
  

 
 
 

 

 

 

Mandat for arbeidsgruppe   

 

Utarbeidelse av en plan over hvilke tiltak som må 

igangsettes for å øke kvalitet og kompetanse i 

spesialisthelsetjenesten  

 

 

 

 
 
Denne fylles ut ved behandling, ved BP1.  

 

Prosjektnummer i 
Agresso: 

Saksnummer i Elements:  

   

Behandlet dato:  Behandlet av (ansvarlig linjeleder): Utarbeidet av: 

16.02.2021 <navn> Tone Amundsen 

Beslutning: 

 

<Starte en konseptfase/ikke starte en konseptfase/øvrige vurderinger må gjøres>  

 

Bemanning av neste fase  Neste fase ferdig: 

Leder av utredningsarbeidet:  

Andre:  

<dato> 

Signatur ved godkjenning (BP1): 
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1. Bakgrunn 

 

Styret i Helse Nord RHF behandlet strategidokumentet i styresak 102-2020 26.8.2020 

med følgende vedtak: 

 

1. Styret slutter seg til strategidokumentet «Spesialisthelsetjenester til den samiske 
befolkningen» og dokumentet oversendes oppdragsgiver Helse- og 
omsorgsdepartementet med følgende prioriteringer: 

 

• Strategi for økt kvalitet og kompetanse i spesialisthelsetjenesten prioriteres i første 
fase, i nært samarbeid med primærhelsetjenesten. 

• Det utarbeides en nasjonal handlingsplan som omfatter helsetjenester til den 
samiske befolkningen. 

• I henhold til de regionale helseforetakenes sørge for ansvar bør det jobbes videre 
med overordnet organisering av samiske spesialisthelsetjenester. Modell 1, 
videreutvikling av dagens organisering, anbefales.  

 

2. Styret konkluderer med at det kreves en betydelig kompetanseheving i 
spesialisthelsetjenesten for å sikre at samiske pasienter får et tilfredsstillende tilbud. 
Helse Nord RHF vil i samarbeid med Finnmarkssykehuset HF – Sámi klinihkka sette i 
gang et snarlig arbeid for å øke kvalitet og kompetanse i spesialisthelsetjenesten. 

 

3. Styret ber administrerende direktør om å iverksette tiltak raskt i samarbeid med 
Finnmarkssykehuset HF - Sámi klinihkka, og se på hvilke ressurser som må til for å få 
dette gjennomført. 

 

4. Styret forutsetter at det videre arbeid skjer i nært samarbeid med tillitsvalgte, 
vernetjenesten og brukerorganisasjoner. 

 

 

I arbeidet med å øke kvalitet og kompetanse i spesialisthelsetjenesten er det nødvendig 

at helseforetakene er delaktig i videre arbeid. Den samiske befolkningen er en heterogen 

gruppe med ulike samiske språk, kultur, og bosetningsområder. Det vil derfor være ulike 

behov i ulike helseforetak. I direktørmøte 12. november 2020 besluttet Adm. direktører 

i RHF-et og HF-ene at det skal opprettes en arbeidsgruppe som utarbeider en plan over 

hvilke tiltak som må igangsettes for å øke kvalitet og kompetanse i henhold til 

strategidokumentet. 

 

Arbeidsgruppen skal ledes av Helse Nord RHF/ Tone Amundsen og med medlemmer 

bestående av: 

 

 

• Et medlem fra Finnmarksykehuset HF / Amund Peder Teigmo 
• Et medlem fra Finnmarksykehuset HF – Sámi klinihkka /Ellen Kalstad 
• Et medlem fra UNN HF / Lise Ebeltoft 
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• Et medlem fra Nordlandssykehuset HF / Sissel Eidhammer 
• Et medlem fra Helgelandssykehuset HF / Sidsel Forbergskog 
• Et medlem fra Sykehusapoteket Nord / Helge Pettersen 
• Et medlem fra RBU / Ester Fjellheim 
• Et medlem fra konserntillitsvalgte / Ann-Mari Jenssen 
• Et medlem fra Sametinget / Sametinget har takket nei til å delta i 

arbeidsgruppen. (Se eget vedlegg)  
 

 

2. Hensikt med denne arbeidsgruppen 

Arbeidsgruppen skal utarbeide en plan over hvilke tiltak som må igangsettes for å sikre 
kvalitet og utvikle kompetanse om samisk språk og kultur, i henhold til 
strategidokumentet «Spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen». kapittel 5.3: 
Sikre økt kvalitet og kompetanse i spesialisthelsetjenesten. Det vil være ulike behov i 
hvert enkelt helseforetak og dette skal utredes og synliggjøres i planen. 
 

