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Kárášjohka/Karasjok, 19.11.21 

 

Referat fra årsmøte 2021 i Sámi doaktáriid searvi/Samisk legeforening 

Til stede: Máret Lájlá Sara Nedrejord, Marja Elina Varsi, Siv Kvernmo, Arnhild Somby, 

Áigin Magnus Fjellheim Sarre, Anne Berit Pulk, Lisa Kajsa Vesterheim Skoglund, Katrine 

Erke, Minka Itäkivi, Aino Snellman, Frøydis Nystad Nilsen, Egil Utsi, Thea Høyforsslett, 

Ilona Sipilä, Klemet Somby, Eva Skudal, Anders Heikki Nordsletta Somby, Piera West og 

Jonill Margrethe Fjellheim Knapp 

Via TEAMS: Ester Marie Fjellheim, Kari Nutti Stidal Øystese, Cecilie Javo, Ánne Lájla 

Westerfjell Kalstad, Tobias Poggats og Sara Helene Bergstrøm Oskal  

 

1. Godkjenning av innkalling 

Innkallingen godkjennes. Enstemmig vedtatt. 

 

2. Valg av ordstyrer og referent 

Máret Lájlá Sara Nedrejord velges som ordstyrer. 

Jonill Margrethe Fjellheim Knapp velges som referent. 

 

3. Årsmelding 2020/2021 

Leder Máret Lájlá gjennomgår årsmelding for 2020/2021 og orienterer kort om aktiviteter og 

arbeid som er gjennomført.  

I forbindelse med orientering om styrets arbeid for opprettelse av fysikalsk 

medisin/rehabiliteringstilbud ved Sámi Klinihkka, diskuteres organiseringen av Sámi 

Klinihkka, som per dags dato er underlagt Finnmarkssykehuset. Det kommer innspill om at 

man bør se spesialisthelsetjenesten to-delt, med fokus både på kompetanseheving innen det 

norske helsevesen, men også på opprettelse av egen samisk spesialisthelsetjeneste. Sametinget 

og Samisk legeforening har fra starten av ønsket at Sámi Klinihkka skal ha et nasjonalt ansvar 

for samiske pasienters helse, og at organiseringen derfor skal være direkte underlagt Helse- og 

omsorgsdepartementet. Tidligere uttalelse fra Sametinget er at Sámi klinihkka burde ligge 

midlertidig under Helse Nord i påvente av at utredning av organisering er på plass. 

Utredningsarbeidet er enda ikke startet. 

Leder orienterer om dialogmøte med Sametinget 24.11.21. Máret Lájlá Sara Nedrejord og 

Arnhild Somby deltar på møtet. Foreløpige saker på agenda: 

• Organisering av Sámi Klinihkka.  

• Behov for å opprette fysikalsk medisin og rehabiliteringstilbud ved Sami Klinihkka  

• Behov for primærhelseteam i samiske forvaltningskommuner  

• Behov for akutt-team 
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• Behov for å etablere familieterapi ambulant team i BUP (poliklinisk) 

• Etterlysing fra ungdommer om at det må opprettes tilbud for chattetjenester som kan 

betjene samer, både når det gjelder språk- og kulturkompetanse.  

• Samarbeid mellom Sametinget og Samisk legeforening for å arrangere konferanser 

Det presiseres at deltakernes rolle på dette møtet er å representere Samisk legeforening, og at 

dette må reflekteres i sakene og meningene som deltakerne tar opp.  

Årsmeldingen godkjennes. Enstemmig vedtatt.  

 

4. Regnskap 2020 

Økonomiansvarlig Siv Kvernmo gjennomgår regnskap for 2020. 

Årsmøtet godkjenner regnskap for 2020. Enstemmig vedtatt. 

 

5. Valg. Hele styret står på valg, ettersom det ikke var valg i 2020 grunnet covid-19. 

Valgkomitéen har følgende innstilling til nytt styre: Katrine Erke, Kari Nutti Øystese, Sara 

Helene Bergstrøm Oskal, Máret Lájlá Sara Nedrejord og Anne Lajla Nystad.  

