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Søknad om nasjonal kompetansetjeneste – SANKS 

 
Helse Finnmark HF søker herved om at Samisk nasjonalt kompetansesenter – psykisk helsevern (SANKS) / DPS – Midt  

Finnmark godkjennes som samisk nasjonal kompetansetjeneste innen psykisk helsevern og rus i henhold til forskrift 

nr.1706 av 17.12.10, kap. 4. Det vises til vedlagt søknadsskjema, inklusive to vedlegg. Når det gjelder denne søknaden, 

vil vi peke på følgende forhold: 

 

1. SANKS som samisk nasjonal institusjon 

SANKS er organisatorisk tilknyttet Klinikk psykisk helsevern og rus og er integrert med DPS Midt-Finnmark.  

SANKS som helseinstitusjon har fått et særskilt nasjonalt ansvar for å yte tjenester overfor den samiske befolkningen i 

Norge – se vedlegg 1. Institusjonen har fått tildelt tre hovedoppgaver: 

 

A. Yte kliniske tjenester til den samiske befolkningen. 

B. Være et samisk utdanningssenter innen barne- og ungdomspsykiatri / voksenpsykiatri 

C. Drive forskning, fagutvikling og undervisning / veiledning. 

 

Den nasjonale kompetansetjenesten som det nå søkes om, vil styrke oppbyggingen og spredningen av kompetanse 

gjennom forskningsutvikling og forskningsformidling, undervisning og veiledning. Kompetansetjenesten vil således 

ivareta institusjonens særskilte ansvar for å videreutvikle det omsøkte fagområdet (psykisk helsevern og rus). 

Kompetansetjenesten vil være tilknyttet FoU-avdelingen, men vil også omfatte fagfolk i de kliniske tjenestene som 

driver undervisning innenfor kulturrelaterte faglige temaer og som veileder andre når det gjelder samiske pasienters 

særskilte behov.  

      Søknaden forutsetter at de kliniske tjenestene som til nå er bygd opp for den samisk befolkningen, ikke svekkes som 

følge av opprettelsen av den nasjonale kompetansetjenesten. Vi henviser her til veilederen til forskriften, der det åpnes 
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for at nasjonale kompetansetjenester selv skal kunne drive pasientbehandling tilknyttet virksomheten. For SANKS/DPS 

Midt - Finnmark vil dette punktet være avgjørende. Den kompetansetjenesten det her er snakk om, fordrer en klinisk 

praksis med stort nok volum. Vi forutsetter at kompetansetjenesten heller ikke vil være til hinder for videreutvikling av 

den kliniske virksomheten herunder videreføring av tilbudet i Oslo, Snåsa og Tysfjord.  

      De behandlingstilbudene / fagressursene som til nå er bygd opp for å betjene den samiske befolkningen, da gjennom 

statlige, øremerkede midler, er følgende: to overlegestillinger ved BUP; Samisk Ungdomspsykiatrisk team; Akutteam; 4 

sengeplasser ved døgnavdelingen for voksne og Familieavdeling. I tillegg er 2 av 6 plasser ved Ungdomspsykiatrisk 

avdeling øremerket samisk ungdom utenfor Finnmark, og det er etablert utekontorer i regi av SANKS utenfor Finnmark 

(Tysfjord, Snåsa og Oslo). Vi forutsetter at finansieringen av kompetansetjenesten ikke skjer ved å redusere disse 

kliniske behandlingstilbudene, men at oppbyggingen av tjenesten finansieres gjennom tildelte midler fra HOD / Helse-

Nord (nye midler) samt ved effektiviseringstiltak internt ved institusjonen.        

 

2. SANKS sin DPS – funksjon innen Helse Finnmark 

SANKS som del av DPS Midt – Finnmark, ivaretar i tillegg til sin nasjonale funksjon, også øvrig tjenestebehovene til 

hele befolkningen i opptaksområdet og til den samiske befolkningen i resten av fylket. Voksenpsykiatrien i Lakselv og 

barn – og  ungdomspsykiatrien i Karasjok ble i sin tid opprettet nettopp av hensyn til den samiske befolkningen (begge 

kommuner ligger i det samiske kjerneområdet). Helse Finnmark har, som det største samefylket, tatt på seg et særskilt 

ansvar for å tilpasse sine tjenester til den samiske befolkningen.  

 

3. SANKS og Samisk Helsepark  

For å sikre større, bærekraftige fagmiljøer, er Helse Finnmark nå i gang med et prosjekt kalt ”Videreutvikling og ny 

organisering av psykisk helsevern og rus”  / TSB. Når det gjelder tilbudet til den samiske befolkningen, ønsker man å 

samle fagressursene i ”Samisk Helsepark”, lokalisert til Karasjok, dvs. både barn – og  ungdomspsykiatri, psykiatri, rus 

og somatiske helsetjenester.  

      For den nasjonale kompetansetjenesten det her søkes om, vil det være av stor betydning at det totale fagmiljøet 

styrkes ved en samlokalisering / samorganisering av behandlingstjenestene. På sikt vil det være vanskelig for et 

akademisk miljø å overleve uten å være en del av et større fagmiljø. En samorganisering vil bidra til synergier mellom 

de kliniske funksjonene og FoU aktivitetene, noe som i seg selv vil være meget fordelaktig. 

 

Vennlig hilsen 

 

 

Gunn Heatta  Inger Lise Balandin    Hans Petter Fundingsrud 

Leder for SANKS Klinikksjef Psykisk Helsevern & Rus  Adm. dir. 

(sign.)   (sign.)  

 
 
 
 
 



 

 

Søknadsprosess for nasjonale kompetansetjenester 
Underskrevet, skannet søknad skal sendes elektronisk til eget helseforetak. Frist for dette er XXX. 

 
Helseforetaket vil deretter oversende innkomne søknader til det regionale helseforetaket (RHF). Det 
forutsettes at RHF-ene i felleskap samordner og prioriterer søknadene ut fra nasjonale behov, før 

oversending til Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) for videre behandling, (frist 1. juni).  

 
Bakgrunnsdokumentene gir et godt utgangspunkt for korrekt utfylling av søknadsskjemaet, noe som 

igjen vil sørge for at saksbehandlingen ikke forsinkes: 
 

• Forskrift nr. 1706 av 17. desember 2010 om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen 
universitetssykehus og nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten  

• HODs veileder til forskriftens kapittel 4 
• Mandat og sammensetning av referansegruppene (vedlagt) 

 
I tillegg er det utarbeidet en Innledning og veiledning for søknader om nye nasjonale kompetansetjenester, 

(vedlagt). 
 

Søknadsskjema  

Helseforetak Helse Finnmark HF. RHF Helse Nord 

Ansvarlig 
avdeling SANKS / DPS-Midt Finnmark Ansvarlig 

person  SANKS -leder Gunn Kristin Heatta 

Navn på 
tjenesten 1 

"Samisk nasjonal kompetansetjeneste - psykisk helsevern og rus" 
 
KOMMENTAR TIL NAVNET:  
Da Samisk Nasjonalt Kompetansesenter - Psykisk Helsevern (SANKS) ble etablert i 2001, var rusfeltet 
organisert utenfor helsetjenesten. I og med at rusfeltet nå inngår i spesialisthelsetjenesten som del av en 
helhetlig tjeneste, er det 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) der det arbeider  
forskerkompetent samisk lege som har forsket / forsker innen rusfeltet. Det henvises forøvrig til 
Meld.St.30 (2011 -2012) om rusmiddelpolitikken, pkt. 2.1.4, der man framhever det som nyttig at "den 
kompetansen som er bygd opp innen psykisk helsevern til samiske pasienter også benyttes i 
rusomsorgen" - se ellers vedlegg 1 til søknaden.  

Tidligere 
søknad? 
 
 
 
 
 

Er det tidligere søkt om nasjonal status for samme eller tilsvarende tjeneste? 
 

 Ja 
 Nei  

 
Hvis ja, når var dette (årstall)?  
Kommentar:  
"Samisk Nasjonalt Kompetansesenter - Psykisk Helsevern" (SANKS) ble godkjent etablert i 
brev datert 12.12.01 fra daværende Sosial- og Helsedepartementet som del av 
opptrappingsplanen for psykisk helse. Hovedfunksjonene skulle være 1) klinisk arbeid, 2) 
opplæring og undervisning og 3) forskning og utviklingsarbeid, herunder å utvikle og spre 
kunnskap og kompetanse innen samisk psykisk helsevern på nasjonalt nivå.  
Det er ikke søkt tidligere om godkjenning for nasjonal kompetansetjeneste etter nye regler 
(forskrift nr 1706 av 17.12.10). 
 

http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20101217-1706.html�
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Beskrivelse av tjenesten – innhold og avgrensning 
1.  
Gi en beskrivelse 
av innholdet i 
tjenesten. 

Hvilken eller 
hvilke 
pasientgrupper 
eller diagnoser er 
målgrupper for 
kompetanse-
tjenesten?  

Hvilke 
helsemessige 
tilleggsgevinster i 
form av bedre 
prognose eller 
livskvalitet 
forventes 
etableringen av 
tilbudet å føre til? 

Når det gjelder bakgrunnen for opprettelsen av SANKS og den videre oppbyggingen av 
institusjonen, henvises til vedlegg 1 som gir en historisk oversikt over utviklingen relatert til 
relevante statlige dokumenter. 
 

A. Innholdet i tjenesten 

Tjenesten skal bygge opp og formidle kompetanse innen psykisk helsevern og rus når det 
gjelder samiske pasienters særskilte behov for kultursensitiv diagnostikk og kulturelt 
tilrettelagte behandlingstilbud. Kompetansen vurderes å gi økt kvalitet og pasientsikkerhet for 
samiske pasienter i et helhetlig behandlingsforløp, og bidra til å hindre drop out. I tjenesten vil 
følgende oppgaver inngå: 

-   Forsknings- og fagutviklingsvirksomhet  for å framskaffe ny kunnskap om samisk psykisk 
helse og -rus- / avhengighetsproblematikk, herunder utbredelse av ulike psykiske- og 
rusrelaterte lidelser, tilpassing og validering av måleinstrumenter og kartleggingsverktøy i 
diagnostikken, utvikling av kultursensitive metoder i behandlingen og rehabiliteringen, og 
pedagogisk tilrettelagte metoder innen læring og mestring for de mer kroniske lidelsene og 
som ivaretar det samiske kulturaspektet            

-   Oppbygging og deltakelse i nasjonale, nordiske, circumpolare, og internasjonale 
forskernettverk som omfatter psykisk helse / rus i urbefolkninger 

-   Spredning av forskningsresultater, i første rekke til behandlere innen psykisk helsevern og 
rus, gjennom nettverk, møteplasser (kurs, seminarer, kongresser og samlinger) og faglitteratur 
(bøker, bokkapitler og artikler i fagtidsskrifter)  

-   Bidra i relevant undervisning, herunder utvikle undervisningspakker og kursmateriell, både 
til fagfolk og til grupper av pasienter (læring og mestring - LMS) 

-   Veiledning og rådgivning til fagfolk innen helsetjenesten, herunder primærhelsetjenesten, til 
samiske brukere og til samisk befolkning forøvrig. Dette vil bl.a. inkludere utarbeiding av 
veiledningshefter og kulturveileder til bruk i diagnostikk og behandling. Telematikk og web-
baserte løsninger vil her inngå som viktige hjelpemidler i kompetanseformidlingsarbeidet   

-   Sikre lik tilgang for samer over hele landet til SANKS sine behandlingstjenester, gjennom 
fortsatt 1) utekontorer, i Tysfjord, Snåsa og Oslo, og 2) øremerkede plasser for samiske 
pasienter og deres familier fra hele landet ved SANKS sine døgnavdelinger. Utekontorene 
utenfor Helse Nord sikres gjennom nødvendige avtaler med aktuelle RHF (HMN RHF og HSØ 
RHF). 

-   Overvåke og følge opp behandlingsresultater og tilgjengelighet til tjenestene gjennom 
egnede dokumentasjonssystemer og kvalitetsregister, herunder registrering på språk og etnisk 
bakgrunn (se pkt.14).  

Det utarbeides egne resultatmål for de ulike oppgavene i den nasjonale kompetansetjenesten, 
se pkt.10.   

 

B. Målgrupper for kompetansetjenesten  

De pasientgruppene som er målgruppe for kompetansetjenesten, er: 

-   samiske pasienter som har behov for / ønsker tjenester innen barne- og 
ungdomspsykiatrien, samt deres familier 

-   samiske pasienter som har behov for / ønsker tjenester innen voksenpsykiatrien (herunder 
pasienter med psykoser, bipolare lidelser, personlighetsforstyrrelser og depresjon / 
angstlidelser) samt deres pårørende 

-   alle aldersgrupper samiske pasienter med rusrelaterte lidelser / avhengighetslidelser, 
herunder dobbeltdiagnosepasienter (ROP-pasienter), med behov for behandling og 
rehabilitering, samt deres pårørende (inkludert barn som pårørende)  



 

 

 

C. Helsemessige tilleggsgevinster  

Vår erfaring er at mange samiske pasienter med psykiske- og / eller rusproblemer opplever 
stigma fra omgivelsene og føler skam over egen sykdom. Disse forholdene, samt språklige og 
kulturelle barriérer mot å ta kontakt med norsk helsevesen, gjør at tilgjengeligheten av 
tjenestene reduseres. Flere samiske pasienter som har henvendt seg til SANKS har gjort dette 
ved å kontakte de samiske / samisktalende fagfolkene direkte, ofte via telefon. Pasienter har 
gitt uttrykk for at de ved SANKS blir møtt på en bedre måte, med større respekt og forståelse, 
og opplever større trygghet og tillit til terapeuten. Dette understøttes av forskning (Amundsen, 
2013; Møllersen, Sexton, & Holte, 2009). Å oppleve seg forstått og trygg i møtet med 
hjelpeapparatet, kan gi helsegevinst i form av bedre prognose og økt livskvalitet. En vellykket 
behandling av psykiske lidelser eller rus-/avhengighetsproblematikk vil gi en vesentlig bedring 
i livskvaliteten både for enkeltpasienter og grupper pasienter. Internasjonale studier har 
dokumentert at dårlig psykisk helse innvirker negativt på somatisk helse og henger sammen 
med økt voldsbruk, alkoholmisbruk og forringet omsorgsevne overfor barn. Dette gjelder også 
for urbefolkninger, som den samiske.    

Gjennom å gi språklig og kulturelt tilpasset informasjon og undervisning om de mer kroniske 
sykdommene overfor pasientgrupper og deres pårørende, vil flere samiske pasienter kunne 
lære å mestre sin sykdom, og tabubelagte forestillinger vil kunne reduseres. Dette kan føre til 
betydelige helsemessige tilleggsgevinster både for den enkelte pasient og for de pårørende. 
Kompetanseformidling til fagfolk i helsetjenesten, bl.a. gjennom undervisning og veiledning / 
rådgivning, vil kunne redusere viderehenvisninger og innleggelser, og derved spare samiske 
pasienter og deres familier for den belastningen dette medfører.  

 

 

2.  

Hvilken type 
kompetanse-
tjeneste er det 
snakk om?  

 

 

 Små pasientgrupper 

 Store pasientgrupper 

 Sjeldne funksjonshemninger 

 

Kommentarer: Kompetansetjenesten dreier seg primært om kompetanse på diagnostikk og 
behandling av samiske pasienter innen psykisk helsevern og rus. Målgruppens størrelse er 
vanskelig å anslå siden det ikke foretas registreringer av etnisk bakgrunn i Norge, men man 
regner med at det finnes rundt 70.000 samer totalt i Norge. Kompetansetjenesten dreier seg 
ikke om en diagnosespesifikk tjeneste, men vil omfatte flere typer psykiatriske lidelser og rus- / 
avhengighetslidelser, da med fokus på hele behandlingskjeden. 

Som urbefolkning kan samene i Norge kreve helsetjenester på eget språk ved institusjoner 
innen det samiskspråklige forvaltningsområdet (omfatter 9 kommuner i Finnmark, Troms, 
Nordland og Nord-Trøndelag). Norge har særlige forpliktelser etter ILO konvensjonen og 
Sameloven til å yte likeverdige tjenestetilbud til samene, uavhengig av bosted. Oppretting av 
kompetansetjenesten vil bidra til å realisere uttalte helsemål om likeverdige helsetjenester, 
som er slått fast i ulike offentlige dokumenter (jfr. vedlegg 1).       

For å kunne utvikle den typen nasjonal kompetansetjeneste det her er snakk om, må 
forskning, fagutvikling, undervisning og veiledning ta utgangpunkt i kliniske erfaringer med 
samiske pasienter og deres pårørende og forankres i de kliniske tjenestene som i dag er 
særskilt innrettet mot denne befolkningsgruppen gjennom institusjonen SANKS. Det anses 
som nødvendig at kompetansetjenesten og SANKS sin pasientbehandling knyttes tett 
sammen. Det henvises her til veilederen til forskrift nr.1706 av 17.12.10, der det framkommer 
at kompetansetjeneser ved behov selv skal kunne drive pasientbehandling tilknyttet 
virksomheten. Dette vil i særlig grad gjelde for SANKS.  

 



 

 

3.  

Hva er de 
viktigste 
aktivitetene for 
kompetanse- 
tjenesten?  

