
Protokoll fra møte, FoU- styret i SANKS, Finnmarkssykehuset HF

Dato: 22.november 2017, 09:00 – 14:45
Sted: Tromsø

Styremedlem FoU- enheten

Tilstede Tilstede

Anne Lene Dimpas Ann-Karin Furskognes

Marianne Trondsen Johanna Unga

Merete Saus Renathe Simonsen

Mette Kjær

Piere Bergqvist

Per Axelsson

Torunn Hamran (vara for Siv Kvernmo)
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14/2017 Forskningsnettverk
15/2017 Eventuelt

Vedtak: 
Godkjent, med 2 saker til eventuelt 

11 / 2017 Behandling av søknad om overføring av midler

Søknad 
01/2017

Søknad om overføring av kr 27 121 fra Anne Silviken, SANKS, 
Finnmarkssykehuset HF til prosjektet «Betydningen av kulturelle aspekter 
ved hjelpetilbudet sett fra terapeuters og samiske pasienters synsvinkel»

Vedtak:
Innvilget 

Søknad 
05/2017

Søknad om overføring av kr 296 600 fra Anne Silviken, SANKS, 
Finnmarkssykehuset HF til prosjektet «Stories about life and death –
Exploring the bereaved person’s narratives as a way to understand suicide 
among young Sámi men» 

Vedtak:
Innvilget



Søknad 
06/2017 og 
12/2017

Søknad om overføring av midler fra Anne Rita Spein, UiT/Unn til 
prosjektet «NordTRO: Sammenhengen mellom religiøs bakgrunn og egen 
religiøsitet og mental helse, rusmiddelavhengighet og bruk av 
helsetjenester i en multietnisk populasjon i Nord-Norge» 

Vedtak:
Det bes om at søker sender inn regnskap for 2017 og bekreftelse fra 
prosjektleder, søknaden vil bli behandlet etter mottatt dokumentasjon.

12 / 2017 Behandling av tilbakeføring av midler

Søknad 
11/2017

Søknad om tilbakeføring av kr 341 683 fra Ann-Karin Furskognes, FoU-
enheten, SANKS, Finnmarkssykehuset HF til prosjektet «E-SANKS. Utvikle 
og implementering av ehelse i SANKS – et verktøy til økt 
brukermedvirkning og bedre kontinuitet i behandlingsforløp.»

Merknad:
Ann-Karin Furskognes er inhabil, forlot rommet under behandling

Vedtak:
Innvilges 

13 / 2017 Behandling av søknader 2018

Søknad 
01/2018

Søknad om kr 629 500 fra Christian Moltu, Helse Førde/Psykiatrisk klinikk 
til prosjektet «NORSE – Klinisk tilbakemelding om rutinemessig 
utkommemåling (ROM) innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert 
rusbehandling» 

Merknader: 
Ann-Karin Furskognes er inhabil, forlot rommet under behandling

Vedtak: 
Innvilges ikke

Søknad 
02/2018

Søknad om kr 192 648 fra Anne Silviken, SANKS, Finnmarkssykehuset HF 
til prosjektet «Når krenkelser går i arv – Sammenheng mellom helse, tap 
og resiliens blant samer i sørsamisk område i Norge og Sverige»

Merknader: 

Vedtak: 
Innvilges 

Søknad 
03/2018

Søknad om kr 187 000 fra Anne-Lise Johnsen Swart, Avd. rus- og 
avhengighetsbehandling ved klinikk psykisk helse og avhengighet, Ullevål 
sykehus til prosjektet «Den samiske pasientens møte med TSB – Oslo» 



Merknader:

Vedtak: 
Innvilges ikke 

Søknad 
04/2018

Søknad om kr 1 004 000 fra Anne Rita Spein, Klinikk psykisk helsevern og 
rus, Finnmarkssykehuset HF til prosjektet «NordTRO: Sammenhengen 
mellom religiøs bakgrunn/identitet/aktivitet og selvmordsatferd, 
rusmiddelbruk/avhengighet og bruk av helsetjenester i en multietnisk 
populasjon i Nord-Norge»

Merknader:

Vedtak:
Innvilges ikke

Søknad 
05/2018

Søknad om kr 381 850 fra Cecilie Javo, SANKS, Finnmarkssykehuset HF til 
prosjektet «Psykological distress and associated risk- and etnocultural
factors among Sámi adults in Norway: Data from population-based survey 
SAMINOR 1 and SAMINOR 2»

Merknader:

Vedtak: 
Innvilges ikke 

Søknad 
06/2018

Søknad om kr 1 039 000 fra Lars Lien, DPS Øst, Finnmarkssykehuset HF, til 
prosjektet «Fremmer kulturformuleringsintervjuet i DSM-5 kultursensitiv 
og pasientsentrert poliklinisk behandler? En kvalitativ studie basert på 
pasienters og behandleres erfaringer fra en voksenpsykiatrisk poliklinikk» 

Merknader:
Merete Saus er inhabil, forlot rommet under behandling

Vedtak:
Innvilges ikke

14 /2017 Forskningsnettverk

FoU-enheten fikk i oppdrag å utrede kostnad og form på forskernettverk 
til FoU-styremøte i november 2017. 

Antall treffer: 1 gang pr. måned, 2 ganger i året fysisk
Kostnader til 2 fysisk treff i 2018: 262 200 kr



SANKS FoU- enheten får ansvar for gjennomføring av forskernettverk. 
Innspill fra styret skal tas med i utforming av innhold.

Vedtak: 
Støttes i et flerårig perspektiv, det forventer årlig rapportering og søknad 
med regnskap og budsjett. 

15 / 2017 Eventuelt 

Andregangs utlysning av FoU- midler 2018
Dersom man ønsker en andregangs utlysning, forslag utlysningsdato: 
02.01.2018 med søknadsfrist 01.02.2018. 

Vedtak: 
2. gangs utlysning 2. januar 2018, søknadsfrist 23. februar 12:00. 

Styremøte våren 2018
1.februar 2018 er rapporteringsfrist for søknader tildelt midler i 2017. 

Forslag på styreseminar og styremøte i Karasjok uke 8, 20. – 21. februar. 

Vedtak:
Styreseminar og styremøte i Karasjok uke 11. Reise til Karasjok 12. mars og 
hjemreise ettermiddag 14. mars. 


