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Avtaleparter

Denne avtalen er ut arbeidet mellom Helse Nord RHF og Samet inget . Avtalen skal bidra t il et
godt grunnlag for samarbeid mellom partene.

Avtalens overordnede grunnlag

Samiske pasient er har rett t il likeverdig helse- og omsorgstjenest er på lik linje med den
øvrige befolkningen. li keverdige helsetjenest er forut sett er helsetjenest er t ilrett elagt for
samiske pasient ers språklige og kult urelle bakgrunn. Nasjonale myndighet er har det
overordnede ansvaret for asikre l ikeverdige helset jenest er t il det samiske folk.

Dett e følger av ret t ighet er samiske pasient er som urfolk har i henhold t il nasjonale lover og
int ernasjonale konvensjoner som Norge har gitt sin t ilslut ning t il.

Norges Grunnlov § 108 pålegger nasjonale myndighet era legge forholdene t il rett e
for at den samiske folkegruppen kan sikre og ut vikle sitt språk, sin kult ur og sitt
samf unnsliv.

Av ILO-konvensjonen nr. 169 art . 25 følger det at utf orming og gjennomf øring av
helse tjenester f or urf olk skal skje under urfolks eget ansvar og kontroll, slik at urf olk
kan nyte godt av så høy fysisk og mental helsemessig standard som m ulig.

FNs erklæring om urfolks ret tighet er (2007) fast slar at individer tilhørende urf olk har
re tt til adgang til alle sosial- og helsetj enester, uten noen f orm f or diskriminering.

Sameloven $ 3.5 gir samiske pasient er utvidet rett t il bruk av samisk i helse- og
sosialsekt oren. Samelovens ordlyd §3.5 lyder: Den som n sker abruke sam isk f or d
ivare ta egne interesser.overfor lokale og regionale offentlig e helse- og
sosialinstitu sjoner i f orvaltnin gsomradet har ret t til a bli betjent pa samisk.

Pasient rett ighet sloven $ 3-5 best emm er at pasient er har krav på informasjon som er
tilpasse t mottakerens individuelle f orutsetninger som alder, m odenhet, erfaring og
kultur- og språkbakgrunn. Denne best emmelsen gir samiske pasient er rett på
informasjon, som er t ilpasset samisk språk- og kult ur . I forarbeidene t il loven er
samiske pasient er særlig nevnt som målgruppe for denne best emmelsen.

Helseforet aksloven § 35, 3.ledd sier at Regionalt helsef oretak skal sørge f or at den
enkelte pasients utvidede rett til bruk av samisk språk i spesialisthelsetjenesten blir
ivaretatt, jf. sameloven $ 3-1 nr. 4 og $ 3-5



Formål med samarbeidsavt alen

Samarbeidsavt alen mellom Samet inget og Helse Nord RHF er et bidrag i arbeidet f or agi den
samiske befolkningen et t ilbud om likeverdige spesialist helsetj enest er. Likeverdige
spesialist helset jenest er forut sett er at t j enestet ilbudet er t ilrett elagt pasient ens språklige og
kult urelle bakgrunn .

Gjennom godt lagspill, engasjement og kunnskaps- og tj enest eutvikling skal Helse Nord RHF

og Samet inget i nært samarbeid være en pådriver for abeholde og videreut vikle

spesialist helset j enest er t il den samiske befolkningen.

Innhold i samarbeidet

Sam iske pasient ers rett t il og behov for t ilrett elagte tj enest er må ett erspørres og
synl iggjøres fra plan leggingsfasen, gj ennom ut redningsfasen, og når beslut ninger t as.
Part ene skal i felleskap s ke ave re i forkant  av  ulike utfordringer og problemst illinger som
omhandler spesialist helset jenest er t il det samiske folk. Dett e gjennom god dialog t i l det
best e for den samiske befolkningen, Helse Nord RHF og Samet inget .

St rat egidokume nt et «Spesialist helsetj enester t il den samiske befolkningen» (2020) kapitt el

5.3: Sikre økt kvalit et og kompet anse i spesialist helsetj enest en skal  være  grunnleggende for

samarbeidet mellom Samet inget og Helse Nord RHF.

Samet inget invit eres til agi  innspill på kandidat er t il styrene i Helse Nord for asikr e samisk
represent asjon.

Ved ut redninger om ut vikling av spesialist helsetj enest er på ulike områder som påvirker
spesialist helsetjenest et ilbudet t il den samiske befolkningen, skal Samet inget invit eres ti l a
foreslå medlemmer t il ulike grupper og råd.

Samet inget og Helse Nord RHF skal arrangere konferanser om spesialist helsetj enest et ilbudet

t il den samiske befolkningen hvert andre år, i inneværende avt aleper iode. M ålset ningen

med konferansen er afremme kvalit et og ut vikle kompet anse om sam isk språk og kultur i
spesialist helsetj enest en.

Samarbeidsavt alen berører ikke Samet inget s konsult asjonsordning med Helse- og
omsorgsdepart ement et eller andre nasjonale eller regionale organer.



M at er

• Ved st art en av hver Samet ingsperiode avvikles et felles møte mellom Samet inget s
polit iske ledelse og styret i Helse Nord RHF der st at us og spesialist helsetjenest er t il
den samiske befolkningen sett es på dagsorden.

• Det avvikles t o årlige samarbeidsmøt er mellom Samet inget og Helse Nord RHF. Et
møt e på po lit isk/ styreledernivå og et administ rat ivt møt e på direkt ørnivå.

• Ett av møt ene avvikles i t i lknyt ning t il ut forming av oppdragsdokument er for
helseforet akene i Helse Nord og har som malsetning af a innspill fra Samet inget .

• Partene er enige om at det avvikles møt er ved behov og at møt e blir gj ennomført når
en av part ene ber om det .

Varighet, revisj on og oppsigelse av avtale

Avt alen løper i fire år fra signering. Avt alen kan sies opp i perioden. Oppsigelsen skal være
skr ift l ig og med en oppsigelsest id på 3 måneder.

Dersom ingen av partene sier opp avt alen innenfor fr ist en, fornyes den automat isk med et år
av gangen.

Hver av partene kan anmode om revisjon av avt alen en gang pr løpende år.
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