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De tjenestetilbudene som hittil har kunne gi spesifikke tjenester til den samiske befolkning er 
Samisk Nasjonalt kompetansesenter psykisk helsevern og rus (SANKS) i Karasjok og deres nasjonale 
team som blant annet har kontorer i Snåsa og Røros. SANKS har et nasjonalt ansvar for oppgaver 
innen forskning, utvikling og kompetanseheving innen psykisk helsevern og rus for den samiske 
befolkning i Norge. SANKS er nå slått sammen med/samlokalisert med spesialistlegesenteret i 
Karasjok og heter nå Sàmi Klinihkka og de jobber for å vidererutvikle tilbudene sine ovenfor den 
samiske befolkning både lokalt og nasjonalt innenfor somatikk og psykisk helsevern og rus samt 
FoU. I tillegg inngår tolketjenese og Læring og mestringssenter (LMS).  

Avstanden til Karasjok (Finnmark) er stor og kan være krevende å reise for pasienter. Det er derfor 
viktig at helsepersonell over hele landet har noe kunnskap om samisk språk og kultur. Samtidig må 
man være klar over at alle trenger individuell tilrettelagt helsehjelp utfra det store mangfoldet som 
også finnes blant samer.  

Sàmi Klinhkka tar imot helsepersonell som vil hospitere der for å få en innblikk i hvordan jobbe 
med samiske pasienter, hva som er viktig å vite, kunne noe om og de tar også imot leger under 
utdanning. 

 

Samisk helseforskning 

Den økende tilveksten av samiske leger og annet samisk helsepersonell har de siste 30 årene ført 
til økt fokus på samenes helse. Per Fuggeli var den første som utførte en helseundersøkelse av den 
samiske befolkning og som var utformet med henblikk på samenes særegne levemåte, kultur og 
levesett (Skoganvarre-undersøkelsen). Siden har det blitt utført helseundersøkelser bl.a. av den 
voksne samiske befolkning i Norge utført av Senter for samisk helseforskning ved Universitetet i 
Tromsø (SAMINOR). Det har blitt utgitt flere publikasjoner og doktorgrader ut fra SAMINOR-
dataene. Det som er spesifikt med disse er at de har inkludert kulturspesifikke spørsmål om 
samenes levekår, kultur og helse. Det har gitt en bredere forståelse av de kulturelle, psykososiale 
og sosioøkonomiske prosesser som påvirker den samiske helsen.  

Det er forsket både innen psykisk helse og somatikk. Geriatri er også et viktig tema. 
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Den samiske befolkningen har status som urfolk og har sin særegne historie, sitt eget språk og sine 
egne tradisjoner, verdier og normer. Samene i dette området er stort sett sørsamer. Det 
sørsamiske området strekker seg fra Saltfjellet i nord til Femunden i sør.  De har sitt eget språk 
som er sørsamisk. Lengre nord snakkes det lulesamisk og nordsamisk. 

 Samene i dag har like stor grad av variasjon i levemåte og kulturelle uttrykk som øvrige befolkning 
- fra det tradisjonelle til det moderne og globale. Gjennom tidene har møtet mellom den samiske 
pasient og hjelpetjenesten ikke vært særlig vellykket, verken for pasient eller helsearbeider. Det 
kommer sannsynlig av samenes opplevelse av undertrykkelse og assimileringspolitikk som har blitt 
drevet av den norske stat. Etter Altasaken og opprettelsen av Sametinget har ting begynt å endre 
seg til det bedre. Den første NOU-en (1995) som viet helse-og sosialtjenester til den samiske 
befolkning i Norge, hadde som målsetting å sikre lik rett til helse- og sosialtjenester uavhengig av 
etnisk tilhørighet. Med dette så man behov for å rekruttering og kompetansebygging. Det 
resulterte i utredning om etnisk medisin ved Universitetet i Tromsø (Senter for samiske studier, 
1999) 

