
 

  

Protokoll fra møte, FoU- styret i SANKS, Finnmarkssykehuset HF 
 
Dato: 21.februar 2019, 09:00 –15.00  
Sted: UNN, på PET-senteret i Tromsø 

 
 

Styremedlem FoU- enheten 

Tilstede Tilstede 

Anne Lene Dimpas (via skype) Ann-Karin Furskognes 

Marianne Trondsen Reidun Boine 

Merete Saus  

Mette Kjær  

Piere Bergkvist  

Per Axelsson  

Ketil Lenert Hansen  

 

01 / 2019 Godkjenning av innkalling og saksliste 

 01/2019 Godkjenning av innkalling og saksliste 
02/2019 Konstituering av FoU-styret 
03/2019 Behandling av rapport og regnskap 
04/2019 Behandling av søknader 2019: 2. gangs utlysning 
05/2019 Utlysning av FoU-midler for 2019 
06/2019 Eventuelt 
 
Vedtak:  
Innkalling og saksliste godkjent, med 5 saker til eventuelt.  
 

02 / 2019 Konstituering av FoU-styret 

 Medlemmer og varamedlemmer er oppnevnt av leder for SANKS for en 
periode på to år.  Styret konstituerer seg selv.  
 
Vedtak:  
Leder: Marianne Trondsen 
Nestleder: Merete Saus 
Det foreslås at varamedlemmer innkalles til møte i følgende rekkefølge: 

1. Ingunn Skre 
2. Astrid Eriksen 

Øvrige varamedlemmer innkalles i unummerert rekkefølge, med unntak av 
Elen Ravna som er oppnevnt som personlig vara for brukerrepresentant 
Piere Bergkvist. 
  
Sakspapirer skal alltid sendes til første vararepresentant. 
 



  
 

 

 

03/ 2019  Behandling av rapport og regnskap 

S-01 2017 Rapport og regnskap fra Anne Silviken, SANKS. «Betydningen av kulturelle 
aspekter ved hjelpetilbudet sett fra terapeuters og samiske pasienters 
synsvinkel (Kulturkompetanse i psykisk helsevern til samiske pasienter). 
 
Vedtak:  
Rapport og regnskap godkjennes. 
Ubrukte prosjektmidler kr. 24 921 tilbakeføres SANKS FoU-fond. 
 

S-05 2017 Rapport og regnskap fra Anne Silviken, SANKS. «Stories about life and death 
– Exploring the bereaved person`s narratives as a way to understand suicide 
among young Sámi men» (SALAD-prosjektet). 
 
Vedtak:  
Rapport og regnskap godkjennes. 
 

S-02 2018 Rapport og regnskap fra Anne Silviken, SANKS. «Når krenkelser går i arv» - 
Sammenhengen mellom helse, tap og resiliens blant samer i sørsamisk 
område i Norge og Sverige.  
 
Vedtak:  
Rapport og regnskap godkjennes. 
Ubrukte prosjektmidler kr. 23 429,65 tilbakeføres SANKS FoU-fond.  
 

S-06 2017 
og 12 2017  

Rapport og regnskap fra Anna Rita Spein, SANKS, SHF, UNN. «NordTro» 
Sammenhengen mellom religiøs bakgrunn og egen religiøsitet og mental 
helse, rusmiddelavhengighet og bruk av helsetjenester i en multietnisk 
populasjon i Nord-Norge» 
 
Vedtak:  
Rapport og regnskap godkjennes. 
 

Sak 14/2017 Rapport og regnskap fra SANKS FoU-enhet. Forskning og fagnettverk. 
 
Merknad:  
Ann-Karin Furskognes er inhabil, forlot rommet under behandling av 
søknaden.  
 
Vedtak:  
Rapport og regnskap godkjennes.  
 
 

04 / 2019 Behandling av søknader 2019; 2 gangs utlysning 



  
 

 

 

Søknad 
7/2019 
 

Søknad om kr. 318 221 fra Rita Sørly, Norut til prosjektet 
«Brukermedvirkning i samiske perspektiver og kontekst».  
 
Vedtak:  
Behandlingen er utsatt.  Søker bes med dette å ettersende revidert søknad, 
protokoll og budsjett for 2019, samt oppdatert årsrapport og regnskap pr 
31.12.18 innen 15.03.19, for mulighet til utsatt behandling av søknaden. 
Beslutningen ble tatt basert på avstemming, med 5 mot 1 stemme.   
 
 

Søknad 
8/2019 

Søknad om kr. 386 000 fra Marit Myrvoll, SANKS til prosjektutvikling med 
tittel «Vold og overgrep i samiske samfunn». Målet er å utvikle et protokoll 
for et forskningsprosjekt hvor hensikten er å få bedre forståelse av vold og 
overgrep i samiske samfunn.  
 
Merknader: 
Ann-Karin Furskognes og Per Axelsson er inhabile, de forlot rommet under 
behandling av søknaden.  
 
Vedtak:  
FoU-styret er kjent med at dette prosjektet nylig (2019) har fått innvilget kr. 
250 000 fra Helse Nord. FoU-styret støtter prosjektet med driftsutgifter (kr. 
66 000,-) og honorarer til brukerrepresentant (kr. 8500,-), dvs. til sammen kr. 
74 500,-.  
 

Søknad 
9/2019 

Søknad om kr. 283 565 fra Ann-Karin Furskognes, SANKS til drift av «SANKS 
forsker og fagnettverk» for 2019.  
 
Merknader: 
Ann-Karin Furskognes er inhabil, forlot rommet under behandling av 
søknaden.  
 
Vedtak:  
Søknaden innvilges.  
 

