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Begrepsforklaringer: 
 

SANKS:  Samisk nasjonal kompetansesenter psykisk helsevern og rus 

DPS Midt: Distriktpsykiatrisk senter Midt-Finnmark 

BUP:            Barn- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk 

UPA:    Ungdomspsykiatrisk enhet 

PUT:     Samisk psykiatrisk ungdomsteam 

VPP:     Voksenpsykiatrisk poliklinikk 

Døgn:   Døgnenhet for voksne 

TSB:    Tverrfaglig spesialisert rusbehandling 

FoU:    Forskning og utvikling 

PhD:    Vitenskapelig tittel etter 3 års forskerutdanning 

 

 

 
 

 

 

 

Utarbeidet av: 

Seniorrådgiver, FoU  Grete Tørres 

FoU-rådgiver Renathe Aspeli Simonsen 

Språk- og informasjonsrådgiver Majjen Ristiinna Eira 
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Strategiplan for  
Samisk Nasjonal kompetansetjeneste  
psykisk helsevern og rus (SANKS) 
 

 

SANKS ble i 2014 godkjent som nasjonal kompetansetjeneste i henhold til «Forskrift om 

godkjenning av sykehus m.m.»1 Det er utarbeidet en strategiplan som omhandler oppgavene til 

den nasjonale kompetansetjenesten. Strategiplanen beskriver hvilke mål og tiltak SANKS 

prioriterer innen formidling, forskning og fagutvikling de neste fem år. 

SANKS har distriktspsykiatriske funksjoner i opptaksområdet for Midt-Finnmark og nasjonale 

kompetansetjenestefunksjoner innen psykisk helsevern og rus for den samiske befolkningen i 

hele Norge. 

SANKS er organisert i åtte kliniske enheter som er lokalisert i Karasjok og Lakselv. SANKS sin 

enhet for forskning og utvikling koordinerer og ivaretar kompetansetjenestefunksjonen. FoU har 

egen forskningsleder og er underlagt SANKS leder som stab. 

Følgende kliniske enheter er lokalisert i Karasjok: 

 Familieenheten  

 Ungdomspsykiatrisk enhet  

 Barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikk  

 Samisk psykiatriske ungdomsteam (PUT) / Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) 

 Finnmarksklinikken med døgnenhet  
 

 

 

 

1 Helse- og omsorgsdepartementets internettsider for Nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten 
   
  

                                            

 

                                                                 

https://www.regjeringen.no/no/tema/helse-og-omsorg/sykehus/nasjonale-tjenester-i-spesialisthelsetje/id614574/
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For tiden er følgende kliniske enheter lokalisert i Lakselv: 

 Voksenpsykiatrisk poliklinikk  

 Døgnenheten for voksne 

 Ambulant akutt team  

 

SANKS har et nasjonalt team med kontor i Oslo, Snåsa, Bodø og Tysfjord. De skal være med på 

å fremme et likeverdig og kulturelt tilpasset behandlingstilbud for samer i hele landet.  

Visjon  
SANKS skal bidra til at den samiske befolkningen får et likeverdig tilbud innen psykisk helse og 

rusarbeid. 

Virksomhetsidé 
Å nå ut til pasienter, pårørende, fagpersoner, samarbeidspartnere og allmennheten i alle 

helseregioner med vår kunnskap om samisk psykisk helse og rusarbeid. 

 

I Formidle kunnskap 

Hovedmål: 
 Formidle kunnskap om samisk psykisk helse og rusarbeid 

Delmål: 

Undervisning 
 Tilby undervisning om kulturforståelse i samisk psykisk helse og rusarbeid 

 Tilby undervisning i kulturtilpassede behandlingsmetoder innen samisk psykisk helse og 

rusarbeid 

 Tilby undervisning til pasient- og pårørendegrupper. 

