
Kunskapsnätverket  



Bakgrund till samisk hälsa 

Regionerna (Norrbotten, Västerbotten och 

Jämtland/Härjedalen) har under ett flertal år haft 

arbetsgrupper som lokalt och även gemensamt arbetat med 

att synliggöra samernas specifika behov av hälso- och 

sjukvård  

 



Bakgrund till Kunskapsnätverket samisk hälsa  

- Framkommit kunskapsluckor och brister som hälso- och sjukvården har i relation till 
det samiska folket  

-  vårdens svårigheter med att identifiera och åtgärda dessa brister.  

 

Arbetet mynnade ut i en gemensam projektansökan till socialdepartementet 

  – Kunskapsnätverk för Samisk hälsa, där nu även Region Dalarna ingår. 

 



Kritik från FN 

Sverige har vid ett flertal tillfällen fått kritik av FN´s specialrapportör (Paul 

Hunt, 2007) angående hälsosituationen för samer och bristen på kunskap om 

hälsosituationen 

  

…”har funnit lite, om ens något bevis för att Sverige uppfyller sina 

hälsomässiga åtaganden gentemot samerna”. 

 Återigen kritik 2016 för behandlingen av samer i Sverige (utifrån ekonomiska, 

kulturella och sociala rättigheter). 

 

 

 



Samernas status som urfolk är fastställd i grundlagen 

 Sverige har undertecknat FN:s urfolksdeklaration  

 EU:s ramkonvention för nationella minoriteter 

  Barnkonventionen 

 
 

 



Samerna har  juridisk status som urfolk 

• Dagens urfolk härstammar 

från folkgrupper som levde i  

området då det koloniserades 

eller innan de nutida 

statsgränserna drogs upp.  

• Folket ska helt eller delvis  

behållit egna sociala, 

ekonomiska, kulturella och 

politiska institutioner. 

 



Urfolksdeklarationen undertecknad 

Detta innebär att Sverige har förpliktat sig att främja och underlätta för samer 

 att kunna bibehålla och utveckla sitt språk och sin kultur och att 

 samer har rätt till en kulturell särbehandling i Sverige 

 (prop 1976/77:80, bet 1976/77:KrU43).  

 

 



Minoritetslagstiftningen 

Enskilda har rätt att använda finska, meänkieli respektive 

samiska vid sina muntliga och skriftliga kontakter med en 

förvaltningsmyndighet  

Kommuner och landsting ska informera de nationella 

minoriteterna om deras rättigheter  

 -poängterar samers rätt till inflytande i frågor som berör 

dem.  

 

 



Varför samisk hälsa på agendan? 

Rätten till god hälsa och likvärdig vård 

- Forskning visar att renskötare har lägre förtroende för 

vården jmf med andra 

- Samer söker vård i mindre utsträckning jmf med andra 

- Unga samer upplever mer oro, bekymmer och stress 

jmf med unga svenskar 

- Allvarlig självmordsproblematik hos unga samer 

 



Nationell lagstiftning 

Hälso- och sjukvårdslagen (2§) och Patientlagen (6§) beskriver målet för 

hälso- och sjukvården som rätten till en god hälsa och en vård på lika villkor 

för hela befolkningen.  

 

 



Vad är vård på lika villkor? 

..”Lika villkor är inte samma sak som lika vård 

Insatserna måste anpassas så att de motsvarar människors 

 olika förutsättningar och behov.” 

Ur: Vård på lika villkor, Sveriges kommuner och landsting, 2014 

 





Projektets parter 
• Regionerna Norrbotten, Västerbottens, Jämtland 

Härjedalen och Dalarna 

• Sametinget 

• Svenska samernas riksförbund (SSR),  

• Landsförbundet svenska samer (LSS),  

Riksorganisationen Samerna, Same Ätnam  

• Sáminuorra 

 

• Socialdepartementet har beviljat medel  

för att inrätta ett kunskapsnätverk för samers hälsa 

 



Projektets grundidé 

• Regionerna ska tillsammans med Sametinget och samiska 

organisationer arbeta för att öka tillgången på kultur- och 

språkanpassade hälso- och sjukvårdstjänster 

 

• En gemensam hälsostrategi ska tas fram   

 



    Kort om Samer 



Uppskattat antal samer 

 

Sverige 40 000-50 000 

Norge 60 000-80 000 

Finland ca 6000 

Ryssland ca 3000 

 

 

 

Ingen folkräkning genomförd! 
 