Hittil har den politiske målsettingen vært å gi et kulturelt tilrettelagt tilbud til den samiske 
befolkning innenfor de etablerte tjenestene i stedet for å utvikle tjenester spesifikt for samer. De 
nasjonale helsemyndigheter har nå sett at det trengs en likeverdig helsetjeneste der det samiske 
perspektivet må synliggjøres i helsepolitiske satsinger, nasjonale planer og strategier. Det er derfor 
startet et arbeid i regi av Helse Nord RHF , en oppgave de har fått av Helse-og 
Omsorgsdepartementet, der man skal utarbeide en strategisk og overordnet plan med tiltak som 
fremmer likeverdige spesialisthelsetjenester til den samiske befolkning nasjonalt, innenfor de 
rammer og prinsipper som framgår av nasjonal helse- og sykehusplan (2019). Likeverdige 
helsetjenester forutsetter helsetjenester tilrettelagt samiske pasienters språklige og kulturelle 
bakgrunn. (Dette arbeidet er ikke avsluttet ennå.) 
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Åarjel saemieh 

 Det sørsamiske området strekker seg i dag fra Saltfjellet i nord til Engerdal sør i Norge, fra Arjeplog 
i nord til Dalarna sør i Sverige. Det finnes ingen statistikk på antall sørsamer. I dag regnes trolig 
omkring 4000 personer som sørsamer, en liten befolkning spredt over et stort område. Dette har 
gjort sørsamene ekstra sårbar for fornorsking og press utenifra. Sørsamene har et eget uttrykk i for 
eksempel byggeskikk, næring, religion, språk, musikk, sang, klestradisjoner og bruks- og 
kunsthåndverk. Reindrift er en tradisjonell samisk næring, selv om de fleste sørsamene i dag er 
knyttet til andre næringer. Sørsamene finnes i alle samfunnets funksjoner og lever «vanlige» liv.  

 

Forsker Håkon Hermanstrand sier «Samer har ikke bare drevet reindrift. Tradisjonelt har det vært 
vanlig å tenke at samiske bosettinger er noe som har angått de indre områder av landet. Han har 
undersøkt spor etter sjøsamer langs kysten av Namdalen. Gjennomgang av kirkebøker i 
sammenligning med folketellingen i 1801 viser ifølge forskeren at bare en tredjedel av den samiske 
befolkningen var med i folketellingen. Dette betyr at folketellingen ikke er pålitelig i forhold til den 
samiske befolkningen på kysten, sier han.»  

Saemien sijte skriver «Reindriftsnæringen har tradisjonelt vært en sammenbindende kulturfaktor, 
men i dag finnes det også andre institusjoner som tar vare på og utvikler den sørsamiske kulturen. 
Dette gjelder først og fremst museet Saemien Sijte i Snåsa, språksentre i Snåsa, Røros, Røyrvik og 
Hattfjelldal i Norge og Gaalitije i Östersund i Sverige»  

 

Båatsoe  

 Reindrift er det mange tenker på når det er snakk om samer. I Trøndelag er det 10 
reinbeitedistrikt fordelt på 39 siidaandeler med omtrent 200 reineiere og 14000 rein. Dette er ei 
lita næring som fører en kulturarv videre og dessuten produserer kjøtt som er av det sunneste på 
en økologisk og bærekraftig måte. Reindriftas vilkår er harde – det gjelder rovdyr, vindturbiner og 
andre interesser i reindriftsområdene. Det er store tap til rovdyrene og beiteland forsvinner. Tross 
dette trives reineieren med livet i naturen og arbeidet med reinen. «Det er det som er livet!»  
Ungdommene, både gutter og jenter, står klar til å overta siidaandeler når de blir ledige. Det 
moderne samfunnet gjør at kvinnen i familien ofte arbeider utenfor reindrifta og at ungene er på 
skole. Likevel er reindrifta i stor grad familiebasert. Så sant det er mulig kommer hele familien for å 
arbeide når reinen er i gjerdet, i giedtie som det heter på sørsamisk. Ungene er ikke gamle før de 
får eget reinmerke. Et reinmerke består av ulike snitt på reinens øre i ulike kombinasjoner.  