 Tilby kulturtilpassede veiledning 
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Forskningsformidling 
 Publisere fagbok  

 Innlegg og posters ved regionale, nasjonale og internasjonale konferanser 

 Samarbeid med relevante samarbeidspartnere om å arrangere konferanser 

Informasjonsvirksomhet  
 Tilby informasjon om SANKS regionalt, nasjonalt og internasjonalt 

 

II Framskaffe ny kunnskap 

Hovedmål: 
1. Framskaffe ny kunnskap om psykisk helse og rusproblematikk i den samiske befolkning 

2. Framskaffe ny kunnskap om kulturtilpassede behandlingstilbud innen psykisk helse og 

rus til den samiske befolkning 

Delmål  

Forskning og fagutvikling 
 Øke forskningsaktivitet i SANKS 

 Samarbeid med høgskoler/universitet om bistillinger 

 Samarbeid med regionale, nasjonale og internasjonale forskningsnettverk 

 Igangsette forsknings – og fagutviklingsprosjekter på kliniske relevante områder innen 

samisk psykisk helse og rusarbeid  

 Implementere kulturaspektet i utredning og behandling  

 Brukerundersøkelse av behandlingstilbud i SANKS 

 Aktivt bidra til at nasjonale veiledere ivaretar samiske pasienters særskilte behov 

Undervisning 
 Utvikle undervisningsopplegg om kulturforståelse i samisk psykisk helse og rusarbeid 

 Utvikle kulturtilpassede undervisningsopplegg for pasient- og pårørendegrupper 
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Målgrupper for formidling 
Kunnskapsformidlingen gjennomføres i alle helseregioner. Målgruppen for SANKS er 

differensiert i tre grupper og som alle har egne prioriterte satsingsområder. Spesialist- og 

kommunehelsetjenesten, pasienter og pårørende i en gruppe. Studenter i fagfeltet psykisk helse 

og rus i gruppe to. Formidling på regionale, nasjonale og internasjonale møteplasser2 er satt i en 

tredje gruppe. 

 

Spesialisthelsetjenesten, 

kommunehelsetjenesten, pasient og 

pårørende 

Utdanninger Regionale, nasjonale og 

internasjonale møteplasser 

1. Samisk språkforvaltningsområde 1. Spesialist utdanning 

(Lege/Psykolog) og klinisk 

videreutdanninger innen psykisk 

helse og rus 

1. Nasjonale 

2. Kommuner/områder med samisk 

bosetting 

2. Relevante utdanninger inne 

psykisk helse og rus. 

2. Regionale 

3. Andre kommuner/ områder 3. Grunnutdanning for helse- og 

omsorgspersonell ved 

høgskole/universitet 

3. Internasjonale 

Tabell 1 

2 Møteplasser kan være regionale møter innen psykisk helsevern/ og eller rus, større konferanser og seminarer, interkommunale 
samarbeidsmøter med mer. 
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Formidle kunnskap 2015 -2021 
Hovedmål 1: Formidle kunnskap om samisk psykisk helse og rusarbeid 

Delmål Resultatmål 
 

 Tilby undervisning om 

kulturforståelse i samisk psykisk 

helse og rusarbeid til fagfolk, 

studenter, forskningsnettverk og 

befolkningen 
 

 
Antall undervisninger pr år: 20 

Alle helseregioner skal få tilbud om undervisning av 

SANKS jf. prioritert liste for formidling 

Antall undervisninger på utdanningsinstitusjoner  

pr år: 5 

 Liste over prioriterte utdanningsinstitusjoner 

vurderes årlig 

 
Tilby undervisning i 

kulturtilpassede 

behandlingsmetoder innen samisk 

psykisk helse og rusarbeid til 

fagfolk, studenter, 

forskningsnettverk og 

befolkningen 

 
Antall undervisninger pr år: 20 

Alle helseregioner skal få tilbud om undervisning av 

SANKS jf.  prioritert liste for formidling 

Antall undervisninger på utdanningsinstitusjoner pr 

år: 5 

 Liste over prioriterte utdanningsinstitusjoner 

vurderes årlig. 

