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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.1».

Overordnet resultatmål
Overordnet resultatmål til Samisk nasjonal kompetansetjeneste- psykisk helsevern og rus
(SANKS) er å bidra til et likeverdig tilbud innen psykisk helsevern og rus til samisk befolkning.
Likeverdighet oppnås ved å fremskaffe ny kunnskap og metoder som er språklig og/eller
kulturtilpasset det samiske folk. Kunnskapen og metodeutviklingen skal bringes videre til
pasienter, pårørende, fagpersoner, studenter, samarbeidspartnere og allmenheten i alle
helseregioner

Virksomhet
SANKS sin enhet for forskning og utvikling (FoU) koordinerer og ivaretar den nasjonale
kompetansetjenestefunksjonen. SANKS er organisert i seks kliniske enheter som er lokalisert
i Karasjok og Lakselv. I tillegg har SANKS et nasjonalt team som skal være med på å fremme et
likeverdig og kulturtilpasset behandlingstilbud for samer i hele landet.
Kliniske behandlingstilbud i Karasjok:
 Familieenheten
 Ungdomspsykiatrisk enhet (UPA)
 Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP)
 Samisk psykiatriske ungdomsteam / Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (PUT/TSB)
 Døgnenheten psykisk helse og avhengighet
Klinisk behandlingstilbud i Lakselv:
 Voksenpsykiatrisk poliklinikk (VPP)2
Nasjonalt behandlingstilbud gjeldene for barn og voksne med kontor3 i Oslo, Snåsa, Røros,
Tysfjord og Narvik:
 Nasjonalt team

Kompetansetjenesten styres av følgende interne plandokument:


Strategiplan, revideres hvert 5 år
o Kompetansespredningsplanen, revideres hvert 5 år
 Handlingsplan til kompetansespredningsplanen, justeres årlig

1

https://www.regjeringen.no/contentassets/3b2da09c60e9471c9975fe566416017d/veileder_nasjonale_tjenester_for_innspill.pdf

2

Flyttes til Karasjok i løpet av siste kvartal 2019.
Det planlegges etablering av nytt kontor i Tromsø i løpet av 2020.

3

1

SANKS har seks grunnpilarer med underliggende resultatmål som all
drift knyttes opp mot
Klinisk virksomhet


Den kliniske virksomheten til SANKS er en viktig arena for utvikling av kulturtilpassede
behandlingsmetoder «skreddersydd» for og til samiske pasienter. FoU enheten har
ikke klinikk som sin kjerneaktivitet, men får også mulighet til å ta del i kliniske
erfaringer og kan således anvende disse i sin FoU virksomhet.

Kompetansespredning









Formidling til helsepersonell, pasienter, pårørende og allmenheten
Undervisning til studenter, forskere og helsepersonell
Forskningsformidling
Digitale verktøy
Konsultasjoner, rådgivning og veiledning
Hospitering
Nettside
Sosiale media

Forskning og fagutvikling







Etablere forskningsnettverk
Delta i forskningsnettverk
Prosjekter med PhD- kandidater
Forskningsprosjekter
Fagutviklingsprosjekter
Kombinerte stillinger i forskning/klinikk

Nettverksbygging







Etablere og pleie gode samarbeidsrelasjoner
Formidle til primær- og spesialisthelsetjenesten om kompetansetjenesten, og
mulighet for veiledning og råd
Formalisere samarbeid mellom andre kompetanse-/behandlingstjenester
Formalisere samarbeid med samiske språkforvaltningskommuner
Nordiske og internasjonale samarbeidsprosjekter
Formalisere samarbeid med andre helseforetak

Tjenesteutvikling



E-helse
Digitale verktøy
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