 

 Tjenester rettet mot helsepersonell og annet fagpersonell i helsetjenesten. 

 Tjenester rettet mot pasienter/brukere som enkeltperson, og deres pårørende.  

 Tjenester rettet mot pasienter/brukere og deres pårørende på gruppenivå. 

 Forskning, fag- og metodeutvikling (Kan innebære register/biobank). 

 Kvalitetskontroll/kvalitetsutvikling (Kan innebære register/biobank). 

Kommentarer:  

En av de viktigste oppgavene til kompetansetjenesten er forskning, fag- og metodeutvikling 
som har som mål å styrke samers pasientsikkerhet og høyne kvaliteten på tjenestetilbudene, 
både de psykiatriske og innen rusbehandling / TSB. Bruk av registre i metodeutvikling og i 
kvalitetskontroll /kvalitetsutvikling bør inngå. Det skal her bemerkes at personopplysningsloven 
setter restriksjoner for registrering etter etnisk bakgrunn, og at det må søkes om konsesjon - 
det henvises forøvrig til pkt. 14 for nærmere utdyping. 

Formidling av kompetanse til fagfolk som behandler samiske pasienter med psykiske lidelser 
og / eller rus/avhengighetslidelser, vil stå sentralt. Ny kunnskap og nye metoder skal først og 
fremst formidles til helsepersonell innen spesialisthelsetjenesten, men også til fagfolk i 
kommunehelsetjenesten (herunder i deres forebyggende arbeid) og til studenter innen helse- 
og sosialfag på universiteter / høgskoler.  

En annen viktig oppgave er informasjonsarbeid og opplysningsvirksomhet som rettes mot 
samisk befolkning, og mot samiske pasienter og deres pårørende på gruppenivå gjennom 
læring og mestring (LMS).  

SANKS vil legge vekt på systematisk rapportering for å få oversikt over ressursbruken som 
går med til de ulike aktivitetene for kompetansetjenesten, herunder omfanget av 
reisevirksomhet og samarbeid i forbindelse med kompetansespredning nasjonalt.    

Tjenester rettet mot pasienter / brukere som enkeltperson og deres pårørende, vil skje 
gjennom SANKS sine kliniske tjenester. 

Utdyping og spesifisering av de kompetansetjenestene som ønskes gitt av SANKS, 
framkommer i de neste punktene, særlig pkt. 4, 10 og 13.  

 

4.  

Hvordan er 
oppgavene tenkt 
ivaretatt overfor 
hele landet? 

 

GRUNNLAGSARBEIDET FOR SPREDNING AV NASJONALE OPPGAVER 

Helt siden SANKS ble etablert i 2001 har institusjonen gitt tjenester i samiske områder også 
utenfor Finnmark i form av informasjonsvirksomhet, undervisning og forskningsformidling, i 
tillegg til klientbehandling. I 2009 ble det igangsatt et 3-årig nasjonalt utviklingsprosjekt: 
”Utvikling av nasjonale kliniske tjenester utenfor Finnmark” ledet av en prosjektleder og med 
målsetning om å utvikle en modell for et likeverdig og kulturelt tilpasset behandlingstilbud for 
samer i hele landet. I tråd med modellen ble det opprettet utekontorer i Tysfjord (lulesamisk 
område), Snåsa (det sørsamiske området) og i Oslo (den kommunen i Norge med flest samer 
bosatt). Et fagteam ved SANKS sentralt har bistått de lokale fagfolkene ved disse kontorene 
når det gjelder kliniske tjenester, veilednings- og undervisningsoppgaver. Det er dessuten 
utført et betydelig informasjonsarbeid overfor kommuner med samisk befolkning i Nordland og 
Nord-Trøndelag i regi av prosjektet. Prosjektperioden er nå forlenget frem til 31.12. 2013. I 
regi av utviklingsprosjektet har det blitt utarbeidet flere formelle samarbeidsavtaler mellom 
SANKS og aktuelle samarbeidspartnere. Det ble bl.a. inngått samarbeidsavtale med RVTS-
Midt i 2012, og en treparts samarbeidsavtale er under utarbeiding mellom SANKS, Tysfjord 
kommune og Salten DPS / Nordlandssykehuset.  

I tillegg har SANKS samarbeidet i forhold til ulike utviklingsprosjekter i forskjellige geografiske 



 

 

områder. Eksempler på dette er samarbeid vedr. et samhandlingsprosjekt med Snåsa 
kommune kalt "Opplysningstjeneste i sørsamisk område", samarbeid med Tysfjord kommune 
om prosjektet: "Tverrkulturelt Helsesenter", og samarbeid med Valnesfjord Helsesportssenter i 
deres fagutviklingsprosjekt: "Samisk naturkunnskap som ressurs til bedre helse og 
livskvalitet". SANKS har også innledet samarbeid med et kompetanseforum i Trøndelag i 
forhold til sørsamisk befolkning. Kompetanseforumet er et forum for utveksling av kunnskap, 
erfaring og samordning av strategier i arbeid ut mot kommunene i helseregionen og består 
foruten SANKS av Regionalt kunnskapssenter for barn og unge – Psykisk helse og barnevern 
(RKBU Midt), Kompetansesenter rus - Midt-Norge (KoRus), Nasjonalt kunnskapssenter for 
psykisk helsearbeid (NAPHA), Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemning (NAKU) og 
Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS-Midt).   

Det nasjonale prosjektet har synliggjort et behov for bistand fra SANKS både når det gjelder 
kulturtilpassede kliniske tjenester og for kompetansetjenester i de lulesamiske- og sørsamiske 
strøkene foruten i det nordsamiske. Etterspørselen etter begge typer tjenester har i løpet av 
prosjektperioden økt i områder utenfor Finnmark / Helseregion Nord. Som et resultat av 
utviklingsprosjektet er det fullført en masteroppgave: ”Psykisk helsevern til den samiske 
befolkningen – kulturelle utfordringer” (prosjektleders arbeid) som dessuten viser sør- og 
lulesamiske pasienters fornøydhet med behandlingstilbudet til SANKS. Med basis i det 
nasjonale prosjektet og i den modellen som til nå er utviklet, ønsker SANKS å arbeide med å 
videreutvikle både behandlingstilbud og kompetansetjenester innen psykisk helsevern og rus 
til samiske pasienter og til fagpersoner som behandler disse over hele landet. Når det gjelder 
oppbygging av en nasjonal kompetansetjeneste, vil det være en hovedoppgave for SANKS å 
sikre oppbygging og formidling av kompetanse som inkluderer også lule- og sørsamiske 
pasienter og deres pårørende, og som kan understøtte den lokale pasientbehandlingen.  

I HOD sitt oppdragsdokument til Helse Nord for 2013 er en av målsettingene at Helse Nord, i 
samarbeid med øvrige helseforetak og SANKS, vurderer hvordan kliniske tjenester til samiske 
pasienter skal videreføres og organiseres på tvers av regioner. Dette ønsker HOD skal skje i 
sammenheng med søknaden om SANKS som nasjonal kompetansetjeneste (se 
Oppdragsdokument 2013, pkt. 4.9, s.15) 

 

KUNNSKAPS- OG KOMPETANSESPREDNING OG OPPLYSNINGS- / 
INFORMASJONSVIRKSOMHET 

-   SANKS vil legge vekt på kunnskaps- og kompetansespredning gjennom undervisning, 
veiledning og rådgivning til fagfolk innen helsetjenesten som betjener samiske pasienter med 
psykiatriske og rusrelaterte lidelser i alle deler av landet  

-   Et utvidet og mer strukturert nasjonalt opplysningsarbeid om psykiske lidelser og ruslidelser 
i samisk befolkning, inkludert informasjonsvirksomhet om SANKS sine tjenestetilbud, vil inngå 
i oppgavene - dette for å redusere stigma, bygge ned kulturbarriérer og øke tilgjengeligheten 
av tilbudene. Opplysnings- / informasjonsarbeidet vil både rette seg mot den samiske 
befolkningen generelt, og mot ulike grupper av samiske pasienter og pårørende spesielt 
(herunder lærings- og mestringstilbud til ulike diagnosegrupper). Opplysningsarbeidet vil bl.a. 
foregå som rådgivning til kommunehelsetjenesten i deres forebyggende virksomhet mot 
samisk befolkning 

-   Samarbeidet med brukerorganisasjoner innen psykisk helsevern og rus vil intensiveres. 
Dette vil bidra til en forbedret kunnskapsformidling overfor samiske brukere. "SANKS-
konferansen" er et større nasjonalt seminar som SANKS arrangeres hvert annet år og som har 
som mål å formidle kunnskap til samarbeidspartnere og brukere når det gjelder samisk 
psykisk helsevern. Framtidige arrangementer vil i større grad enn hittil involvere samiske 
brukere og tilpasses dem. Seminarene vil fortsette som del av den nasjonale 
kompetansetjenesten. 

-   I tillegg vil SANKS skape flere nasjonale arenaer for kunnskapsformidling og 
kunnskapsutveksling innen fag og forskning som gjelder samisk psykiatri / -TSB (kongresser, 
kurs, langsgående seminarer og videokonferanser). SANKS sitt interne forskningsforum vil bli 
videreutviklet til å omfatte forskere og forskningsinteresserte fra andre deler av landet og fra 
naboland som arbeider med samme problematikk.  

-   Det vil være viktig for en nasjonal spredning av kompetansen å knytte 



 

 

kompetanseoppgaver til stillingene ved SANKS-utekontorer utenfor Finnmark og til fagteamet 
ved SANKS sentralt som understøtter disse kontorenes arbeid. Stillingene er i dag rene 
kliniske stillinger, men vil få tillagt kompetansetjenesteoppgaver som øremerket del av 
stillingene. 

-   Til hjelp i kompetansespredningen vil SANKS satse på økt bruk av telematikk og på 
interaktive nettsider, samt på videreutvikling av spesielle kurspakker / utdanningspakker, 
herunder nettbaserte. Vi vil her vurdere å etablere et liknende nettbasert opplæringsprogram 
for fagfolk som det som er utviklet for urbefolkninger i Kanada (se 
www.culturalcompetency.ca). SANKS har allerede en nettside som kan utvikles videre som 
ledd i den nasjonale kompetansespredningen, og vi har alt innledet samarbeid med Nasjonalt 
Senter for Telemedisin (NST). 

-   Siden en av de viktigste mottakerne av kompetansetjenesten er andre poliklinikker og 
avdelinger innen psykisk helsevern og rus, vil mye av virksomheten bli rettet mot dem. Det 
pågår for tiden et PhD-prosjekt ved SANKS med målsetning å få en dypere forståelse av 
hvilken betydning kulturelle aspekter og kulturell tilpasning av psykisk helsetilbud har for 
terapeuters arbeid og for samiske pasienters opplevelse av den hjelpen de får. Resultatene fra 
denne studien vil kunne anvendes i SANKS sin framtidig kunnskapsproduksjon og 
kompetansebygging for helsepersonell innen psykisk helsevern og rus. Det skal også nevnes 
at SANKS har igangsatt et langsgående, nasjonalt informasjonsprosjekt gjennom en egen 
bokserie med utgivelser hvert annet år, der SANKS-ansatte formidler sin kunnskap og 
erfaringer i ulike bokkapitler. Også her er den primære målgruppen fagfolk innen psykisk 
helsevern. Første bok ("Samisk psykisk helsevern. Nye landskap, kjente steder og skjulte 
utfordringer") ble utgitt i 2010. Neste bok er beregnet å komme ut i 2014.    

-   Når det gjelder kunnskapsutvikling og kunnskapsformidling på nasjonalt nivå, vil oppretting 
av tverrfaglige nasjonale nettverk, med SANKS som initiativtaker, koordinator og aktiv 
pådriver, stå sentralt. Disse nettverkene vil kunne dannes regionalt og bindes sammen 
nasjonalt. Slik kan man samle geografisk spredte og fragmenterte samiske fag- og 
forskermiljøer. På basis av erfarings- og kunnskapsutveksling, bl.a. gjennom 
nettverkssamlinger, vil man kunne formidle og utvikle kunnskap og derigjennom utvide 
kunnskapsproduksjonen.  

-   SANKS vil fortsatt tilby praksis- og hospiteringsplasser ved sin hovedbase i Karasjok / 
Lakselv til studenter og fagfolk i andre deler av helsetjenesten og fra andre deler av landet. 
Også dette tilbudet vil bidra til kompetansebygging på et nasjonalt nivå. Innholdet i slike 
læringsopphold vil bli ytterligere strukturert og kvalitetssikret som del av en nasjonal 
kompetansetjeneste. 

 

FORSKNING, FAG- OG METODEUTVIKLING, OG FORSKNINGSSAMARBEID 

-   Når det gjelder forskning, fag- og metodeutvikling, vil støtteverdige prosjekter som omfatter 
lule- og sørsamiske områder bli prioritert. Allerede kommer dette fram ved at det i 
utlysningsteksten til SANKS forskningsfonds midler (se senere, pkt.11) framheves at søknader 
som omhandler lule- og sørsamiske forhold ønskes spesielt velkomne. De aller fleste 
pågående forskningsprosjekter (eksternt- eller internt finansierte) omfatter alle grupper samer, 
geografisk spredd.   

-   For å legge bedre til rette for forskning i strøk med lule- og sørsamisk befolkning, vil SANKS 
søke nærmere samarbeid med Universitetet i Nordland / Nordlandssykehuset - psykiatri og 
Høgskolen i Nord-Trøndelag. Allerede i dag leder en av SANKS sine overleger et PhD 
prosjekt der kandidaten er tilknyttet Nordlandssykehuset (depresjonsforskning - intervjuer med 
nord-, lule-, pite- og sørsamiske pasienter). Også kontakt med Høgskolen i Nord Trøndelag er 
innledet, da i forhold til studentundervisning. Samarbeidet med nevnte institusjoner vil bli søkt 
videreutviklet når det gjelder FoU virksomhet.  

-   SANKS ønsker i tillegg å utvikle et framtidig samarbeid med samiske kulturinstitusjoner 
utenfor Finnmark som Senter for nordlige folk-DÁG (Kåfjord), Vàrdobàiki (Skånland), Àrran 
lulesamiske senter (Tysfjord), Sijti Jarnge (Hattfjelldal) og Saemien Sijte (Snåsa), med tanke 
på å utvikle prosjekter relatert til samisk kultur og psykisk helse, samt til formidlingsvirksomhet 
overfor samisk befolkning. Kontakt med noen av disse er allerede innledet.  



 

 

-   Til slutt skal nevnes behovet for forskning og forskningssamarbeid på tvers av regioner når 
det gjelder samisk reindriftsbefolkning. Denne befolkningsgruppen er en kjent underbruker av 
psykiatriske behandlingstjenester og TSB, og der kunnskapsmangelen om helserelaterte 
forhold er stor. Reindriftsutøvere driver sin næring over store deler av de samiske 
bosettingsområdene, fra Finnmark i nord til Sør-Trøndelag i sør, og tjenester til denne gruppen 
bør således sees i et nasjonalt perspektiv. SANKS har innledet et nært samarbeid med 
Norske Reindriftssamers Landsforbund (NRL) gjennom et større, pågående forskningsprosjekt 
som rekrutterer reindriftsutøvere som informanter fra både nord-, lule- og sørsamiske 
områder. Gjennom dette prosjektet vil man undersøke sammenhengen mellom stress-
/belastningsfaktorer og psykisk helse blant samiske reindriftsutøvere i de ulike 
reinbeiteområdene. En regner med ytterligere forsknings- og fagutviklingsprosjekter relatert til 
reindrfta i kjølvannet av prosjektet. 

5.  

Hva er 
begrunnelsen for 
at en nasjonal 
kompetanse-
tjeneste vil bedre 
tilbudet til 
pasientgruppen?  

 

 

Pasientgruppen, dvs. samiske pasienter med psykiske og / eller rusrelaterte lidelser, er idag 
ikke godt nok ivaretatt innen den ordinære helsetjenesten. Forskning har vist at samer er 
mindre fornøyd med helsetjenesten enn det etniske nordmenn er (Nystad, Melhus & Lund, 
2006; Sørlie & Nergård, 2005). Årsaken er bl.a. at det er et fåtall av fagfolk i Norge som 
behersker samisk språk og at samisk kulturkompetanse hos majoriteten av behandlere er 
dårlig eller ikke-eksisterende. Dette regner vi med vil være situasjonen i lang tid fremover. Det 
er et stort og udekket behov for forsknings- og evidensbasert undervisning og veiledning for 
fagfolk som utreder og behandler samiske pasienter. I sær gjelder dette samiske pasienter 
med psykiske lidelser og / eller rusrelatert problematikk. I dag utvikles og overføres en slik 
kulturkompetanse gjennom institusjonen SANKS. Erfaringen vår er at etterspørselen etter 
denne type undervisning og veiledning er langt større enn dagens tilbud (kapasitet). 
Oppretting av en nasjonal kompetansetjeneste vil kunne styrke arbeidet med oppbygging av 
en undervisnings- og veiledningstjeneste på dette området. Det vil bl.a. innebære å veilede / 
undervise helsepersonell i nye, mer kulturelt tilpassede tilnærmingsmåter rettet mot disse 
pasientene, samt å kunne ta i bruk nye, mer kultursensitive utrednings- og behandlings-
metoder som er mer i pakt med samisk tenkemåte. Det er et mål at forskningsbasert og 
erfaringsbasert kunnskap skal danne grunnlaget for den undervisningen og veiledningen som 
gis. Å samle og utvikle slik kunnskap er imidlertid svært krevende og fordrer at forskere og 
klinikere samles i et robust fagmiljø med stor nok vitenskaplig og klinisk tyngde. Det er 
likeledes en krevende oppgave å utarbeide undervisningsmateriell, utvikle en tilpasset 
veiledningsmetodikk og utvikle gode forelesere / veiledere, for slik å ivareta kvaliteten i de 
tjenestene som ytes. Dette gjelder også veiledning og mestringsbasert undervisning til ulike 
grupper av samiske pasienter og deres pårørende (LMS-arbeidet). Det vil være mest 
formålstjenelig at denne type arbeid blir organisert som en nasjonal kompetansetjeneste 
organisert under institusjonen SANKS.  

