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Det har vært lite oppmerksomhet på samiske
perspektiver i norsk sykepleierutdanning. Den samiske
sykepleierutdanningen skal utdanne sykepleiere som gjør
samiske pasienter trygge.
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Arbeidet med en samisk sykepleierutdanning har pågått i samarbeid mellom Sámi
allaskuvla (Samisk høgskole) og UiT Norges arktiske universitet siden 2015. Utviklingen
av utdanningen har støtte i internasjonale konvensjoner og avtaler om urfolks rettigheter
samt nasjonal lovgivning. Prosessen med å utvikle nasjonale retningslinjer for
profesjonsutdanninger innenfor helsefagene satte de samiske perspektivene og
rettighetene på dagsordenen og beredte grunnen for en samisk sykepleierutdanning.

Studier som er utført i nordsamiske områder i Finnmark,
viser at den norske helsetjenesten kan være en utfordring for
samiskspråklige pasienter når de har behov for helsehjelp.

Språklige og kulturelle barrierer oppstår mellom pasientene
og pleierne. Pleierne oppfatter ikke nødvendigvis dette som
et like stort problem som pasientene (1, 2).

Én studie påpeker at noen pasienter føler at det er vanskelig å
snakke med terapeuter om sin psykiske helse i små samfunn
der «alle kjenner alle», og at samisk språk derfor ikke
nødvendigvis er å foretrekke i samtalene med terapeutene
(3).

For at de samiske pasientene skal oppleve at de blir ivaretatt
og får kulturelt tilpassede helsetjenester på sitt eget morsmål,
er det viktig at behovene som blir kommunisert fra samiske
pasienters ståsted, blir kjent og tas på alvor både i helsefaglig
utdanning og i helsetjenesten.

Samiske pasienter i alle aldre skal slippe å bekymre seg over
om de klarer å formidle sine symptomer på en måte som er
tydelig og tilstrekkelig nok til at helsepersonell som
sykepleiere og leger skal forstå og kunne gi riktig hjelp (2).

Arbeidet med å opprette og utvikle en samisk
sykepleierutdanning har pågått i samarbeid mellom Sámi
allaskuvla (Samisk høgskole) og UiT Norges arktiske
universitet (UiT) siden 2015. Sámi allaskuvla, som ble
etablert i 1989, gjennomfører alle utdanningene sine med
studieplaner på samisk og med samiske faglige perspektiver.

Sykepleierutdanning på nordsamisk med vekt på samisk
kultur har vært gjennomført to ganger tidligere på Sámi
allaskuvla, i regi av Høgskolen i Finnmark i 1995 og 1998, samt
én gang i Lakselv.

Utdanningen er et samarbeidsprosjekt



Profesjonsutdanningene som drives av Sámi allaskuvla, har en
egen samisk forskrift eller rammeplan, som
barnehagelærerutdanning og grunnskolelærerutdanning.
Arbeids- og forskningsspråket er nordsamisk.

Det er i denne sammenhengen verdt å merke seg at både
grunnskolelærer- og barnehagelærerutdanningene har hatt
samisk rammeplan siden 2010 og 2013. Utdanningene har
vært etablert ved Sámi allaskuvla over �ere år og har en
selvstendig akkreditering.

Institutt for helse- og omsorgsfag ved UiT har over tid
arbeidet med å opprette et bachelorprogram i sykepleie på
Sámi allaskuvla. Instituttet har utarbeidet �ere søknader om
eksterne midler for både forprosjekt og etablering av selve
utdanningsløpet.

I 2018 ble UiT tildelt 25 full�nansierte studieplasser i revidert
nasjonalbudsjett på eksisterende nasjonale retningslinjer for
bachelor i sykepleie.

I den samme tildelingen �kk Sámi allaskuvla midler til å
etablere en prosjektstilling for å støtte opp om arbeidet med å
utarbeide en samisk sykepleierutdanning. Samarbeidet
mellom de to utdanningsinstitusjonene er på denne måten en
del av �nansieringen av studieplassene.

Samene har eksistert som et folk med eget språk, egne
næringstilpasninger og tradisjoner lenge før etableringen av
nasjonalstatene. Etter grenseoppgangen i 1751 ble samene ett
folk med bosettingsområder i �re land: Norge, Sverige,
Finland og Russland.

Samene har status som urfolk. Urfolk de�neres som «folk
som har bodd i et område før nasjonalstatene ble etablert
og/eller området ble kolonisert, og den samiske delen av
befolkningen er dermed et urfolk» (4).

Samenes status som urfolk er forankret gjennom Norges
rati�sering av ILO-konvensjon nr. 169 om urfolk og
stammefolk i selvstendige stater i 1990 (4). ILO-
konvensjonen anerkjenner behovet for å bevare og utvikle
identitet, språk, kultur og religion.

Sámi allaskuvla etablerte en
prosjektstilling

Bakgrunnen for samisk
sykepleierutdanning



Konvensjonen inneholder bestemmelser om blant annet
landrettigheter, arbeidsliv, opplæring og ikke minst viktige
rettigheter om trygd og helse (4).