  



Vem är Same? 

 
• Självdefiniering 

• Språket 

• Acceptans av gruppen 

 



Vad är en Sameby? 

Ett avgränsat geografiskt område inom 

vilket samebyns medlemmarna har rätt att 

bedriva renskötsel, fiska och jaga 

 

Syfte:  

att organisera och administrera renskötseln i 

detta område 

Regleras av Rennäringslagen 

 



    51 

Samebyar 

 

     32 i 

Norrbotten 

g 



Språket och kulturens utsatthet 

Ingen national stat – ETT folk i 4 länder  

 

 Existerar alltid i minoritet i en stat med annan majoritetsbefolkning (minoritetsstress) 

 

 - innebär krav på anpassning till majoriteten 

    

 



Forskning om samers hälsa 

3 avhandlingar publicerade 

Niklas Kaiser 2012 

Lotta Omma 2013 

Laila Daerga 2017 



 
Daerga, L., Att leva i två världar - hälsoaspekter bland 
renskötande samer. 2017, Umeå: Umeå universitet.  
 

 

• Renskötare har lägre förtroende för sjukvården jämfört med andra 
grupper de söker inte i lika hög grad vård. 

• Fysiskt och psykiskt tungt arbete,  den yrkesgrupp som är mest 
olycksdrabbad i Sverige  

• Psykosocial hög press med svårigheter att få hjälp och stöd, få har 
sjukförsäkringar.   

• Muskuloskeletala besvär  i armbågar, handleder, nedre ryggslut , högre i 
jämförelse med kontrollgrupp inom verkstadsindustrin. 
     

  

 



Kaiser N. ”Renskötande samers mentala hälsa” 

Betydligt högre förekomst av 

- livströtthet, dödsönskningar, självmordtankar, självmordsplaner hos 

renskötande samer jämfört med svensk kontrollgrupp 

- Beträffande självmordsförsök ingen signifikant skillnad 

- Genomförda självmord oklart då inte etnisk bakgrund framkommer 

- ”renskötarångest” 

 

 



Leg psykolog Lotta Omma 
   Ung same i Sverige 

      Livsvillkor, självvärdering och hälsa  



Positiv självvärdering, bra somatisk hälsa 

Unga samer beskriver en god somatisk hälsa 

 (mindre huvudvärk, mindre sömnproblem) 

 De har en positiv självvärdering 

  - är stolta över att vara samer 

  - upplever livet meningsfullt 

 
 



Mental hälsa hos unga samer 18-29 år 

- rapporterar mer ångest,oro och stess jämfört med andra  unga svenskar 

- Har mer självmordsplaner jmf med unga svenkar 

Unga Samer med erfarenhet av etnisk diskriminering rapporterar  

     - sämre hälsa 

    - mer riskabelt alkoholdrickande 

- - har mer självmordsplaner 

     Jämfört med samer utan erfarenhet av etnisk diskriminering 



Huvudresultat ”att vara ung same i Sverige” 

Hög grad av utsatthet  

50 % av alla som besvarat  enkäten har erfarenhet av etnisk diskriminering 

70 % av renskötarna har erfarenhet av etnisk diskriminering 

Stor okunnskap  om samer I samhället 

80-90% har fått försvara/ förklara sin existens och kultur 

 



 

Livskvalitet samiska skolbarn jämfört med svenska 
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Samiska skolbarn 13-18 år 

Lägre hälso-relaterad livskvalitet jämfört med en normgrupp svenska skolbarn 

Störst skillnad inom området SKOLA och INLÄRNING 





Organisering av arbetet 
Styrgrupp anger 

riktning, förankrar 
sprider information 
Ordf. Britt Sparrock 

 

Huvudkoordinator 
Elin Bergarp 100% 

Processledning 

 

