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004/21 : FT-SAK OM SAMISKE STEDSNAVN 

10.02.2021 Vuorrasiidráđđi - Eldrerådet 

 

 

VR - 004/21: 

 

 

002/21 : TEKST OG SPRÅK I BREV FRA HELSEFORETAKENE/ TEAKSTA JA GIELLA 

DEARVVAŠVUOĐASUORGGI REIVVIIN 

 

10.02.2021 Vuorrasiidráđđi - Eldrerådet 

 

Sametingets eldreråd har ved flere anledninger fått henvendelse spesielt fra samisktalende 
samer, om at de i forbindelse med innkallinger til konsultasjoner, røntgen eller sykeinnleggelser, 
ofte får tilsendt brev fra leger eller helseforetak der det brukes et språk som er vanskelig å forstå. 
I mange tilfeller anvendes det for mange fremmedord som ikke blir forklart noe nærmere. Ofte er 
det også lange setninger som gjør at selve budskapet forringes. I de aller fleste tilfellene er brev 
skrevet på norsk og i svært få tilfeller er hele brev til samisktalende oversatt til samisk. Kun et lite 
avsnitt kan være oversatt, men sjelden er det det viktigste budskapet som er oversatt.  
Når budskapet i brevene ikke blir korrekt oppfattet, oppstår det kommunikasjonsproblemer som 
skaper usikkerhet og forlegenhet hos pasienter.  
 
Sámedikki vuorasolbmuidráđi sisdoalloárvalus go dearvvašvuođasurggiin váldit oktavuođa: 
Oallugat, earenoamážiid sámegielat sámit leat máŋgii váldán oktavuođa Sámedikki 
vuorasolbmuidráđiin ja váidalan ahte sin mielas lea dávjá váttis ipmirdit reivesisdoalu maid ožžot 
doaktáriin dahje dearvvašvuođasuorggis go ožžot gohččuma konsultašuvnnaide, røntgenii dahje 
buohccivissui. Máŋgii adnojuvvojit ollu vierissánit mat eai čilgejuvvo lagabui. Dávjá leat guhkes 
cealkagat mat dagahit ahte váldosisdoallu hedjona. Eanas gerddiid lea reive čállojuvvon dárogillii 
ja hui hárve lea olles reive jorgaluvvon sámegillii. Dušše unna oasáš sáhttá jorgaluvvon, muhto 
hárve lea dat dehelaččamus váldosisdoallu jorgaluvvon.    
Go váldosisdoallu ii ipmirduvvo riekta, de čuožžilit gulahallanváttisvuođat mat dagahit pasientii 
eahpesihkarvuođa ja njuorasmahttima.   
 
Helse Nord har send ut skriv om innføring av nye pasientbrev, der foretaket opplyser at de vil 
innføre pasientbrev hvor klart språk skal sørge for at pasienten er best mulig forberedt før 
oppmøtet. De nye pasientbrevene skal være klar i løpet av 2021. 
 

VR - 002/21: 

Mearrádus 
Sámedikki vuorašolbmuid ráđđi ávžžuha dearvvašvuođasuorggi atnit unnit mohkkás giela ja 
ovddemus garvit vierissániid go gohččot konsultašuvnnaide ja buohccivissui. Sávvamis lea maid 
ahte čállojuvvojit/jorgaluvvojit olles reivvet sámegillii. Sámedikki vuorasolbmuidráđđi ávžžuha 
Sámediggeráđi bargat áin viidáseappot áššiin.     
 
Vedtak 
Sametingets eldreråd sender en henvendelse til Helse Nord med der de oppfordre helseforetakene 
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om å bruke et mindre innviklet språk og helst unngå fremmedord ved innkalling til konsultasjoner og 
innleggelser. Det er også et ønske om at hele brev skrives/oversettes til samisk. 
Sametingets eldreråd anmoder Sametingsrådet å jobbe videre med saken.  
 

 

003/21 : DEMENSOMSORG FOR SAMISKE DEMENTE/ SÁMI DEMEANTAOLBMUID FUOLAHUS 

 

10.02.2021 Vuorrasiidráđđi - Eldrerådet 

I desember i fjor ble den tredje i rekken av nasjonale femårige demensplaner utgitt med tittel 
Demensplan 2025.   
Følgende kommer frem i Demensplan 2025: “Den samiske befolkningen har rettigheter regulert i 
norsk lov og i internasjonale konvensjoner, og samiske tjenestemottakere har behov for å bli møtt 
av en tjeneste som har kompetanse på samisk språk og kultur. Spesielt eldre samiske pasienter 
kan ha vanskeligheter med å uttrykke seg på majoritetsspråket. Det gjelder ikke minst personer 
med demens” (sitat s.40).   
 