Ifølge ILO-konvensjonen (4) skal helsetjenester til
urbefolkninger så langt det er mulig være forankret i
lokalmiljøet. Det innebærer at samene som urfolk har rett til
en helsetjeneste som bygger på deres eget språk og
kulturbakgrunn.

Konvensjonen slår fast at helsetjenesten skal planlegges og
administreres i samarbeid med urbefolkningen, og deriblant
ta hensyn til både sosiale og kulturelle forhold som preger
urfolkets samfunnsliv.

ILO-konvensjonen krever også at tradisjonelle
behandlingspraksiser og forebyggende metoder skal ivaretas
(4).

Urfolksrettigheter innebærer også at samene har rett til
utdanningstilbud som er særlig utviklet for å møte
urbefolkningens behov basert på deres eget språk, kultur og
historie (4, del VI).

Helse- og omsorgstjenesteloven og pasient- og
brukerrettighetsloven fastslår samenes rettigheter som
brukere av helsetjenester (5, 6). Det er eksplisitt slått fast at
«informasjon som formidles til den enkelte pasient eller
bruker, være tilpasset mottakerens individuelle
forutsetninger, som alder, modenhet, erfaring og kultur- og
språkbakgrunn» (6).

I 1995 ble «Plan for helse- og sosialtjenester til den samiske
befolkning i Norge» (7) utarbeidet av et utvalg oppnevnt av
Sosial- og helsedepartementet.

«Samene som urfolk har rett til en helsetjeneste som
bygger på deres eget språk og kulturbakgrunn.»

Utdanningstilbud skal møte
urbefolkningens behov

Samer har rett til en samisk



Tidlig på 2000-tallet fulgte regjeringen opp med en ny
handlingsplan som bygget på planen fra 1995.
Handlingsplanen tar utgangspunkt i de grunnleggende
urbefolkningsrettighetene samene innehar som følge av ILO-
konvensjon nr. 169.

Handlingsplanen 2002–2005 fastslår nok en gang at samene
har rett til en samisk helsetjeneste. Dette utløser en plikt fra
myndighetene til å legge til rette for en slik helsetjeneste (8).

Det overordnede målet med handlingsplanen er å sørge for
likeverdige helse- og sosialtjenester for den samiske
befolkningen.

Utvalget som utarbeidet planen, slo allerede den gangen fast
at helsetjenesten til den samiske befolkningen må innebære
kompetanse hos helsepersonell som bygger på både samisk
språk og kultur.

Sametinget �kk i oppdrag å være pådriver for prosessen samt
en formidler til departementene og regjeringen. Sametinget
ble dermed en premissleverandør for arbeidet med en
helsetjeneste for urbefolkningen (7, 8).

Blix (9) har gjort en kunnskapsoppsummering som
omhandler helse- og omsorgstjenester til den samiske
befolkningen i dag.

Allerede i 1997 presiserte Kvernmo (10) nødvendigheten av å
starte arbeidet med å utvikle og etablere en samisk
helsetjeneste som ivaretar behovene til den samiske
pasienten. I dag kan helsetjenesten oppleves som kulturelt
trygg for de samiske pasientene.

Samer har rett til en samisk
helsetjeneste

«Helsetjenesten til den samiske befolkningen må
innebære kompetanse hos helsepersonell som bygger
på både samisk språk og kultur.»

Helsetjenesten skal være kulturelt trygg
for pasienter



«Kulturelt trygg sykepleie» (culturally safe nursing) er et
begrep som har sin opprinnelse i New Zealand (11). Det
teoretiske grunnlaget for begrepet kulturelt trygg
sykepleie ble formulert som et konsept for sykepleieutøvelse
av to Māori-sykepleiere.

De oppfattet de etablerte sykepleierutdanningene som
kolonialistiske i fremstillingen av synet på sykdommer, helse
og helseutfordringer hos Māori-folket. I tillegg manglet
helsepersonell re�eksjoner rundt kolonialiseringsprosessene.

Derfor ble kulturelt trygg sykepleie etablert som konsept og
rammeplanfestet i sykepleierutdanningene i New Zealand og
noe senere i Australia (11–13).

Begrepet kulturell trygghet strekker seg forbi begreper vi er
mer kjent med, som kultursensitivitet og kulturkompetanse.

Kulturelt trygg sykepleie innebærer at sykepleierne
gjennomgår en re�eksjonsprosess over hvem de er som
sykepleiere med maktposisjon, og hvem de er som
medmenneske i møte med den andre.

I områder som er kolonialisert, vil alle ha erfaringer med
assimileringspolitikkens konsekvenser, enten som
representant fra minoriteten eller majoriteten (14).

Hvilke tanker en har om kolonialisering,
assimileringsprosesser og undertrykking av minoriteter
generelt og globalt, er viktig å re�ektere over som sykepleier.

