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 Punkt 1-7 
 

Plats Videomöte, kl 15.00-16.05 
 

Närvarande Kenneth Andersson (S), ordförande, representant hälso- och sjukvårdsnämnd 
Elmer Eriksson (M), representant hälso- och sjukvårdsnämnd 
Janeth Lundberg (S), representant regionstyrelsen 
Veronica Kerr (KD), representant regionala utvecklingsnämnden 
Ulrika Johansson, kommunikatör 
Sofia Jonsson, sekreterare  
 
 
Ella-Carin Blind, Svenska samernas riksförbund 
Laila Daerga, Kunskapsnätverket för samisk hälsa 
Lena-Marie Fjellström, Vilhelmina sameförening 
Anna Cederlund, Vadtejen Saemiej Sïjte (VSS) 
Alexander Mienna, Saminourra 
Margareta Påve, Same Ätnam 
Margareta Uttjek, representant för samiska delegationen 
Ulla Barruk Sunna, Álgguogåthie Umesamisk språkförening 
Malin Bling, Vilhelmina Södra sameby 
 
 
 

 
 
Sekreterare Sofia Jonsson 
 
 
 
Justerat Kenneth Andersson 
 Ordförande 
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1. Samråd: Sammanträdesplan 2022  
 
Ett förslag till datum för samråd 2022 har tagits fram och samrådet diskuterar 
datumen samt möjligheten att förlägga ett öppet samråd i Tärnaby under året.  
 
Beslut 
 
Sammanträdesplan 2022 för samrådet fastställs enligt följande;   
 
Torsdag 10 februari 2022, kl 15.00-17.00 (för samiska representanter från 
samebyar, sameföreningar och sameförbund) 
 
Tisdag-Onsdag 10-11 maj 2022, kl 15.00-17.00 i Tärnaby (öppet samråd)  
 
Tisdag 20 september, kl 15.00-17.00 (för samiska representanter från 
samebyar, sameföreningar och sameförbund) 
 
Måndag 21 november, kl 15.00-17.00 (för samiska representanter från 
samebyar, sameföreningar och sameförbund) 
 
 
 
 
 
2. Samråd: Inköp av tidskrifter till länets hälsocentraler och sjukhus  
 
Vid samrådet i september togs frågan upp om möjlighet till prenumeration av de 
två samiska tidningarna Nourat och Samefolket. 
 
Prisbild: 
Nuorat (ungdomstidning): För institutioner (skolor, myndigheter m.m.) i Sápmi 
kostar det 300/kr år (4 st nummer). För privatpersoner kostar den 150 kr/år. 
 
Samefolket: En helårsprenumeration kostar 420 kronor, halvår 260 kronor.  
 
Vid samrådet presenteras en prisbild för prenumerationen, som innebär en 
årskostnad på 30 tkr om samtliga hälsocentraler i länet samt de tre 
sjukhusbiblioteken skulle få en prenumeration vardera.  
 
Beslut: 
 
Prenumeration av tidskrifterna Nourat och Sápmi görs till alla hälsocentraler i 
länet samt till sjukhusens bibliotek under 2022, till en kostnad av 30 tkr. 
Satsningen görs under 2022 och ska därefter utvärderas innan beslut tas om 
fortsatt prenumeration. 
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3. Samråd: Ansökan från Västerbottens museum, Nationell 
minoritetsfestival 
 
En ny ansökan om bidrag har inkommit från Västerbottens museum för 
anordnande av en nationell minoritetsfestival. Västerbottens museum ansöker 
om 130 000 kronor för genomförande av festivalen våren 2022. Regionen 
beviljade ett bidrag på 100 000 kronor 2020 för festivalen, den blev dock 
inställd pga. pandemin och pengarna betalades tillbaka.  
 
Samrådet diskuterar den nya ansökan på 130 tkr som inkommit, och ställer sig 
positiva till att regionen på nytt beviljar 100 tkr till festivalen.   
 
Beslutsunderlag 

- Ansökan från Västerbottens museum  
 
Beslut 
 
Samrådet ställer sig positiv till att utskottet för funktionshinder och samverkan 
beviljar 100 tkr till Västerbottens museum för anordnande av en Nationell 
minoritetsfestival. 
 
 
 
4. Information: Uppföljning ”Strategi för samisk hälsa”  
 
Laila Daerga, nätverket för samisk hälsa, informerar om att strategin har 
antagits av alla regioner i kunskapsnätverket och att en handlingsplan för 2022-
2023 nu tagits fram i regionen.  
 
Handlingsplanen består av två delar; Mål och aktiviteter för regionerna samt 
Mål och aktiviteter för Kunskapsnätverket för samisk hälsa. 
 
Kunskapsnätverket för samisk hälsa har inte mandat att genomföra aktiviteter 
självständigt inom regionerna, utan arbetet förutsätter samarbetsvilja och 
kunskapsutbyte mellan aktörerna. 
 
Strategi för samisk hälsa har sex prioriterade vårdområden: primärvård, 
vuxenpsykiatri, barn- och ungdomspsykiatri, geriatrik, akut omhändertagande i 
extrem glesbygd samt förebyggande hälsovård. Handlingsplanens mål är, i 
enlighet med Strategi för samisk hälsa, “en kulturanpassad hälso- och sjukvård 
som aktivt bidrar till en god hälsa och en vård på lika villkor för det samiska 
folket i Sverige”. 
 