Ett av de viktigste tiltakene for å sikre  kvaliteten og likeverdigheten i behandlingen av samiske 
pasienter, er pasientnær forskning som i tilstrekkelig grad ivaretar et samisk kulturaspekt. En 
nasjonal kompetansetjeneste vil bedre behandlingstilbudene til samiske pasienter ved å sikre 
de nødvendige rammebetingelsene for å: 1) utvikle nye, forskningsbaserte tilnærmings-
metoder, 2) kulturelt og språklig standardiserte utredningsverktøy, 3) kulturelt tilpassede 
behandlingsmetoder, samt 4) sikre økt kvalitet i helhetlige behandlingskjeder.   

 

Punktvis oppsummert, vil en nasjonal kompetansetjeneste kunne bedre tilbudet til samiske 
pasienter fordi:  

1. Fagfolks kompetanse og forståelse er lav når det gjelder samisk kultur (inkl. levemåte, 
tenkesett, livsholdninger, normer, verdier og kommunikasjonsmåter / uttrykksmåter). Kulturelle 
ulikheter som det er særlig viktig å ha kjennskap til, gjenspeiles i samiske næringer, 
annerledes livsstil, identitetsproblemer som følge av fornorskningen, samiske slekts- og 
familieforhold, og i forskjeller i sykdoms- og helseforståelse     

 2. Fagfolk mangler kunnskap om hvordan tilnærmingsmåter og behandlingsmetoder kan 
tilpasses kulturelt for å gi samiske pasienter et bedre tilbud og bedre tilgjengelighet av 



 

 

tjenestene. 

3. Den forskningsvirksomheten som i dag drives og som omhandler samer og psykisk helse / 
rus, er altfor lav og dessuten fragmentert. Ny kunnskap gjennom pasientnær forskning og 
utviklingsarbeid vil kunne kvalitetsforbedre og kvalitetssikre de behandlingstilbudene som gis. 
Den vil bl.a. kunne omfatte samiske pasienters forståelse av sin sykdom, hvordan de opplever 
og forholder seg til den og hvordan de opplever hjelpeapparatet.  

4. Utvikling av en mer kontekstuell og kultursensitiv diagnostikk, herunder utvikling av 
tilpassede diagnostiske verktøy og validerte måleinstrumenter, vil kunne hindre feilbedømming 
og feilbehandling av samiske pasienter med psykiatriske og / eller ruslidelser.  

5. Utvikling av et etnisitetsbasert registreringssystem som del av en nasjonal 
kompetansetjeneste, vil muliggjøre evaluering, kontrollering og korrigering av 
behandlingstilbudene til samiske pasienter. Dette vil bidra til en nødvendig systematisering, 
kvalitetssikring og videreutvikling av tjenestene (se senere, pkt. 14).  

 

En nasjonal kompetansetjeneste vil innebære en sentralisering når det gjelder oppbyggingen 
av kompetansen. Man kunne tenke seg at en slik sentralisering vil være uheldig for en 
befolkning som bor så spredt som den samiske. Når det gjelder SANKS, har det over mange 
år foregått grundige diskusjoner om nettopp dette dilemmaet: sentralisering versus 
desentralisering av tjenester / tilbud. Imidlertid er den samiske befolkningen tallmessig liten og 
rår over få menneskelige ressursser når det gjelder høyt utdannede fagfolk og spesialister, for 
ikke å snakke om forskere. St.meld. 47: "Samhandlingsreformen" vurderer det slik: "Den 
modellen som SANKS har lagt seg på, dvs. med en sterk base lokalisert i samisk miljø, 
kombinert med utplasserte fagfolk i ulike områder med samisk befolkning, har vist seg svært 
positiv, og har blitt tatt godt i mot i det samiske miljøet" (sitat, s.117). Å bygge opp og 
vedlikeholde et samisk akademisk miljø innen et forskningssvakt fagfelt, fordrer en 
sentralisering - bl.a. for å sikre en nødvendig rekruttering og stabilisering. Samtidig er det 
viktig at FoU virksomhet også drives i andre samiske områder enn i det nordsamiske der 
SANKS hovedbasen ligger (Karasjok). For at så kan skje, bør SANKS fagfolk som er 
utplassert i andre geografiske områder, ha deler av sin stilling øremerket til FoU-arbeid.  

 

 

 

 

 

 

 

 

6.  

Hva er 
kunnskaps-
grunnlaget i 
forhold til nytten 
av å opprette en 
nasjonal 
kompetanse-
tjeneste? 

Nytten av det kunnskapsgrunnlaget som vil bli bygget opp og formidlet gjennom å opprette en 
nasjonal kompetansetjeneste, vurderes som stor, sett ut fra erfaringene til SANKS. Den kan 
imidlertid ikke dokumenteres vitenskaplig på nåværende tidspunkt. En mulig indikasjon på at 
SANKS sitt arbeid er nyttig, er forskning som viser at tilgang til spesialisthelsetjeneste og 
innleggelser på psykiatrisk sykehus (tvang / frivillig) ikke er forskjellig for samiske 
språkkommuner sammenliknet med kontrollgruppe i regionen (Norum, Bjerke, Nybrodahl, & 
Olsen, 2012). Det må forventes at kunnskapsgrunnlaget vil bli styrket gjennom 
kompetansetjenesten ved at arbeidet systematiseres, dokumenteres og evalueres.    

Det skulle ellers være innlysende at ved å samle og øke FoU virksomheten gjennom en 
nasjonal kompetansetjeneste, vil man akkumulere kunnskap, bl.a. om forekomst av ulike 
psykiske lidelser og rusproblemer / avhengighetslidelser i samisk befolkning, samt få økt 
kunnskap om hvordan helsetjenestetilbudene fungerer og oppleves av samiske brukere i ulike 
deler av landet. Dette vil ha betydning for helseplanlegging og for de behandlings- og 
rehabiliteringstilbudene som utvikles nasjonalt, som lokalt. For behandlere innen psykisk 
helsevern og rus vil resultatene fra den klinisk rettede forskningen og fra den fagutviklingen 
som drives, komme til nytte som en nødvendig bakgrunnsforståelse av samiske pasienter, 



 

 

men også ha betydning for metodevalg og behandlingsopplegg overfor disse pasientene. 
Kunnskapsgrunnlaget vil bidra til å heve kvaliteten i utredning så vel som i behandling i 
helhetlige behandlingskjeder.   

Samisk befolkning er en tallmessig liten befolkning og det er derfor et stort behov for å samle 
og utnytte små fagressursser optimalt og så trygt og kostnadseffektivt som mulig. At FoU 
virksomheten innen gjeldende fagfelt kan samles og styrkes i et kompetansemiljø /-senter som 
SANKS, vurderes som en helt nødvendig rammebetingelse for å kunne bygge opp en 
kvalitativ god og pasientnær forskning og spre denne til helsetjenesten i ulike deler av landet 
der det bor samer, samt til samisk befolkning. En nasjonal kompetansetjeneste /-senter vil øke 
muligheten for rekruttering og stabilisering av samiske forskere i et samisk miljø og derved 
sikre en bærekraftig utvikling fremover når det gjelder å bygge opp et kunnskapsgrunnlag. 
Dersom en nasjonal kompetansetjeneste ved SANKS ikke opprettes, vil muligheten for å 
bygge opp kunnskapsgrunnlaget tilsvarende svekkes. Man kan ikke se at andre modeller for 
kunnskapsoppbygging vil være like gode. SANKS har gjennom mange år fått en unik posisjon 
og tillit i hele den samiske befolkningen. En formell status som nasjonal kompetansetjeneste 
vil således være en naturlig konsekvens av SANKS sin nåværende rolle. 

Se forøvrig pkt. 9 for en mer detaljert redegjørelse. 

 

7.  

Hva omfattes 
ikke av tjenesten: 

Gi en beskrivelse 
av grense-
oppgang mot 
annen 
virksomhet og 
evt. gråsoner. 

 

 

-   Kompetansetjenesten det her søkes om, vil ikke omfatte kompetanseutvikling og 
kompetanseformidling innen somatiske helsetjenester for samer. Det vil imidlertid være 
gråsoner mellom psykiatri / rus og somatikk der formidling av samisk kulturkompetanse i 
behandlingen vil være naturlig. I sær fagområder som kroniske lidelser, rehabilitering og 
geriatri vil kunne grense opp mot fagfeltet psykiatri / rus, og da være vanskelig å atskille.      

-   SANKS skal ikke etablere konkurrerende tjenester til allerede eksisterende tjenester, men 
samarbeide med disse der det er naturlig. Behandlingstilbud som blir gitt ved SANKS, vil være 
et supplement til eksisterende behandlingstilbud og skal gis til pasienter som etterspør dette. 
Nært samarbeid med den DPS som pasienten sokner til geografisk, vil fortsatt være en 
hensiktsmessig arbeidsform.  

-   Dagens ordning, der institusjonen både har ordinære DPS-funksjoner innenfor Helse 
Finnmark og nasjonale kompetansefunksjoner som omfatter samisk befolkning i hele landet, 
skaper gråsoner. Finnmark er det fylket i landet som har størst andel samer. Disse vil naturlig 
nok omfattes av den nasjonale kompetansetjenesten, samtidig som de benytter seg av 
SANKS sin DPS-tjeneste. Samtidig vil kompetanseutvikling og kompetanseformidling også 
være del av Helse Finnmark sitt ansvar overfor egen befolkning, herunder den samiske. 
Behandlingstilbudene ved institusjonen gis både til befolkningen i Finnmark som del av DPS-
funksjonen og til samisk befolkning i andre helseforetak.  

Institusjonen har ved flere anledninger, og over tid, blitt brukt til å bistå andre institusjoner i 
Helse-Finnmark med klinisk arbeid (Alta og Kirkenes), noe som har gått ut over oppgaven 
med å utvikle tjenester og kompetanse overfor samisk befolkning. For å synliggjøre 
ressursbruken og styrke FoU arbeidet, vil forskerstillingene og stillingsbrøkene som 
øremerkes FoU / nasjonale kompetansetjenester heretter organiseres inn under FoU-
avdelingen (se pkt.13). 

-   Når det gjelder forskningsvirksomheten, bør nevnes grenseoppgang mot forskning på 
samisk befolkning og psykisk helse som drives ved andre institusjoner - i første rekke ved 
universitetene, spesielt "Senter for samisk helseforskning" ved Universitetet i Tromsø. Det vil 
være naturlig at den forskningen som skal drives ved SANKS i første rekke vil være klientnær, 
klinisk forskning og helsetjenesteforskning, mens større epidemiologiske studier drives av 
universitetene (f. eks. helse- og levekårsundersøkelser i samiske områder, som "SAMINOR"). 
Det vil imidlertid være naturlig med et samarbeid mellom SANKS og universitetene når det 
gjelder enkelte epidemiologiske studier, herunder tilknytning til underprosjekter og deltakelse i 
prosjektutforminger. 



 

 

8.  

Vil kompetanse-
tjenesten gjøre 
bruk av eller 
samarbeide med 
utenlandske 
institusjoner? 

Foreløpig har SANKS i liten grad inngått samarbeid med andre institusjoner internasjonalt som 
arbeider med urfolkshelse, grunnet kapasitetsproblemer. Det undersøkes nå mulighet for å 
arrangere en internasjonal urfolkskongress: "Indigenous peoples and mental health" i Karasjok 
i 2015 /2016, da i samarbeid med "Nordic Network of Cultural Psychiatry and Psychology" 
(CPPN). Dette vil i så fall være den første i sitt slag og vil kunne føre til at internasjonale 
kontakter knyttes med kompetansemiljøer som forsker på andre urfolk. Som følge av en 
styrking av FOU-virksomheten, vil SANKS arbeide mer aktivt med forskningssamarbeid over 
landegrensene, samt med institusjoner på Grønland, Nord-Russland (Barentsregionen) og i 
Kanada (circumpolart samarbeid). Det er etablert samarbeid mellom noen av forskerne i 
SANKS miljøet og forskere i fagmiljøer i Kanada (McGill University) og på Grønland (Nuuk) i 
forbindelse med enkeltprosjekter, mens samarbeidsprosjekter på institusjonsnivå foreløpig 
gjenstår.  

Når det gjelder nordisk samarbeid, samarbeider SANKS med Universitetet i Umeå, og da i 
forhold til forskning som gjelder samisk reindriftsbefolkning og forskningsetikk. Dette 
samarbeidet ønsker vi å utvikle videre. I tillegg har SANKS innledet et samarbeid med 
Jãmtland lãn om helsetjenester til sør-samisk befolkning (svensk side). I Finland er det 
innledet samarbeid med Universitetet i Oulu og Lappland universitetet (Rovaniemi). Også 
samarbeidet med disse institusjonene ønskes intensivert som del av virksomheten i en 
kompetansetjeneste. Se ellers pkt.11 vedr. kompetansenettverk og forskningssamarbeid. 

 

9.  

Er det 
dokumentert: 

a) Behov for 
oppbygging og 
spredning av 
kompetanse 
innen området? 

b. At området bør 
sentraliseres av 
hensyn til kvalitet 
og kostnads-
effektivitet? 

c. At 
sentralisering av 
tjenesten vil bidra 
til å utvikle og 
heve kvaliteten i 
en helhetlig 
behandlingskjede 
innenfor en 
rimelig 
tidshorisont? 

Jf. HODs veileder 
§ 4-5. 

A. DOKUMENTERT BEHOV FOR OPPYGGING OG SPREDNING AV KOMPETANSE INNEN 
OMRÅDET 

Det har ikke vært gjennomført vitenskaplige studier som direkte har kunnet dokumentere 
behovet for en nasjonal kompetansetjeneste innen samisk psykisk helsevern og rus. Det har 
ikke vært mulig å registrere samiske brukeres behov og tilfredshet innen den ordinære kliniske 
virksomheten som har foregått, grunnet personopplysningslovens restriksjoner når det gjelder 
etnisk registrering i pasientbehandling (se pkt. 14). Imidlertid har det vært gjennomført ulike 
enkeltstudier som har påvist mindre fornøydhet med behandlingen blant samiske pasienter, 
både på psykiatrisk sykehus og i almenlegetjenesten (henholdsvis Sørlie & Nergård, 2005 og 
Nystad, Melhus, & Lund, 2006). Samtidig tyder andre forskningsstudier på at etnisk match 
mellom terapeut og pasient slår positivt ut for samiske psykiatriske pasienter (Møllersen, 
Sexton, & Holte, 2009), og at det er sider ved samisk forståelseshorisont og kommunikasjon 
om helse og sykdom som ikke blir ivaretatt i samers møte med norsk helsevesen i dag 
(Bongo, 2012). En mastergradsstudie som har undersøkt lule- og sørsamiske pasienters 
opplevelse av tilbudet gitt av SANKS terapeuter i områder utenfor Finnmark, bekrefter 
betydningen av samisk kulturkompetanse i behandlingen (Amundsen, 2013). To andre 
rapporter fra lule- og sørsamiske områder har synliggjort helsetjenestenes tilkortkomming når 
det gjelder disse gruppene av samer. Den ene rapporten - "Med en klype salt" - er gjort av 
Nordlandsforskning og omhandler håndtering av helse og identitet i en flerkulturell 
sammenheng (Olsen & Eide, 1999). Den andre rapporten - "De forstår ikke hva som er viktig 
for oss" - utgår fra Nord-Trøndelagsforskning, Steinkjer, og omhandler helsetjenester og 
sørsamer (Hedlund & Moe, 2000). Når det gjelder behov for utvikling av samisk kompetanse i 
rusfeltet, er det gjort en behovsundersøkelse blant fagfolk og samiske pasienter i Finnmark 
gjennom intervjuer (individuelle og gruppe) og deltakende observasjon ved rusinstitusjonen 
"Finnmarksklinikken" (Boine, 2012). Rapporten som foreligger etter dette 2-årige 
utredningsprosjektet, viser at ansatte både innen spesialisthelsetjenesten og 
primærhelsetjenesten opplever stort behov for samisk kompetanseutvikling innen rusfeltet for 
å kunne gi likeverdige tjenester tilpasset samiske pasienter. I sær har behovet økt som følge 
av at kommunene har fått større ansvar for helhetlig pasientforløp og for pasienter med 
kroniske lidelser med behov for rehabilitering. For å styrke oppbygging og spredning av 
kompetanse innen samisk rusbehandling, anbefaler rapporten å etablere en nasjonal tjeneste 
også innen rusfeltet for samisk befolkning. Det vurderes som mest hensiktsmessig å integrere 
denne som del av SANKS sin allerede nasjonale funksjon innen psykisk helsevern.         

