SÁMI DOAKTÁRIID SEARVI
SAMISK LEGEFORENING
SÁMI MEDICAL DOCTOR ASSOCIATION

OSLO SAMISK GERIATRISEMINAR
Mål med seminaret:
Skape nettverk mellom helsefaglige ressurser og den
samiske befolkningen i Oslo. Avdekke utfordringer,
tilgjengelige ressurser og se på framtidige muligheter
for å forbedre samisk språk og kultur kompetanse i
helse og omsorgssektoren for eldre samer i Oslo.
Seminaret på Samisk Hus Oslo er gratis, og det er ingen
behov for påmelding.
Målgrupper for seminaret:
Helsearbeidere, helseadministratorer og politikere,
samer i Oslo, andre interesserte.

Seminar: fredag 25.11. 2022
Sted: Dronning Ingrids hage
og Samisk hus Oslo, Dronningens gate 8b, 0151 Oslo

OMVISNING DRONNING INGRIDS HAGE
10:00-11:00 OMVISNING AV DRONNING INGRIDS HAGE (Demens landsby)
– En ny boform for p
 ersoner med demens i Oslo.
Dronning Ingrids hage er en demenslandsby som ferdigstilles
april 2023 i Oslo og som også skal ha samisk profilering på
deler av sykehjemmet.
Omvisning med Sykehjemsetaten i Oslo kommune
v/ Inger-Lise Kjos og Ida Berg Mikkelsen.

Merknad:
Deltakere organiserer egen transport til og fra stedet.
Påmelding til omvisning:
samisklegeforening@gmail.com
Max 20 personer,
førstemann til mølla!
Adresse:
Hovinveien 6-10, 0567 OSLO.

PROGRAM PÅ OSLO SAMISK HUS
12:00
Servering av enkel lunsj i Samisk Hus Oslo.
12:30–12:45 Presentasjon av Oslo Sámiid Searvi; hvem er
vi, hvilke ressurser har vi ift samarbeid med
Oslo kommune, i forholdt til eldre samer og
samisk helsetilbud. Ester Grossmann, leder for
Oslo samiid searvi.
12:45–13:15 Brukerperspektivet. Eldre samer i Oslo, hvem
er vi, utfordringer og behov, v/ Ingrid Jåma.
Representant fra Eldrerådet, Oslo kommune
13:15–13:30 KAFFEPAUSE
13:30–14:15 Tilrettelegging av helsetilbudet til eldre
samer i Oslo, hjemmeboende og sykehjem,
v/ Inger Lise Kjos og Ida Berg Mikkelsen fra
Sykehjemsetaten i Oslo kommune.
14:15–15:00 Erfaringer om etablering av sør-samisk helse
nettverk og gjennomføring av prosjektet
Sør-samisk helseteam. Mulighet for samme
prosjekt i Oslo? Anne Lajla W. Kalstad,
kommuneoverlege i Kautokeino og leder v/
Samisk helseteam/Saemien healsoedåehkie.
15:00–15:15 KAFFEPAUSE
15:15–15:30 Informasjon om tilskuddsordninger fra
Sametinget til samiske helseprosjekter, v/ Inga
Margrethe Eira Bjørn seniorrådgiver for helse
og sosialavdelingen Sametinget.
15:30–17:00 Panelsamtale:
• Hvordan kan vi forbedre helsetilbudet for
eldre samer i Oslo?
• Hvordan kan vi samarbeide?
• Hvilke tiltak bør iverksettes?
Mulighet for diskusjon, spørsmål og
kommentarer.
17:30
Gratis konsert med Viktor Bomstad
DELTAKERE I PANELSAMTALEN:
Oslo kommune Sykehjemsetat, brukerrepresentant,
Oslo sámiid searvi, Utviklingssenter for sykehjem og
hjemmetjenester til den samiske befolkningen i Finnmark,
andre tilhørere.

ARRANGØR:
Sámi doaktáriid searvi/
Samisk legeforening
MEDARRANGØR:
Samisk Hus Oslo og
Oslo sámiid searvi.
Seminaret er finansiert
av Sametinget i Norge.