Det er gledelig at det i Demensplan 2025 er de samiske demente inkludert slik at alle kommuner 
som jo bruker Demensplan 2025 som grunnlag for sine demensplaner, blir påminnet om at de 
også må inkludere samiske demenspasienter i deres lokale planer. Som man forstår, er 
behandlernes kompetanse om demenspasientenes samiskspråklige og kulturelle bakgrunn 
avgjørende for god behandling og oppfølgning.  
 
I Demensplan 2025 under “Utfordringer og behov” skrives det følgende: “Samiske pasienter med 
demenssykdom forstår og snakker tidvis bare det samiske språket, det vil si sitt morsmål. Dette 
er en spesielt sårbar gruppe pasienter som på grunn av sin demenssykdom har problemer med å 
forstå og selv gjøre seg forstått. Spesielt vanskelig blir dette i møte med helsepersonell som ikke 
har kunnskap om samisk språk og kulturbakgrunn” (sitat s.28).  
I dette siterte avsnittet burde man i større grad antydet at samiskspråklige demente kan ha mistet 
eller glemt sine andre, tillærte språk, som for eksempel norsk og engelsk, men har beholdt sitt 
morsmål og ikke bare fokusert at på at de “snakker tidvis bare det samiske språket”.   
 
Det som kanskje ikke går så godt frem i Demensplan 2025, er at demenssykdom, kanskje 
spesielt blant samene, er svært tabubelagt og det knyttes mye skamfølelse rundt denne 
sykdommen. Av erfaring vet vi at mange pårørende bagatelliserer eller skjuler demenssykdom 
hos sine nærmeste. Dette gjør at pårørende ikke søker om hjelp fra helsetjenesten før 
hjelpebehovet blir for overveldende og at den demente ikke blir utredet på et tidligst mulig 
stadium av sykdommen.   
Derfor er det svært viktig med god og riktig informasjon til befolkningen om demenssykdommer 
og om hvilke tilbud som er tilgjengelige i kommunen og om hvordan utredningsarbeid og 
diagnostisering utføres slik at pårørende ikke venter med å henvende seg til helsetjenesten.  
 
Oss bekjent finnes det heller ikke en egen samisk benevnelse for demenssykdom, og 
demenssykdom blir oversatt til “demeansa buozanvuohta”. Oversettelsen på 
sykdomsbenevnelsen gir ingen mening eller forklaring på sykdommen og oppfattes som noe 
abstrakt og farlig av den samiske befolkningen.     
   
Mange kommuner har demensplaner som nå trenger en evaluering og redigering på bakgrunn av 
de erfaringene som er høstet siden den første planen, “Demensplan 2015” ble gjort gjeldende. 
Siden den forrige planen, er det bl.a. blitt lovfestet rett til dagtilbud for personer med 
demenssykdom. 
 
Med bakgrunn i dette saksfremlegget vil Sametingets eldreråd henvende seg til kommuner med 
samisk befolkning med anmodning om å inkludere samiske dementpasienter i sine planer for 
demensomsorg.  
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Diibmá juovlamánus bođii dat goalmmát našunála vihttajagi demeansaplána man namma lea 
Demensplan 2025. 
Dát čuožžu Demensplan 2025;s “Den samiske befolkningen har rettigheter regulert i norsk lov og 
i internasjonale konvensjoner, og samiske tjenestemottakere har behov for å bli møtt av en 
tjeneste som har kompetanse på samisk språk og kultur. Spesielt eldre samiske pasienter kan ha 
vanskeligheter med å uttrykke seg på majoritetsspråket. Det gjelder ikke minst personer med 
demens” (sitat s.40).   
 
Lea illudahtti go sámi demeantabuohccit leat fátmmastahttojuvvon Demensplan 2025;s nu ahte 
suohkanat geat atnet Demensplan 2025 vuođđun iežaset demeansaplánaide, muittuhuvvojit ahte 
sii fertejit fátmmastit sámi demeantabuhcciid iežaset báikkálaš plánain. Nugo ipmirdit, de lea 
dikšuid gelbbolašvuohta demeantabuhcciid sámegielat ja kultuvrralaš duogáš  mearrideaddji man 
buori divššu ja čuovvoleami sii ožžot. 
 
“Utfordringer og behov”-cealkkáoasis čállo Demensplan 2025;s ná:  “Samiske pasienter med 
demenssykdom forstår og snakker tidvis bare det samiske språket, det vil si sitt morsmål. Dette 
er en spesielt sårbar gruppe pasienter som på grunn av sin demenssykdom har problemer med å 
forstå og selv gjøre seg forstått. Spesielt vanskelig blir dette i møte med helsepersonell som ikke 
har kunnskap om samisk språk og kulturbakgrunn” (sitat s.28).  
 