Praksiserfaring over år, gjennom tilbakemeldinger og signaler fra samiske pasienter og via 
egenopplevelsene til klinikere som arbeider med samiske pasienter, tyder på stort behov for 
mer kunnskap og veiledning innen diagnostikk og behandling av samiske pasienter med 
psykiatriske- og / eller rus- og avhengighetslidelser. Samtidig tyder SANKS sin erfaring på at 



 

 

mange fagfolk ikke oppdager kulturproblemene eller velger å overse dem (uerkjent / skjult 
behov). Dette representerer en særlig utfordring i formidlingsarbeidet. 

Samisk legeforening (SL) har i sine planer framhevet behovet for oppbygging og nasjonal 
spredning av kompetanse innen området, da gjennom institusjonen SANKS.  

Flere offentlige dokumenter har i årenes løp understreket betydningen av å styrke 
helsetilbudene til samiske pasienter, især innen psykisk helsevern og rus / TSB. Behovet for 
kompetansetjenester kommer klart fram. Det vises til oversikten i vedlegg 1, herunder 
referanselisten.    

 

B. DOKUMENTASJON AV BEHOVET FOR SENTRALISERING AV HENSYN TIL KVALITET 
OG KOSTNADSEFFEKTIVITET  

Behovet for sentralisering må vurderes ut fra at samisk befolkning er en liten befolkning. I 
tillegg er bosetningen spredt over et stort geografisk område, med flere små, tildels 
fragmenterte miljøer. Samisk står på UNESCO's liste over verdens utrydningstruete språk. I 
sær sør- og lulesamisk er nær ved å forsvinne og snakkes i dag bare av et fåtall samer. 
Utdanningsnivået har vært lavere i samisk enn i norsk befolkning og det er fortsatt stor mangel 
på samiske fagfolk innen helse- og sosialsektoren. Til tross for bedring i de senere år, må man 
regne med at dette vil være situasjonen også i lang tid framover. I en slik situasjon er det 
innlysende at det vil være fornuftig å samle og konsolidere kreftene når det gjelder å utvikle 
kompetanse innen forskning og utviklingsarbeid. Dette har også staten innsett da de ga midler 
til oppbyggingen av SANKS. I Norge er det ingen andre institusjoner innen psykisk helsevern 
og rus som har et tilsvarende samisk kompetansemiljø. Det er heller ingen andre miljøer i 
Norge (eller i Norden forøvrig) som realistisk sett vil kunne ivareta oppgavene som en samisk 
kompetansetjeneste innen psykisk helsevern og rus innebærer, og som vil kunne ha mulighet 
til å videreutvikle et slikt kompetansemiljø. 

En særskilt utfordring ved en sentralisering av kompetansetjenesten, er å sikre nasjonal 
tilgang til ressursene og at senterets kompetanse speiler behovet til hele den samiske 
befolkningen. Den varierende kulturelle konteksten som samer i dag lever under, krever at 
SANKS som nasjonalt kompetansesenter er seg bevisst disse ulikhetene i planlegging og 
utføring av både behandlingstilbudene og kompetansetjenesten. Pr. i dag snakker kun to av 
de ansatte ved SANKS lulesamisk og ingen sørsamisk, selv om noen er oppvokst i sørsamisk 
område og derfor kjenner kulturen. SANKS vil derfor i kommende år aktivt rekruttere fagfolk 
som snakker lule- og sørsamisk og gi disse tilbud om spesialistutdanning / videreutdanning 
ved SANKS. Det skal forøvrig bemerkes at samisk kulturkompetanse i seg selv har stor 
betydning for kvaliteten i behandlingen og for å hindre drop-out, ikke kun språket. Både 
familieavdelingen, den ungdomspsykiatriske avdelingen og døgnavdelingen for voksne ved 
SANKS (alle med tilbud om døgnplasser for samer fra hele landet) har hatt lule- og 
sørsamiske pasienter innlagt og brukerfornøydheten hos disse har vært høy pga 
kulturkompetansen til fagfolkene. En organisering med utekontorer, understøttet av et sentralt 
SANKS team, gir SANKS gode muligheter til både å gi poliklinisk behandlingstilbud og drive 
kompetanseformidling i samiske områder utenfor Finnmark. 

Når det gjelder dokumentasjon av kostnadseffektiviteten ved sentralisering av 
kompetansetjenesten, tilsier vanlige kostnadsberegninger at en samling av ressursene i ett 
nasjonalt kompetansesenter vil være å foretrekke framfor å opprette flere regionale sentra 
som alle vil være i behov av støttefunksjoner og infrastruktur i tillegg til stillingsressursene. 
Dessuten tilsier all erfaring at kunnskapsproduksjonen totalt sett vil kunne reduseres og få 
dårligere kvalitet som konsekvens av mindre, sårbare enheter, dette p.g.a. faglig isolering og 
mangel på faglige impulser og kollegial støtte.  

 

C. DOKUMENTASJON AV AT EN SENTRALISERING VIL BIDRA TIL Å UTVIKLE OG HEVE 
KVALITETEN I EN HELHETLIG BEHANDLINGSKJEDE 

Kompetansetjenesten skal understøtte arbeidet med helhetlige behandlingskjeder for samiske 
pasienter. Det er ikke dokumentert, men klinisk erfart, at den kompetanseoverføringen som 
skjer fra SANKS til samarbeidspartnere både på 1. og 2.linjetjeneste nivå, kommer samiske 
pasienter til gode. Dette gjelder de pasientene som henvises til SANKS som del av deres 



 

 

behandlingsopplegg. Henviserne er som oftest dem som pasienten overføres tilbake til etter 
endt behandling, slik at ny kontekstuell / kulturell forståelse som skjer gjennom samarbeidet 
med SANKS, spres til andre deler av behandlingskjeden. Dette vil også gjelde i forhold til 
sykehusavdelinger i de tilfellene der pasienter viderehenvises fra SANKS. Kompetanse-
overføringen som beskrevet over, vil således være med på å utvikle og heve kvaliteten i alle 
ledd av behandlingskjeden. SANKS sitt arbeid med å utvikle spisskompetanse internt hos 
egne klinikere (egenkompetansen) vil danne et nødvendig grunnlag for den videre 
kompetanseoverføringen til andre ledd i behandlingskjeden. 

I tillegg vil SANKS kunne bistå fagfolk som ikke henviser pasienter til behandling ved SANKS, 
gjennom veiledning og rådgivning. I slik veiledning vil det være viktig for SANKS å holde fokus 
på en helhetlige behandlingskjede. Også denne oppgaven forutsetter egenkompetanse, noe 
som vil sikres ved et tett samarbeid internt på SANKS mellom forskning og klinikk. Det er 
vanskelig å tenke seg at høy kulturkompetanse i klinisk veiledningsarbeid som gjelder samiske 
pasienter, kan skje på annen måte enn ved et sterkt, sentralisert kompetansemiljø som også 
har tilknyttet kliniske tjenester. 

 

10.  

Hvilke 
resultatmål skal 
etableres for 
tjenesten?  

Jf. HODs veileder 
§ 4.6, som 
skisserer 
oppgavene som 
tjenesten skal 
ivareta, samt 
behov for 
resultatmål. 

 

RESULTATMÅL INNEN KUNNSKAPSFORMIDLING / INFORMASJONSVIRKSOMHET 

-   Antall undervisning og undervisningsopplegg om samer og psykisk helse / rus rettet mot:  

A) fagfolk innen psykisk helsevern og rusfeltet (spesialisthelsetjenesten), 

B) den kommunale helse- og omsorgstjenesten  

C) studenter innen helse- og sosialfag ved universiteter og høgskoler.     

-   Antall veiledning og rådgivning gitt til fagfolk i ulike deler av helse- og sosialtjenesten og til 
skoler og barnehager i forhold til kulturrelaterte spørsmål om samiske barn, unge og voksne 
med psykiske- og / eller rusproblemer.   

-   Antall informasjonsopplegg om psykisk helse, psykiske problemer og rusrelaterte problemer 
som er formidlet til samiske brukere, grupper av brukere og samisk befolkning forøvrig.   

-   Antall fagbøker og kapitler i fagbøker skrevet av SANKS ansatte og som formidler 
kunnskap fra forskning og fagutvikling innen SANKS miljøet 

 

RESULTATMÅL INNEN KOMPETANSEUTVIKLING  

-  Antall gjennomførte og pågående fagutviklingsprosjekter med vekt på implementering av 
kulturaspektet i utredning og behandling  

-   Antall forskningsprosjekter (inkl. kliniske studier og helsetjenesteforskning) som kan gi ny 
kunnskap om psykisk helse og rus blant samer, og om hvordan kvaliteten i 
behandlingstilbudene til samiske pasienter med psykiske- / ruslidelser kan bedres 

-   Antall veiledere for kontekstuell diagnostikk og behandling som er tilpasset samiske brukere 
med slike lidelser 

-   Antall undervisningsopplegg utviklet for pasienter og pårørende  

-  Antall vitenskaplige artikler som krediteres SANKS 

-  Antall framlegg / presentasjoner på konferanser 

-   Antall fag- og forskernettverk og arenaer (nasjonale, nordiske og internasjonale) der 
SANKS er aktiv bidragsyter. Det vil gjelde både psykiatrisk forskningsnettverk og 
rusforskningsnettverk. 

-   Antall deltakelse i råd og utvalg som fremmer utvikling av kulturelt tilpassede 
behandlingstilbud innen psykisk helsevern og rus for den samiske befolkning  

 

RESULTATMÅL FOR Å SIKRE LIKEVERDIG TILGJENGELIGHET TIL KOMPETANSEN 

All kompetanseformidling, forskning og fagutvikling må ha spesiell oppmerksomhet rettet mot 



 

 

samer i de lule- og sørsamiske områdene og for samer bosatt i storbyer, dette for å sikre 
likeverdig tilgang til kompetansetjenestene nasjonalt. For å ha oversikt over dette, må 
målgruppe registreres for alle tiltak.  

I sær vil det bli lagt vekt på: 

-   Antall samarbeidsavtaler inngått for å styrke tilgjengeligheten og kunnskapsoppbyggingen i 
lule- og sørsamiske områder og for samer bosatt i storbyer 

- Antall nettverk og arenaer for kunnskapsformidling initiert av SANKS sine tre utekontorer 

 

RESULTATMÅL FOR RESSURSER KNYTTET TIL KOMPETANSETJENESTEN 

-   Antall stillinger knyttet til forskning, fagutvikling og kompetanseformidling 

-   Budsjett for kompetansetjenesten 

-   Antall PhD kandidater og antall MSc kandidater ansatt ved SANKS   

Beskrivelse av fagmiljø og ressurstilgang 
11.  

Gi en beskrivelse 
av miljøets 
kompetanse i 
forhold til 
oppgavene som 
skal ivaretas som 
kompetanse-
tjeneste. 

Gjør rede for 
hvordan 
kompetansen er 
tenkt vedlikehold 
i årene framover. 

 

FAGMILJØET VED SANKS 

Det henvises til vedlagte oversikt over SANKS sin utviklingshistorie og oppbygging som 
institusjon, inkl. sentrale myndigheters rolle i denne (vedlegg 1). I dag består SANKS av 
følgende tre avdelinger:  

-   Avdeling for voksne med tilsammen 37 stillinger som omfatter akutteam, døgnavdeling med 
8 plasser og poliklinikk (VOP). 

-   Avdeling for barn og unge med tilsammen 56 stillinger som omfatter BUP-poliklinikk med 
ambulant team, familieavdeling, ungdomspsykiatrisk avdeling med 6 plasser, samt et tilknyttet 
rusteam (PUT). 

-   Avdeling for forskning og utvikling (FoU) med totalt 3.2 årsverk og som administrerer et 
nasjonalt forskningsfond på 2 mill. kroner.  

En viktig oppgave for SANKS har vært, og er, å utdanne samiske fagfolk innen psykiatri og 
barne- og ungdomspsykiatri. I tillegg ønsker vi å tilby spesialistutdanning innen den nye 
spesialiteten rus- og avhengighetsmedisin. I årenes løp har mange samiske leger, psykologer, 
sosionomer, sykepleiere og pedagoger fått sin spesialistutdanning eller kliniske 
videreutdanning her. Avdeling barn og unge ved SANKS er godkjent for 5 år i spesialiteten 
barne- og ungdomspsykiatri og er én av tre utdanningssteder i landsdelen som er definert som 
"kraftklinikk" (Bodø, Tromsø og Karasjok). Avdeling voksne er godkjent for 2 år. I følge nye 
spesialistregler vedtatt av HOD i 2012, vil transkulturell psykiatri / samisk psykiatri være ett av 
de obligatoriske fordypningsområdene som LIS-legene innen psykiatri kan velge (9 måneders 
tjeneste). SANKS -VOP er utpekt som aktuelt praksissted for denne tjenesten. SANKS blir 
også brukt aktivt som praksisplass for alle profesjonsgruppene i deres grunnutdanning, og 
som hospiteringssted for fagfolk fra ulike deler av helse- og sosialtjenesten. Det er utviklet en 
egen kulturveileder for praksisstudenter og praktikanter ved SANKS.  

 

KOMPETANSE I FORHOLD TIL DE NASJONALE TJENESTENE: 

A. FORSKNING OG FAGUTVIKLING 

Pr. i dag (våren 2013) arbeider det 7 fagpersoner ved SANKS som innehar 
forskerkompetanse (PhD grad): 4 psykologer, 2 leger og 1 sosialantropolog (sistnevnte er 
leder ved FoU-avdelingen i 100% administrativ stilling). Doktorgradsarbeidene til samtlige 
forskere har dreid seg om temaer som er relevant for samisk psykisk helsevern eller rus. 4 av 
personene er fortsatt aktive innen forskning og holder på med ulike forskningsprosjekter, 
enten i regi av SANKS eller i regi av Universitetet i Tromsø (gjennom deltidsforskerstillinger 
tilknyttet Senter for samisk helseforskning). 2 av de forskerkompetente psykologene driver p.t. 
kun klinisk arbeid. I tillegg er det ansatt 2 PhD kandidater ved SANKS som begge er i gang 



 

 

med sitt doktorgradsarbeid og som ledes av forskere ansatt ved SANKS. Ytterligere 1 PhD 
kandidat er tilknyttet SANKS via prosjektleder / hovedveileder og biveileder som begge er 
ansatt ved SANKS. 1 LIS-lege har nylig fått ansettelse i dobbeltkompetansestilling 
(fordypningsstilling) ved SANKS, og 1 dobbeltkompetansestilling for psykolog er i ferd med å 
utlyses. De to sistnevnte kandidatene vil da få sin spesialistutdanning parallelt med PhD-
graden. Av de tilsammen 12 personene nevnt ovenfor, har 9 samisk bakgrunn. 

Den forskningen som for tiden pågår av fagfolk tilknyttet SANKS-miljøet, dekker et felt som 
omfatter både samisk barne- og ungdomspsykiatri, voksenpsykiatri og rusfeltet, inkl. forskning 
på metodeutvikling og kulturtilpassing av tjenestetilbud. En kan nevne temaer som forskning 
på samiske og norske barns atferdsproblemer; forskning på depresjon hos samiske og norske 
voksenpsykiatriske pasienter; forskning på forholdet mellom vold og psykisk helse i samisk og 
norsk befolkning; undersøkelse av belastningsfaktorer som kan påvirke psykisk helse til 
samiske reindriftsutøvere i Norge; forskning på egenrapportert psykisk helse og risikofaktorer / 
beskyttelsesfaktorer hos samiske og inuittiske ungdommer; suicidforskning og forskning på 
etterlatte etter suicid i samisk befolkning; forskning på utvikling av kulturtilpassede 
arbeidsmetoder / kultursensitiv utredning i klinisk arbeid, herunder ny, kulturtilpasset modell i 
familieterapien - "Meahcceterapiijá",  og forskning på utvikling av kulturkompetanse hos 
fagfolk innen samisk psykisk helsevern. To andre PhD prosjekter er under utvikling - det ene 
om tidligere internatskoleerfaringers mulige seneffekter på psykiske helse hos samer, og det 
andre om resilliencefaktorer og psykisk helse hos samer sammenliknet med etnisk norske. 
Når det gjelder forskning innen rusfeltet, vil det være behov for ekstra innsats og stimulans i 
årene framover. 

Pr. i dag pågår det også flere fagutviklingsprosjekter ledet av forskere ved SANKS, som: 
tilpasning av diagnostisk kulturveileder til samisk kultur; miljøterapi i samisk kontekst; og 
samisk e-helse med bruk av telemedisin i behandlingsforløp med ungdom. I tillegg har en av 
legespesialistene ved VOP påbegynt et fagutviklingsprosjekt for å utvikle en kultursensitiv 
utredning og behandling av pasienter med psykosediagnoser i kommunene som SANKS 
betjener. Det er tidligere gjennomført et forebyggende fagutviklingsprosjekt ("Kautokeino-
prosjektet") som var et samarbeidsprosjekt med Kautokeino kommune i forbindelse med 
forebygging av seksuelle overgrep. Dette prosjektet ble ledet av to forskerkompetente 
psykologer ved SANKS - avdeling barn og unge.  

