ÅRSMELDING 2015 SAMISK LEGEFORENING
Styret
Styret har i 2015 bestått av Ole Mathis Hetta, leder, Cecilie Javo, nestleder, Knut Johnsen, Máret
Lajla Nedrejord og Tuva Svendsen som studentrepresentant. Vara: Ingá Máijá Sara og Frøydis
Nystad Nilsen
Årsmøtet 2015 ble holdt 4. mars i Karasjok med vanlige årsmøtesaker og valg av nytt styre.
Styremøter 2015
Styre har hatt 4 styremøter i 2015. I tillegg har det vært kontakter mellom leder og
styremedlemmer pr e-post og pr telefon omtrent månedlig om enkeltsaker og uttalelser.
Støtte fra Sametinget
Samisk legeforening har årlig siden 2012 fått økonomisk støtte - direkte tilskudd - fra Sametinget
til: «Samisk språklige og kulturelt tilrettelagte helsetjenestetilbud» ved å arbeide for: Bedre
tjenestetilbudet til det samiske folk gjennom faglig bistand, informasjonsvirksomhet og
rekruttering av samisk helsepersonell.
Saker det har vært arbeidet med i 2015
Samiske spesialisthelsetjenester: ”Samisk Helsepark”
Arbeidet med å fremskynde vedtak i styret i Finnmarksykehusets administrasjon og styre om
etablering og byggestart av Samisk Helsepark i Karasjok har det vært arbeidet med også i 2015.
Det var vært formelle og uformelle kontakter, saker i media, og direkte kontakt med Helse Nord
administrasjon og styre. Styret i Finnmarkssykehuset gjorde et meget forbeholdent vedtak 2.
desember om at Samisk helsepark skal bli en realitet, men fra SDS sitt synspunkt er vedtaket
meget dårlig. Styret i Finnmarkssykehuset har overhodet ikke tatt i betraktning at Samisk
helsepark skal kunne yte tjenester til den samiske befolkningen over hele landet og også over
landegrensene. Vedtaket tar ikke inn over seg de forpliktelser som de nasjonale målsetningene
som fremkommer i Nasjonal helse- og sykehusplan 2016-2019 - (St.meld.11/2015-16) skisserer.
Styret har også hatt direkte kontakt med administrasjonen og styret i Helse Nord for å påpeke de
manglene som Finnmarskssykehusets vedtak innebærer. Det er også en kjensgjerning at Altamiljøet med støtte fra deler av Finnmarkssykehuset administrasjon stadig forsøker seg å flytte
rusbehandlingen (Finnmarksklinikkens) oppgaver og ressurser til Alta. Det er i sterk kontrast til
det som enstemmige arbeidsgrupper anbefalte i 2013-14 og som administrerende direktør i
Finnmarkssykehuset den gang støttet.
Samisk helseseminar og studentseminar i Tromsø 19.-20. november2015.
Med økonomisk støtte fra Sametinget arrangerte Samisk legeforening et studentseminar og en
større helsekonferanse i Tromsø i november 2015. Konferansen samlet ca 60 deltakere hvorav 8
var studenter. Konferansens tema var forskning om samisk helse og 14 innledere foreleste om sin
forskning og presenterte resultatene og konferansen ble avsluttet med en paneldebatt om hva som
trengs videre av forskning innen samisk helse. Studentseminaret var dette året integrert i større
grad inn i hoved-konferansen. Foredragene er publisert på hjemmesiden til Samisk legeforening.
Begge seminarer ble vurdert som meget vellykkete. Arrangementskomiteen og dels styret har
arbeidet aktivt både i forkant og i etterkant av seminaret og nedlagt et stort arbeid.
Hyttetomten i Skuvvanvarre - ble solgt til Arnhild Somby i 2015 etter en intern hemmelig
budrunde blant medlemmene.

Hjemmesiden -Web-siden
Websiden til foreningen ble etablert i 2013 (www.samisklegeforening.no). Siden sommeren
20015 har hjemmesidene blitt grundig forbedret og oppdatert. En webredaktør er engasjert og
jobber på timebasis. Webserver og domenevert er skiftet. Hjemmesiden har blitt brukt til å
bekjentgjøre Tromsøseminaret og påmeldingen til seminaret skjedde i hovedsak via hjemmesiden.
Foredragene er også lagt ut. Det er blitt mye bedre, men vi kan nok bli enda bedre. Facebooksiden har også vært brukt mer aktivt enn i fjor.
SDS har i 2015 hatt 48 betalende medlemmer, hvorav 9 er studenter.
Stavanger / Karasjok 15.02.2016

Ole Mathis Hetta, leder