Dien namuhuvvon cealkkaoasis livčče galgat čielgaseappot geažuhit ahte sámegielat 
demeantabuohccit sáhttet massán dahje vajálduhtán sin nuppiid, ohppojuvvon gielaid, nugo 
ovdamearkka dihte dárogiela ja eaŋgalasgiela, muhto leat doalahan iežaset eatnigiela ja ii dušše 
čalmmustahttit ahte sii “eanasaiggi hupmet dušše sámegiela”. 
 
Dat mii ii nu bures boađe ovdan Demensplan 2025;s lea ahte demeantabuozanvuohta, 
earenoamážiid sámiid gaskkas, lea sakka čihkosis dollojuvvon ja ollu heahpatvuohta lea 
čadnojuvvon dien buozanvuhtii. Nu go dovdat, de ollu oapmahaččat duššindahket dahje čiegadit 
demeantabuozanvuođa iežaset lagamuččain. Dát dagaha ahte oapmahaččat eai oza veahki 
dearvvašvuođasuorggis ovdal go noađđi šaddá menddo stuoris ja demeantabuohcci ii beasa 
iskojuvvot rábat áiggis.  
 
Dan dihte lea dehálaš addit buori ja rievttes dieđuid demeantabuozanvuođa birra álbmogii ja dan 
birra makkár veahki suohkan fállá ja mo čielggadanbargu ja diagnostiserenbargu dahkkojuvvo nu 
ahte oapmahaččat eai vuordde menddo guhkká ovdal váldet oktavuođa 
dearvvašvuođabálvalusain.  
 
Min dieđu mielde ii gávdno sámi namahus demeantabuozanvuhtii muhto gohčodit dan 
“demeansa buozanvuohta”. Diet gohčostat buozanvuhtii ii atte makkárge oaivila dahje čilgehusa 
buozanvuhtii, ja sámi álbmot ipmirda dan dego abstráktan ja várálažžan.  
Ollu suohkaniin leat demeantaplánat mat dál fertejit árvvoštallojuvvot ja divoduvvot vásáhusaid 
ektui mat leat dahkkon vuosttaš plána rájes, Demensplan 2015. Ovdamearkka dihte lea dan 
ovddit plána rájes suohkanat lága bokte geatnegahttojuvvon addit beaivefálaldaga 
demeantabuhcciide.     
Dán áššečilgehusa vuođul áigu Sámedikki vuorasolbmuid ráđđi váldit oktavuođa suohkaniiguin 
gos sámit ásset ja bivdit sin fátmmastit sámi demeantabuhcciid iežaset demeantabuhcciid 
fuolahusplánaide.   
 
 
Om samiske eldre med demens i Demensplan 2025 

Demensplan 2025:  
Regjeringen la fram har gitt ut Demensplan 2025. Sametinget konsulterte HOD på en del 
punkter om ivaretakelse av samiske eldre med demens. Den ferdige planen inneholder en 
god del av de innspill Sametinget har gitt. Utfordringen vi ser er å få kommunene der det 
er samisk befolkning til å ivareta planens intensjoner i sin virksomhet i kommunen, bl.a. i 
forhold til samisk språk og kulturforståelse, kompetanse, informasjon, 
kunnskapsformidling, tilrettelegging, utredning og kartleggingsverktøy, mm. 
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Her følger utdrag fra Demensplan 2025 som omhandler samiske eldre med demens: 

 
Kap 4                    Utfordringer og behov 
 
Systematisk oppfølging etter diagnose og tilpasset tjenestetilbud 
Samiske pasienter med demenssykdom forstår og snakker tidvis bare det samiske språket, det vil 
si sitt morsmål. Dette er en spesielt sårbar gruppe pasienter som på grunn av sin demenssykdom 
har problemer med å forstå og selv gjøre seg forstått. Spesielt vanskelig blir dette i møte med 
helsepersonell som ikke har kunnskap om samisk språk og kulturbakgrunn. 
 
5          Medbestemmelse og deltakelse 
5.1 langsiktig strategi  
Aktivitet 
Inn på tunet er tilrettelagte og kvalitetssikrede velferdstjenester på gårdsbruk. Aktiviteten i 
tjenestetilbudet er knyttet opp til gården, livet og arbeidet der. 
Det er nå etablert et Ut på vidda tilbud innenfor samtlige av de samiske reinbeiteområdene. Ut på 
vidda retter seg mot en rekke ulike brukergrupper. En sentral brukergruppe er personer med tidlig 
demens. Gjennom Ut på vidda gis nå personer med tidlig demens et tilbud som bidrar til fysisk 
aktivitet, sosialt fellesskap, varierte aktiviteter og gjerne også tilhørighet til egen samisk bakgrunn. 
Gjennom dette tilbudet gis det en unik mulighet til å komme ut i reindriften bruke språket, smake 
på tradisjonsmat og igjen få oppleve livet i reindriften. Regjeringen vil videreføre arbeidet med å 
synliggjøre og utvikle Ut på vidda som aktuelt tjenestetilbud i demensomsorgen. 
 