I tillegg til de 7 fagfolkene nevnt over som har PhD, er det pr. idag ansatt 6 fagpersoner som 
har mastergradsnivå (3 sosionomer og 3 sykepleiere). Samtlige av disse har samisk bakgrunn 
og deres masteroppgaver omhandler ulike temaer relevant for samisk psykisk helsevern, som 
f.eks. resilliens og bedringsprosesser ved alvorlige psykiske lidelser i sjøsamisk område 
(Andersen, 2007). En av personene har etter sin masteroppgave ledet et 2-årig prosjekt i regi 
av Helse Finnmark med tittelen: "Oppbygging av samisk kompetanse innen spesialisert 
tverrfaglig rusbehandling" (Boine, 2012). 

 

B. KOMPETANSENETTVERK OG FORSKNINGSSAMARBEID 

Når det gjelder forskningssamarbeid og nasjonale kompetansenettverk, samarbeider SANKS 
med:  

-   Universitetet i Tromsø. SANKS har i flere år hatt et nært samarbeid med Universitetet i 
Tromsø gjennom Senter for samisk helseforskning som er samlokalisert med SANKS i 
Karasjok, og ved at noen av fagfolkene på SANKS har vært / er tilknyttet senteret i 
forskerdelstillinger. SANKS har støttet forskningen til senteret økonomisk gjennom 
delfinansiering av et større epidemiologisk prosjekt - SAMINOR II - som utgår fra senteret og 
der SANKS ansatte er inne i to av underprosjektene (PhD prosjekter). I tillegg har SANKS 
samarbeidet / samarbeider med Institutt for Psykologi når det gjelder 
dobbeltkompetansestillinger for 3 psykologer. 2 av disse har fullført, og det er inngått 
samarbeid om en ny dobbeltkompetansestilling fra høsten 2013. Videre har vi samarbeidet 
gjennom flere år med RKBU (tidl. ABUP / R-BUP), både gjennom tidligere 
forskningsprosjekter utgått fra SANKS og om tidligere undervisningsopplegg (2-årig utdanning 
i transkulturell forståelse og behandling). Samarbeidet mot UiT ønskes utviklet videre som 
ledd i en nasjonal kompetansatjeneste. 

-   Nasjonalt Senter for Telemedisin (NST) på samisk e-helse og bruk av telemedisin 



 

 

-   RVTS Nord og RVTS Midt om forebygging av selvmord blant samer. Fra 01.01.13 er det 
inngått samarbeid mellom SANKS, RVTS Nord og Fylkesmannen i Finnmark om et 3-årig 
prosjekt: "Et selvmordstryggere samfunn". 

-  "Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord - psykisk helse og barnevern (RKBU)" 
og "Regionalt samisk kompetansesenter (RESAK) / Indre Finnmark Familievernkontor" om 
kompetanseformidling innen feltet samiske barn og deres familier.  

-   Nasjonal kompetansetjeneste ROP (ruslidelse og psykisk lidelse). Innledende kontakt er 
etablert med sikte på å utvikle et nærmere samarbeid vedr. implementering av nye ROP- 
retningslinjer, FoU-virksomhet og forsknings- / fagnettverk. 

-   Senter for rus og avhengighetsforskning (SERAF). Kontakt er etablert i forhold til framtidig 
forskningssamarbeid innen rusfeltet.  

-   Ulike institusjoner i lule- og sørsamiske områder - se pkt. 4.  

På nordisk / internasjonalt plan samarbeides det med: 

-   Forskernettverket "Nordic Network for Cultural Psychology and Psychiatry (CPPN)" (gjelder 
enkeltforskere ved SANKS)  

-   Forskernettverket International Association for Suicide Prevention, Special Interest Group 
on Culture and Suicidal Behavior (IASP) (gjelder enkeltforskere)  

-   "International Network on Circumpolar Health Research (INCHR)", også dette på individuell 
forskerbasis. Flere av forskerne og fagfolkene i SANKS miljøet har siden 2006 deltatt 
regelmessig på sirkumpolare forskerkongresser arrangert av International Union of 
Circumpolar Health-IUCH, noen med egne presentasjoner. 

-   McGill University, Canada gjennom et pågående forskningsprosjekt ledet fra SANKS 
(individuell forskerbasis). Mulighetene for å inngå i et samarbeid også på institusjonsnivå med 
denne institusjonen vurderes.   

-   Lappland universitetet og Oulu Universitet i Finland på individuell forskerbasis. Det er 
inngått formell samarbeidsavtale på institusjonsnivå med Rovaniemi Sykehus om utveksling 
av kliniske tjenester til samisk befolkning på begge sider av grensen. 

-   Aktuelle forskermiljøer på svensk side, som Universitetet i Umeå, i forhold til samisk 
reindriftsbefolkning og i forhold til forskningsetikk innen forskning på urbefolkninger. 

  

C. KOMPETANSEFORMIDLING 

-   Flere av fagfolkene ved SANKS har lang erfaring med å drive undervisning for 
annenlinjetjenesten, førstelinjetjenesten og universiter / høyskoler. Den undervisningen som 
vil inngå i kompetansetjenesten, vil være forskningsbasert og kunnskapsbasert. Det er 
arrangert flere kurs i kulturforståelse for terapeuter innen psykisk helsevern, primært i 
Finnmark. Denne kurspakken vil bli videreutviklet og i større grad tilbys DPSer utenfor 
Finnmark, samt til psykiatriske sykehus.  

-   De siste årene har SANKS arrangert åpne seminarer og kursvirksomhet med ulike temaer 
tilknyttet kultur og psykisk helse i lulesamiske- og sørsamiske områder. Disse har ofte blitt 
holdt i forbindelse med åpne folkemøter / informasjonsmøter om SANKS, og da som del av et 
nasjonalt informasjonsarbeid, i samarbeid med samiske kultursentra. Slike seminarer vil 
fortsette som del av kompetansetjenesten.  

-   Annenhvet år arrangerer SANKS en større nasjonal konferanse i Karasjok ("SANKS-
konferansen") hvor både samiske brukere og fagfolk møtes, da med fokus på relevante 
temaer innen samisk psykisk helsevern og rus.  

-   FoU avdelingen arrangerer interne, kulturrelaterte dagsseminarer fire ganger i året (kalt 
"Kultur i klinikk") for å styrke kompetansen hos egne klinikere. Det vil bli vurdert å åpne disse 
også for andre interesserte fagfolk som arbeider med samiske pasienter i helsetjenesten 
forøvrig, da via telematikk.  

-   I tillegg gir SANKS veiledning til fagfolk innen spesialisthelsetjenesten og 
kommunehelsetjenesten som understøtter den lokale pasientbehandlingen. Dette gjøres både 



 

 

ved ambulerende virksomhet og via telematikk. 

-   SANKS har sammen med "Avdeling for klinisk psykiatri (AKP)" og "Institutt for pedagogikk 
og læringsfag" ved Universitetet i Tromsø utarbeidet en studieplan for mastergrad i 
kulturpsykiatri ("Kultur og profesjon"). Utdanningen, som startet opp høsten 2009, ble 
delfinansiert av SANKS. Dette var et studium innrettet mot profesjonsutøvelse i flerkulturelle 
miljøer og et ledd i SANKS sitt arbeid med å spre samisk kulturell kompetanse. 
Forskerkompetente fagfolk ved SANKS har vært brukt som undervisere på studiet.  

-   SANKS har siden etableringen i 2001 fungert som et utdanningssenter for samiske fagfolk 
innen psykiatri og barne- og ungdomspsykiatri (jfr. over). Ikke minst som samisk utdannings-
senter har SANKS formidlet kunnskap og kompetanse til fagfolk når det gjelder samisk barne- 
og ungdomspsykiatri og psykiatri. 

-   Flere av fagfolkene ved SANKS har skrevet bokkapitler og artikler i norske og 
internasjonale fagtidsskrift og lærebøker som omhandler samisk kulturelle temaer innen 
fagfeltet. Dessuten har det blitt utgitt egne fagbøker forfattet av forskere og fagfolk ved 
SANKS, f.eks. boka "Kulturmøte og terapi i Sápmi" (Eidheim & Stordahl, 2004), boka 
"Kulturens betydning for oppdragelse og atferdsproblemer. Transkulturell forståelse, utredning 
og behandling" (Jávo, 2010), boka "Samisk psykisk helsevern. Nye langskap, kjente steder og 
skjulte utfordringer" (Stordahl & Silviken, 2010), samt kapittel i revidert "Håndbok for 
helsestasjoner" der veiledning i forhold til samiske familier er inkludert (Gerhardsen, 2012). 

 

FRAMTIDIG VEDLIKEHOLD AV KOMPETANSEN 

SANKS har utarbeidet gode systemer for vedlikehold og utvikling av fagkompetanse for alle 
faggrupper ved institusjonen. Det er utarbeidet kompetanseplan knyttet opp mot strategiske 
områder. Internundervisningen følger et 3-årig, rullerende opplegg og samisk kulturelle 
aspekter inngår i all undervisning. Spesialistutdanninger / videreutdanninger, herunder 
nødvendige kurs og veiledning, blir dekket av institusjonen. De som driver forskning, kan få 
dekket deltakelse på internasjonale og nasjonale kongresser for egne presentasjoner, og til 
møter i forskningsnettverk.  

Den viktigste oppgaven framover for å sikre vedlikehold av kompetanse, vil være å bedre 
arbeidsbetingelsene for forskning og fagutvikling gjennom oppretting av nye forskerstillinger i 
tillegg til de eksisterende. Dette gjelder spesielt for de forskerkompetente fagfolkene som 
allerede er ansatt ved SANKS og som ønsker dette. Det henvises her til strategiene nevnt i 
pkt. 13. 

I tillegg vil ny-rekruttering av forskere være en avgjørende suksessfaktor. En styrket FoU 
avdeling vil være avgjørende for at dette kan skje. Styrkingen vil også føre til et mer målrettet 
og systematisert arbeid i forhold til de oppgavene som inngår i en nasjonal 
kompetansetjeneste.  

For å sikre at virksomheten ikke blir "navlebeskuende", men tar opp i seg nye ideer og 
impulser, vil det være viktig med samarbeid med andre nasjonale, nordiske og internasjonale 
kompetansemiljøer og forskningssentra, både med de som driver forskning på urfolk spesielt, 
og de som har spisskompetanse på transkulturell psykiatri / -psykologi. SANKS vil utarbeide 
en plan for å etablere og delta i forskernettverk som har som mål å: 

• systematisere og formalisere samarbeid med aktuelle forskningsinstitusjoner, 
nasjonalt og internasjonalt 

• systematisere arbeidet mot de nasjonale og internasjonale nettverkene som 
enkeltforskere i SANKS allerede inngår i 

• etablere nettverk knyttet til etiske utfordringer i urfolksforskning 

 



 

 

12.  

Nasjonale 
tjenester skal 
opprette 
referansegruppe 
blant annet med 
representanter 
fra alle regionale 
helseforetak, se 
dokumentet 
Mandat og 
sammensetning 
av referanse-
gruppene.  

Er det spesielle 
momenter som 
må vektlegges 
ved sammen-
setning av 
gruppen? 2 
 

I tillegg til representasjon fra alle regionale helseforetak, bør følgende spesielle momenter 
vektlegges ved oppretting av referansegruppe:  

-   Tverrfaglig sammensetning siden dette er et fagfelt som forutsetter uttalt tverrfaglig 
samarbeid, både innen tjenesteyting og forskning. Representasjon som dekker fagfeltene 
barne-og ungdomspsykiatri, psykiatri og rus bør sikres. Særskilt kompetanse i fagområdet 
transkulturell psykiatri bør etterspørres. 

-   Representasjon fra ulike samiske miljøer i landet for å sikre god geografisk og kulturell 
bredde. Dette vil bidra til å sikre at kompetansespredningen skjer nasjonalt, og til at forskning / 
forskningssamarbeidet omfatter hele den samiske befolkningen.  

-   Representasjon fra kommunehelsetjenesten i det samiske forvaltningsområdet for å sikre at 
den kompetansen som utvikles er relevant for de hjelpetjenestene som skal ytes fra 
kommunenes side overfor samisk befolkning, og for å sikre at kompetansetjenesten 
understøtter lokal pasientbehandling og bidrar til å styrke forebyggende psykisk helsearbeid 
og rusforebygging blant samer. 

-   Sametinget bør være representert for å gi tjenesten legitimitet i det samiske samfunnet.  

-   Representasjon fra brukerorganisasjoner / samiske organisasjoner som ivaretar samiske 
brukere vil være svært viktig da kompetansetjenesten vil omfatte forskning på en sårbar 
minoritet med særskilte krav til etisk forsvarlighet og informasjon / inkludering. SANKS har 
allerede et nasjonalt brukerutvalg, både med nord-, lule- og sørsamisk representasjon.  

-   Representasjon fra aktuelle universiteter og andre relevante kompetansesentra for å 
kvalitetssikre kompetansetjenesten og for å stimulere til fortsatt FoU samarbeid.  

13.  

Hvilke ressurser, 
inkludert 
infrastruktur, 
øremerkes for 
den nasjonale 
kompetanse-
tjenesten. 3   
Gjør rede for 
utfordringer 
knyttet til 
ressurstilgang.  

Hvordan er 
utfordringene 
tenkt løst? 4  

DAGENS RESSURSER OG INFRASTRUKTUR 

FoU virksomheten ved SANKS er fortsatt under oppbygging og en videreutvikling vil kreve 
økte ressurser. FoU avdelingens nåværende midler er små sammenliknet med de kliniske 
avdelingene. Budsjett for FoU-avdelingen i 2012 var på NOK 6.142.573. I dette inngår også et 
nasjonalt FoU-fond på 2 mill. kroner samt utgifter til fondsstyret (mer om fondet, se under). De 
fleste ressursene har hittil gått til å bygge opp behandlingstilbud til samisk befolkning, 
herunder behandlingstilbud i lule- og sørsamiske områder samt Oslo. På den annen side har 
denne oppbyggingen av behandlingstjenesten skapt det nødvendige grunnlaget for en 
pasientnær og relevant forskningsvirksomhet, og da i ulike deler av samisk bosetningsområde. 
Den har også gitt et klinisk grunnlag for å drive forskning både på innlagte og polikliniske 
pasienter. Det bør understrekes at kjernekompetansen i SANKS utvikles gjennom den direkte 
pasientbehandlingen. Omorganisering og effektivisering internt ved institusjonen i forhold til 
nåværende FoU virksomhet, vil være nødvendig for å styrke den nasjonale 
kompetansefunksjonen. I tillegg vil det være nødvendig med tilførsel av midler utenfra for å 
kunne utvikle en nasjonal kompetansetjeneste etter nye kriterier, og på et forsvarlig nivå.   

Den viktigste infrastrukturen som SANKS i dag har for å kunne inneha ansvaret for en 
nasjonal kompetansetjeneste, er FoU avdelingen. Når det gjelder annen infrastruktur, kan 
nevnes at alle kontorer har datamaskin med tilgang til internett og at alle fagfolk har tilgang til 
internasjonale forskningsdatabaser. IKT er godt utbygd med flere telematikkrom. SANKS har 
også et eget fagbibliotek med bibliotekansvarlig.  

Det vil være nødvendig med en videre oppbygging av FoU-avdelingen med forskerstillinger for 
å imøtekomme de nye kravene til en nasjonal kompetansetjeneste. Pr. i dag har den leder i 
100% administrativ stilling (forskerkompetent sosialantropolog), 2 FoU konsulenter (100% 
stillinger) og 1 sekretær (20% stilling), tilsammen 3.2 stillingsressurser. I tillegg er det tilknyttet 
2 PhD kandidater; den ene finansieres gjennom Helse Finnmark og SANKS sine 
forskningsfond, den andre via Helse Nord sitt forskningsfond.  

1 forskerkompetent legespesialist (BUP) og 1 forskerkompetent psykologspesialist (VOP) har 
deler av sin stilling avsatt til forskning, henholdsvis 50 % og 30% (kombinerte stillinger - 
forskning / klinikk). Ytterligere 3 legespesialister ved VOP (uten forskerkompetanse) har avsatt 
20% av stillingen sin til fagutviklingsarbeid. Imidlertid er ingen av disse 5 spesialistene knyttet 
til FoU avdelingen når det gjelder forskningsandelen av stillingen, men er underlagt sine 
respektive kliniske enheter.  



 

 

Alle ansatte i SANKS / Helse Finnmark kan søke om 3 års permisjon fra sitt kliniske arbeid til 
heltidsforskning for å gjennomføre PhD eller post.doc, forutsatt finansiering til dette fra 
forskningsfond el.l. P.t. er slik permisjon innvilget for 2 personer ansatt ved SANKS. Klinikere 
ved SANKS som er interessert i å drive med fagutviklingsprosjekter, eller som ønsker å utvikle 
prosjektideer, gis dessuten anledning til å søke om 10 - 20% av sin arbeidstid til dette, da over 
en begrenset tidsperiode (2-3 måneder). 