 
Tilby undervisning til pasient- og 
pårørendegrupper 

 
Antall undervisningstema SANKS skal  
tilby pr år: 3 

 Barn og Unge; Barn- og ungdomspsykiatriske 
poliklinikk (BUP), familieenheten, 
ungdomspsykiatriske enhet (UPA): 1  
 Voksen; Voksen psykiatriske poliklinikk (VPP), 
døgnenheten(døgn), Akutt team: 1 
 Rus; Finnmarksklinikken, Samisk psykiatrisk team 
(PUT), Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) 
team: 1 

 
Forskningsformidling: 

 Publisere fagbok  
 
 
 Publisere 
populærvitenskapelige 
artikler 

 

 
 

 Antall artikler fra SANKS ansatte: 5  
 Antall artikler fra andre forfattere: 3 
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3 Forskningsprosjekter som ikke har en PhD-kandidat tilknyttet prosjektet. 

 Innlegg og / el. posters på 
regionale, nasjonale og 
internasjonale konferanser 

 
 

 Samarbeide med relevante 
samarbeidspartnere om å 
arrangere konferanser 

 Antall innlegg og / eller poster: 
 Regionale: 3 
 Nasjonale: 3 
 Internasjonale: 2 

 
 Antall samarbeid om å arrangere konferanse pr år: 2 

 

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

 
 Antall veiledninger pr år: 20 

 
 
 

Tabell 2 
 

 

 

Framskaffe ny kunnskap 2015-2021 
Hovedmål 1: Framskaffe ny kunnskap om samisk psykisk helse og 

rusproblematikk i den samiske befolkningen 
Delmål Resultatmål 

  

 Øke forskningsaktivitet i SANKS 

 

 Antall pågående prosjekter med  

PhD –kandidater: 2 

 Antall pågående forskningsprosjekter: 2 3 

 Antall pågående fagutviklingsprosjekter:2 

 Antall søknader om eksterne forskningsmidler pr. år: 4  

 Antall kombinerte stillinger i forskning/ klinikk: 5 

 Antall vitenskapelige artikler pr. år: 3 

 

 Samarbeid med høgskole / 

universitet om bistillinger 

(forskning) 

 

 Antall SANKS ansatte tilsatt i bistillinger årlig: 3 

 

 

 Samarbeid med regionale, 

nasjonale og internasjonale 

forskningsnettverk 

 

 Antall samarbeidsprosjekter i regionale, nasjonale og 

internasjonale forskernettverk årlig: 3 
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Tabell 3 

 
 

Hovedmål 2: Framskaffe ny kunnskap om kulturtilpassede behandlingstilbud 
innen psykisk helse og rus til den samiske befolkningen 

Delmål Resultatmål 
 

Implementere kulturaspektet i 

utredning og behandling 

 

 

Antall kulturtilpassede behandlingsmetoder for hele 

perioden: 2 

Antall oversatte utredningsverktøy til samisk pr. år: 3 

 

Brukerundersøkelse av SANKS 

sitt behandlingstilbud  

 

 

 

 

Antall enheter som gjennomfører brukerundersøkelse  

pr. år: 4 

 

Søke om å kunne registrere etnisitet for å kvalitetssikre 

behandlingen som gis til samiske pasienter 

 

Utvikle undervisningsopplegg om 

kulturforståelse og samisk psykisk 

helse og rusarbeid 

 

Antall undervisningsopplegg pr. år: 5 

 
 

 

Utvikle kulturtilpassede 

undervisningsopplegg for 

pasienter og pårørende 
 

 

Antall undervisningsopplegg pr. år: 3 

 Barn og Unge (BUP, familieenheten, UPA): 1  

 Voksen (VPP, døgn, akutt team): 1 

 Rus (Finnmarksklinikken, PUT/TSB team): 1 

 

Aktivt bidra til at nasjonale 

veiledere ivaretar samiske 

pasienters særskilte behov 

 

Antall høringsutkast pr år: 2  

Antall innspill til nasjonale veiledere for  

hele perioden: 3 

 Barn og Unge (BUP, familieenheten, UPA): 1  

 Voksen (VPP, døgn, akutt team): 1 

 Rus (Finnmarksklinikken, PUT/TSB team): 1 
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