 
Ivaretakelse av samisk språk og kultur 
Alle skal ha tilgang til likeverdige tjenester av god kvalitet, uavhengig av alder, kjønn, etnisitet, 
funksjonsevne mv. Den samiske befolkningen har rettigheter regulert i norsk lov og i 
internasjonale konvensjoner, og samiske tjenestemottakere har behov for å bli møtt av en 
tjeneste som har kompetanse på samisk språk og kultur. Spesielt eldre samiske pasienter kan ha 
vanskeligheter med å uttrykke seg på majoritetsspråket. Det gjelder ikke minst personer med 
demens. 
I løpet av Demensplan 2020 er det utarbeidet særskilt informasjonsmateriell rettet mot den 
samiske befolkningen, blant annet gjennom Demensomsorgens ABC.38 Regjeringen vil videreføre 
arbeidet med informasjon og kunnskapsformidling, og det er et mål å heve kompetansen blant 
ansatte i helse -og omsorgstjenesten i møte med personer med samisk bakgrunn som utvikler 
demens. Det er et mål at samiske personer skal få informasjon på sitt eget språk. 
 
 
7          Gode og sammenhengende tjenester 
7.1 Langsiktig strategi 
Personsentrert omsorg 
For noen grupper er en personsentrert tilnærming særlig viktig. Dette kan blant annet gjelde 
personer med samisk bakgrunn, personer med minoritetsspråklig bakgrunn, yngre personer med 
demens og personer med utviklingshemming som får demens. Det er viktig at personer med 
demens som har behov for særskilt tilrettelegging av tjenestene, får dette. 
 
Utredning og diagnostisering 
Selv om utredning og diagnostisering som hovedregel skjer hos fastlegen, skal enkelte grupper i 
tråd med nasjonal faglig retningslinje om demens henvises til spesialisthelsetjenesten for 
utredning. Dette gjelder yngre personer og personer med utviklingshemming, samt personer med 
samisk kulturbakgrunn og personer der utdanningsmessige, språklige eller kulturelle barrierer 
vanskeliggjør forsvarlig undersøkelse eller medvirkning, og der spesialisthelsetjenesten har bedre 
kompetanse på området.  
 
Likeverdige helsetjenester for samiske pasienter innebærer tjenester som er tilrettelagt utfra 
samiske pasienters språklige og kulturelle bakgrunn. Samiske pasienter møter utfordringer i møte 
med tjenestene på grunn av manglende kunnskap om samisk språk og kultur. 
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Finnmarkssykehuset har opprettet den første samiske klinikken i landet – Sámi Klinihkka i 
Karasjok. Klinikken samler spesialisthelsetjenestetilbudet innenfor somatikk, psykisk helsevern og 
rusbehandling til den samiske befolkningen. Som en del av virksomheten er det under utvikling et 
geriatrisk team, som skal jobbe utadrettet mot de samiske forvaltningskommunene, i tråd med 
nasjonal helse -og sykehusplan (2016– 2019). Teamet vil blant annet bidra med utredning av 
kognitiv svikt og demens hos samiske pasienter  
 
Ved alvorlige og kroniske sykdommer kan personer ha rett til tolk selv om han eller hun snakker 
norsk til daglig. Det er helse -og omsorgstjenesten som har plikt til og ansvar for å bestille tolk. I 
tillegg har spesialisthelsetjenesten en viktig rolle i å utrede personer med andre samtidige 
sykdommer som gjør situasjonen mer kompleks, og personer med usikkerhet rundt diagnosen. 
 
Oppfølging etter diagnose 
En stor andel samiske eldre har samisk som førstespråk. Samtidig er det slik at en stor andel av 
deres barn og etterkommere ikke behersker samisk. Dette kan være utfordrende for både 
pårørende og for tjenestene. For å styrke og utvikle samisk kultur, språk og samfunnsliv har 
Sametinget samarbeidsavtaler med flere bykommuner som har en større samisk befolkning. 
Avtalene omhandler blant annet kultur, skole og helse, og er et viktig tiltak for å sette 
samepolitiske saker settes på dagsorden. Regjeringen vil oppfordre kommuner med en større 
samisk befolkning om å ta i bruk samarbeidsavtaler med Sametinget. 
 