En viktig ressurs som SANKS har, er et eget nasjonalt forskningsfond på 2 mill. kroner som 
lyses ut årlig. Fagfolk fra hele landet, inkl. ansatte ved SANKS, kan søke på disse midlene. 
Kvaliteten på søknadene har vist en jevn stigning. Bedømmingen av søknader gjøres av et 
forskningsstyre som er nasjonalt sammensatt. En betingelse for tildeling er at det 
forskningstemaet det søkes om støtte til, må være relevant for SANKS sitt arbeid. Andre 
aktuelle eksterne finansieringskilder for forskning er Helse Nord sitt forskningsfond, og 
forskningsfondet til Helse Finnmark. De fleste av fagfolkene i SANKS miljøet som driver 
forskning, har fått sine prosjekter finansiert enten via SANKS sitt forskningsfond eller / og via 
disse andre finansieringskildene.  

Det har i tillegg til forskning vært brukt div. ressurser til veiledning / rådgivning, undervisning, 
kurs og formidlingsvirksomhet (inkl. kurs og seminarer), dette som del av SANKS sin 
nasjonale kompetansefunksjon.  

 

UTFORDRINGER KNYTTET TIL RESSURSTILGANG 

-   FoU virksomheten har hittil vært forankret i de kliniske enhetene. Denne organiseringen har 
vist seg å være lite hensiktsmessig ved at forskning og fagutvikling ikke har fått den 
nødvendige skjerming og i stor grad har måttet vike for det kliniske arbeidet. Jfr. 
departementets godkjenningsbrev av 12.12.2001, der man støtter nødvendigheten av et tett 
samarbeid mellom forskning- og utviklingsdelen og det kliniske arbeidet, men samtidig 
påpeker viktigheten av å beskytte FoU-arbeidet organisatorisk. Et annet problem er at ingen 
av lederne ved de kliniske enhetene innehar forskerkompetanse og således mangler den 
nødvendige kunnskapen til å lede dette arbeidet. Resultatet har vært svak 
forskningsproduksjon i regi av SANKS og for dårlig utnytting av eksisterende forskerressurser. 

 -   Så langt har SANKS i liten grad satset på oppretting av egne forskerstillinger, inkl. faste 
kombinerte stillinger forskning / klinikk. Man har ikke ønsket å binde midlene til noen få faste 
stillinger, men ment at antall forskerkompetente fagpersoner (og dermed forsknings-
produksjonen) ville øke ved en mer spredt fordeling av midlene blant ansatte. Dette har 
imidlertid vist seg ikke å føre til ønsket resultat, samtidig som forskningskompetente fagfolk 
som har ønsket å forske videre, har valgt å gå inn i deltidsforskerstillinger ved Universitetet i 
Tromsø, eller arbeider i rene kliniske stillinger. Konsekvensen har vært at mange av artiklene 
er kreditert universitetet og at SANKS' egen artikkelproduksjon har blitt mindre enn ønskelig. 
Forskerkompetansen som fagfolk med gjennomført PhD har tilegnet seg, har heller ikke 
kunnet utnyttes optimalt og akkumulering av forskerkompetanse har vært vanskelig å få til. 
Som en oppfølging av egenevalueringen av SANKS som ble gjennomført i 2012, har man 
vurdert det dithen at en nyorganisering av FoU virksomheten vil være nødvendig for en mer 
effektiv og hensiktsmessig drift av kompetansefunksjonen. 

-   Til en nasjonal kompetansetjeneste etter nye regler, vil det kreves økt innsats når det 
gjelder kompetanseformidling / kompetansespredning, forsker- / fagnettverk og 
forskningssamarbeid, undervisning og veiledning / rådgivning samt opplysnings- / 
informasjonsvirksomhet til ulike grupper samiske pasienter (læring og mestring - LMS). For å 
styrke den nåværende virksomheten på disse feltene, er det behov for mer systematikk i 
planleggings- og registreringsarbeidet, samt å styrke innsatsen ved å tilføre mer økonomiske 
ressurser. 

 

HVORDAN UTFORDRINGENE TENKES LØST 

Utfordringene nevnt over, tenkes løst dels ved intern nyorganisering og effektivisering av 
virksomheten, dels ved tilførsel av nye, øremerkede midler utenfra til styrking av den 
nasjonale tjenesten. Følgende strategier vektlegges: 

1. SANKS ny-organiserer sin FoU-virksomhet slik at den i større grad fremmer forskning og 



 

 

utviklingsarbeid gjennom å: 

• samle ressursene knyttet til forskning, utviklingsarbeid, undervisning og veiledning i 
FoU-avdelingen (kompetansetjenester) 

• tilby ansatte med forskerkompetanse kombinerte stillinger 50% klinikk og 50% 
forskning. Det forutsettes at forskningen er relevant for SANKS sin virksomhet og at framdrift i 
arbeidet dokumenteres i årlige rapporter. I første omgang tas det sikte på oppretting av 4 nye 
kombinerte stillinger    

• etablere et sterkere forskermiljø ved SANKS ved at stillingsandelen i kombinerte 
stillinger som omfatter forskning/fagutvikling, organiseres inn under FoU-avdelingen  

• fortsatt knytte forskning, utviklingsarbeid, undervisning og veiledning tett opp mot de 
kliniske tjenestene, blant annet ved å arbeide for økt implementering av forskningsresultater i 
klinisk virksomhet og ved at FoU-avdelingen initierer flere forskningsprosjekter / 
forskningsbasert fagutvikling i klinikken, i nært samarbeid med klinikerne 

• opprette en 100% forskerstilling i FoU-avdelingen for å øke kapasiteten i forhold til 
prosjektutvikling, forskerveiledning og oppfølging av prosjekter 

• omgjøre sekretærstillingen i FoU-avdelingen fra 20% sekretær til 100% 
forskerassistent / sekretær, for å sikre tilstrekkelig støttefunksjon til FoU-arbeidet 

  

2. Det tilføres økte ressurser for å effektivisere og systematisere arbeidet med nasjonal 
kompetanseformidling og kompetansespredning. Plan for å effektivisere og systematisere 
dette arbeidet vil bli utarbeidet og vil omfatte:    

• å utvikle tilpassede undervisningsopplegg og tilby disse til ulike målgrupper 
(spesialisthelsetjenesten, kommunehelsetjenesten og høgskoler / universitet) 

• å utvikle nettbasert undervisning (e-læring) 

• å utvikle veiledning/rådgivning og opplysningsvirksomhet, bl.a. på telematikk 

• å videreutvikle nettsidene til SANKS 

• å utvikle forsker- og fagnettverk og -møteplasser 

 

3. Det settes av mer ressurser til opplærings- og informasjonsvirksomhet overfor grupper 
samiske pasienter med ulike typer kroniske psykiatriske- og/eller rusrelaterte lidelser og til 
deres pårørende. Det utarbeides en plan for å effektivisere og systematisere også dette 
arbeidet, som bl.a. vil omfatte: 

• å utvikle informasjonsmateriell / undervisningsmateriell som er tilpasset ulike 
pasientgrupper språklig og kulturelt 

• å etablere nasjonale nettverk og møteplasser for samiske brukere og deres pårørende  

• å utvikle psykoedukative behandlingsopplegg som er tilpasset språklig og kulturelt til 
ulike pasientgrupper og deres pårørende i alle samiske områder 

 



 

 

14.  

Er det andre 
momenter som 
bør trekkes fram, 
som det ikke er 
spurt om ellers i 
skjemaet? 

SÆRSKILTE PROBLEMER VEDR. RAPPORTERINGSSYSTEMER OG BRUK AV 
NASJONALE REGISTRE 

Kliniske aktiviteter innen BUP, voksenpsykiatri og rusbehandling rapporteres nå gjennom 
samme registreringssystem (DIPS) i SAS portalen. Imidlertid støter SANKS sitt rapporterings- 
og dokumentasjonsarbeid på en spesiell hindring som gjør det vanskelig å skaffe til veie 
pålitelig dokumentasjon når det gjelder effekt av behandling av samiske pasienter. Årsaken er 
at det etter norsk lov ikke gis anledning til å registrere pasienters etnisitet (jfr. person-
opplysningsloven av 14.april 2000). Dette betyr at pasientregistreringer kun kan skje gjennom 
ordinære måleparametre som ikke skiller på etnisk tihørighet. Da kan det heller ikke 
dokumenteres om måloppnåelse og resultater av igangsatte tiltak er tilfredsstillende for 
samiske pasienter, ei heller om samme tiltak er like gode for samiske og etnisk norske 
pasienter. Eksisterende dokumentasjonssystemer, herunder nasjonale kvalitetsregistre, som 
brukes til å overvåke og følge opp behandlingsresultater, er således ikke tilpasset SANKS sine 
spesifikke oppgaver overfor samisk befolkning. SANKS laget i 2010 et notat vedr. 
problematikken (vedlegg 2). Dette notatet kan brukes som grunnlag for hvordan problemene 
med etnisk registrering kan tenkes løst når det gjelder SANKS. Vi vil bl.a. ta kontakt med 
Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE) på UNN for råd og bistand når det 
gjelder denne problematikken  

Det skal bemerkes at det etter dagens lover gis anledning til å opprette register etter 
språkkunnskap. Imidlertid vil en stor andel samiske pasienter da falle utenfor. Mange samer 
har mistet sitt språk, helt eller delvis, som følge av fornorskningen, men har allikevel bevart 
store deler av sin kulturbakgrunn og identitet som same. Disse har også behov for å bli møtt 
av kulturkompetente terapeuter og med en kulturell tilpasning av behandlingstilbudene. 
SANKS vil vurdere om et slikt språkregister vil være hensiktsmessig.  

Siden det gjelder andre regler for forskning enn for behandling, har SANKS vurdert å 
igangsette et forskningsbasert evalueringsprosjekt av alle våre kliniske tjenester over en 5-års 
periode der man registrerer både pasientenes språk og etnisitet. Slik vil man kunne få 
dokumentert behandlingseffekt og brukerfornøydhet hos samiske pasienter sammenliknet 
med etnisk norske, samtidig som man kan finne ut om det finnes variasjoner avhengig av 
språk og kulturbakgrunn. Deltakelse forutsetter selvsagt frivillighet og informert samtykke fra 
pasientenes side og at etiske retningslinjer blir fulgt. 

Registrering og rapportering som ikke involverer pasienter, som f.eks. undervisning, 
veiledning, forsknings- og fagutviklingsprosjekter, rammes ikke av forbudet om etnisk 
registrering og kan gjennomføres på vanlig måte. Innenfor dagens lovverk kan det dessuten 
være mulig å søke om tillatelse fra Datatilsynet til å kople registrering av etnisitet til på forhånd 
definerte helsetjenestevariabler som f.eks. behandlingstype, behandlingsomfang, ventetid og 
behandlingsspråk.  

15.  

Oppgi inntil 10 
vitenskapelige 
publikasjoner de 
siste 5 år som 
har utgått fra 
personer i det 
fagmiljøet som 
søker, og som er 
relevante i 
forhold til den 
tjeneste som 
søkes.  

Listen skal 
inkludere 
publikasjonens 
PubMed-
nummer. 

Førsteforfatterne av de vitenskaplige publikasjonene som oppgis under, er alle fagpersoner i 
SANKS miljøet og ansatt ved SANKS i Karasjok eller Lakselv. Det gjøres imidlertid 
oppmerksom på at kun et fåtall av dem har utført sin forskning som SANKS-ansatte. De aller 
fleste artikler er del av doktorgradsarbeid og er kreditert Universitetet i Tromsø (se forøvrig 
pkt.13). Samtlige publikasjonene er meget relevante i forhold til den tjenesten som søkes. 
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1 Bruk et mest mulig dekkende og beskrivende navn på kompetansetjenesten. 
2 Eksempelvis i forhold til type spesialiteter som bør være representert, behov for brukerrepresentasjon o.a.  
3 Antall og type stilling pr avdeling/enhet som er eller vil bli involvert i tjenesten. Driftsmidler.  
4 Det må komme klart fram om det ligger ressursmessige forutsetninger fra HFet for å påta seg oppgaven. Dette 
er ett av punktene som RHFet må ta konkret stilling til før eventuell videresending av søknaden for videre 
behandling.  
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VEDLEGG 1 

Samisk Nasjonalt Kompetansesenter - psykisk helsevern (SANKS).  

Kort historisk oversikt over utviklingen 

 

Det samiske folkets rett til likeverdige og tilrettelagte helsetjenester, i pakt med deres egen 
kultur, er hjemlet i norsk lovgivning (1, 2, 3) ), internasjonale konvensjoner (4) og Norges 
folkerettslige forpliktelser (5). Etablering av et samisk kompetansesenter innen psykisk 
helsevern har vært omtalt både i statlige og fylkeskommunale dokumenter over tid.  

I tråd med statlige føringer og lovendringene knyttet til Samelovens språkregler, ble det i 
statsbudsjettet for 1989 for første gang satt av øremerkete midler til å bygge opp samiske 
spesialisthelsetjenester. Denne bevilgningen ble omtalt slik i St.prp. nr.1 (1988-89) (6):  

"Regjeringen har sett det som en nasjonal oppgave å sikre at den samiske befolkning får en 
bedre helsetjeneste på sitt eget språk. Det samiske spesialistsenteret i Karasjok skal bygges 
videre ut og ha ekspertise både innen somatikk og psykiatri. Oppbyggingen skal skje i 
samarbeid med Finnmark fylkeskommune." 

I Plan for Finnmark (1992) ble de psykiatriske tjenestene omtalt på følgende måte:  

”Institusjonene i Midt-Finnmark har et spesielt ansvar for den samiske befolkningen i hele 
fylket. Dette forutsetter bl.a  at en har fagpersonell som har språkkunnskap. Det legges vekt 
på å samle erfaring og å utvikle en psykiatri innen en samisk kulturramme for derved å kunne 
bedre tilbudet til denne befolkningen”.  

Plan for psykisk helsevern i Finnmark (7) fulgte dette opp med å utpeke DPS-Midt-Finnmark 
i Lakselv og Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) Midt-Finnmark i Karasjok som 
”baser” med særskilt ansvar for å yte tjenester og ha veilednings- og undervisningsoppgaver 
om samiske / flerkulturelle forhold internt i fylket og mot kommunenes helse- og 
sosialtjenester. Begge virksomheter fikk derved også en særlig oppgave med å samle erfaring 
og utvikle kunnskap innen samisk psykiatri. For å dekke merkostnadene til investeringer og 
drift av virksomheten i Karasjok, ble det inngått en særskilt finansieringsavtale mellom 
Finnmark fylkeskommune og daværende Sosial- og Helsedepartementet. Dette innebar bl.a. 
statlig refusjon av 9 fagstillinger ved BUP-Karasjok, med bl.a etablering av et rusteam 
(Samisk ungdomspsykiatrisk team (PUT)) og et økonomisk grunnlag for utdanning av lege- 
og psykologspesialister.  

For å utarbeide en nasjonal plan for helse- og sosialtjenester til den samiske befolkning, 
oppnevnte departementet et utvalg som ferdigstilte sin utredning i februar 1995 som NOU 
1995:6 Plan for helse- og sosialtjenester til den samiske befolkning i Norge (8). Bakgrunnen 
var behovet for å utvikle et likeverdig tilbud innen helse- og sosialsektoren for samene, med 
utgangspunkt i statens forpliktelser overfor det samiske folk. Den nasjonale planen 
konkluderte bl.a. med at:  
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”det er behov for både klinisk og teoretisk utvikling av de etnokulturelle aspekter innen 
psykisk helsevern for den samiske befolkning”.  

I Stortingsmelding 25  Åpenhet og helhet. Om psykiske lidelser og tjenestetilbudene (1996-
97), kapittel 6 Om tjenester til den samiske befolkning (9), anbefalte departementet å opprette 
et nasjonalt kompetansesenter innen psykisk helsevern for den samiske befolkningen ved en 
videreutvikling av sentraene i Karasjok og Lakselv. Sentraene skulle være utdanningssentra 
som skulle gi mulighet for både poliklinisk praksis og institusjonspraksis for samiske fagfolk 
og samtidig tilby en helhetlig behandlingskjede for samiske pasienter, også utenfor Finnmark. 
Forskning og fagutviklingsarbeid skulle være del av kompetanseoppgavene.  

De økonomiske rammebetingelsene for sentraene ble gitt i St. prp. 63 (1997-98): 
Opptrappingsplanen for psykisk helse (10), under pkt 4.6: 

”De samiske sentrene i Karasjok og Lakselv foreslås bygd ut til samiskspråklige 
kompetansesentre og med henholdsvis en familieavdeling i Karasjok og en voksenpsykiatrisk 
avdeling i Lakselv, svarende til 20 mill. kroner i økte driftsutgifter i løpet av planperioden.”   