2.1 Forslag til tilnærming 

Arbeidsgruppen har som oppgave å vurdere hvilke tiltak som kan bidra til å sikre at 

samiske pasienter får et spesialisthelsetjenestetilbud tilpasset samisk språk og 

kultur.  Arbeidsgruppen bes om å utarbeide en tiltaksplan, med korte og langsiktige mål.   

 
 
Planen skal inneholde: 
 

• En beskrivelse av hvert enkelt HF 
• En beskrivelse for hvert HF om hvilke tiltak som skal gjennomføres og hvorfor  
• En beskrivelse av potensielle samarbeidspartnere som kan være aktuelle 

Kommuner og samiske institusjoner   
• En oversikt over økonomiske kostnader og hvilke eventuelle ressurser som må 

påregnes ved å gjennomføre foreslåtte tiltak  
• En tidslinje over når foreslåtte tiltak skal implementeres 

 
 
 

2.2 Er anskaffelse(r) av varer og tjenester aktuelt? 

Kostnader som gjelder fysisk møtevirksomhet, reise og opphold for den enkelte 
representant i arbeidsgruppen, dekkes av hvert enkelt HF. Det kan bli aktuelt å innhente 
eksterne foredragsholdere til arbeidsgruppen for å øke kompetanse og kunnskap på 
enkelte områder innenfor samisk språk, kultur og geografi, denne kostnaden blir 
belastet Helse Nord RHF. 
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3. Tidsramme og ressursbehov  

Arbeidsgruppen skal fremlegge en ferdigstilt plan innen 20. August 2021. Planen vil bli 
fremlagt for administrerende direktør og ledergruppen i Helse Nord RHF. 
 

4. Organisering og ansvar 

Prosjekteier er Helse Nord RHF ved administrerende direktør og ledergruppen. Helse 
Nord RHF har det overordnede ansvaret for å gjennomføre det planlagte arbeidet med å 
utarbeide en plan for å iverksette tiltak i henhold til strategidokumentet 
«Spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen»  
 

5. Styringsmessige og faglige føringer 

 
• Strategidokumentet (2020) «Spesialisthelsetjenester til den samiske 

befolkningen»  

 

• Samarbeidsavtale mellom Helse Nord RHF og Sametinget  

 

• Nasjonale lover og internasjonale konvensjoner som Norge har gitt sin tilslutning 

til: 

- Av ILO-konvensjonen nr. 169 art. 25 følger at utforming og gjennomføring av 
helsetjenester for urfolk skal skje under urfolks eget ansvar og kontroll, slik at 
urfolk kan nyte godt av så høy fysisk og mental helsemessig standard som mulig. 
 

- I Pasientrettighetsloven § 3-5 fremgår det at pasienter har krav på informasjon 
som er tilpasset mottakerens individuelle forutsetninger som alder, modenhet, 
erfaring og kultur- og språkbakgrunn. Denne bestemmelsen gir samiske pasienter 
rett på informasjon, som er tilpasset samisk språk- og kultur. I forarbeidet til loven 
er samiske pasienter særlig nevnt som målgruppe for denne bestemmelsen. 

 

- Sameloven § 3.5 som gir samiske pasienter utvidet rett til bruk av samisk i helse- 
og sosialsektoren. Samelovens ordlyd §3.5 lyder: Den som ønsker å bruke samisk for 
å ivareta egne interesser overfor lokale og regionale offentlige helse- og 
sosialinstitusjoner i forvaltningsområdet har rett til å bli betjent på samisk." 

 

- Helseforetaksloven §35.3.ledd fremgår det at Regionalt helseforetak skal sørge for 
at den enkelte pasients utvidede rett til bruk av samisk språk i 
spesialisthelsetjenesten blir ivaretatt, jf. sameloven § 3-1 nr. 4 og § 3-5 
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