8          Planlegging, kompetansen og kunnskapsutvikling 
Skal vi lykkes med å gjøre samfunnet mer demensvennlig, er økt kunnskap og kompetanse helt 
sentralt, både på individ -og systemnivå. Kunnskap om demens i befolkningen har betydning for å 
redusere stigma og sørge for at den enkelte oppsøker hjelp. For tjenestene er kunnskap og 
kompetanse helt avgjørende, både for å avdekke og diagnostisere sykdommen og for å kunne 
planlegge, utvikle, yte og forbedre tjenestene til personer med demens.  
Det er fortsatt behov for å satse på kompetansehevende tiltak generelt. Videre er det behov for 
kompetansehevende tiltak som spesifikt bidrar til at de ansatte har tilstrekkelig kunnskap om 
demens til å møte både daglige hendelser og mer utfordrende adferd og situasjoner. Det er også 
behov for kompetanseheving om lindrende behandling for personer med demens, ernæring, 
fysisk aktivitet m.m. og tilrettelegging for grupper med spesielle behov, som yngre, innvandrere, 
samer mv. 
 
8.1 Langsiktig strategi 
Kompetanse og kompetanseheving 

Kompetanse om grupper som kan ha særlige behov  

Det er viktig at tjenestene sørger for at personer med demens som har behov for særskilt 
tilrettelegging, får dette. Dette gjelder blant annet personer med samisk bakgrunn, personer med 
minoritetsspråklig bakgrunn, yngre personer med demens og personer med utviklingshemming 
og demens. Dette fordrer at en får informasjon, behandling og oppfølging på et språk en forstår, 
og at en tar hensyn til den enkeltes kulturelle bakgrunn. Og videre at kunnskap og kompetanse 
om samisk språk og kultur er tilgjengelig for tjenestene.  
 
Regjeringen vil videreføre satsingen på informasjon og kunnskapsformidling om den 
minoritetsspråklige befolkningen, personer med samisk bakgrunn, yngre personer og personer 
med utviklingshemming som utvikler demens.  
 
Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse har i samarbeid med Utviklingssenter for 
sykehjem og hjemmetjenester til den samiske befolkningen i Finnmark utarbeidet et 
kartleggingsverktøy for demens på samisk språk. Dette er gjort på oppdrag fra Helsedirektoratet, 
som del av Demensplan 2020. Det er viktig at kartleggingsverktøyet gjøres kjent og tas i bruk i 
utredning av demens hos samiske pasienter. 
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Formålet med tilskuddsordningen kompetansehevende tiltak i omsorgstjenesten til samiske brukere er 
å bidra til å bygge opp, implementere og styrke kvaliteten i helse -og omsorgstjenestene til brukere 
med samisk språk og kulturbakgrunn gjennom fagutvikling og kompetanseheving. Tiltakene skal rettes 
mot områder som omfatter innbyggere med både sør-, nord -og lulesamisk språk og kultur. Tilskuddet 
skal bidra til å framskaffe, initiere og spre kunnskap om behovene til samiske innbyggere som mottar 
kommunale helse -og omsorgstjenester, samt hvordan disse behovene best kan dekkes og bidra til 
økt kompetanse blant personell som yter kommunale helse -og omsorgstjenester til samiske brukere. 
Ordningens kriterier ble utformet i et samarbeid mellom Helsedirektoratet og Sametinget. 
 

 

VR - 003/21: 

Mearrádus 
Sámedikki vuorasolbmuid ráđđi váldá oktavuođa suohkaniiguin gos sámit ásset ja bivdet sin 
fátmmastit sámi demeantabuhcciid go árvvoštallat ja ođastit iežaset demeantabuhcciid 
fuolahusplánaide dan našunála plána Demensplan 2025, vuođul.   
 
Vedtak 
Sametingets eldreråd henvender seg til kommuner med samisk befolkning med anmodning om å 
inkludere tiltak for samiske dementpasienter når de evaluerer og fornyer sine planer for 
demensomsorg med grunnlag i den nasjonale planen Demensplan 2025.       
 

 

 

 

 

 

004/21 : TOLKING NASJONALT/ DULKON RIIKKADÁSSÁSAČČAT 

 

10.02.2021 Vuorrasiidráđđi - Eldrerådet 

 

Samer har en rettighet til å bruke sitt morsmål i kontakt med det offentlige i følge Samelovens 
bestemmelse i § 3-5 Utvidet rett til bruk av samisk i helse og sosialetaten med følgende ordlyd:  
“Den som ønsker å bruke samisk for å ivareta egne interesser overfor lokale og offentlige helse- 
og sosialinstitusjoner i forvaltningsområdet, har rett til å bli betjent på samisk”  
 
Etter henvendelse fra samiske pasienter og etter oppslag i aviser og media, hører vi stadig at 
denne loven brytes daglig. Å bli forstått i møte med tjenesteytende personell vil gi en opplevelse 
av delaktighet og positivisme, istedenfor utestengelse og negativisme. Helseinstitusjoner må 
sette inn tiltak slik at spesielt de samiske eldres behov blir ivaretatt, herunder språklig 
tilrettelegging. For øvrig må de også bli flinkere til å rekruttere samiskspråklige ansatte til 
helsesektoren.    
 