  



 

5 

 

Åarjelsaemien gïele  

Det sørsamiske språket er ulikt de andre samiske språkene. Språket var i ferd med å forsvinne. Ella 
Holm Bull, Snåsa (1929-2006), samisk lærer og forfatter, var blant dem som gjorde en viktig innsats 
for å redde språket. I dag snakker langt flere sørsamiske barn samisk enn for kort tid tilbake. Både 
Hattfjelldal, Røyrvik, Snåsa og Røros kommune er kommuner hvor sørsamisk og norsk er likestilt. I 
Norge har barn rett til samisk språkopplæring på sin hjemmeskole. På Snåsa er det både sørsamisk 
skole og barnehage – Åarjel-saemiej skuvle og Suaja maanagïerte. Det holdes kurs og opplæring på 
alle nivå. På Nord-universitetet og andre steder utdannes det stadig flere i sørsamisk språk. 
Trøndelag fylke bruker både sørsamisk og norsk i sin kommunikasjon. 

 

Gapta  

Sørsamene har sin egen klesdrakt som i dag brukes mest ved høytidelige anledninger. Tidligere ble 
skinn og pels brukt til klær. I dag brukes mest vadmel og ullklede, men også lettere stoffer. De 
samiske fargene blått, rødt, grønt og gult går igjen. Til dekorering brukes både tinntråd og perler. 
Utførelsen av gapta følger tradisjonene, men gir rom for personlig preg. 

  

Tidligere biskop Tor Singsås skriver i Adresseavisen 
12.12.19 
«… Vi har gjennom alle tider vært to folk som lever 
sammen i dette landet. Ett av folkene har lagt igjen spor,  
mange spor. Det andre folket har satt «usynlige» spor, 
andre spor som ikke er så lett å oppdage. Det har de fått  
lide for. Det samiske folket har vært nødt til å 
argumentere for, og bevise bruksrett til fjell, vidder og 
beiteområder 
for rein som de har levd av i århundrer. De har kjempet 
for rett til eget språk og kultur, tro og spiritualitet …» 
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Duedtie 

Sørsamiske bruks- og pyntegjenstander har en egen formgivning hvor materialene med vakker og 
funksjonell form er viktig. Mye av materialet hentes fra reinen – skinn, sener, horn og bein. Andre 
materialer hentes i naturen – som tre, røtter, rirkuler, bark og never. Materialer som tinntråd og 
glassperler er også brukt. Flere lar seg inspirere til nyutvikling av design og produkter med det 
tradisjonelle som utgangspunkt. 

 

Saemien saevege 

Det samiske flagget er felles for alle samer. Flagget ble godkjent i 1986 og har de samiske fargene. 
Hovedmotivet er hentet fra runebommen og diktet «Biejjien baernie» av sørsamen Anders 
Fjellner. Flagget har en sirkel som er et sol- og månesymbol. Flagget er formgitt av den samiske 
kunstneren Astrid Båhl. 

  



 

7 

 

Saemien åålmegebiejjie  

Samefolkets nasjonaldag, 6. februar, feires på ulike måter. Bakgrunnen for datoen er det første 
samiske landsmøtet som ble holdt i Trondheim 6.februar i 1917. For første gang samlet samer seg 
fra forskjellig land til et stort møte for å ta opp felles saker og problemstillinger. Elsa Laula Renberg 
og Daniel Mortensson var frontfigurer under møtet. Møtet samlet over 100 deltakere. 

«Tråante 2017» var ei stor feiring av 100-årsjubileet for det aller første møtet i 1917. Feiringa 
startet i Tråante – Trondheim med ei uke fylt av arrangement. Fest og farger satte sitt flotte preg 
på byen. Det fortsatte hele året med fokus på kultur, idrett, religion, utdanning, forskning, næring, 
naturressurser og politikk.  

Selv om 100 år hadde gått, er dessverre mange av sakene fortsatt aktuelle. Mye har forandret seg 
til bedre, men fortsatt er det kamper å kjempe.  

  

Av Map by User:Finn Bjorklid; based on – Information given in Maja Dunfjeld's 
book Tjaalehtjimmie, published by the southern sami museum Saemien Sijte in 
2006, CC BY-SA 3.0, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=29995793 
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