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Bilaga till regionstyrelsens uppföljning
2017 nationella minoriteter (dnr
RS/1284/2017)
Region Jämtland Härjedalen är samisk förvaltningsmyndighet enligt Lagen
om nationella minoriteter och minoritetsspråk (SFS 2009:724). Romer,
sverigefinnar, tornedalingar och judar har enligt samma lag ett grundskydd
som i första hand handlar om information och samråd. Regionen får ett
statsbidrag om 250 000 kr årligen för merkostnader som uppstår på grund
av Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk.
I regionplanen står att ”Den psykiska hälsanhos samerna ska
uppmärksammas och möjligheten att utveckla ett sydsamiskt hälsocentrum
ska tas tillvara.”
I regionstyrelsens verksamhetsplan står att Region Jämtland Härjedalen ska
”utveckla samverkan med Norge, Västerbottens läns landsting och
Norrbottens läns landsting om stärkt psykisk hälsa bland samer”.
Nedan presenteras hur arbetet fortlöper i relation till dessa mål. Generellt
vad gäller samiska frågor gäller att det är svårt att mäta hur arbetet
utvecklas. Detta hänger samman med personuppgiftslagen och det faktum
att vi inte registrerar etnicitet. Det ställer krav på hur vi formulerar mål.
Generellt är måluppfyllelsen ganska god. Det sker en kontinuerlig
progression i frågorna som till stor del hänger samman med ett ökat intresse.
Utvecklingen skulle bli än mer positiv med en tydligare styrning.

Psykisk hälsa bland samer
Med hjälp av nationella stimulansmedel för psykisk hälsa kommer 2-3
samiska MHFA-instruktörer att utbildas. MHFA står för Mental Health First
Aid och är en första hjälpen-utbildning som rör den psykiska hälsan.
Avsikten är att MHFA-instruktörerna, efter avslutad utbildning, ska utbilda
samebyar, sameföreningar och samisk allmänhet i MHFA. Åtgärden har
under en längre tid efterfrågats av regionens samiska samrådsgrupp.
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Instruktörsutbildningen äger rum i november 2017. (Se nedan om avtal med
SANKS.)

Sydsamiskt hälsocentrum
HC Funäsdalen har under våren 2017 inlett ett utvecklingsarbete med målet
att inrätta ett samiskt hälsocentrum. Under våren har en projektledare
arbetat 50% med frågan. Arbetet sker i samverkan med samebyarna i
Härjedalen och Idre samt med SANKS i Norge. SANKS planerar för en
etablering i Röros. Personal från Härjedalens närvårdsområde deltar i
planeringsmöten med anledning av detta.
HC Strömsund har i uppdrag att utveckla hälsocentralen utifrån samiska
behov. Under våren har hälsocentralen försetts med samisk konst och
inredning. En kurator arbetar på del av tjänst (10%) med frågan.
HC Föllinge har fått medel (stimulansmedel inom PV) för ett mindre projekt
som handlar om att förebygga ohälsa bland samer. Genom seminarier och
hälsokontroller vill hälsocentralen sänka trösklarna till vården och förebygga
ohälsa. Fokus ligger på somatisk hälsa, men även psykisk hälsa och
anhörigstöd omfattas.

Samverkan med övriga landsting
Under våren 2017 beviljades Region Jämtland Härjedalen, tillsammans med
Västerbottens läns landsting och (numera) Region Norrbotten, medel från
Socialdepartementet för att under tre års tid etablera ett gemensamt
kunskapsnätverk för samers hälsa. Projektet ska identifiera centrala
vårdverksamheter i relation till samiska patienter; identifiera, samordna och
tillgängliggöra befintlig samiskt kompetens; samt kompetensutveckla
vårdpersonal i relation till samisk kulturförståelse. Projektet ska också ta
fram en gemensam strategi för samers hälsa. Den överenskommelse för
samverkan vad gäller den specifika psykiska hälsan, som undertecknades av
landstingen/regionen i augusti 2016, integreras i projektet.
Region Jämtland Härjedalen har utsett Kerstin Norrbin och Lars Eriksson
till representanter i projektets styrgrupp. En politisk referensgrupp ska också
tillsättas. I övrigt pågår rekrytering av projektledare. Region Jämtland
Härjedalen anställer en regional koordinator på 50% och därutöver
tillkommer medfinansiering motsvarande 50% arbetstid.
Utöver detta samverkar Region Jämtland Härjedalen med Västerbottens
läns landsting inom AXG – Akutsjukvård i extrem glesbygd.
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Samverkan med Norge
Region Jämtland Härjedalen har ett samarbetsavtal med SANKS (Samisk
nasjonalt kompetansesenter psykisk helsevern og rus) i Norge. I januari 2017
utvecklades avtalet så att, utöver läkare inom psykiatrin, även läkare i
primärvården kan remittera patienter till SANKS. En process pågår inom
primärvården för att underlätta detta arbete, i samverkan med SANKS.
Under hösten kommer cirka 12 medarbetare vid BUP att åka på studiebesök
till SANKS.

Övrigt
Under våren hade Estrad Norr stor framgång med den sydsamiska jojkikalen
om Plupp. Jojkikalen visades i första hand för skolelever.
Samtliga hälsocentraler inom samiskt förvaltningsområde (dvs minus Bräcke
och Ragunda) har under våren fått sydsamisk fasadskyltning.
Folktandvårdens väntrum har försetts med samiska barnböcker. Sedan
tidigare har barnhälsovården fått barnböcker på samiska.
2018 är ett samiskt jubileumsår till minne av det första samiska landsmötet
på svensk sida. Detta ägde rum 1918 i Östersund och firas under nästa år
under namnet Staare2018. Region Jämtland Härjedalen bidrar med
500 000kr till arrangemanget som samordnas av Gaaltije. Dessutom har
regiondirektörens ledningsgrupp fattat beslut om ett internt
uppmärksammande under den så kallade jubileumsveckan(6-10/2). Detta
kommer att ske främst genom öppna seminarier med regionens personal
som huvudsaklig målgrupp.
I maj 2017 presenterades minoritetsutredningen, dvs den utredning som har
sett över Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Region
Jämtland Härjedalen är remissinstans.