I regionstyrelsens verksamhetsplan ingår nu att genomföra utbildningar om 
lagstiftning gällande Nationella minoriteter samt samisk hälsa. Förhoppningen 
är att inför 2023 få in fler aktiviteter i regionens verksamhetsplaner utifrån 
framtagen handlingsplan.  
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Beslut: 
 
Framtagen handlingsplan skickas ut till alla i samrådet tillsammans med 
sammanträdesanteckningarna. 
 
 
 
 
5. Information: Beslut om avtal med SANKS 
 
Laila Daerga, nätverket för samisk hälsa, informerar om det avtal som regionen 
nu slutit med SANKS. 
 
Sanks är en vårdinrättning som erbjuder språk- och kulturanpassad vård för 
samer. Ingen motsvarande institution finns i Sverige och avtalet omfattar 
Region Dalarna, Region Jämtland Härjedalen, Region Norrbotten och Region 
Västerbotten.  
 
Sanks erbjuder vård vid sin huvudetablering i Karasjok eller vid någon av sina 
filialer i Norge. Patienterna kan också få vård digitalt. Personer som önskar 
vård hos Sanks ska kontakta sin vård- eller hälsocentral för bedömning. 
 
Avtalet innehåller: 
 Öppenvård och slutenvård för personer med psykisk ohälsa eller 

beroendeproblematik som har behov av Sanks språk- och 
kulturanpassade inriktning. 

 Konsultation och handledning av regionanställd vårdpersonal inom 
primärvård, BUP och vuxenpsykiatri 

 Fortbildning av regionanställd vårdpersonal  
 Auskultation och randning. Randning innebär att läkare och psykologer 

under utbildning kan förlägga en del av sin utbildning hos Sanks. 
 I Region Västerbotten kan läkare i både primärvård och specialistpsykiatri 

utfärda remiss till Sanks. 
 
Avtalet innehåller också kompetenshöjande insatser där Sanks kan bistå 
regionerna med olika typer av utbildning inklusive studiebesök och auskultation 
på Sanks.  
 
 
 
 
6. Satsningen kring MHFA, kommer detta igång efter pandemin? 
 
MHFA (Menthal help first aid) har köpts in i omgångar i regionen. Regionen har 
tillsammans med Kunskapsnätverket försökt utbilda egna instruktörer i länet, 
som i sin tur ska kunna utbilda i MHFA. Detta har gjorts med hjälp av de medel 
som finns inom ramen för statsbidraget.  



 SAMMANTRÄDESANTECKNINGAR 5 (6) 
 Sammanträdesdatum 
Samråd samer 2021-11-22 

Samrådet diskuterar satsningen och Ella-Carin Blind informerar om de  
utbildningsinsatser som genomförs inom ramen för nätverket för samisk hälsa, 
bla kommer en digital halvdagskurs ske i januari. 
 
 
 
 
7. Lägesrapport: arbetet med framtagande av arbets- och 
mötesordning för samråd Samer 
 
En arbetsgrupp har nu bildats och består av följande personer; 
 
Ellacarin Blind-  Svenska samernas riksförbund 
Monica Harr Sandström- Malå sameförening 
Margareta Uttjek- representant för samiska delegationen 
Ulla Barruk Sunna-  Álgguogåthie Umesamisk språkförening 
Aana Edmondson, Saminuorra  
Kenneth Andersson, ordförande 
Sofia Jonsson, sekreterare 
 
Arbetsgruppen kommer ta fram ett förslag på arbets- och mötesordning för 
samrådet, vilken kommer presenteras vid samrådet i februari. 
 
 
8.  Information: vad händer inom området för God och Nära Vård?  
 
Laila Daerga informerar kort om att God och Nära Vård i Södra Lappland har 
fått en ny projektledare, Roland Bång. En viktig fråga i det fortsatta arbetet är 
hur man ska hitta en bra samverkan runt frågor som gäller patientinflytande 
och delaktighet. 
 
 
 
9. Ekonomisk uppföljning av statsbidrag för nationella minoriteter 
 
En ekonomisk redovisning görs av de statsbidrag som finns inom regionen för 
arbetet med nationella minoriteter. 
 
Av redovisningen framgår att det för arbetet med samer finns medel kvar från 
2020 som uppgår till 457 162,13 kr.  
 
Av årets statsbidrag, som uppgår till 250 tkr återstår 185 843 kr.  
 
Beslut:  
 
Informationen är delgiven. Den ekonomiska redovisningen ska fortsättningsvis 
presenteras vid varje samrådsmöte samt skickas ut i kallelsen till samrådet.  
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10. Övriga frågor 
 
Ulla Barruk Sunna informerar om att Svenska Kyrkan kommer att hålla en 
gudstjänst den 24 november kl 14.30, under vilken en offentlig ursäkt kommer 
att uttalas till det samiska folket för Svenska kyrkans historiska övergrepp.   
 
Som ett led i försoningsprocessen pågår också ett arbete med en 
handlingsplan för att följa upp ursäkten i praktisk handling. 
 
 
 
 


