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Ingress: Denne saken omhandler spesialisthelsetjenestetilbudet til den samiske befolkning 
og organisering og arbeidsdeling mellom Finnmarkssykehuset HF og Helse Nord RHF i 
forhold til dette tilbudet. 
 
Styret i Finnmarkssykehuset inviteres til å fatte følgende vedtak: 
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Bakgrunn: 
• Nasjonale myndigheter har det overordnede ansvaret for likeverdige 

helsetjenester til den samiske befolkningen.  
• Helse Nord RHF har sørge for ansvar for tjenester til befolkningen som er bosatt 

eller oppholder seg i Nord-Norge. Dette inkluderer også de særlige forhold som må 
ivaretas for den samiske befolkning.  

• HOD har gitt Helse Nord RHF et særlig ansvar for strategisk utvikling av 
spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen. 

• I Oppdragsdokument for 2016 er Helse Nord RHFs ansvar tydeliggjort: 
«Regjeringen vil skape pasientens helsetjeneste. I møtet med helsetjenesten skal hver 
enkelt pasient oppleve respekt og åpenhet, få delta i beslutningene om egen 
behandling og hvordan den skal gjennomføres. Det skal brukes kvalifiserte tolker ved 
behov. Samiske pasienters rett og behov for tilrettelagte tjenester må etterspørres og 
synliggjøres fra planleggingsfasen, gjennom utredningsfasen, og når beslutninger tas. 
Helse Nord RHF skal ivareta strategisk videreutvikling av spesialisthelsetjenester til 
den samiske befolkningen.» 

• Oppdragsdokument 2016 for Finnmarkssykehuset sier at FIN skal implementere 
tiltakene fra tolkeprosjektet (for å forbedre tolketjenesten til samiske pasienter) i 
løpet av en fem-års periode.  

• Dette felles notatet avklarer ansvarsfordelingen for tjenestetilbudet til den samiske 
befolkningen. 

• Notatet tydeliggjør hvilke oppgaver Finnmarkssykehuset har det daglige ansvar for 
og hva Helse Nord RHF har oppfølgingsansvar for, i tillegg til det overordnede 
sørge for ansvaret.  

Hvor får den samiske befolkning sitt spesialisthelsetjenestetilbud? 
Den samiske befolkning i Finnmark, i Nord-Norge og i Norge, får sine tjenester i all 
hovedsak i den alminnelige spesialisthelsetjenesten der de er bosatt. Dette gjelder på 
alle tjenesteområder. Dette er det bærende prinsipp i en regionalisert helsetjeneste og 
slik vil det også i framtida være.  
 
For å møte den samiske pasientens spesielle behov i hele spesialisthelsetjenesten, må 
det arbeides med en strategi som utvikler måten tjenestene ytes på slik at den er 
tilpasset særlig behov hos samiske pasienter.   
 
Den samiske befolkningens behov i møtet med helsetjenesten skal ivaretas på en slik 
måte at det fremmer et likeverdig helsetjenestetilbud. Dette gjelder bl.a. betydningen av 
språk og kultur slik at barrierer bygges ned og at det etableres en relasjon som gir et 
likeverdig møte.  
 
Innenfor psykisk helse og rus har Samisk nasjonal kompetansetjeneste for psykisk 
helsevern og rus (SANKS) en særskilt rolle som yter av klinisk behandling for folk i og 
utenfor Finnmark og som et nasjonalt kompetansesenter.  Fra januar 2014 ble tjenesten 
endret fra å være et kompetansesenter til å bli en kompetansetjeneste. I somatikk er 
Spesialistlegesenteret i Karasjok en ressurs for den samiske befolkningen i Finnmark og 
for folk som kommer reisende også fra grenseland i nord og fra andre deler av Norge. 
Det vises for øvrig til nærmere omtale av det særskilte tilbudet til den samiske 
befolkning i vedlegg 1.   
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Ansvarsfordeling i dag 
Helse Nord RHF 

• Det regionale helseforetaket skal sørge for at personer med fast bopel eller 
oppholdssted innen helseregionen tilbys spesialisthelsetjeneste i og utenfor 
institusjon på nærmere definerte områder. Dette innebærer også at institusjoner 
Helse Nord RHF eier bidrar til å fremme folkehelsen og forebygge sykdom og 
skade. De regionale helseforetakenes ansvar innebærer en plikt til å planlegge, 
gjennomføre, evaluere og korrigere virksomheten slik at tjenestenes omfang og 
innhold er i samsvar med krav fastsatt i lov eller forskrift 

• Samiske pasienters rett og behov for tilrettelagte tjenester må etterspørres og 
synliggjøres fra planleggingsfasen, gjennom utredningsfasen og når beslutninger 
tas. Helse Nord RHF skal ivareta strategisk videreutvikling av 
spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen. 

