ÅRSMELDING 2014 SAMISK LEGEFORENING
Styret
Styret har i 2014 bestått av Ole Mathis Hetta, leder, Cecilie Javo, nestleder, Knut Johnsen, Ingá
Máijá Sara og Máret Lajla Nedrejord (stud. repr.). Vara: Frode Boyne og Frøydis Nystad Nilsen
Årsmøtet 2014 ble holdt 24. januar kl 16-19 med vanlige årsmøtesaker og valg av nytt styre.
Styremøter 2014
Styre har hatt 5 styremøter i 2014 hvorav flere har vært telefonmøter Kommunikasjonen har ellers
foregått via mail og telefon.
Saker det har vært arbeidet med i 2014
Samiske spesialisthelsetjenester: ”Samisk Helsepark”
2014 var året da mange av vedtakene om lokalisering av de ulike tjenestene innen
Finnmarkssykehuset skulle tas etter at flere ulike arbeidsgrupper hadde jobbet grundig og laget
innstillinger. Det ble som vanlig mye støy blant beslutningstakerne om hvordan helsetjenester for
samiske pasienter skulle organiseres og lokaliseres. Samiske legeforening var ganske aktiv i disse
prosessene hvor vi hadde møter med ledelsen i Helse Nord og ledelsen i Finnmarkssykehuset,
både som styre og som enkeltpersoner. Som kjent ble det fra noe hold lagt opp til en omkamp om
lokalisering av rus- og psykiatritjenestene etter at et vedtak var fattet. Vi har nå tro på at det ikke
vil være nødvendig med noen ny mobilisering om lokalisering, men det er grunn til at Samisk
legeforening står på for å påskynde etablering og bygging av Samisk helsepark.
Det er grunn til å rette en takk til mange av våre medlemmer som har vært med i ulike
arbeidsgrupper de siste par årene og som gjennom sin faglige tyngde og sin klare målsettinger har
bidratt til de løsninger som er vedtatt.
Samisk helseseminar og studentseminar i Tromsø 13.-14. november 2014.
Med økonomisk støtte fra Sametinget Samisk legeforening et studentseminar og et større
helseseminar i Tromsø i november 2014. Studentseminaret samlet rundt 26 studentdeltakere og
hadde foredragsholdere snakket om ulike sider av omleggingen av medisinstudiet i Tromsø og om
muligheter for forskning og utplassering under studiet. Helseseminaret dagen etter samlet mer enn
100 deltakere fra de tre nordligste fylkene, både leger, andre helsefagfolk, studenter, politikere og
folk som jobber i administrative stillinger i helsevesenet. Seminarets tema var: Helsetjenester til
den samiske befolkningen - hva er situasjonen anno 2014 og hva vil framtiden bringe? Begge
seminarer ble vurdert som meget vellykkete. Styret og arrangementskomiteen har arbeidet aktivt
både i forkant og i etterkant av seminaret og nedlagt et stort arbeid.
Web-siden
Websiden til foreningen ble etablert i 2013 (www.samisklegeforening.no), men lite har blitt gjort
for å bedre sidene i 2014 selv om foredragene fra seminarene i Tromsø er lagt ut. Styret har
vedtatt å engasjere en person i 2015 som kan forbedre og vedlikeholde hjemmesidene.
SDS har i 2014 hatt 72 betalende medlemmer, hvorav 16 er studenter.
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