I Plan for psykisk helsevern i Finnmark 2000-2006 (11) blir det nasjonale kompetansesenteret 
nærmere beskrevet. Planen ble godkjent av departementet den 12.01.01. De statlige føringene 
ble inkorporert i etterfølgende planer. Departementet foreslo å videreføre og øke den statlige 
støtten. Kompetansen i samisk og tverrkulturell psykiatri skulle utvikles videre, slik at 
psykiatriske institusjoner og kommuner over hele landet som betjener samer kunne få 
veiledning og undervisning for å gi kulturtilpassete helse- og sosialtjeneste-tilbud til samiske 
pasienter. Gjennom å være et hospiterings-, utdannings- og praksissted for fagfolk under 
videre- og spesialistutdanning skulle virksomhetene sikre at fagpersonell fikk særskilt 
kompetanse innen samisk kulturforståelse. Den skulle spesielt sikre spesialisering av 
samisktalende fagfolk. De kliniske tilbudene skulle styrkes ved etablering av familieavdeling i 
Karasjok og akuttpsykiatrisk avdeling i Lakselv. Begge kliniske enheter fikk et særskilt 
ansvar for samisk befolkning i hele landet, knyttet både til klinisk behandling og til 
veiledning/undervisning. Videre beskrev planen behov for opplæring, undervisning, 
veiledning og undervisningsarbeid. For å bygge opp intern kompetanse ble det avsatt midler 
til intern opplæring, samt midler til utvikling av eksterne undervisningsoppdrag.      

I oppsummeringen av høringsuttalelsene som kom inn til Regjeringens handlingsplan for 
helse- og sosialtjenester til den samiske befolkningen i Norge 2002 – 2005: ”Mangfold og 
likeverd” (12) kom det frem at: 

”Oppbyggingen av en nasjonal kompetansefunksjon for den samiske befolkningen som varslet 
i psykiatrimeldingen er det tiltaket i  planen som møter mest positiv respons, samtidig som 
den foreslåtte utformingen av det kritiseres for å være for sentraliserende. Flere forslår 
justeringer i retning av å bruke midlene også til å opprette stillinger i øvrige fylkeskommuner 
med betydelig samisk befolkning. Disse skal fungere i nettverk med Indre Finnmark.”  

Disse sentrale føringene ble videreført i St.prp. nr 1 (2005-2006) (13):  
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”Hovedutfordringene for det kliniske arbeidet er å åpne virksomheten for forskningsaktivitet 
og utvikle et system for formidling av klinisk erfaring”.   

I stortingsmeldingen for inneværende stortingsperiode, St. meld. Nr. 28 (2007-2008): 
Samepolitikken (14) heter det at:  

”det samiske perspektivet skal integreres i arbeidet med utviklingen av helse- og 
sosialtjenester til den samiske befolkning”.  

Et eget kapittel i denne stortingsmeldingen er viet helsespørsmål (kap. 9). Her omhandles 
satsingsområder som pasientopplysning, tjenester innen habilitering / rehabilitering og rus, i 
tillegg til helseforskning. 

På grunnlag av departementets godkjenning gjennom opptrappingsplanen, ble det laget en 
egen ”Overordnet plan for Samisk nasjonalt kompetansesenter (SANKS) – psykisk helsevern” 
(15). Planen ble vedtatt i styret for helse Finnmark den 27. april 2005. Planen ga føringer om 
en tett samhandling mellom klinikkdelen og forsknings- og fagutviklingsdelen. SANKS 
skulle ha en integrert modell med FoU-virksomhet forankret i den kliniske hverdagen. De 
kliniske funksjonene ble styrket for også å kunne ivareta rene kompetansesenteroppgaver. 
Planen foreslo kombinasjonsstillinger undervisning / klinikk og forskning / klinikk, i tillegg 
til rene forskerstillinger. Det ble avsatt 3 millioner kroner til dette formålet. Det ble også 
avsatt midler til et fond på 2 millioner kroner til forsknings- og utviklingsarbeid, med et eget 
forskningsfondstyre som forvalter av midlene.    

St.meld. nr.47: Samhandlingsreformen (2008-2009) har i et eget kapittet, kap.11, Særskilte 
utfordringer for den samiske befolkning (16) trukket fram betydningen av kulturell 
kommunikasjon, normer for samisk brukeratferd, herunder underrapportering av sykdom, 
risikoen for feiltolkinger som følge av manglende kompetanse i språk og kultur, og misnøye 
fra samiske pasienters side med de tilbud som gis, spesielt i forhold til psykisk helse.Videre 
heter det i meldingen: 

”Samiske pasienters rett til, og behov for tilrettelagte tjenester skal etterspørres og 
synliggjøres i planlegging, utredninger og når beslutninger tas. Det skal etableres 
tolketjenester til pasienter som har behov for dette.” 

SANKS er viet særskilt plass i en egen boks der det bl.a. står: 

”Modellen til SANKS med en sterk base lokalisert i samisk miljø, kombinert med utplasserte 
fagfolk i ulike områder med samisk befolkning, har vist deg svært positiv, og har blitt tatt godt 
i mot i det samiske miljøet”.   

Når det gjelder statens rusmiddelpolitikk, som beskrevet i St.meld. 30 (2011 – 2012): Se meg! 
En helhetlig rusmiddelpolitikk (17), er samisk befolkning omhandlet under pkt. 2.1.4, s.19-20. 
Her framkommer behov for mer forskning på området, at kompetanseformidlingen må 
styrkes, og at det bør tilrettelegges for mer kultursensitiv og språklig tilpasset behandling. Når 
det gjelder oppbygging av kompetanse, sies det: 
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”Ved oppbygging av samisk språk og kulturkompetanse i rusomsorgen, kan det være nyttig å 
benytte kompetansen som er bygd opp innen psykisk helsevern til samiske pasienter.” 

Oppdragsdokumentene fra 2008 - 2011 fra HOD til helseforetakene, pålegger disse å styrke 
tilbudet til samisk befolkning. Oppdraget om å søke om status for SANKS som nasjonal 
kompetansetjeneste fremkommer i oppdragsdokumentet 2013 fra HOD til Helse Nord (18). 
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1.0 Innledning 
Samisk nasjonalt kompetansesenter – psykisk helsevern (SANKS) har et nasjonalt 
ansvar for å bidra til utvikling av et likeverdig tilbud innen psykisk helsevern for den 
samiske befolkningen i hele Norge. Dette innebærer at samer fra hele landet kan 
henvises til SANKS dersom de ønsker det.  
 
Organisatorisk er SANKS en del av Helse Finnmark HF og en integrert del av 
spesialisthelsetjenesten for psykisk helsevern. SANKS har med andre ord både 
distriktspsykiatriske funksjoner i opptaksområdet for Midt-Finnmark og nasjonale 
kompetansesenterfunksjoner innen psykisk helsevern for den samiske befolkning i 
hele Norge. Helse Nord RHF fikk øremerkede midler over statsbudsjettet til drift av 
kompetansesenterfunksjonen i forbindelse med opptrappingsplanen for psykisk 
helsevern. 
 
SANKS sine oppgaver er nedfelt i spesialisthelsetjenesteloven og innebærer fire 
hovedoppgaver: pasientbehandling, utdanning av helsepersonell, forskning og 
opplæring av pasienter og pårørende. Kompetansesenterfunksjonen er knyttet til å 
utvikle det psykiske helsevernet til den samiske befolkningen i Norge. Bakgrunnen 
for dette kan føres tilbake til blant annet norske myndigheters politiske ansvar for 
antidiskriminering og likeverdig tjenestetilbud til en minoritet.  
 
Tema for dette notatet er hvorvidt SANKS sin kompetansesenterfunksjon medfører 
behov for å foreta en særskilt registrering av pasienters etniske tilhørighet(er). 
Spørsmålet er av generell interesse, men det har blitt særlig aktualisert etter at 
tidligere rubrikker for registrering av etnisk tilhørighet/hjemmespråk, er blitt fjernet 
fra henvisningsskjemaet til barne- og ungdomspsykiatrien. Dermed er det ikke lenger 
mulig for SANKS å registrere hvor stor andel av brukerne som har samisk tilknytning 
og/eller på hvilke grunnlag samiske pasienter henvises. For å sette problemstillingen 
inn i en større sammenheng, innledes notatet med en introduksjon til noen sider ved 
registrering og bruk av etnisitetsdata generelt, samt i helsesettinger og i en samisk 
kontekst spesielt. 

 

2.0 Registrering av etnisitetsdata – et overblikk1

2.1 Ulikhet og variasjon i staters praksis for registrering av etnisitetsdata 

 

De aller fleste av verdens stater avholder regelmessige folketellinger hvor det 
innhentes utvalgte opplysninger om de som er bosatt innenfor statens grenser. Hvilke 
opplysninger dette er, varierer både fra stat til stat og over tid innen enkeltstater. At 
staten kan innhente basale personopplysninger som navn, fødselsår, kjønn og bosted, 
er noe det sjelden stilles spørsmål ved. Det synes heller ikke å være spesielt 
kontroversielt dersom staten registrerer borgernes fødested og/eller fødeland.  
Derimot er det i et globalt perspektiv svært ulike syn på hvorvidt stater bør innhente 

                                                 
1 Delkapittelet bygger på lesing av et bredt utvalg kilder. Fordi dette er et notat, gis det ingen henvis-
ninger i selve teksten. Et lite utvalg representative kilder er likevel gjengitt til slutt i notatet.  
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data som kan brukes til å plassere borgerne i forhold til (sosiale) kategorier som 
etnisitet, "rase", nasjonalitet, urfolksstatus eller lignede.  
 
De ulike oppfatningene om dette har ført til varierende praksiser for statlig 
registrering av denne typen kategoridata. Dels skyldes disse variasjonene ulikheter i 
geografi og i historiske, politiske og kulturelle forhold, og dels skyldes de mer 
ideologiske og/eller faglige vurderinger. Slike vurderinger kan i sin tur endres når 
faktiske og/eller meningskonstituerende omstendigheter endres. I det hele tatt er 
offisiell registrering av opplysninger om borgernes etniske og/eller lignende typer 
tilhørigheter, et komplekst og flytende felt hvor politiske, legale, etiske og 
vitenskapelige aspekter er sammenvevd med hverandre og med de respektive lokale 
kontekster. Det er dessuten heller ikke uten videre opplagt hva som i seg selv i 
utgangspunktet konstituerer denne typen kategorier, hva som betinger tilhørighet til 
dem, eller hvilke begreper som er mest dekkende og hensiktsmessige å benytte for å 
beskrive kategoriene.  
 
I løpet av det siste tiåret synes det å ha blitt økt faglig og politisk oppmerksomhet 
rettet mot etnisk kategorisering og mot bruk versus ikke-bruk av slike data i offisielle 
sammenhenger. En viktig grunn til dette er trolig at stadig flere stater blir stadig mer 
etnisk pluralistisk på grunn av internasjonal migrasjon. Samtidig pågår det debatter 
om likeverd som fenomen, og om ulike sider ved etnisitetsrelaterte individuelle og 
kollektive rettighet. I et urfolksperspektiv kan den økte oppmerksomheten også 
skyldes at FN har institusjonalisert arbeid med og for urfolk via organet Permanent 
forum for urfolkssaker. I samisk sammenheng kan dessuten spesielt databehov relatert 
til virksomheten ved sametingene i Norge, Sverige og Finland være av betydning.  
 
Faglige arbeider om offisiell etnisitetskategorisering har særlig utforsket historiske og 
nåtidige praksiser og begrunnelser for disse i enkeltstater eller enkeltregioner. En 
første helhetlige gjennomgang av etnisk klassifisering i folketellingssammenheng ble 
utført av den amerikanske sosiologen Ann Morning i 2006. Morning tok for seg 
folketellingsskjema fra 141 stater og fant at 63 % av disse inkluderte spørsmål som 
dreide seg om tilhørighet til en eller annen form for etnisitetsrelatert kategori. Men 
hun påviste óg at det var store variasjoner i spørsmålenes innretning og 
svarmuligheter. Dessuten fant hun noen geografiske mønstre.  
 
Ett slikt mønster er at stater som i sin tid er blitt kolonisert fra Vest-Europa – så som 
USA, Canada, Australia og New Zealand – ofte har lang tradisjon for registrering av 
etnisitetsrelaterte opplysninger. Statene i Vest-Europa selv er derimot blant de som i 
minst grad etterspør slike data. Dette er et funn som stemmer med andre arbeider hvor 
det antydes forekomst av en særlig vesteuropeisk motstand mot å registrere slike data, 
og at dette blant annet henger sammen med erfaringer med nazismen før og under 
Andre verdenskrig. Men motstand kan óg skyldes et prinsipielt syn om at staten er en 
politisk integrert enhet som ikke skal kategorisere borgerne etter etniske tilhørigheter. 
 
Det er imidlertid tegn som tyder på at det er i ferd med å skje en holdningsendring 
vedrørende offisiell innhenting av etnisitetsdata i Vest-Europa (blant annet). Foreløpig 
er det i følge Mornings oversikt kun Storbritannia som har inkludert spørsmål av 
etnisitetskarakter i selve folketellingen, men hele feltet er i bevegelse når det gjelder 
synet på etnisitetsdata som potensielt grunnlag for dårlige versus for gode handlinger: 
I stedet for å vektlegge at slike data kan åpne for misbruk og forskjellsmarkering, 
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fokuseres det i større grad på at etnisitetsdata bidrar til nødvendige 
kunnskapsgrunnlag i arbeid mot diskriminering og for sikring av likeverd og 
likeverdige tilbud.  
 
Ett uttrykk for at en slik utvikling er på gang, er Europakommisjonens arbeid med The 
2007 European Year of Equal Opportunities for All. 2 Dette arbeidet resulterte blant 
annet i en rekke publikasjoner hvorav mange tok opp nettopp betydningen av å ha 
tilgang til relevante data inndelt etter (også) etnisitet. Ja, to av utgivelsene var faktisk i 
sin helhet viet slike spørsmål. Den ene var den juridisk innrettede rapporten Measuing 
Discrimination. Data Collection and EU Equality Law, mens den andre var den mer 
praktisk innrettede håndboka European handbook on equality data. Why and how to 
build to a national knowledge base on equality and discrimination on the grounds of 
racial and ethnic origin, religion and belief, disability, age and sexual orientation.3

 
   

På et mer generelt og faglig plan kan det trekkes fram et annet eksempel som også er 
fra 2007. I desember det året arrangerte en fransk og en kanadisk institusjon i 
fellesskap en internasjonal konferanse med tittelen 

 

Social Statistics and Ethnic 
Diversity: Should we count, how should we count and why? Hensikten med 
konferansen var å ta opp særlig etiske og metodologiske utfordringer knyttet til 
produksjon, analyse, bruk og tolkning av statistikk knyttet til etnisitetsrelaterte data. 
Flere av abstractene fra denne konferansen bekrefter at varierende statlige praksiser 
ikke bare er avgjørende for tilfanget av offisiell etnisitetspesifisert statistikk. Staters 
datapraksiser har også stor betydning for hvorvidt og i hvilken grad etnisitetsrelatert 
forskning kan baseres på de typer studiedesign som betinger etnisk representative 
utvalg. Dette fordi utvalgs representativitet vanligvis sikres ved å trekke dem fra 
offentlige (folke)registre.  

2.2 Tilgang til etnisitetsopplysninger i helsesammenhenger 

For øvrig må det understrekes at i de tilfeller hvor etnisitetsopplysninger faktisk er 
inkludert i folketellinger og/eller andre statlige registre, er det dokumentert at 
kvaliteten på slike data ikke nødvendigvis er så god som den burde være. Det at staten 
står bak innsamling og registrering av etnisitetsopplysninger er således ingen garanti 
for at slike data blir korrekte. Et viktig element i denne sammenheng er dessuten at 
det i internasjonle konvensjoner vektlegges at det ikke er opp til staten (eller andre 
myn-digheter) å plassere individer i etnisitetskategorier; hvert enkelt individ har rett 
til å selv tilkjennegi sin tilhørighet i så måte. Eller mer korrekt: å tilkjennegi sine 
tilhørig-heter, etter som det i økende grad erkjennes – og tilrettelegges for praktisk 
ved folketellinger – at mennesker kan ha flere samtidige tilknytninger av denne typen. 

Ut fra brede litteratursøk på nettet generelt og spesifiserte søk i internasjonale 
tidsskriftbaser spesielt, synes det å være helserelaterte fagmiljøer som oftest fokuserer 
på betydningen av tilgang til etnisitetsrelaterte data. Epidemiologen Raj Bhopal er en 
som over tid har utmerket seg med et bredt spekter av publikasjoner hvor dette er 
hoved- eller deltema. Han – og andre som er opptatt av samspill mellom etnisitet og 
helse – legger til grunn at samfunn som har som mål å minimere helseforskjeller, må 
ta høyde for at etnisk tilhørighet kan være én av flere forskjellskonstituerende 
dimensjoner. Det må derfor være tilgang til data som kan brukes både for å 
                                                 
2 Konf. http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=423&newsId=527&furtherNews=yes 
3 De to rapportene kan finnes i pdf-format via linken 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=423&langId=en&furtherPubs=yes. 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=423&newsId=527&furtherNews=yes�
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=423&langId=en&furtherPubs=yes�
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dokumentere og overvåke graden av slike forskjeller, og til å forske på om og i 
hvilken grad etnisitet spiller en rolle som direkte eller medvirkende årsak til ulikheter 
– eventuelt om betydning av etnisitet bare er tilsynelatende. På et mer konkret plan 
kan informasjon om etnisk tilhørighet også danne grunnlag for relevant innsikt på 
ulike stadier av klinisk praksis. 
 
