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Kompetansespredningsplanen er gjeldende for kompetansetjenesten i Samisk nasjonal 

kompetansetjeneste – psykisk helsevern og rus (SANKS). Kompetansespredningsplanen synliggjør 

organiseringen av kompetansespredningsarbeidet, -tiltakene, virkemidlene og metodene overfor de 

ulike målgruppene.  

 

Kompetansetjenestens innhold 
Samisk nasjonal kompetansetjeneste – psykisk helsevern og rus (SANKS) ble i 2014 godkjent som 

nasjonal kompetansetjeneste i henhold til «Forskrift om godkjenning av sykehus m.m.».  

Visjonen for kompetansetjenesten i SANKS er å bidra til at den samiske befolkningen får et 

likeverdig tilbud innen psykisk helse og rusarbeid.  

Kompetansetjenesten skal bygge opp og formidle kompetanse innen psykisk helsevern og rus når 

det gjelder samiske pasienters særskilte behov for kultursensitiv diagnostikk og kulturelt 

tilrettelagde behandlingstilbud. Det er et mål at kompetansen skal gi økt kvalitet og pasientsikkerhet 

for samiske pasienter i et helhetlig behandlingsforløp, og bidra til å hindre «drop-out».  

Kompetansetjenesten omfatter forsknings- og fagutviklingsvirksomhet, oppbygging og deltakelse i 

forskningsnettverk, spredning av forskningsresultater, undervisning, veiledning og rådgivning. 

Målgruppen er helsepersonell i primær- og spesialisthelsetjenesten, brukere, pårørende og 

allmenheten. 

Kompetansetjenesten har som mål å bygge opp kompetansen i alle helseregioner for å sikre bedre 

kvalitet og at det etableres faglige nettverk som på sikt kan overta og videreføre dette arbeidet lokalt.  

Kompetansetjenesten er lokalisert til Finnmarkssykehuset HF. 

 

Metode  
For å identifisere behov og veilede vårt innsatsområde for kompetansespredning benytter vi 

følgende metoder: 

 Innhenting av oversikt over behandlingstilbud og behandlingspraksis for samiske pasienter 

med psykisk helse og rusproblematikk i alle helseregioner 

 Jevnlig kontakt med utdanningsinstitusjoner  

 Tilbakemelding og aktiv innhenting av informasjon fra brukere og brukerutvalg 

 Kontakt med helsepersonell på ulike arenaer 

 Trafikkstatistikk fra egen nettside og sosiale media 

 Aktiv oppfølging av media og tidligere aktiviteter 

 

Mål 
Nå ut til pasienter, pårørende, fagpersoner, samarbeidspartnere og allmenheten i alle helseregioner 

med vår kunnskap om samisk psykisk helse og rusarbeid. 
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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 forutsetningen 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 urfolksbefolkning (samisk) 

 Sikre utvikling og bruk av digitale verktøy i pasientbehandling og kompetansespredning  

 Sikre kvalitet og merverdi på pasientbehandling og kompetansespredning  

 

Eksterne kompetansespredningsarenaer 

 Undervisning på universitet og høgskoler 

 Formidling til primær- og spesialisthelsetjenesten 

 Offentlige og private institusjoner 

 Konferanser 

 Seminar 

 

Interne kompetansespredningsarenaer 

 Digitale verktøy 

 Konsultasjoner, rådgivning og veiledning 

 Hospitering 

 Konferanser 

 Seminar 

 

Formidlingskanaler 

 Eget nettsted 

 E-post 

 Tidsskriftsartikler 

 Skriftserier  

 Brosjyrer 

 Media 

 Egne nyheter/nyhetsbrev 

 Sosiale nettsamfunn 
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Målgruppe 

 Pasienter 

 Pårørende 

 Allmenheten 

 Helsepersonell og ansatte i primær- og spesialisthelsetjenesten 

 Studenter 

 Forskere 

 

 

 

Kompetansesprednings-
tiltak 

Type kompetanse Målgrupper Metoder/ 
formidlingskanaler 

Nettverk/samhandling Mål 

 
Undervisning 
 
 
 
 

 
Grunn 
Videre 
Etter 
Ph.d 

 
Studenter  
Helsepersonell 
Annen personell 

 
Studieplaner 
Standardundervisning 
Veiledning 
Digitale verktøy 

 
Ulike høyere 
utdanningsinstitusjoner 
 

 
Sikre bedre opplæring 
innen alle 
grunnutdanninger av 
helsepersonell  

 
Formidling 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Grunnleggende 
kunnskap om samisk 
psykisk helsevern og 
rus 
 
Spesialisert kunnskap 
om samisk psykisk 
helsevern og rus  

 
Pasienter 
Pårørende 
Allmenheten 
Helsepersonell og 
andre ansatte i 
primær- og 
spesialist-
helsetjenesten 
 

 
Kurs 
Konferanse 
Seminar 
Nettmøte 
Veiledning 
Intervju/oppslag i 
media 
Digitale verktøy 
Artikler 

 
Nasjonale arenaer 
Prioritering av 
helseregioner utenom 
egen helseregion 
Intensjonsavtaler 

 
Kontinuerlig 
kompetansespredning 
blant aktuelle 
faggrupper 
 
Tellende poenggivende 
kurs til spesialist, 
vedlikehold og 
videreutdanning 

 
Hjemmeside 

 
Grunnleggende 
kunnskap om samisk 
psykisk helsevern og 
rus 
 

 
Pasienter 
Pårørende 
Allmenheten 
Helsepersonell 
Studenter 
 

 
Oppdaterte 
hjemmeside og 
facebook 

 
Link til 
kompetansetjenestens 
hjemmeside på 
relevante nettsteder 

 
Øke publisering av 
relevante saker på 
hjemmesiden og 
facebook 

 
Forskning 

 
Fremskaffe ny 
forskningsbasert 
kunnskap om samisk 
psykisk helsevern og 
rus 

 
Pasienter 
Pårørende 
Allmenheten 
Helsepersonell 
Forskere  
Studenter 
 

 
Forsknings- og 
fagutviklingsprosjekter 
Publikasjoner 
 

 
Nasjonale 
forskningsnettverk 
Internasjonale 
forskningsnettverk  

 
Implementere ny 
forskningsbasert-
kunnskap  
Stimulere til økt 
forskningsaktivitet 
 

 
Nordisk og 
internasjonal 
formidling, nettverk 
m.m. 
 
Dette er ikke et krav til vårt 
nasjonale oppdrag. Likevel 
en viktig del av vårt ansvar 
ovenfor den samiske 
befolkningen. Jf. SANKS 
visjon. 

 
Grunnleggende 
kunnskap om samisk 
psykisk helsevern og 
rus 
 
Spesialisert kunnskap 
om samisk psykisk 
helsevern og rus 

 
Pasienter 
Pårørende 
Allmenheten 
Helsepersonell og 
andre ansatte i 
primær- og 
spesialist-
helsetjenesten 
 

 
Kurs 
Konferanse 
Seminar 
Nettmøte 
Veiledning 
Intervju/oppslag i 
media 
Digitale verktøy 
Artikler 

  


