
Samisk Nasjonalt Kompetansesenter - psykisk helsevern (SANKS) 

PROTOKOLL FRA MØTE I FoU-STYRET I SANKS 
3. mai 2011 kl. 08:30 – 15:30 

SANKS, Lakselv 
 
 
Til stede: Tore Sørlie 

 Svanhild Andersen 
 Else Målfrid Boine 
 Ann Ragnhild Broderstad 
 Torunn Hamran 
  

Fra administrasjonen møtte:  
Vigdis Stordahl, FoU-leder 
Grete Tørres, FoU-konsulent 

 
 

Sak 01/2011 Godkjenning av innkalling og dagsorden 
 
Dagsorden  Sak 01/2011  Godkjenning av innkalling og dagsorden 

Sak 02/2011 Valg av leder og nestleder 
Sak 03/2011 Om støtte til doktorgradsprosjekter m.m. 
Sak 04/2011  Behandling av regnskap og rapporter for midler brukt i 
2010 
Sak 05/2011  Behandling av søknader for 2011 – 2. gangs utlysning 
Sak 06/2011  Utlysning av midler for 2012 – Satsingsområder, 

søknadsfrist og møtedato 
Sak 07/2011 Eventuelt 
 

Vedtak: 
Innkalling og dagsorden enstemmig godkjent. 
 

Sak 02/2011 Valg av leder og nestleder 
 
Vedtak: 
Tore Sørlie enstemmig valgt til leder og Svanhild Andersen enstemmig valgt til 
nestleder. 
 

Sak 03/2011 Om støtte til doktorgradsprosjekter m.m.  
 
Vedtak: 
FoU-styrets midler skal primært gå til prosjektutvikling og til forsknings- og 
utviklingsprosjekter. Det kan ikke gis garantier for prosjektstøtte ut over 
bevilgningsåret. Innenfor de gitte økonomiske rammer kan styret eventuelt støtte ett 
PhD-prosjekt tilsvarende rundsum på kr 825 000 (2011). Ved senere søknader om 
støtte til samme prosjekt må det dokumenteres at man har søkt andre relevante 
finansieringskilder. 



Sak 04/2011 Behandling av rapport og regnskap for midler 
brukt i 2010 
 
Habilitet: 
Tore Sørlie er inhabil i forhold til g) og h) i sak 04/2011. 
 
a) Rapport/regnskap vedr. søknad 08 2009 fra Jens Ivar Nergård, Institutt for 

pedagogikk og læringsfag, Universitetet i Tromsø 
Tildelt kr 64 000 til ”Økologi og psykologi. Grunnlaget for en samisk psykiatri” i 2009. 
Regnskap for kr 9 502,50 godkjent for 2009, resterende overført til 2010. 
Foreliggende regnskap viser et forbruk i 2010 på kr 9 938,00. Restmidler godkjent 
overført til 2011. 
 
Vedtak: 
Regnskapet for 2010 enstemmig godkjent. 
 
b) Rapport/regnskap vedr. søknad 10 2009 fra Oddbjørn Stenberg, Høgskolen i 

Finnmark 
Tildelt kr 500 000 til prosjektet ”Vold blant jenter i Finnmark i et kulturelt perspektiv. 
Mestring, resiliens og helsefremmende faktorer i møte med vold og traumatisk 
stress” i 2009. Kr 100 000 ble godkjent overført til 2010. Regnskap for midler brukt i 
2009 ble ikke godkjent. FoU-styret har nå behandlet regnskap for hele bevilgningen. 
 
Vedtak: 
Regnskapet enstemmig godkjent. Statusrapporten tas til etterretning. 
 
c) Rapport/regnskap vedr. søknad 01 2010 fra Anne Silviken, Senter for 

samisk helseforskning 
Tildelt kr 335 000 til til delfinansiering av PhD-prosjektet ”Etterlatte ved brå død i 
Nord-Norge. Erfaringer med hjelpeapparatet og mestring i et kulturelt perspektiv”. 
 
Vedtak: 
Regnskap og rapport enstemmig godkjent. 
 
d) Rapport/regnskap vedr. søknad 05 2010 fra Anne Lene Turi, Universitetet i 

Tromsø 
Tildelt kr 30 000 til forlengelse av doktorgradsprosjektet ”Internaliseringssymptomer 
hos samiske og ikke-samiske ungdommer i Nord-Norge - forekomst og 
symptomutforming” 
 
Vedtak: 
Regnskap og rapport enstemmig godkjent. 
 
e) Rapport/regnskap vedr. søknad 06 2010 fra Margrethe Bals, Universitetet i 

Tromsø 
Tildelt kr 30 000 til forlengelse av doktorgradsprosjektet ”Risiko- og 
beskyttelsesfaktorer for internaliseringsvansker hos samiske og ikke-samiske 
ungdommer i Nord Norge”. 
 
Vedtak: 
Regnskap og rapport enstemmig godkjent. 
 



f) Rapport/regnskap vedr. søknad 11 2010 fra Anni Margaret Henriksen, Sør-
Tromsøya sykehjem 

Tildelt inntil kr 184 200 til doktorgradsprosjektet ”Folkelige forestillinger om sykdom 
og helbredelse – i et skole og folkemedisinsk perspektiv”. 
 