Tolketjeneste er et godt alternativ der personellet ikke innehar samisk kompetanse. 
Tolketjenesten bør bygges ut slik at dette blir en fotutsigbar og reel tjeneste og slik at tolking kan 
brukes av alle som har behov for det.  
Manglende kommunikasjon og manglende språkkunnskaper på helseinstitusjoner og sykehus 
fører til dårlig kvalitet i tjenesten for den samiske pasienten og kan gå ut over pasientsikkerheten. 
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Vi har mange beretninger om samiske eldre som ikke er blitt forstått i møtet med det norske 
helsevesenet, mange ganger med alvorlige konsekvenser. 
 
Sametingets eldreråd vil innstendig be om forståelse og velvilje fra helseetatene til å møte den 
samiske pasienten på pasientenes språkpremisser.  
 
 
Sámiin lea vuoigatvuohta atnit iežaset eatnigiela álmmulaš ásahusain Sámelága 
mearrádusa vuođul § 3-5 Viiddiduvvon rievttit atnit sámegiela dearvvašvuođa ja sosiálaetáhtain   
 “Son gii háliida atnit sámegiela iežas beroštumiid ektui báikkálaš ja almmolaš dearvvašvuođa ja 
sosiálaásahusain hálddašanguovllus, sus lea vuoigatvuođa bálvalusa oažžut sámegillii”.  
 
Maŋŋil go sámi pasieanttat leat váldán oktavuođa ja maŋŋil áviisačállosiid ja mediaid bokte, gullat 
mii ahte diet láhka rihkkojuvvon beaivválaččat. Gulahallan bálvalusfálliiguin addá 
mieldemearridandovddu ja posetiiva oainnu dan sadjái go olggušteami ja negatiiva oainnu. 
Dearvvašvuođa ásahusat fertejit bidjat johtui doaimmaid nu ahte earenoamážiid sámi 
vuorasolbmuid dárbbut vuhtiiváldojuvvojit, nugo gielalaš heiveheapmi. Muđui galggašedje 
čeahpibut oččodit sámegielat bargiid dearvvašvuođa suorgái.  
Dulkonbálvalus lea buorre molssaeaktu go bálvaleddjiin ii leat sámegielat gelbbolašvuohta, 
Dulkonbálvalus berrešii ásahuvvot nu ahte lea diehttevaš ja duohta bálvalus vai dulkon sáhttá 
adnot buohkain geain lea dárbu dasa.  
  
Váilevaš gulahallan ja váilevaš giellamáhttu dearvvašvuođa ásahusain ja buohcciviesuin addá 
heitot kvalitehta sámi pasieantta bálvalussii ja sáhttá dagahit pasieantasihkkarvuođa ovdii. Mis 
leat ollu muitalusat sámi vuorasolbmuid birra geat eai leat gulahallan norgga dearvvašvuođa 
surggiin, ollu gerddiid main leat duođalaš váikkuhusat. 
  
Vuollegašvuođain háliida Sámedikki vuorasolbmuidráđđi bivdit ipmárdusa ja 
buorredáhtolašvuođa dearvvašvuođa suorggis vai sii vuostáválddáše sámi pasieanttaid sin 
gielladuogáža vuođul.    
Vurdering 
 

VR - 004/21: 

Mearrádus 
Sámedikki vuorasolbmuid ráđđi diehtá ahte ráđđelahttu Hans Ole Eira lei bargame dulkonáššiin, ja 
bivdá Sámediggeráđi čuovvolit ášši ain viidáseappot. 
 
Vedtak 
Sametingets eldreråd vet at Sametingsråd Hans Ole Eira jobber med saken om tolking, og ber 
Sametingsrådet følge opp saken videre.   

 

 

 

 

 

005/21 : SAMETINGETS ELDRERÅDS FORHOLD TIL ELDRERÅDENE I SAMISKE KOMMUNER/ 

SÁMEDIKKI VUORASOLBMUID RÁĐI OKTAVUOHTA SÁME GIELDDAID 

VUORASOLBMUIDRÁĐIIGUIN 

 

10.02.2021 Vuorrasiidráđđi - Eldrerådet 
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Sámedikki vuorasolbmuidráđđi ságastalai ášši.  
 