Reg. Norrbotten 
Lotta Omma 50% 

Reg. 
Västerbotten 

Laila Daerga 50%  
 

Reg. Jämtland 
Härjedalen 

Sofia Kling 50% 
Kia Flykt 50% 

Reg. Dalarna 

Ann-Jeanett Stål 50% 



Regional Styrgrupp  
Ordinarie 

• Sametinget – Britt Sparrock, ordförande 
 

• SSR – Marja-Kristine Oskal 
 

• LSS/SameÄtnam/Riksorganisationen 

Samerna – Helena Dådring 
 

• Sáminuorra – Inga Lisa Axman Sara 
 

• Region Västerbotten –  

Lena Sjöquist Andersson, Hälsoplanerare 
 

• Region Norrbotten –  

Annika Nordstrand, chef folkhälsocentrum 
 

• Region Jämtland Härjedalen –  

Maria Carlund, Verksamhetschef 

Primärvården 

 

• Region Dalarna – Nils-Åke Norman 

Ersättare 
• Sametinget – Anja Taube, Kanslichef 
 

• SSR – Susanne Svonni 
 

• LSS/SameÄtnam/Riksorganisationen 
Samerna – Elisabeth Kråik, Marita 
Granström 

 

• Sáminuorra – Aina Helene Fankki 
 

• Region Västerbotten – vakant 
 

 

• Region Norrbotten – Åsa Heikkilä, 
Verksamhetsstrateg 

 

• Region Jämtland Härjedalen –  
Kerstin Norrbin, Utvecklingschef 

 

• Region Dalarna – Vakant 

 



Politisk referensgrupp 

• Harriet Hedlund - Regionpolitiker (S), Region Västerbotten 

 

• Britt Sparrock – Sametinget 

 

• Linda Frohm – Regionråd (M), Region Norrbotten 

 

• Robert Hamberg – Tredje vice ordf. sjukvårdsnämnden, (M) 

Region Jämtland Härjedalen 

 

• Lisbeth Mörk Amnelius – Regionråd, (Dalarnas Sjukvårdsparti),  

Region Dalarna 



Arbetet i Region Norrbotten 
Språk- och kulturanpassade  
hälso- och sjukvårdstjänster 

Dialoger; SámiNuorra,  
Samisk befolkning i Luleå, 

Östersund, Saxnäs 

Samisk hälsa 
på agendan 

 

Samiskt kompetens- 

nätverk  33 personer  

 

Strategi och 

tjänsteutveckling 
Konkretisera 

Kunskapsnätverk 

Former för kunskaps- 

centrum 

 

 Information-och utbildning 
-Länsenheten Föräldrar-och 
barnhälsovård 
 - DLG Närsjukvården 
- Chefer inom  psykiatrin 
-LL Barnsjukvården 
- Utbildningsdag Luleå (öppen för alla) 
- BHV länsdag Luleå 
- Malmfältens psykiatri 
- Svenska kyrkan 
-Piteå/Älvsbyns hc 
-Arvidsjaur hc 

22/3 -18 start-up möte 
2:a mötet personalnätverket 
3:e mötet  kulturförståelse 

Folkmöte Soppero 30/3 
Folkmöte i Jokkmokk 20/5-19 

 
 
 

 

 Arbetsgrupp bildad 16/10-18 
MHFA (första hjälpen till psykisk 
hälsa)  3 instruktörer utbildade 

Pilotprojekt Kiruna hc 
App Ungdomsmottagningen 

Suicidprevention 
 

 

Avtal SANKS (pågående) 
Gemensam Hälsopolicy 
Strategidokument om 

samisk hälsa  
Workshop  om samisk 

resursenhet i Jokkmokk 
E-utbildning i 

kulturförståelse 



Pilotprojekt inom projektet inte genomförda 

1. Möjliggöra för samiska patienter att välja personal med samisk 

språk/kulturkompetens  på Kiruna hc 

2. Möjliggöra för samiska patienter att välja personal med samisk kulturkompetens inom 

BUP 

3. Samiskt val i den App som Ungdomsmottagningarna  arbetar fram (kurator Kristin 

Berggren på Ungdomsmottagningen i Kiruna) 



 
Vad säger samer själva? 
- Dialoger och enkätundersökning  

  

Viktigt att personal har kunskap om: 

 

• vad det innebär att leva i minoritet 

 

• samisk kultur, historia och samiska livsvillkor 

 

• renskötselns livsvillkor och förutsättningar 

 

 

 

 



Enkätundersökning 

235 svar de flesta som svarat är från Region Norrbotten 

Vad är viktigast i kontakten med hälso-och sjukvården? 

