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Formål 
Samisk Nasjonalt Kompetansesenter - Psykisk Helsevern (SANKS) ble etablert i 2001. 
Målet var å styrke kvaliteten og tryggheten i tilbudet til den samiske befolkning.  
 
Respekt for samisk kultur og språk samt behov for tilrettelagte tjenester var sentrale i 
opprettelsen av SANKS. Det ble den gang søkt etter gammel ordning for nasjonale 
tjenester. Helse Nord RHF er senere anmodet av Helse- og omsorgsdepartementet 
(HOD) om å søke om nasjonal tjeneste for SANKS etter ny ordning. Denne oppgaven ble 
videreformidlet til Helse Finnmark HF. 
 
Siden etableringen i 2001 har tverfaglig spesialisert behandling (TSB) av 
rusmiddelavhengige blitt inkludert som en del av spesialisthelsetjenesten og sterkt 
knyttet til psykisk helsevern. Det har derfor vært naturlig at kompetansetjenesten det 
nå søkes om, også inkluderer kompetanseutvikling og kompetanseformidling innen 
rusbehandling.  
 
Innenfor SANKS arbeides det med mange samiske pasienter som har sammensatte 
lidelser (ROP pasienter  - rus og psykiatri) og flere av fagfolkene har videreutdanning 
innen rus/TSB. Institusjonen har eget rusteam (PUT – Samisk Ungdomspsykiatrisk 
Team) med forskerkompetanse.  
 
Tjenestene i SANKS skal: 
• Ha kompetanse innen psykisk helsevern/TSB, når det gjelder samiske pasienters 

behov for kultursensitiv diagnostikk og kulturelt tilrettelagte behandlingstilbud. 
Dette for å sikre god kvalitet og pasientsikkerhet, og hindre avhopp fra 
behandlingsløp. 

• Sikre forskning og fagutvikling med fokus på psykiske lidelser og 
rusmiddelavhengighet.  

• Tilknytte seg nasjonale, nordiske og sirkumpolare internasjonale 
forskningsnettverk innen psykisk helsevern og TSB hos urbefolkninger. 

• Sikre spredning av egne erfaringer og forskningsresultater i helsetjenesten. 
• Gi veiledning og rådgivning til helsearbeidere, pasienter og pårørende. 
• Gjennom egen behandlingsaktivitet i de samiske kjerneområdene og gjennom 

samarbeid med andre HF og RHF skal SANKS sikre likeverdige helsetjenester for 
samiske pasienter. Dette gjelder også Tysfjord, Snåsa og Oslo.  
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Handlingsalternativer med konsekvenser 
I søknadsprosessen har Helse Nord RHF vært i dialog med Sametinget og Helse 
Finnmark HF. Dette i forbindelse med at oppdraget ble overgitt til Helse Finnmark HF. 
Det ble tidlig en diskusjon knyttet til om SANKS skulle søke om nasjonal 
kompetansetjeneste eller en nasjonal behandlingstjeneste.  
 
Etter dialog med HOD ble det klart at en kompetansetjeneste kunne ha tilknyttet noe 
behandlingstjeneste. Dette for å ivareta og videreutvikle egen kompetanse gjennom 
klinisk erfaring. En nasjonal behandlingstjeneste ville medføre ansvar for enhver 
samisk pasient med psykisk lidelse. En tjeneste av et slikt omfang ville være for 
krevende, og dette ble derfor konkludert å være uaktuelt, da HOD åpnet for noe 
behandlingstjeneste tilknyttet en kompetansetjeneste. 
 
Da SANKS ble godkjent i 2001, var TSB av rusmiddelavhengige ikke en del av tjenesten. 
Siden den gang har det vært en faglig utvikling og inklusjon av behandlingen av 
rusmiddelavhengige i spesialisthelsetjenesten. Rusmiddelmisbruk er, på linje med 
Norges befolkning for øvrig, en utfordring i den samiske befolkningen. Nasjonale tall 
indikerer en overlapp på 70 % mellom rusmiddelavhengighet og psykiske lidelser. Det 
er dermed naturlig å inkludere pasienter med sammensatte lidelser (ROP) i SANKS. 
 
Medbestemmelse 
Søknad om samisk nasjonal kompetansetjeneste, psykisk helsevern og rus ble drøftet med 
de konserntillitsvalgte og konsernverneombud i Helse Nord RHF, den 18. april 2013 
med følgende enighetsprotokoll: 
 
1. Partene støtter en utvidelse av SANKS til også å omfatte kompetanse og behandling av 

rusmiddelavhengige. 
 
2. Partene støtter en søknad om at SANKS videreføres som en nasjonal 

kompetansetjeneste for psykisk helsevern og TSB for rusmiddelavhengige. 
 
Brukermedvirkning 
SANKS, søknad om samisk nasjonal kompetansetjeneste – psykisk helsevern og rus ble 
behandlet i arbeidsutvalget i det Regionale brukerutvalget i Helse Nord RHF, den 17. 
april 2013, jf. RBU-AU-sak 9-2013. Følgende vedtak ble fattet: 
 
1. Arbeidsutvalget i det Regionale brukerutvalg støtter forslaget om utvidelse av SANKS’ 

virkeområde til også å omfatte tverrfaglig spesialisert behandling av 
rusmiddelavhengige. 

 
2. Arbeidsutvalget i det Regionale brukerutvalg støtter en søknad om at SANKS 

videreføres som en nasjonal kompetansetjeneste for psykisk helsevern og TSB for 
rusmiddelavhengige. 
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Konklusjon 
Adm. direktør anbefaler at det søkes om godkjenning av SANKS som nasjonal 
kompetansetjeneste innen psykisk helsevern og TSB av rusmiddelavhengige etter de 
nye retningslinjer. En slik tjeneste vil sikre den samiske befolkning en tilrettelagt 
tjeneste og sikre kompetanseutvikling i SANKS. Et forstsatt sterkt forskningsmiljø med 
et godt nasjonalt og internasjonalt nettverk vil være viktig for å ivareta SANKS’ sentrale 
posisjon i fagfeltet. Det vil også være en basis for kompetanseutvikling og undervisning. 
 
 

 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 

1. Styret i Helse Nord RHF støtter en utvidelse av SANKS til å omfatte kompetanse 
innen tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengige. 

 
2. Helse Nord RHF anbefaler søknaden fra Helse Finnmark HF om godkjenning av 

SANKS som nasjonal kompetansetjeneste etter de nye retningslinjer. Styret ber adm. 
direktør videresende søknaden innen felles frist 6. mai 2013. 

 
 
Bodø, den 19. april 2013 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Vedlegg:  Søknad fra Helse Finnmark HF med vedlegg 
 
  Vedleggene er lagt ut på Helse Nord RHFs nettsted – se her: 
  Styremøte i Helse Nord RHF, den 29. april 2013 
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