Sametingets eldreråd diskuterte saken.   
 

VR - 005/21: 

Mearrádus 
Sámedikki vuorasolbmuidráđi čoahkkingirji sáddejuvvo suohkaniidda sámelága 
giellahálddašanguovllus ja suohkaniidda main lea šiehtadus Sámedikkiin. Sámedikki 
vuorasolbmuidráđđi ávžžuha suohkaniid vuorasolbmuidráđiid sáddet midjiide áššiid. 
 
Vedtak 
Protokoller fra møter i Sametingets eldreråd sendes til kommuner i samisk språkforvaltningsområde 
og til kommuner med samarbeidsavtale med Sametinget. Sametingets eldreråd oppfordrer de 
kommunale eldrerådene til å sende oss saker. 
 

 

 

 

 

 

006/21 : MELDINGSARBEID I SAMETINGET/ SÁMEDIKKI DIEĐÁHUSAT BARGGU VUOLDE 

 

10.02.2021 Vuorrasiidráđđi - Eldrerådet 

 

Sametingsmelding Áimmahuššan - om kulturminnevern skal behandles på neste plenum. 
 
 

Áimmahuššan – Sámediggedieđáhus sámi kulturmuittuid birra galgá meannuduvvot boahtte 
dievasčoahkkimis. 
 

VR - 006/21: 

Mearrádus 
Vuhtiiváldo.  
Vedtak 
Tatt til orientering. 
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007/21 : INFORMASJON OG ORIENTERINGER VED MEDLEMMENE OG SAMETINGETS 

ADMINISTRASJON/ DIEHTOJUOHKIN ÁIRASIIN JA SÁMEDIKKI HÁLDDAHUSAS 

 

10.02.2021 Vuorrasiidráđđi - Eldrerådet 

Saksframlegg 
1. Regionalt brukerutvalg ved Helse Nord v/ Ester Fjellheim 

· Fjellheim ønsker innspill til saker eldrerådets medlemmer er opptatt av.  

 
2. Pågående prosesser innen helse – fra Sametinget: 

 
1. Fag – og kompetanseutvikling i omsorgstjenesten for samiske brukere 

 
Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester er en nasjonal satsing, og det er et 
utviklingssenter i hvert fylke. Helsedirektoratet forvalter ordningen, og har en rekke krav til 
sentrene, bla om å tilby råd og veiledning, være ressurs for kommuner, bidra til fag- og 
tjenesteutvikling, kompetanseheving/ utvikling, kunnskaps – og erfaringsdeling mellom 
kommuner, mm. 
Utviklingssentre for sykehjem og hjemmetjenester ble omorganisert i 2016 -2017, og Sametinget 
ville at tjenesteutvikling for samiske brukere ikke skal skje i regi av etablerte norske fagmiljøer 
innen dette feltet, men at aktuelle samiske fagmiljøer tar dette oppdraget, og at det avsettes egne 
midler til fagutvikling og kompetanseheving i omsorgstjenestene til samiske brukere. Det er 
enighet om at målgruppe for tilskuddet er samiske fagmiljøer og kompetansemiljøer som har 
grunnleggende kunnskap og kompetanse om samiske forhold, og er robuste miljøer som kan stå 
for kontinuitet i utviklingsarbeid og som har den nødvendige kompetansen.  
I statsbudsjettet 2019 ble det satt av kr 1.2 mill til oppdraget, og ble utlyst i 2019. Etter søknader 
fra aktuelle instanser, ble tilskuddet tildelt likt mellom Hamarøy kommune, Várdobáiki samisk 
senter og Sørsamisk helsenettverk på Røros. Også i 2020 ble det satt av og tildelt tilskudd til de 
tre sentrene, og tilsvarende er satt av i 2021.  
Utviklingssenteret for sykehjem for den samiske befolkning i Karasjok er gitt ansvar for den 
samiske befolkningen har fast tildeling og er ikke med i denne søknadsprosessen.  
 

