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Handlingsplanen synliggjør prioritering og organisering av tiltak for å nå 

kompetansespredningsplanens resultatmål.  

Kompetansespredningsplanens resultatmål 
 Sikre god kunnskap om samisk psykisk helse og rusarbeid i primær- og 

spesialisthelsetjenesten 

 Sikre god kunnskap om samisk psykisk helse og rusarbeid hos brukere, pårørende og 

allmenheten 

 Sikre kunnskap og forutsetninger for nasjonal kompetansespredning 

 Sikre ny kunnskap om psykisk helse og rusproblematikk i den samiske befolkningen 

 Sikre ny kunnskap om kulturtilpassede behandlingstilbud innen psykisk helse og rus 

til den samiske befolkningen 

 Sikre lik nasjonal tilgjengelighet til og kvalitet på behandling av den samiske 

befolkningen 

 Sikre regionalt, nasjonalt, nordisk og/eller internasjonalt samarbeid og 

informasjonsutveksling der det er nødvendig for kompetanseheving og 

kompetansespredning 

 Delta i regionale, nasjonale, nordiske og internasjonale fora som har betydning for 

psykisk helse og rusproblematikk i urfolksbefolkninger 

 Sikre utvikling og bruk av digitale verktøy i pasientbehandling og 

kompetansespredning  

 Sikre kvalitet og merverdi på pasientbehandling og kompetansespredning  

 

Målgruppe 
De prioriterte målgruppene for formidling er: 

 Flere helseregioner  

o Helse Vest 

o Helse Sør-Øst 

o Helse Midt  

 Egen helseregion  

o Helse Nord 

 Universitet og høgskoler 

 Konferanse og seminar 

 

I 2017 skal vi ha et særlig fokus på kompetansespredning til helseregion Vest. Det inkluderer 

primær- og spesialisthelsetjenesten, undervisningsinstitusjoner og andre relevant arenaer i 

regionen. 
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Kunnskapsspredning: Hva slags kunnskap skal videreformidles 
For å kunne måle kunnskapsspredningen i forhold til mål, har tjenesten definert kunnskapen 

inn i  

 Grunnleggende kunnskap   

 Spesialisert kunnskap  

 Forskning 

 

Grunnleggende kunnskap 
Dette er kunnskap som bør formidles/kanaliseres/aktivt distribueres/gjøres tilgengelig og 

forståelig for alle og innbefatter: 

 Informasjon om den nasjonale kompetansetjenesten 

 Den samiske pasienten 

o Rettigheter for samiske pasienter 

o Urfolksrettigheter 

o Kulturforståelse, sensitivitet i møte med samiske pasienter 

o Verdier, holdninger og normer 

 Historisk oversikt 

o Bosetting 

o Språk 

o Næring 

o Tro, religion og åndelighet 

 Fornorskingsprosessen - fakta og konsekvenser 

o Historiske hendelser 

o Konsekvenser i pasientmøtet 

 Historiske traumer 

 Mistillit 

 Underforbruk av tjenester 

o Stigmatisering, marginalisering, rasisme 

 Samisk kulturkompetanse og forståelse 

o Begrepsforståelser; kultur, kulturforståelse, -kunnskap og –kompetanse 

o Identitet og etnisitet 

o Kulturelle koder 

 Kommunikasjon 

o Tverrkulturell kommunikasjon 

o Verbal og nonverbal kommunikasjon 

o Språk 

Grunnleggende kunnskap gjøres tilgjengelig på kompetansetjenestens nettside, digitale 

verktøy, brosjyrer, formidling og undervisning. Grunnleggende kunnskap oppdateres jevnlig.  

Kunnskapsspredning blant annet gjennom digitale nyhetsbrev, e-post, websiden og Facebook.  
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Spesialisert kunnskap 
Dette er kunnskap som er rettet mot klinisk helsepersonell og studenter. Kunnskapen er basert 

på klinisk erfaring og oppdatert forskning innen samisk psykisk helsevern og rus. Her krever 

formidlingen andre og mer interaktive formidlingsrom enn ved generell kunnskap. Den 

spesialiserte kunnskapen som kompetansetjenesten i dag formidler er: 

 Kulturforståelse ved utredning og behandling i barn- og ungdomspsykiatri 

 Kulturforståelse ved utredning og behandling i voksenpsykiatri 

 Kulturforståelse ved utredning og behandling i tverrfaglig spesialisert rusbehandling 

Den spesialiserte kunnskapen gjøres tilgjengelig gjennom undervisning, digitale verktøy, 

formidling og hospitering.  

 

Forskning 
Forskning er vitenskapelige prosjekt som munner ut i ny kunnskap som formidles gjennom 

vitenskapelige artikler. Både forskningsprosjekter og artikler er en viktig del av 

kompetansespredning. Forskningsprosjektene skal være innenfor de rammene som er relevant 

for samisk psykisk helsevern og rus, og skal brukes som døråpner for å formidle kunnskap ut.  