Vedtak: 
Regnskap og rapport enstemmig godkjent. 
 
g) Rapport/regnskap vedr. søknad 12 2010 fra Tore Sørlie, Universitetet i 

Tromsø 
Tildelt kr 663 000 til ”Brukerundersøkelse i SANKS med særlig vekt på fornøydhet 
med kulturell tilpasning av tjenestetilbudet til samiske brukere”. 
 
Vedtak: 
Regnskap og rapport for fire måneder enstemmig godkjent. 
 
h) Rapport/regnskap vedr. søknad 14 2010 fra Tore Sørlie, Universitetet i 

Tromsø 
Tildelt basislønn til forsker i et år til ”SENSICAM: En Kultur og CAM-Sensitiv 
Psykiatrisk behandlingstilnærming”. 
 
Vedtak: 
Regnskap og rapport enstemmig godkjent. 
 

Sak 05/2011 Behandling av søknader for 2011 – 2. gangs 
utlysning 
 

Habilitet 
Ann Ragnhild Broderstad er inhabil i forhold til søknad 15 2011. 
Torunn Hamran er inhabil i forhold til søknad 19 2011. 
Tore Sørlie er inhabil i forhold til søknad 20 2011. 
Vigdis Stordahl var ikke til stede under behandling av søknadene 15 2011 og 20 
2011. 
 
Søknad 15 2011 
Søknad om kr 39 200 fra Vigdis Stordahl, FoU-avdelingen, SANKS til Ph.d-kurs 
i forbindelse med prosjektet ”Kulturkompetanse i samisk psykisk helsevern” 
 
Vedtak: 
Dersom annen finansiering ikke skaffes til veie, vil FoU-styret dekke utgifter til 
studieavgift, reise og opphold med inntil kr 39 200. 
 
Søknad 16 2011 
Søknad om kr 244 397,50 fra Snefrid Møllersen, Akutteamet, SANKS til 
prosjektutvikling: 
”En undersøkelse av faktorer som påvirker den psykiske helse til 
reindriftsutøvere i Norge” 
 
Vedtak: 
Prosjektet tildeles kr 244 400 i henhold til vedlagte budsjett. 
 



Søknad 17 2011 
Søknad om kr 355 000 fra Fred Andersen,  Árran Lulesamisk senter til 
delfinansiering  av forprosjektet ”Kartlegging av psykososiale traumer og 
stressreaksjoner i den samiske befolkning på tvers av generasjoner” 
 
Vedtak: 
Søknaden avslås. 
 
Søknad 18 2011 
Søknad om kr 105 000 fra Torhild Viste, Viken senter, Bardu til delfinansiering 
av konferanse for helsepersonell ”Møte mellom samisk kultur og psykisk 
helsevern” 
 
Vedtak: 
Søknaden avslås. 
 
Søknad 19 2011 
Søknad om kr 117 000 fra Randi Nymo, Høgskolen i Narvik til frikjøp for å 
skrive artikkelen ”Natur og landskap som samhandlende ”aktører” når helse 
og velvære trues” 
 
Vedtak: 
Søknaden avslås. 
 
Søknad 20 2011 
Søknad om kr 512 500 fra Anne Cecilie Jávo, SANKS til doktorgradsprosjektet 
”Depresjon og kultur: En kvalitativ undersøkelse av sykdomsfortellinger blant 
samiske og norske deprimerte pasienter” 
 
Vedtak: 
Prosjektet tildeles kr 412 500 i rundsumsbevilgning til doktorgradsprosjekt for et halvt 
år, samt kr 50 000 til ekstra driftsutgifter. 
 
Søknad 21 2011 
Søknad om kr 515 000 fra Vegard Nergård, Institutt for Ingeniørvitenskap og 
sikkerhet, Tromsø til prosjektutvikling/feltarbeid: ”Familietone og 
olmmáiduvvat – kulturelle markører i samisk oppvekst og sosialisering” 
 
Vedtak: 
Søknaden taes ikke opp til behandling da den ikke er undertegnet, verken av 
prosjektleder eller ansvarlig institusjon. 
 
Søknad 22 2011 
Søknad om kr 237 000 fra Anni Margaret Henriksen, Sør-Tromsøya sykehjem til 
doktorgradsprosjektet ”Folkelige forestillinger om sykdom og helbredelse- i et 
skole og folkemedisinsk perspektiv” 
 
Vedtak:  
Søknaden avslås. 
 

Sak 06/2011 Utlysning av midler for 2012 – Satsingsområder, 
  søknadsfrist og møtedato 
 
Vedtak: 



Søknadsfrist 1. november 2011. Søknadene behandles i møte 22. november 2011. 
Utlysningstekst fra i år benyttes. 
 

Sak 07/2011 Eventuelt 
 
Ingen saker. 

 
Tore Sørlie (sign)  Svanhild Andersen (sign) Else Målfrid Boine (sign) Ann Ragnhild Broderstad (sign) Torunn Hamran (sign) 
   

 