Det internasjonale sykepleierforbundets (ICN) etiske
retningslinjer stadfester hvilke holdninger sykepleiere skal ha.
Det er et godt grunnlag for selvre�eksjon (15).

Grunnlaget for kulturelt trygg sykepleie til samiske pasienter
skal være fundamentert i en dypere forståelse av urfolks
historie, behov og livsførsel med bakgrunn i kunnskap om og
forståelse for traumatiske hendelser som tidligere
generasjoner har gjennomgått (14).

Sykepleiere må følge etiske
retningslinjer

«Nesten ingen av de norske sykepleierutdanningene
ivaretar samiske perspektiver i utdanningen.»



Det burde vært fundamentert i alle sykepleierutdanninger i
Norge. Pasientenes opplevelse og vurdering av om
helsehjelpen de mottar, er kulturelt trygg, er av den største
betydning og må evalueres ut fra pasientenes perspektiv (16).

I norsk sykepleierutdanning har det frem til nå vært lite
oppmerksomhet på samiske perspektiver. En studie basert på
studieplaner og litteraturlister fra 25 av 26
sykepleierutdanninger i Norge i 2014 viser at nesten ingen av
de norske sykepleierutdanningene ivaretar samiske
perspektiver i utdanningen (17). Det er tankevekkende.

I 2018 etablerte Sámi allaskuvla en arbeidsgruppe for å utrede
behovet for og rekrutteringsgrunnlaget til en samisk
sykepleierutdanning (18). Arbeidsgruppens rapport førte til
viktig oppmerksomhet om rettigheter og behov knyttet til
samiske pasienter og samisk helsetjeneste.

I samme tidsrom var den viktige prosessen om nye nasjonale
retningslinjer for sykepleierutdanning (RETHOS) i gang (19).
Gjennom RETHOS-prosessen stilte Kunnskapsdepartementet
krav om at samiske rettigheter og læringsutbytter knyttet til
Norges urbefolkning skulle stadfestes mer eksplisitt enn
tidligere.

Stadfestelsen i RETHOS-prosessen ble en viktig
anerkjennelse av den samiske befolkningens behov for
samiske helsetjenester.

Samisk sykepleierutdanning skal uteksaminere sykepleiere
som skal ivareta pasienten ut fra samisk språk og
kultur. Utdanningen som ble igangsatt i januar i år, legger
særlig vekt på samiske kultur-, samfunns- og helseforhold og
urfolkskompetanse generelt. Et hovedmål er å utdanne
re�ekterte sykepleiere som er kulturelt trygge i møte med
pasienter og befolkningen.

En egen samisk retningslinje skal utarbeides i år (20). Det er
viktig å understreke at en samisk sykepleierutdanning som
bygger på en egen samisk retningslinje, skal i sin helhet være
basert på retningslinje for sykepleierutdanning, som allerede
er utarbeidet gjennom RETHOS-prosessen.

Stadfestelsen i RETHOS-prosessen var
viktig

Studieplanen må være på samisk



Den skal i tillegg ha forsterkede læringsutbytter som
eksplisitt ivaretar de samiske perspektivene for å sikre at de
ikke på noe tidspunkt kan velges bort.

På sikt er det ønskelig at opptakskravet også blir i henhold til
Sámi allaskuvlas innarbeidede opptakskrav for samisk
språkkompetanse, altså at studentene må beherske samisk
språk for å følge undervisningen, i tillegg til de øvrige
nasjonale opptakskravene til sykepleierutdanning.

Slik vil en kunne sikre at også arbeidsspråket blir samisk. Det
vil fullt ut anerkjenne at utdanningen er samisk, og foregår på
samisk språk i samiske områder.

Studieplanen, som skal være det styrende verktøyet i en
samisk sykepleierutdanning, må også være på samisk språk.
Det vil være sentralt at studieprogrammet skal foregå på
samisk med samiske lærere så langt det er mulig i en
oppbyggings- og utviklingsfase.

Å utvikle et samisk miljø for vitenskapelig ansatte med
samisk språk- og kulturbakgrunn vil ta tid. Et samisk fagmiljø
innenfor sykepleievitenskapen må få anledning til å vokse.

Den overordnede målsettingen med en samisk
sykepleierutdanning er et utdanningsprogram som er helt på
høyde med ordinær norsk eller annen europeisk
sykepleierutdanning som fører til norsk autorisasjon.

Å tildele autorisasjon betinger at alle nasjonale og
internasjonale krav til sykepleierutdanningen overholdes, og
at sluttkompetansen hos kandidater som uteksamineres, er
tilsvarende den ordinære sykepleierutdanningen.

UiT og SA har en felles oppfatning om at å etablere en samisk
sykepleierutdanning er et nødvendig tilsvar på både
internasjonale og nasjonale føringer for en kulturelt trygg og
språklig betinget helsetjeneste for Norges urbefolkning.

«Et samisk fagmiljø innenfor sykepleievitenskapen
må få anledning til å vokse.»
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