 
Finnmarkssykehuset HF 

• Ansvar for å yte tjenester til personer med fast bopel eller oppholdssted i 
helseforetakets opptaksområde innen nærmere definerte områder 

• Innen rammen av oppdrag fra Helse Nord RHF ansvar for at Samisk Nasjonal 
Kompetansetjeneste for Psykisk helse og rus (SANKS) ivaretar sine oppgaver innen 
forskning, utvikling og kompetanseheving innen psykisk helsetjeneste for den 
samiske befolkningen i Norge.  

• Tolketjeneste etableres i hele Finnmarkssykehuset i henhold til utrullingsplanen.   
 
Ansvar for å ivareta eksterne avtaler 

• Helse Nord RHF har inngått avtaler om grenseoverskridende helsetjenester med 
Västerbotten, Norrbotten og Lapplands län. 

• Det er inngått avtale mellom SANKS og Jämtlands län om tjenester innen psykisk 
helsevern og rus. 

Videre utvikling 
Både innenfor Finnmarkssykehusets ansvarsområde og Helse Nord RHFs sørge for 
ansvar regionalt, og det strategiske ansvaret nasjonalt, er det flere viktige 
utviklingsoppgaver: 
 
Helse Nord RHF 

• Finnmarkssykehuset og Helse Nord RHF vil sammen styrke kompetansen om den 
samiske befolkningen og spesialisthelsetjenester. Det etableres en rådgiverstilling 
knyttet til øverste ledelse i Helse Nord RHF og Finnmarkssykehuset med ansvar for 
at problemstillinger om helsetilbudet til den samiske befolkning blir belyst, i alle 
sammenhenger hvor det er relevant, og strategier for å styrke tilbudet blir utviklet. 

• Helse Nord RHF skal ivareta strategisk videreutvikling av spesialisthelsetjenester 
til den samiske befolkningen. I dette arbeidet må en også utrede og vurdere 
omfanget av SANKS rolle som et nasjonalt kompetansesenter for å styrke tjenesten 
nasjonalt. 

• En viktig avklaring, som ledd i det strategiske arbeidet, blir å avklare hvilket 
ansvar for klinisk virksomhet Finnmarkssykehuset skal ha overfor samiske 
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pasienter bosatt utenfor Finnmark, ut over det som følger av Fritt behandlingsvalg 
mv. 

• Helse Nord må avklare rammevilkår for tilbudet til pasienter fra Finland og 
Sverige. 

• Det etableres et årlig møtepunkt mellom Finnmarkssykehuset, Helse Nord RHF og 
Sametinget der helsetjenester til den samiske befolkning står på dagsorden 

 
Finnmarkssykehuset HF 

• Finnmarkssykehuset og Helse Nord RHF vil sammen styrke kompetansen om den 
samiske befolkningen og  spesialisthelsetjenester. Det etableres en rådgiverstilling 
knyttet til øverste ledelse i Helse Nord RHF og Finnmarkssykehuset med ansvar for 
at problemstillinger om helsetilbudet til den samiske befolkning blir belyst, i alle 
sammenhenger hvor det er relevant, og strategier for å styrke tilbudet blir utviklet. 

• Bygge Samisk helsepark i Karasjok. 
• All spesialisthelsetjeneste drevet av Finnmarkssykehuset i Karasjok samlokaliseres 

i Samisk helsepark og bygges opp i tråd med styrevedtak. 
• I samråd med Helse Nord RHF legge en plan for ev etablering av nye «utekontor» 

fra SANKS sin virksomhet. 
• SANKS sitt arbeid overfor samiske pasienter fra Finland og Sverige videreføres i 

henhold til inngåtte avtaler.  
• Utsmykking og skilting av sykehusene gjøres på en slik måte at samiske pasienter 

føler tilhørighet. 
• Opplæring i språk og kulturforståelse tilbys alle ansatte i Finnmarkssykehuset. 
• Oversettelse av dokumenter/ behandlingsinformasjon/testdokumenter fra norsk 

til samisk utvikles. 

Finansiering 
• Helse Nord RHF har ansvar for at finansiering av tjenestetilbud for den samiske 

befolkningen, som ikke er del av den ordinære finansiering av 
Finnmarkssykehuset, håndteres gjennom inntektsfordelingsmodellen/på annen 
måte. Dette gjelder særlig tjenestetilbud og kompetansehevende tiltak som er 
rettet mot pasienter utenfor Finnmark og tiltak rettet mot andre 
helseforetak/områder utenfor Finnmark. 

