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Dette er en bekreftelse på at vi har mottatt ditt høringssvar på temaet 
Generelle høringssvar.  
  
Generelt høringssvar 
Várdobáiki samisk senter har jobbet for å fremme samisk helse gjennom 
flere år, og har gjennomført tiltak rettet  
mot samiske brukere av helsetjenestene, og de ulike forvaltningsnivåene. 
Slik det framgår av ”Fremtidens helsetjeneste” ser vi at de samiske 
pasientenes rettigheter og behov er for lite  
ivaretatt. Det bør rettes fokus på å øke kompetansen om samisk språk og 
kultur hos helsepersonell og andre som  
kan møte samiske brukere av helsetjenesten. Gjennom at Fremtidens 
helsetjeneste påpeker behovet for  
tilrettelegging for samiske brukere for å gi dem likeverdig behandling, 
vil dette være med på bevisstgjøring om  
at samene har særskilte rettigheter. 
Tilgjengelighet for samiske pasienter/brukere av helsetjenesten avhenger 
av hvor godt tilrettelagt den er for dem,  
både språklig og kulturelt. Dette stiller store krav til kompetansen og 
kultursensitiviteten til helsearbeideren. For at  
tilgjengeligheten skal være god, må helsearbeiderne ha utviklet en god 
kultursensitivitet og kompetanse om  
samisk språk og kultur.    
Várdobáiki har siden 2003 gjennomført et forebyggende helsetiltak 
tilrettelagt for samiske brukere, såkalte  
Helsetreff. Her presenteres helserelaterte tema der siktemålet er å øke 
deltakernes kompetanse om sykdommer  
og skader som kan oppstå i alderdommen; beskrivelse av sykdommen/skaden, 
hvordan forebygge, hvilken  
behandling som fins og hvordan leve best mulig med sykdommen/skaden. Noe 
av suksessen med dette tiltaket, er  
at det er tilrettelagt for samiske deltakere. Várdobáiki ser med glede at 
det forebyggende arbeidet i kommunene  
skal styrkes og at det primær-, sekundær- og tertiærforebyggende arbeidet 
skal vektlegges. Her henvises det til den  
nye folkehelseloven. Her ser vi at de særskilte rettighetene som samene 
har, ikke nevnes med et ord. Vi vil be om  
at samenes spesielle rettigheter også kommer frem i denne nye loven.  
Slik vil loven bli også et verktøy for  
kommunene å motvirke forskjellsbehandling av samer og nordmenn. Når de 
samiske rettighetene også kommer  
med i lovteksten, vil det også sikre at deres rettigheter også blir med i 
planen som skal utvikles for iverksetting av  
loven. 
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