-modellen Nytt/renovert sykehus i Hammerfest

Styresak 12. februar 2013 Prosjektdirektiv Psykisk helsevern og rus
Styret i Helse Finnmark HF tar informasjonen om Prosjektdirektiv - Strategisk utviklingsplan Helse
Finnmark HF – Delprosjekt Videreutvikling og ny organisering av psykisk helsevern og tverrfaglig
spesialisert rusbehandling til etterretning. 2. Styret vedtar prosjektdirektivet med de endringer som
fremkom i møtet. 3. Styret ber om å bli orientert om status og fremdrift i prosjektet underveis.

Etablering og arbeid i arbeidsgruppe i mai 2013
En egen arbeidsgruppe for Samisk helsepark blir etabler i mai 2013. Arbeidsgruppen 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, 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

Rapport fra arbeidsgruppen Samisk helsepark oktober 2013
15. oktober, rapport fra arbeidsgruppe, Utredning og anbefalinger om innhold og organisering av
spesialisthelsetjenestetilbudet i Samisk helsepark

Styresak desember 2013, videreutvikling og ny organisering av psykisk helsevern og rus
Spesialistlegesenteret samlokaliseres med SANKS i Karasjok i 2016. Utviklingsarbeidet av Samisk
helsepark knyttes til arbeidet med Strategisk Utviklingsplan for Finnmarkssykehuset HF.

Styresak mars 2014 Videreutvikling og ny organisering av psykisk helsevern
Samisk helsepark er tatt ut av dette delprosjektet, og er dermed et eget prosjekt

Styresak 28. mai 2015 Strategisk utviklingsplan vedtas
Styret i Finnmarkssykehuset HF vedtar Strategisk utviklingsplan for Finnmarkssykehuset slik den er
framlagt fra Administrerende direktør. Styret vil understreke at investeringsplanen forutsetter at den
økonomiske bærekraften bedres i vesentlig grad. Styret vil revidere Strategisk utviklingsplan hvert 4.
år. Her er de fire store byggeprosjektene beskrevet: Nye Kirkenes sykehus, Nye Hammerfest sykehus,
Alta Nærsykehus og Samisk helsepark.

Samisk helsepark i Strategisk utviklingsplan
Finnmarkssykehuset har i dag aktivitet i Karasjok innenfor somatikk, psykisk helsevern og rus og
prehospitale tjenester. Det finnes døgntilbud innenfor rus ved Finnmarksklinikken og innen psykisk
helsevern for barn og unge på SANKS. I tillegg er det BUP poliklinikk etablert for barn med psykiske
lidelser og PUT team (psykiatrisk ungdomsteam) for ungdommer med rus og psykiske lidelser.
Innenfor somatikk driver foretaket poliklinisk aktivitet i indremedisin, reumatologi, hud, gynekologi
og ØNH ved spesialistlegesen-teret.
Utredningen av Sámi Dearvvašvuođa Siida / Samisk Helsepark ble foretatt i 2013 som del av det
samlede arbeidet med nyorganiseringen av tjenestetilbudene i Finnmarkssykehuset. Denne
utredningen er det første arbeidet hvor et helhetlig og integrert spesialisthelsetjenestetilbud til den
samiske befolkning har blitt planlagt, med tilbud både innen psykisk helsevern, tverrfaglig spesialisert
rusbehandling (TSB) og somatikk. Målsettingen med utredningen har vært å sikre at den samiske
befolkningen får likeverdige og tilgjengelige spesialisthelsetjenester av god kvalitet, tilpasset
pasientenes behov. Videre har det nasjonale perspektivet og urfolksperspektivet stått sentralt. Med
sin flerspråklige og flerkulturelle kompetanse i tillegg til den faglige, vil Samisk Helsepark komme alle
innbyggere til gode, uavhengig av etnisk bakgrunn.
Utvikling og dimensjonering
Foretakets virksomhet i Karasjok samles slik at somatikk, psykisk helsevern og rus kan ses i
sammenheng både faglig og organisatorisk. Nåværende spesialisthelsetjenestetilbud i Midt Finnmark

samlokaliseres i Sámi Dearvvašvuođa Siida / Samisk Helsepark i Karasjok. Sengepost for TSB og
sengepost for voksenpsykiatri samlokaliseres. Det polikliniske tilbudet innen PHV og TSB
samlokaliseres.
Spesialistlegesenteret etablerer et ambulerende geriatrisk team som dimensjoneres etter
pasientgrunnlaget. Det opprettes ikke sengeplasser ved helsesenteret i Karasjok, men legges til rette
for to rom hvor pasienter som utredes og diagnostiseres kan overnatte.
Det satses på ambulering ut til aktuelle samiske kommuner hvor det samarbeides tett med
kommunens leger. I lule- og sørsamisk område vil et system av pasientvenner med sørsamisk språkog kulturkompetanse kunne utgjøre en betydelig ekstra ressurs.
Det legges til rette for forskning også innfor feltet somatikk i Samisk helsepark.
Nye lokaler til somatikk i Samisk helsepark lokaliseres til samme område hvor Finnmarksklinikken,
SANKS er lokalisert.