• Finnmarkssykehuset har ansvar for finansieringen av tjenester til pasienter som er 
bosatt eller oppholder seg i Finnmarkssykehusets område.  
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Vedlegg: 
 

Historisk bakgrunn for 
tjenestetilbudene i Karasjok:  
 
a) Psykisk helse og rus 

• I august 2001 vedtok regjeringen en egen handlingsplan: «Mangfold og likeverd. 
Regjeringens handlingsplan for helse- og sosialtjenester til den samiske befolkning i 
Norge 2002 – 2005.» Sentralt i handlingsplanen sto klargjøringen av det rettslige 
grunnlaget for tiltakene, hjemlet i helselovgivningen og i internasjonale 
konvensjoner, og rollefordelingen mellom helse- og sosialsektorens 
forvaltningsorganer og Sametinget. Prioriterte områder i handlingsplanen var 
bl.a. tolketjeneste, tilbud til samiske barn og unge, eldreomsorg, rehabilitering, 
somatiske spesialisthelsetjenester og psykiatrien.  

• Når det gjaldt tjenestetilbud innen psykiatrien, bygget handlingsplanen på den 
allerede vedtatte St.meld. nr. 25 (1996-97). Åpenhet og helhet. Om psykiske lidelser 
og tjenestetilbudene, som ble vedtatt i april 1997, der behovet for en tilpasning av 
det psykiske helsetilbudet til den samiske befolkning var beskrevet (kap. 6). I 
St.meld. 25 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 veiledning og reisevirksomhet. Det ble 
senere satt av en årlig økonomisk ramme på 20. mill. til oppbyggingen, gjennom 
den nasjonale opptrappingsplanen for psykiatrien (2002 kr.) Oppbyggingen 
skjedde med egne opptrappingsmidler og besto av Familieavdelingen i Karasjok, 
2 senger ved UPA, Akutteam i Lakselv pluss 4 senger på døgn, samt FoU-
avdelingen, inklusive et forskningsfond på 2 mill per år. Tidligere var det gitt 
statlige midler til 2 overleger på BUP samt 4 kliniske stillinger på PUT.  

• Samisk nasjonalt kompetansesenter for psykisk helse ble formelt godkjent i brev 
av desember 2001.  

• For å ivareta det nasjonale arbeidet klinisk opprettet SANKS i 2008 et prosjekt 
med 4 utekontorer ved bruk av ubrukte opptrappingsmidler. I 2013 gikk det over 
fra prosjekt til faste kontorer som betjener samer utenfor Finnmark og Helse 
Nord klinisk. Ansatte ved utekontorene tilbyr også kompetansetjenester.  

• Etter at det kom nye retningslinjer for Nasjonale kompetansetjenester og –
behandlingstjenester søkte SANKS om å få status som Nasjonal 
kompetansetjeneste, nå ikke bare for psykisk helse, men også for rus – særlig 
fordi Finnmarksklinikken var blitt en del av SANKS. I januar 2014 kom 
godkjenningsbrevet som Samisk nasjonal kompetansetjeneste for psykisk 
helsevern og rus. I dette brevet står det også at vi kan gi kliniske tjenester.  

 
b) Somatikk: 

• Samisk spesialistlegesenter i Karasjok ble først etablert i privat regi i 1987, 
deretter overtatt av Finnmark Fylkeskommune i 1996, med 75% statlige 
øremerkede midler til driftstilskudd for to legespesialister. Bakgrunnen var at 
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den lange reiseavstanden og språklige og kulturelle barrierer gjør at mange 
samer kviet seg for sykehusinnleggelse. 

• Foruten samer i Norge har Spesialistlegesenteret også behandlet samiske 
pasienter fra Finland via egen avtale med finske myndigheter 
(grenseoverskridende samarbeid). Spesialistene har også drevet en utstrakt 
ambulerende virksomhet til sykehusene. På det meste har det arbeidet tre 
samisktalende spesialister ved senteret i full stilling (indremedisin og ØNH), samt 
enkelte norsktalende ambulerende spesialister i mindre deltidsstillinger 
(ortopedi, gynekologi, pediatri). 

• I dag har spesialistlegesenteret ansatt en samiskspråklig hudlege i 100% samt 
samisktalende indremedisin i 100 %. Enkelte norske spesialister ambulerer fra 
sykehusene i Finnmark, men i begrenset omfang. En samisktalende 
indremedisiner (kardiolog) arbeider i privatpraksis i Karasjok og en 
samisktalende øyelege var i privatpraksis i Lakselv, med filial i Karasjok. Begge 
har/hadde driftstilskudd, men er/var ikke tilknyttet Spesialistlegesenteret.  
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