85-90% anger kulturförståelse hos personal 

30 % anger att få prata samiska i vårdkontakten 

 



Redan antagen överenskommelse  (2016)  

 

• Sedan tidigare har Regionerna Norrbotten, Västerbotten och Jämtland Härjedalen en 

gemensam överenskommelse 

•  –  Att samverka och handla för psykisk hälsa i Sápmi.  

 

• Överenskommelsen integreras i Kunskapsnätverkets fortsatta arbete.   

 

 



Att samverka och handla för psykisk ohälsa i Sápmi 

       Regionerna har  

 

1.  utvecklade samverkansformer för frågor som rör psykisk ohälsa bland 
samer.  

 

2.    en plan för hur kompetensen ska stärkas bland medarbetare i 
primärvård BUP och psykiatri inom området samisk kulturförståelse i 
vården. 

 

3.   en gemensam plan för hur kompetensen hos samisk vårdpersonal kan  

      tillvaratas, i syfte att möta behov hos samiska patienter med psykisk 
ohälsa. Om samisk personal saknas ska åtgärder vidtas för att främja  

      rekrytering av sådan. 

  

 



Att samverka och handla för psykisk hälsa i Sápmi 
  

       

4.    en gemensam plan för hur vården ska bli tillgängligare för den  

       samiska patienten.  

 

5.    har en gemensam plan med åtgärder för hur självmord och 

       självmordsförsök ska kunna förebyggas i den samiska     
befolkningen 

 

 

  

 



Strategi för samisk hälsa  2020–2030 
 - En hälso- och sjukvård som bidrar till en god 

 och jämlik hälsa för samer 



Kunskapsnätverket uppmanar regionerna  

• arbeta för en långsiktig regional finansiering av strategin för samisk hälsa 

• arbeta för ett långsiktigt statligt stöd till Kunskapsnätverket 

• verka för att en nationell strategi för samisk hälsa utarbetas och antas och ett 

förverkligande av ett nationellt centrum för samisk hälsa 

• i olika sammanhang uppmana Socialstyrelsen, SKL och relevanta myndigheter att 

främja urfolksperspektivet 

 

• Strategin är framtagen av regionerna,  tillsammans med Sametinget och samiska 

organisationer, och implementeringen ska ske i fortsatt samverkan.  

• Genom strategin påbörjas också implementeringen av  de delar i urfolksdeklarationen 

som berör hälso- och sjukvård (art. 21, 23, 24). 

 



Syftet med strategin 

Öka tillgången till en språk- och 

kulturanpassad vård för den samiska 

patienten 

 

 

Syfte 



Vår vision 
• En god och jämlik hälsa, liksom en vård på lika villkor, för samer enligt 

Hälso- och sjukvårdslagen, Patientlagen, Minoritetslagen samt 

Urfolksdeklarationen 

• . Detta innebär en hälso- och sjukvård som aktivt tar hänsyn till samisk 

kultur, språk och den samiska patientens behov och livsvillkor.  

 

 



Mål:  
En hälso- och sjukvård som aktivt bidrar 
till en god och jämlik hälsa för samer 



De fem delmålen:  

Utbilda -  Höja kompetensen bland anställda inom hälso- och sjukvården 

 

Utveckla - Nya arbetssätt och metoder för  en språk- och  kulturanpassad hälso- och sjukvård 

 

Synliggöra - Samiska språk och samisk kultur är närvarande och synliga  i hälso- och 
sjukvården 

 

Bredda kunskapen - Samisk hälsoforskning och kunskapsutveckling för en jämlik hälsa 
främjas  

 

Realisera – Verka för ett nationellt centrum för samisk hälsa 

-  



Strategisk inriktning  



Strategisk inriktning för måluppfyllelse 

• Strategin utgår från tre kriterier som ska genomsyra alla insatser  

…  att samer enligt Urfolksdeklarationen har särskilda rättigheter som relaterar till vård och 

hälsa.  