Forskningskanaler for forskningsresultat er konferanser, seminarer, tidsskrifter, bøker og 

media.  
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Mål Kunnskap Målgrupper Tiltak/ Formidling 
 

Ansvar Frist/Status 

 
Økt fokus på pasient 
og pårørende   

 
Grunnleggende  

 
Pasienter  
Pårørende 

 
Utvikle en 
brukerundersøkelse som 
måler pasientens 
behandlingstilfredshet 
 
Ansettelse av 
erfaringskonsulent 
Evaluering fra pårørende 
 
Tilby temabasert 
undervisning 
 
 

 
 
Leder team  
FoU - enheten 

 
UA 

 
Kompetansespredning 

 
Spesialisert 
Grunnleggende 

 
Alle helseregioner 
Primær- og 
spesialisthelsetjenesten 
Undervisningsinstitusjoner 
 
 
 

 

 
Tilpasset undervisning og 
kurs 
  
Grunnleggende kunnskap til 
helseregion vest og sør-øst 
 
Spesialisert kunnskap til 
helseregion midt og nord 
 

 
Grunnleggende 
kunnskap: FoU- 
rådgiver og 
psykologspesialist i 
Nasjonalt team 
 

 
UA 

 
Mer bruk digitale 
verktøy 

 
Grunnleggende 
Spesialisert  
 
 

 
Pasienter 
Pårørende 
Allmenheten  
Alle helseregioner 
Primær- og 
spesialisthelsetjenesten 
Undervisningsinstitusjoner 
 

 
Internundervisningene i 
2017 skal filmes 
 

 
FoU- enheten v/ 
språk- og 
informasjonsrådgiver 
Enhetsledere 
Ansatte som 
underviser 

 
31.12.2017 

Undervisningspakkene i 
kurskatalogen skal filmes i 
2017  

FoU- enheten v/ 
språk- og 
informasjonsrådgiver 
Enhetsledere 
Ansatte som 
underviser 

31.12.2017 

E-læringsprosjektet skal 
ferdigstilles 

Prosjektleder 31.12.2017 

Publisere egenproduserte 
filmer på nettside, YouTube 
og Facebook 
 

Språk- og 
informasjonsrådgiver 

 

Kultur i klinikk skal filmes i 
2017  

BUP (vår) 
VPP (høst) 
FoU - enheten 
 

 

 
Mer systematisk og 
strategisk bruk av 
media som 
formidlingskanal 
 
 

 
Grunnleggende 
Spesialisert 

 
Pasienter 
Pårørende 
Allmenheten 
Alle helseregioner 
Primær- og 
spesialisthelsetjenesten 
Undervisningsinstitusjoner 
 

 
Aktivt informere media om 
vårt arbeid 
 
Skrive kronikk 
 
Debattinnlegg  
 
Nyhetsbrev fra 
kompetansetjenesten 

 
FoU- enheten ved 
informasjons - 
rådgiver 
 
Lederteamet  
 
 

 
Kontinuerlig 
 
 
 
 
 
 
UA 
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Forklaring på forkortelser 
A = Avsluttet 

UA = Under arbeid 

IP = Ikke påbegynt 

BS = Behov for støtte 

FoU = Forskning og utvikling 

BUP = Barn- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk 

VPP = Voksenpsykiatrisk poliklinikk 

 

 
Synliggjøre vår 
kompetanse i samisk 
kulturkunnskap og 
forståelse  

 
Grunnleggende  
Spesialisert 

 
Pasienter 
Pårørende 
Allmenheten 
Alle helseregioner 
Primær- og 
spesialisthelsetjenesten 
Undervisningsinstitusjoner 
 

 
Publisere kurskatalog på 
nettside og Facebook 
 
Spre kurskatalogen på 
naturlige arenaer der 
kompetansetjenesten er 
representert 

 
FoU – enheten 
Lederteam 

 
Kontinuerlig  

 
Veiledning 

  
Alle helseregioner 
Primær og 
spesialistheltetjenesten 
Studenter 
 
 

 
Tilby veiledning med 
særskilt fokus på 
kulturaspektet i utredning 
og behandling av samiske 
pasienter 

 
Enhetsledere 

 

 
Forskning 

 
Spesialisert 

 
Alle helseregioner 

 
Stimulere og tilrettelegge 
for forskningsaktivitet 
 
Aktivt bidra til opprettelse 
av og deltakelse i 
forskernettverk 
 

 
FoU- enheten 
 
Enhetsledere 
 
Forskere 
 
Ph.d.-kandidater 
 
FoU-styret i SANKS 

 
Kontinuerlig  