Søknad 
10/2019  

Søknad om kr. 692 300 fra Ingvild Åmot, Dronning Mauds Minnes Høgskole 
til prosjektet «Samiske barnehager som helsefremmende arena. 
Barnehagens styrking av psykososialt oppvekstmiljø for nord-, sør- og 
lulesamiske 4-6 åringer». 
 
Vedtak 
Delvis omsøkt beløp, kroner 602 400,-, innvilges dersom FoU-styret 
godkjenner notatet som det bes om under merknader. 
 



  
 

 

 

Søknad 
11/2019 
 

Søknad om kr. 162 750 fra Anne Silviken, SANKS om startstipend til «Brå død 
i sørsamisk område – etterlattes erfaringer med hjelpeapparatet og sorg i et 
kulturelt perspektiv».  
 
Vedtak: 
Søknaden innvilges. 
 

05/ 2019 Utlysning av FoU-midler for 2019 

 Utlysningstekst for 2019:  
Ved tildelingen av FoU-midler for 2019 vil følgende prioriteres:  

 Traumer som følge av assimilering/kolonisering   

 Barn og unges trivsel og oppvekstsvilkår  

 Helsetjenester tilpasset samisk befolkning (f.eks. e-helse, 
samhandling, tiltaksutvikling, primærnæring/ reindrift)  

 Brukermedvirkning 

 Sør- og lulesamiske forhold  

 Samisk folkehelse, forebygging og intervensjonsforskning 

Det gis ikke støtte til ren kvalitetssikring, oversettinger eller frittstående 
reiser. De som mottar midler forplikter å presentere prosjektet, formidle 
resultatene av arbeidet på seminarer/konferanser samt ønskelig i SANKS sitt 
forsker- og fagnettverk. I søknaden må det framlegges plan for hvordan 
resultatene skal publiseres (rapport, artikler e.l.). Tilskuddet forutsetter at 
SANKS krediteres som finansieringskilde ved publisering og formidling. 

 
Vedtak:  
Utlysningstekst ved tildeling av FoU-midler for 2020: FoU-styret går inn for å 
ha samme satsningsområder som i 2019. 
Utlysningsdato 02.09.19 
Søknadsfrist 31.10.19 kl. 12:00 
Møtetid: I nov.2019 kl. 09.00 – 15.00 
Møtested: Tromsø 
 

06 / 2019 Eventuelt 

 Klargjøring av inhabilitet 
Styret drøftet behovet for å klargjøre retningslinjer for inhabilitet som f.eks. 
oppstår når styret behandler søknader fra SANKS forsker- og fagnettverk, 
søknader fra SANKS, søknader med store nettverk der noen i styret har 
tilknytning til en person som har en perifer rolle i prosjektet.  
 
Drøftingssak uten formelt vedtak: 



  
 

 

 

I diskusjonen ble det enighet om følgende: 
- Finnmarkssykehuset har retningslinjer for inhabilitet (RL6062) som 

kan brukes som utgangspunkt ved vurdering av inhabilitet. Dette kan 
sees i sammenheng med retningslinjene ved UiT Norges arktiske 
universitet. 

- Automatisk inhabilitet følges. 
- Inhabilitet er utfordrende når det gjelder skjønn. I tvilstilfeller kan 

medlemmer drøfte sin inhabilitet sammen i styret. 
- FoU styret kan behandle SANKS forsker- og fagnettverk uten at noen 

behøver å melde seg inhabil. 
 

 Standardisering av lønn til søkere av FoU-midler 
Det er et stort økonomisk spenn i hva det søkes om angående lønnsmidler 
og det bør klargjøres retningslinjer for dette. Det gjelder for eksempel om 
forskningsmidlene skal dekke «overhead». 
 
Vedtak: 
FoU- administrasjonen undersøker Helse Nords retningslinjer for tildeling av 
lønnsmidler til forskningsprosjekter og legger frem drøftingsgrunnlag på 
neste FoU-styremøte om det er hensiktsmessig at SANKS FoU-fond skal følge 
tilsvarende retningslinjer. Det kan innebære at Søknadsveileder Forsknings- 
og utviklingsmidler fra SANKS FoU-fond må revideres.  
 

 Deltakelse på Skype på FoU styremøter 
Det ble drøftet hvordan utgifter til FoU-styremøter kan reduseres som et 
bidrag til reduksjon av kostnader ved SANKS og Finnmarkssykehuset, for 
eksempel med deltakelse på Skype. 
 
Drøftingssak uten formelt vedtak: 
FoU-styret ønsker primært at heldags styremøter gjennomføres fysisk, men 
at det er mulighet for å delta på Skype dersom det er ønskelig eller 
nødvendig. Styret ønsker imidlertid å være behjelpelig med å finne billigere 
alternativer til møtested, for å redusere kostnader. Det legges opp til at gratis 
møterom ved UNN, UiT og RKBU benyttes dersom de er ledig. 
 

 Formaliakrav til søknadsskjema  
FoU-enheten har utarbeidet forslag til formaliakrav som FoU-styret ønsker å 
bruke. Denne benyttes inntil det utarbeides et elektronisk søknadsskjema. 
Det er ønskelig at et slikt skjema legges nært opp til Helse Nords skjema. Det 
må videre komme tydelig fram i Søknadsveileder at dersom formaliakrav ikke 
oppfylles, kan det innebære at søknaden ikke behandles.  
 
Det viser seg at CV-er i de fleste søknadene er lengre enn det formelle kravet 
som gis i veileder, og FoU-styret drøftet om kravene er for strenge. Styret 



  
 

 

 

anser CV som viktig informasjon i vurdering av søknadene, og at sideantall 
for CV bør utvides. 
 
Vedtak: 
Veilederen endres til at sideantall for CV økes fra 1 til 2 sider, men ikke skal 
overstige to A4 sider. 
 

 


