SANKS FoU og Finnmarkssykehuset FFS samarbeider om
Fagdager i Lakselv 11. og 12. september 2019

Sted:

Lakselv hotell

Tid:

11. sept. 2019 kl 09.00 – 15.30
12. sept. 2019 kl 08.30 – 15.30

Tema 11. september:




Det samiske perspektiver –hva er det?
Etiske retningslinjer for samisk helseforskning
Innovativ Brukermedvirkning

Tema 12. september:


Fra Idé til prosjekt- workshop

Målgrupper:



Ansatte i Finnmarkssykehuset HF som er interessert i fag, tjeneste og/eller
forskningsprosjekter.
SANKS invitere fra sør- og lule- og nordsamiske områder som er interessert i fag, tjeneste
og/eller forskningsprosjekter

Har du en idé om et lite utviklingsprosjekt, men er ikke helt sikker på om det lar seg gjennomføre. Da
er du den rette personen til å delta på fagdagene.
Du vil få muligheten til å sende inn en kort beskrivelse (max halv A4side) om din idè til Sissel Eriksen. I
retur vil du få tilbakemelding på hvordan din idé kan bli til et prosjekt.
Send inn din idé-beskrivelse til FoU-leder Ann-Karin Furskognes innen 30. august 2019 på e-post: annkarin.furskognes@finnmarkssykehuset.no

Tema 11. september 2019:
Foreleser:
Snefrid Møllersen, Dr. psychol og psykologspesialist
Nasjonalt team og FoU-enheten,
Samisk nasjonalt kompetansetjeneste psykisk helsevern og rus (SANKS)

«Det samisk perspektivet –hva er det?»
Hva er det samiske perspektivet og hvordan inkluderer man dette i
prosjektbeskrivelser? Snefrid Møllersen snakker om hva det samiske perspektivet betyr og hvordan
dette tas med når man skal utarbeide prosjekter som inkluderer samiske temaer.

_____________________________________________________

Foreleser:
Siv Kvernmo, Professor i barne- og ungdomspsykiatri
Norges Arktiske Universitiet UiT,
Institutt for klinisk medisin

«Etiske retningslinjer for samisk helseforskning»
Sametinget har vedtatt «Etiske retningslinjer for samisk helseforskning og
forskning på samisk humant biologisk materialer. Siv Kvernmo redegjør
hvordan retningslinjene påvirker fremtidige forskningsprosjekter på samisk helse.

________________________________________

Foreleser:
Kristin Liabo, Senior Researcher
University of Exeter,
College og Medicine and Health

«Innovativ brukermedvirkning»
Brukermedvirkning i forskning har vært på agendaen i noen år, men det
kan være vanskelig å gjøre ideal til virkelighet. Denne workshopen vil vi
først diskutere hvorfor brukermedvirkning her særlig viktig i helseforskning, og så utforske innovative
verktøy som kan hjelpe samarbeid mellom forskere og brukere. Kristin Liabo vil dele erfaringer fra
brukersamarbeid i Exeter, men først og fremst er dette en praktisk workshop hvor deltagerne får
«prøve ut» forskjellige aspekt ved brukermedvirkning.

Fagdag 12. September 2019:

Foreleser:
Førsteamanuensis Sissel Eriksen,
Norges Arktiske Universitet UiT,
Institutt for Samfunnsvitenskap,
Fakultet for humaniora, samfunnsfag og lærerutdanningen.

«Fra idé til prosjekt - Workshop
En god idé til et forskningsprosjekt kan utvikles i mange retninger, og vi skal teste ut ulike idéer med
prosjekt som mål
Hva er mulig å gjøre, hvor går grensene for hva som er mulig, og hva må en ta hensyn til? Uten god
forberedelse blir det ikke noe prosjekt.

Velkommen!

