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Mål Tiltak Ansvar Oppfølging Frist/status 
1. Klinisk virksomhet   

1.1 Utvikle nye behandlingsmetoder 
skreddersydd samisk befolkning 

    

1.2 Tilpasse/utvikle 
kartleggingsinstrumenter skreddersydd 
samiske pasienter 

E-læring Opplæring av KFI-verktøyet v/Bup BUP+FoU Jevnlige 
arbeidsmøter 

2022/U.A 

1.3 Øke bruken og videreutvikling av 
nye anvendelsesområdet for digitale 
verktøy i pasientbehandling 

Evaluering av økt bruk av Teams og 
Whereby i pasientbehandling (prosj. NSE) 
 

Alle kliniske 
enheter v/leder 

Holde lederteamet 
informert 

 

1.4 eHelse- Tilpasset samiske brukere    2022 

1.5 Avdekke nye områder for forskning-, 
fag- og tjenesteutvikling til samisk 
befolkning 

Fast deltakelse på SANKS PHV/TSB sitt 
ledermøte «FoU-timen» 
 
 
Årlig Idemyldring med klinikere 

Leder av SANKS 
FoU og leder av 
SANKS PHV/TSB 
 
FoU 

Lederteam og FoU 
 
 
 
FoU 

2022 
 
 
 
2022 

2. Kompetansespredning til pasienter, brukere, pårørende og allmennheten  

2.1 Brukerundersøkelser Gjennomføres hele året 
 
Evaluering hver 6. mnd  
 
Hele somatiske avdeling blir med i 
brukerfornøydhetsundersøkelse 

FoU 
Brukerrådet 
Erfaringskonsulent 
 
 

SANKS FoU+ SANKS 
PHV/TSB 
Lederteam+leder 
spesialistlegesenteret 

2022 

2.2 Samarbeid med brukerutvalg og 
brukerorganisasjon 

Videreføring av pågående møtevirksomhet 
med SANKS brukerråd 
 
 

FoU 
 
 
Turid? 

SANKS FoU 
 

2022 

2.3 Formidling Kortfilmer rettet mot pasienter, brukere og 
pårørende 

Henriette?   



3. Kompetansespredning til helse og omsorgspersonell  

Formidling og undervisning 

Veiledning 

Skreddersydd hospitering 

Innlegg på 
fagdager/seminarer/konferanser og 
kongresser 

Vi imøtekommer alle henvendelser knyttet 
til samisk psykisk helsevern og avhengighet 
 
 
Spre informasjon om kartleggingsverktøy og 
behandlingsmetoder tilpasset Samiske 
pasienter/brukere, utviklet ved SANKS.  

• På egen nettside, sosiale medier.  

• Til andre BUP, DPS 

• Studenter innen helse og omsorg 
 

 

SANKS FoU 
 
 
 
SANKS FoU + 
SANKS PHV/TSB 

SANKS PHV/TSB -
Lederteam 
SANKS FoU 

2022 

4. Kompetansespredning nasjonalt 

Formidling, undervisning og samarbeid 
med nasjonale myndigheter, regionale 
helseforetak, lokale helseforetak, 
fylkeskommune og kommuner 

Vi imøtekommer alle henvendelser knyttet 
til samisk psykisk helsevern og avhengighet. 
 
Ta kontakt med Helse NORD/HOD/Hdir om 
å få SANKS inn i nasjonale utvalg som skal 
utarbeide veiledere, planer, lovforslag m.m. 
 
Spre informasjon om kartleggingsverktøy og 
behandlingsmetoder tilpasset Samiske 
pasienter/brukere, utviklet ved SANKS.  
 
 

FoU Lederteam  
FoU 

2022 

5. Kompetansespredning til forskere og andre kompetansemiljøer 



Formidling, samarbeid og deltakelse i 
regionale/nasjonale/internasjonale 
nettverk 

Vedlikeholde eksisterende 
samarbeidsrelasjoner blant annet i gjennom 
forsker og fagnettverk SANKS. 
 
Deltar med foredrag/poster på nasjonale og 
internasjonale konferanser/kongresser 
 
 

FoU FoU og lederteamet 2022 

6. Forskning og fagutvikling 

6.1 Brukermedvirkning Forskning og fagutvikling skal ha samisk 
brukermedvirkning 
 
Forskningsprosjekter som finansieres av 
SANKS FoU-midler, skal ha kollektivt 
samtykke 
 
Forskningsprosjekter der SANKS ansatte 
deltar i, skal ha kollektivt samtykke 

FoU FoU 2022 

6.2 SANKS forsker og fagnettverk 
formidler planlagte, pågående og 
avsluttede interne og eksterne 
prosjekter 

Kontinuerlige Teams-møter der prosjekt 
presenteres + fysiske samlinger i forhold til 
forskning og fagutvikling. 

FoU FoU 
FoU-styret 
(finansieres av SANKS 
FoU-midler) 

2022 

6.3 Deltakelse i relevante forsker- og 
fagnettverk regional/nasjonalt og 
internasjonalt 

Involvering i prosjekter FoU FoU 2022 

7. Nettverk/samarbeid og intensjonsavtaler – kontinuerlig   

     

8. Tjenesteutvikling 



8.1 Digitale verktøy som hjelpemidler 
for å bidra til økt tilgjengelighet og 
kontinuitet i et helhetlig 
behandlingsforløp 

Tjenesteutvikling  
Etablering av møteromsklient 
Foredrag på lyd/bilde 
Tilrettelegge for lyd/bilde 

 
 
Lederteam  

 
 
Lederteam 

 
 
2022 

8.3 Digitalisering av flere tjenester i 
SANKS rettet mot pasienter og som en 
del av kompetansetjenestefunksjonen 

E-læring 
Produsere undervisningsfilmer 

Lederteam / FoU Lederteam / FoU 2022 

 