 

Årsmøtet velger følgende nytt styre:  

Leder: Katrine Erke, velges for 2 år  

Styremedlem: Sara Helene Bergstrøm Oskal, velges for 1 år  

Styremedlem: Kari Nutti Øystese, velges for 2 år 

Styremedlem: Máret Lájlá Sara Nedrejord, velges for 1 år 

Varamedlem: Anne Lajla Nystad, velges for 2 år 

Varamedlem: Minka Itäkivi, velges for 1 år  

Studentrepresentant: Lisa Kajsa Vesterheim Skoglund, velges for 2 år  

Studentrepresentant vara: Tobias Poggats, velges for 2 år  

 

Årsmøtet velger Katrine Erke til leder. Resten av styret konstituerer seg selv.  

 

Valgkomité, velges for 2 år: Siv Kvernmo og Jonill Margrethe Fjellheim Knapp 

 

6. Orienteringssak om dialogmøter med RHF i Helse Nord vedrørende rekruttering av 

samiske leger 
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Avtroppende leder annonserer behov for hjelp av foreningens medlemmer til å skrive et notat 

til direktøren ved Helse Nord, etter direktørens oppfordring ved dialogmøtet 18.10.21. Videre 

skal direktøren sende invitasjon til samtlige helseforetak angående mulighet for samarbeid 

rundt organisering av rekruttering og spesialisering av samiske leger.  

Vedtak: Årsmøtet vedtar at det nye styret rådfører seg med aktuelle ressurspersoner og 

utarbeider et slikt notat.  

 

7. Eventuelt  

Etter innspill fra Frøydis Nystad Nilsen kommer det et forslag om at årsmøtet skriver et 

dokument hvor man tar opp problemstillingen med rekrutteringsprosesser ved opprettelse av 

diverse utvalg som arbeider med samiske spørsmål. Erfaringen er at samiske perspektiver ofte 

blir nedstemt fordi man sitter i minoritetsposisjon. 
Som eksempler nevnes arbeidsutvalg knyttet til utvikling av samiske spesialisthelsetjenester. I 

tillegg nevnes  utvalg ved NOU hjertespråk, og Sannhets- og forsoningskommisjonen hvor 

man ser at samiske representanter er i mindretall, og er ikke i lederposisjon av utvalget. 
Vedtak: Årsmøtet vedtar at styret får i oppgave å skrive dokumentet. Adressering av brevet 

uklart. Enstemmig vedtatt. 
 

8. Eventuelt 

Forslag om tillegg til vedtektene: at valgkomité og årsmøte skal tilstrebe alltid å ha 

representanter i styret i Samisk legeforening fra Sverige og Finland; dette for å styrke 

samarbeidet mellom samisk helsepersonell og helsevesen på tvers av landegrensene i Sápmi.  

Vedtak: Årsmøtet vedtar tillegg til vedtekter under §5 STYRINGSSTRUKTUR: "Samisk 

legeforening skal tilstrebe å ha representanter fra Sverige og Finland i styret." Enstemmig 

vedtatt.  

 

9. Eventuelt  

Diskusjon vedrørende vansker med rekruttering av leger til primærhelsetjenesten i samiske 

forvaltningskommuner:  

Tiltak som kan gjøres for å styrke rekruttering av ALIS-leger til samiske 

forvaltingskommuner:  

- Kommunene bør kontakte medisinstudenter allerede i studietiden og vise interesse. 

SDS kan arrangere møter om høsten der man inviterer samiske medisinstudenter og 

samiske forvaltningskommuner 

- Samiske forvaltningskommuner kan etter behov innhente navn på samiske 

medisinstudenter fra SDS sitt medlemsregister.  

- Samiske forvaltningskommuner bør legge til rette for tjenester og kompetanse som 

virker attraktivt. Eks. er f.eks samiske primærhelseteam, profilere det samiske etc.  

- Stillingsannonsene bør profilere mer av det samiske for å gjøre stillingene attraktive. 

- Behov for øremerkede samiske ALIS stillinger bør adresseres i eget brev til 

Helsedirektoratet. Det tillegges at det er viktig at samiske LIS-leger som spesialiserer 
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seg i allmennmedisin har spesifikke plasser for avleggelse av sykehustjeneste i 

samiske områder.  

- Sende brev til Statsforvalter om at samiske LIS1 leger skal prioriteres til samiske 

forvaltningskommuner i distriktstjeneste dersom de ønsker det, uavhengig av hvilket 

sykehus de har tatt LIS 1 sykehusåret.  

 

 

 

Referat: 

Jonill Margrethe Fjellheim Knapp 

19.11.21 

 

 

Frøydis Nystad Nilsen                                                                       Ilona Sipilä 

Elektr. Sign         Elektr. Sign.  


