ÅRSBERETNING 2013
Styret
Styret har i 2013 bestått av: Per Somby, leder, Cecilie Javo, nestleder, Knut Johnsen, Ingá
Máijá Sara og Máret Lajla Nedrejord (stud. repr.). Vara: Frode Boyne og Frøydis Nystad
Nilsen
Årsmøtet 2013, inkludert årsmøteseminar med tema: ”Forebyggende helsearbeid: Hva er
behovene og hvordan bør arbeidet organiseres i forhold til samisk befolkning? ”, ble
arrangert i Karasjok den 3. mai 2013 med 20 deltakere.
Styremøter 2013
Det har vært holdt i alt 5 styremøter i 2013: 06.02.13, 14.02.13 og 26.03.13. (alle før årsmøtet
2013), samt 26.09.13 og 20.12.13. Kommunikasjonen har ellers foregått via mail og telefon.
Saker det har vært arbeidet med i 2013
Samiske spesialist helsetjenester: ”Samisk Helsepark”
Etter innspill fra styret, ble Samisk legeforening representert i alle faggruppene som ble
nedsatt av Helse Finnmark HF for å utrede omorganisering av ”Klinikk Psykisk Helsevern og
Rus”, inkludert ”Samisk Helsepark”. Arbeidsgruppene avsluttet sitt arbeid i oktober 2013 og
gikk bl.a. inn for å samle fagfeltene rus, psykiatri, barne- og ungdomspsykiatri og somatikk i
”Samisk Helsepark” i Karasjok, da med tjenester særskilt rettet mot samisk befolkning. Man
anbefalte bl.a. at døgnplassene innen psykiatri (SANKS i Lakselv) og rus (8 plasser ved
Finnmarksklinikken i Karasjok) ble samlokalisert i ”Samisk Helsepark”, at
Spesialistlegesenteret i Karasjok ble utvidet med flere legespesialiststillinger / flere
spesialiteter og at tilbudene innen rehabilitering og geriatri ble styrket.
Arrangering av et større helseseminar i Karasjok den 10. Og 11. oktober 2013:
”Samisk Helsepark: Helsetjenester i et urfolksperspektiv”
Med økonomisk støtte fra Sametinget og SANKS arrangerte Samisk legeforening et større
helseseminar i Karasjok høsten 2013. Seminaret samlet rundt 90 deltakere og hadde
foredragsholdere både fra utland (Alaska og Canada) og innland. Seminaret ble vurdert som
meget vellykket. Styret og arrangementskomiteen har arbeidet aktivt både i forkant og i
etterkant av seminaret og nedlagt et stort arbeid.
Planlegging av årsmøtet 2014
Styret har planlagt årsmøte 2014 som vil bli holdt i Karasjok den 24. januar 2014. Denne gang
vil det ikke arrangeres årsmøteseminar, men årsmøtet vil bli utvidet til også å inneholde
grundige diskusjoner rundt sentrale arbeidsoppgaver i 2014.
Web-siden
Websiden til foreningen ble etablert i 2013 (www.samisklegeforening.no), men det videre
arbeidet med siden har vært nedprioritert i 2013 grunnet kapasitetsproblemer.
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