… att samer omfattas av rätten till en god hälsa och en vård på lika villkor enligt Hälso- och 

sjukvårdslagen och Patientlagen.  

… att fortsatt arbete ska bedrivas genom regional samverkan och med samisk delaktighet. 

 

• Dessa bör ses som horisontella kriterier och ska genomsyra alla insatser i 

förbättringsarbetet för en god och jämlik hälsa för den samiska befolkningen.   

 

 



Prioriterade vårdområden 

Strategin har fem prioriterade vårdområden   

     

•  primärvård 

•  psykiatri 

• barn- och ungdomspsykiatri 

• geriatrik  

• förebyggande hälsovård för renskötare. 

 

• Vid utvecklingsarbeten som rör dessa områden ska det samiska folkets perspektiv 
uttryckligen lyftas fram, tillsammans med lämpliga åtgärder. 

•  Detta kan till exempel bli aktuellt i relation till insatser som rör tillgänglighet, e-hälsa, 
suicidprevention, psykisk hälsa, folkhälsa eller upphandling. 

 



Synliggöra 

• Samiska språk – behov av riktlinjer för att kunna bemöta rätten att tala samiska 

behöver tas fram 

•  Synliggöra samisk närvaro i väntrum, skyltar, tidskrifter samt i digitala forum.  

 

• Samisk kultur – synliggöra samiska symboler är särskilt viktigt i de miljöer där bar och 

unga samt äldre vistas (konst, leksaker etc.) 

Strategisk inriktning 



Utbilda  

• Höj kunskapen om urfolksrättigheterna 

 

• Höj kulturkompetensen i hälso- och sjukvården 

  

• Utveckla stöd för kultursensitiva vårdmöten  

Strategisk inriktning 



Utveckla 

• Personcentrerad vård med samiskt perspektiv 

 

• Tillvarata och utveckla samisk kompetens 

 

• Öka tillgänglighet 

 

• Riktade insatser (barn och unga, personer med psykisk ohälsa, utsatta grupper, 

renskötares arbetsmiljö, samer utanför renskötseln) 

 

• Stärkt samisk delaktighet 

Strategisk inriktning 



Bredda kunskap 

• Brist på aktuell forskning inom hälsoområdet:   

Strategin förespråkar fortsatt samisk hälsoforskning och kliniknära hälsoforskning i 

nära samarbete med det samiska folket 

 

• Behov av att ta fram en nationell hälsostrategi för den samiska befolkningen, då samer 

är bosatta i hela Sverige 

 

• Etiska riktlinjer och inrättande av ett etiskt råd för samisk hälsoforskning är nödvändigt 

för att säkra att historiska trauman relaterade till forskning inte upprepas.  

 

 

 

Strategisk inriktning 



Realisera 

• Strategin stödjer Sametinget och samiska organisationer i uppbyggandet av 

ett nationellt centrum för samisk hälsa 

 

• Regionerna anser att detta centrum bör få ett nationellt uppdrag beträffande 

kulturanpassad hälso- och sjukvård, kunskapsuppbyggnad och 
kunskapsspridning 



Kontaktuppgifter 
 

Huvudkoordinator  
Elin Bergarp 
elin.bergarp@regionvasterbotten.se 

 
Länskoordinator Region Norrbotten 
Lotta Omma 
lotta.omma@norrbotten.se 

 
Länskoordinatorer Region Västerbottens  
Laila Daerga 
Laila.daerga@regionvasterbotten.se 

 
Länskoordinatorer Region Jämtland Härjedalen 
Sofia Kling 
sofia.kling@regionjh.se 
 
Kia flykt 
kia.blomkvist@regionjh.se 
 
 
Länskoordinatorer Region Dalarna 
Ann-Jeanett Stål 
annjeanett.stal@ltdalarna.se 
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