2. Strategisk utvikling av spesialisthelsetjenester for den samiske befolkningen.  
 

Sametingets plenum har gjort vedtak i sak om Fremtidig utvikling av samiske 
spesialisthelsetjenester. Helse nord har lagte dokumentet. Hadde fått i oppdrag av helse – og 
omsorgsdepartementet å utarbeide et strategidokument for spesialisthelsetjenesten. Denne er 
overrekt helseministeren i januar 2021. (Bakgrunnen for utarbeidelse av denne 
strategidokumentet er at Sametinget fikk etter konsultasjon inn dette i oppdragsdokumenter 2017 
for de regionale helseforetak, der Helse Nord RHF fikk oppdraget.)  
Helse Nord gjennomførte prosjektet i samarbeid med Sametinget, samiske fag- og 
forskningsmiljø, øvrige regionale helseforetak og brukerrepresentasjon. 
Sametinget støtter strategidokumentet i at det er et stort behov for å styrke kompetanse om 
samisk språk og kultur i spesialisthelsetjenesten, og er fornøyd med at dette følges opp med 
tiltak. Sametinget støtter også strategidokumentet i at det bør utvikles handlings- og tiltaksplaner 
for helsetjenester til den samiske befolkning. Disse må utvikles i nært samarbeid med samiske 
helsefagmiljø og Sametinget. 
Sametinget har videre vurdert strategidokumentets ulike modeller for organisering av samisk 
spesialisthelsetjeneste. Sametinget er også enig i at Sámi klinihkka må styrkes og utvikles, men 
vurderer ingen av strategidokumentets modeller som tilfredsstillende, da de ikke oppfyller samers 
rett til selvbestemmelse og retten til å definere utfordringer, løsninger og hvilke prioriteringer som 
skal gjøres. Sametinget mener at sikring av likeverdige tjenester for den samiske befolkning må 
utredes og planlegges som en egen modell, der samers rett til planlegging, utforming og 
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organisering av helsetjenester ivaretas og sikres. 
 
 

3. Demensplan 2025:  
Regjeringen la fram har gitt ut Demensplan 2025. Sametinget konsulterte HOD på en 
del punkter om ivaretakelse av samiske eldre med demens. Den ferdige planen 
inneholder en god del av våre innspill. Utfordringen vi ser er å få kommunene der det 
er samisk befolkning til å ivareta planens dette i sin virksomhet i kommunen, bl.a. i 
forhold til samisk språk og kulturforståelse, kompetanse, informasjon, 
kunnskapsformidling, tilrettelegging, utredning og kartleggingsverktøy, mm. 
 

4. Saker ellers:  
 

· Oppdragsdokumenter til regionale helseforetak 2021 – konsultasjon. Dette er om 
samiske pasienter, fra oppdragsdokument til Helse Nord RHF: 

1. Helse Vest RHF, Helse Midt-Norge RHF og Helse Nord RHF skal etablere 
regionale kompetansenettverk for forebygging av selvmord. Helse Nord RHF 
skal etablere et nettverk som også består av samiske fagfolk innenfor feltet for 
å ivareta den samiske befolkningens behov.  

2. Helse Nord RHF skal opprette et prosjekt som skal utrede muligheten for 
nasjonal døgnkontinuerlig tolketjeneste. Tilbudet må dekke både nordsamisk, 
lulesamisk og sørsamisk. Tilbudet må ses i sammenheng med samisk 
tolketjeneste på Sámi klinihkka ved for eksempel hjelp av teknologi. Tilbudet 
skal dekke ordinær tolketjeneste, men også være tilgjengelig for AMK-
sentraler.  

3. Helse Nord RHF skal i sitt pågående arbeid med å utvikle regionale 
utviklingsplaner stille krav til helseforetakene om i sin neste utviklingsplan å 
planlegge for å sikre tilstrekkelig kompetanse i samisk språk og samisk 
kulturforståelse.  

4. Helse Midt-Norge RHF og Helse Nord RHF skal i 2021 etablere et helhetlig 
behandlingstilbud til personer som står i fare for å begå seksuelle overgrep 
mot barn, etter modell utarbeidet av Helsedirektoratet. Behandlingstilbudet 
utarbeides i samarbeid med Helsedirektoratet, SIFER, SANKS og de øvrige 
regionale helseforetakene. Tilbudet skal tilpasses behovene i den samiske 
befolkningen.  

5.  
· Gir innspill til ny barnevernlov - Sametinget har konsultert Barne – og 

likestillingsdepartementet om utkast barnevernlov. Regulering av kompetanse i 
barnevernet er en del av arbeid med endringer i barnevernsloven. 

· Samarbeidsavtaler med Oslo, Alta kommune og Bodø kommune: oppsummeringsmøter 
og videre samarbeid.  

· Konsultasjon om forskrifter til ny helseregisterlov. 

 
 

Diskusjon:  
· Eldrerådet vil diskutere primærhelsetjenesten. Dette kan være sak på eldrerådets 

møte i mai. Eldrerådet burde foreslå for sametingsrådet at det opprettes eget utvalg 
som jobber med primærhelsetjenesten.  

· Sørsamisk helsenettverk – også i byer. 

 

 

VR - 007/21: 



 

Møtesekretær: Inga Margrethe Eira Bjørn  Side 15 av 15 
 

Mearrádus 
Váldo diehtun, ja čuovvoluvvo. 
Vedtak 
Tatt til orientering og følges opp. 

 

 

 

 

 