I boka Ethnicity, race, and health in multicultural societies: foundations for better 
epidemiology, public health and health care konkretiserer Bhopal en rekke 
helserelaterte settinger hvor etnisitetsdata kan ha betydning (s. 67ff). Disse dekker et 
bredt spekter, men inkluderer blant annet politikkutforming, helsetjenesteplanlegging 
og forskning på årsaker til sykdom og uhelse. Bhopal tar også opp flere praktiske 
forhold vedrørende innsamling, bruk og fortolkning av etnisitetsdata i slike settinger. 
En av bokas røde tråder er likevel at etnisitetsdata ikke er lett tilgjengelige – snarere 
tvert i mot. Utfordringer knytter seg både til etnisitet som fenomen, til de ulike statlige 
praksisene for innhenting og bruk av slike data, samt til hvorvidt – og eventuelt 
hvordan – etnisitetsdata inkorporeres i løpende virksomhet ved helseinstitusjoner. 
 
Et hovedpoeng i alle Bhopals publikasjoner er at hvis etnisitetsdata mangler, vil 
resultater av klinisk og forskningsmessig virksomhet som involverer etnisk 
sammensatte populasjoner, fort kunne bli lite relevante, og i verste fall direkte 
feilaktige for dem de angår.  
 
I et urfolksperspektiv er det spesielt miljøer i Australia og på New Zealand som er 
leverandører av helserelaterte faglige arbeider med urfolksfokus. Det dreier seg om 
både rapporter, policydokumenter og vitenskapelige publikasjoner. Noen av disse 
omhandler kun urfolk, mens i andre er urfolk(et) en av flere subpopulasjoner. Det kan 
være flere årsaker til at akkurat disse to statene har en så vidt stor relativ andel av 
publikasjoner som tematiserer urfolks helsesituasjon. Én årsak er likevel trolig at både 
Australia og New Zealand nettopp er blant de stater som praktiserer registrering av 
etnisk tilhørighet i folketellinger. Dermed fins det i hvert fall i utgangspunktet et 
datagrunnlag som kan benyttes til å identifisere de respektive urfolkspopulasjonene. 
Samtidig er det mange av de publiserte arbeidene som tematiserer mangler og 
svakheter ved de tilgjengelige datagrunnlag. I arbeidene påpekes dels datasituasjonens 
konsekvenser for helsetjenester og kunnskapsoppbygging, og dels utforskes strategier 
for hvordan situasjonen kan bedres for å gi tilgang til mest mulig korrekte 
etnisitetsdata.  
 
Mer generelt kan det anføres at allerede da FNs Permanent forum for urfolkssaker 
avholdt sin første sesjon i mai 2002, ble det påpekt et stort behov for bedre 
datagrunnlag med tanke på å dokumentere urfolks situasjon innen ulike felt. 
Helsefeltet står i så måte i en særstilling fordi det så grunnleggende både påvirker og 
påvirkes av menn-eskers velferd og livskvalitet. I rapporten State of the World's 
Indigenous Peoples som ble utgitt for første gang i februar 2010, oppsummeres 
databehovet på følgende måte: 
 
"In order to design public policies aimed at improving the health situation and related 
conditions of poverty and discrimination faced by indigenous peoples, it is necessary 
to collect disaggregated data, to develop culturally relevant indicators of health and 
well-being rooted in the world views of indigenous peoples, and to advance 
methodologies for conducting research into indigenous peoples. Moreover, 
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indigenous peoples must have full and effective participation and take leadership 
roles in the collection, processing, reporting and use of information that guides 
decision-making in health policies and programmes" (s. 166). 
 

2.3 Kort om samiske etnisitetsdata før og nå 
Det har lenge vært en utfordring både for planlegging og utføring av samiske 
helsetjenester og for samiskrelatert helseforskning at det mangler grunnleggende 
samiske etnisitetsdata. Nedenfor gis en summarisk introduksjon til denne situasjonen. 
 
I Norge – som i det meste av Vest-Europa – har det etter 1945 vært en norm at staten 
ikke skal innhente opplysninger om borgernes etnisitet. Før den tid var det imidlertid 
annerledes. Til og med 1930 registrerte Statistisk sentralbyrå (SSB) de bosattes 
samiske (og kvenske) tilknytning i alle sine tiårlige folketellinger – om enn på 
varierende måter og etter ulike definisjoner. Med unntak av en svært avgrenset 
innsamling av språkbruksopplysninger i SSBs 1950-telling, er det i etterkrigstida kun 
folke- og boligtellinga i 1970 som har befattet seg med samiske tnisitetsopplysninger. 
Da ble det nemlig stilt fire samiskrelaterte tilleggsspørsmål til bosatte i utvalgte 
tellekretser utenom byene nord for Saltfjellet. 

 

I analysen av 1970-tellinga ble det 
påpekt en rekke mulige feilkilder for "sametallene". Oppsummert var det ca 9 200 
personer som svarte ja på at personen selv og/eller den de svarte på vegne av, regnet 
seg som same. Men på grunnlag av svarene på spørsmål om språkbruk og ut fra 
kunnskap om samisk bosetting utenfor spørreområdet, ble det antydet at det i Norge 
den gang var "[…] minst 40 000 personer hvis livsvilkår på et eller annet vis er noe 
preget av at de har et innslag av det samiske i sin bakgrunn" (Aubert, 1978:113). Og 
slik står saken. I de om lag 40 årene som er gått siden denne SSBs siste "sametelling" 
har tallene derfra verken blitt korrigert eller oppdatert. Det mangler kort og godt 
demografiske data for dagens samebefolkning i Norge; det samiske demos er de facto 
en ukjent størrelse både hva gjelder lokalisering, omfang og sammensetning. 

Det må for ordens skyld tas med her at det som lenge ble kalt Samemanntallet ikke er 
et generelt "sameregister". I stedet er det et register som ble opprettet da Sametinget 
ble etablert i 1989 og hvor samer som er fylt 18 år og som mener seg stemme-
berettiget etter visse kriterier, må registrere seg dersom de ønsker å være i posisjon til 
å benytte denne stemmeretten. For å klargjøre denne forskjellen, ble betegnelsen 
samemanntall byttet ut med det mer dekkende uttrykket Sametingets valgmanntall da 
valgreglene i sameloven ble revidert i 2008.  
 
Til slutt må det óg nevnes at som et slags alternativ til offisiell individbasert statistikk 
om samiske personer, har SSB siden 2006 publisert tre utgaver av en toårlig årbok 
som i all hovedsak inneholder geografisk basert samisk statistikk (Statistisk sentral-
byrå, 2010). Denne statistikken er basert på data om alle innbyggere i kommuner og 
delkommuneområder som etter visse kriterier er definert til å utgjøre samiske 
lokalsamfunn (ibid.). Selve statistikkområdet er beslektet med, men ikke identisk med 
tellekretsene i SSBs "sametelling" fra 1970. SSBs årbok inneholder også noe 
statistikk over antall elever som får ulike typer samiskundervisning i barnehage og 
grunnskole, men dette er ikke (nødvendigvis) knyttet til individenes samiske etnisitet. 
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3.0 Lovgrunnlaget 
3. 1 Lovregulering av registrering av etnisk bakgrunn 
Personopplysningsloven av 14. april 2000 nr. 31 om behandling av person- 
opplysninger fastsetter strenge vilkår for registrering av personopplysninger som er 
sensitive (jf. § 2 nr. 8). Med personopplysninger menes opplysninger og vurderinger 
som kan knyttes til en enkeltperson. Opplysninger om «rasemessig eller etnisk 
bakgrunn» er å anse som sensitive personopplysninger i medhold av loven, jf. § 2 nr. 
8 bokstav b. Loven setter forbud mot bruk av sensitive personopplysninger både for 
privat og offentlig virksomhet. Sensitive personopplysninger kan bare behandles 
dersom behandlingen bl.a. oppfyller ett av vilkårene i § 9 bokstavene a–h.  
 
For SANKS er nok de mest relevante av vilkårene følgende: 
 

a) når personen selv gir samtykke til registreringen 
b) når behandlingen er nødvendig for forebyggende sykdomsbehandling, 

medisinsk diagnose, sykepleie eller pasientbehandling eller for forvaltning av 
helsetjenester, og opplysningene behandles av helsepersonell med 
taushetsplikt, og  

c) når behandlingen er nødvendig for historiske, statistiske eller vitenskapelige 
formål, og samfunnets interesse i at behandlingen finner sted klart overstiger 
ulempene den kan medføre for den enkelte 

 
Hovedregelen er at behandling av sensitive opplysninger er konsesjonspliktig. 
Datatilsynet avgjør om konsesjon skal gis. Dersom etnisitet tillates registrert setter 
loven restriksjoner mot å bruke slike innsamlede opplysninger til andre formål enn det 
som var det opprinnelige formålet med innsamlingen. Det skal ved vurderingen 
klarlegges om registreringen vil volde ulemper for den enkelte, og om disse ulemper 
blir oppveid av hensyn som taler for registreringen.  
 

3. 2 Helsepersonelloven 
I helsepersonelloven (lov av 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell), § 40. Krav til 
journalens innhold m.m., står det at 
 

”Journalen skal føres i samsvar med god yrkesskikk og skal inneholde 
relevante og nødvendige opplysninger om pasienten og helsehjelpen, samt de 
opplysninger som er nødvendige for å oppfylle meldeplikt eller 
opplysningsplikt fastsatt i lov eller i medhold av lov. Journalen skal være lett å 
forstå for annet kvalifisert helsepersonell.”  
 

Opplysninger (utover det som er pålagt i første og andre ledd) skal tas inn i journalen i 
den utstrekning de er relevante og nødvendige. I forskriftens § 10. (Personvern) står 
det videre at:  
 

”Dokumentasjon skal behandles i samsvar med reglene i og i medhold av 
personopplysningsloven. Med de begrensninger som følger av 

http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/usr/www/lovdata/all/nl-19990702-064.html&dep=alle&kort+,+titt=helsepersonell&�
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helsepersonelloven § 21 ff, § 45 og pasientrettighetsloven § 5-3 kan 
helsepersonell og andre gis tilgang til en pasientjournal.” 

 

3. 3 Personvernet i helsesektoren 
NOU 2009:1 ”Individ og integritet” tar bl.a. for seg personvernutfordringene i 
helsesektoren (kapittel 16). I helsetjenesten omfatter dette vern av så vel fysisk som 
psykisk integritet, og viser seg særlig i form av kravet om informert samtykke til 
helsehjelp og rett til vern mot spredning av personlige opplysninger 
(pasientrettighetsloven § 4-1, § 3-2, § 3-6 og helsepersonelloven kapittel 5). 
Behandlende helsepersonell er avhengige av at pasienter gir fra seg sensitive 
opplysninger om helse/sykdom, sosiale omstendigheter, livsstil, forhistorie og andre 
personlige forhold, for å kunne yte relevant helsehjelp. Det er imidlertid en stadig 
videre personkrets som med rette eller urette får tilgang til denne informasjonen. 
Personvernet i helsesektoren har til formål er å beskytte pasientenes autonomi 
(selvbestemmelse) og personlige integritet. Det er en utfordring for helsevesenet å 
verne pasienter mot spredning av sensitive personopplysninger som berører pasienters 
integritet og rett til selvbestemmelse.  
 

4.0 Registrering av etnisk bakgrunn i klinisk arbeid 
Klinisk arbeid er her definert som kontakten/kontaktforløpet mellom behandler(e) og 
pasient(er), inklusive journal, rapporter/erklæringer, epikriser, samarbeidsmøter med 
andre deler av hjelpeapparater og lignende. 
 

4. 1 Psykisk helse/helsevern og etnisitet 
Det har over flere tiår vært økende forståelse for at etnisitet og/eller kultur har 
betydning for individets selvoppfattelse og oppfattelse av omverdenen, og således 
også for individets oppfattelse av psykisk helse og mestring av psykiske problemer. 
Kunnskap om sammenhengen mellom etnisitet/ulike aspekter ved etnisitet 
(individuelle, sosiale og samfunnsmessige) og psykisk lidelse/behandling er imidlertid 
svært mangelfull. Temaet er sammensatt. Etnisitet fremtrer med stor variasjon mellom 
ulike folkegrupper, og mellom individene innenfor samme folkegruppe. 
 
Etnisitet er ladet med ideologiske og emosjonelle verdier. Det gjelder også for 
behandlere i helsevesenet. Oppfatning av egen og andres etniske tilhørighet er ofte 
farget av forutinntatte holdninger. Når presis kunnskap om etnisitet og psykisk 
lidelse/behandling er mangelfull, er det begrensede muligheter til å få en faglig 
(profesjonell) tilnærming til temaet. 
 
Opplysninger om etnisitet kan i mange sammenhenger være svært relevant for 
utredning, behandling og/eller evaluering av behandlingsresultat i psykisk helsevern. 
Eller rettere, å ignorere etnisitetsrelaterte aspekter ved pasientenes liv, kan resultere i 
feilbedømmelser og feilslått behandling.  
 

4. 2 Er etnisk bakgrunn kritisk informasjon for behandlingsaktivitet i SANKS. 
På bakgrunn av det forannevnte lovverket vil aktuelle spørsmål å drøfte i forhold til 
behandlingsaktivitet i SANKS være:  
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a) Er etnisitet en kritisk informasjon for å kunne gjøre relevant vurdering, yte 

relevant helsehjelp, vurdere behandlingseffekt tilfredsstillende for våre 
pasienter?  

 
De plager pasienten kommer til behandling for kan være relatert til pasientens 
etniske identitet, pasientens etnisitetsrelaterte sosiale relasjoner, pasientens 
etnisitetsrelaterte sosiale status og lignende. I slike tilfeller er etnisitet klart 
relevant behandlings- informasjon, og må håndteres deretter 
(journalforskriftene). Også når den psykiatriske problemstillinga ikke er 
etnisitetsrelatert, er pasientens bakgrunn og aktuelle livssituasjon et bidrag til 
relevant vurdering av lidelse og behandling fordi bakgrunn og livssituasjon vil 
være preget av etnisk tilhørighet. Pasienter kan spontant informere om sin 
etnisitet. Det kan imidlertid være uklart om pasienten oppfatter dette som 
helseopplysning som kan bli registrert, og at det vil innebære at opplysningen 
er tilgjengelig for (ukjente) andre i mange år fremover.  
 
Terapeuter kan etterspørre pasientens etnisitet. Hvordan pasienten da svarer er 
avhengig av mange ting: om pasienten tilhører en etnisk minoritet, om 
pasienten lever i et miljø der etnisitet eksponeres eller holdes hemmelig, 
pasientens tidligere erfaringer med å formidle etnisitet til offentlig instans, hva 
pasienten har fått formidlet som ”godkjent” benevnelse av etnisitet fra sin 
familie/sitt miljø, osv. Det kan være uklart om pasienten forstår hva slags 
informasjon terapeuten egentlig er ute etter. Konkret angivelse av bakgrunn og 
livssituasjon (for eksempel knyttet til lokal kultur) vil ofte være mer presis og 
terapeutisk relevant informasjon enn angivelse av etnisk bakgrunn eller 
tilknytning. Muligheten for misforståelser/feiltolkninger blir færre, og 
nødvendig journalføring kommer ikke i konflikt med personvernet. 
 
 

b) Har vi tilstrekkelig kunnskap for å kunne bruke informasjon om etnisitet på en 
måte som er behandlingsmessig til nytte for pasientene, dvs. at informasjon 
om etnisitet brukes i henhold til lovens intensjon? 
 
Informasjon skal videreformidles til andre helsearbeidere/-instanser når det er 
nødvendig for å gi pasienten relevant helsehjelp, og på en måte som er lett 
forståelig (for mottakeren). ”Same” har ulikt innhold bl.a. avhengig av hvor i 
Norge man befinner seg (for eksempel: personer som snakker samisk, som er i 
reindrifta, som kommer fra Finnmark, fra samiskdominerte 
bosettingsområder). Det er pr. i dag ikke slik at helsearbeidere flest besitter 
kunnskap for å kunne bruke informasjon om etnisitet på en måte som er 
behandlingsmessig til nytte for pasientene. Om det er 
nødvendig/hensiktsmessig å formidle informasjon om pasienters etnisitet, bør 
vurderes fra sak til sak og kun formidles med pasientens samtykke. 
 

c) Har vi en definisjon på etnisitet som gir klinisk mening, og som er lett å forstå 
for annet helsepersonell som skal benytte journalen/journalopplysninger? 

 
Gjennom pasientregistreringssystem har institusjonen og helsemyndighetene 
mulighet til å få oversikt over behandlingsaktivitet og pasientgrupper. Dette er 
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nyttig for å kunne evaluere drift, kontrollere at de helsepolitiske føringer blir 
fulgt opp og for å kunne ha tilgjengelige data som kan benyttes til 
forskning/kunnskapsutvikling. For at registreringa skal kunne være nyttig til 
ovennevnte formål, kreves det en entydig definisjon av etnisitet (slik at man 
vet hva etnisitetsfaktoren refererer til), og en rutinemessig innhenting av data 
av alle pasienters etnisitet. 
 

d) Er vi i stand til å beskytte pasientene mot utilsiktede følger av å gi fra seg 
informasjon om etnisk tilhørighet (Jfr. Ot.prp. nr. 33 (2004–2005), 
diskrimineringsloven)? 
 
Spørsmålet er i så fall om det foreligger slik samfunnsinteresse at de ulemper 
den enkelte pasient kan bli påført må vike. For å besvare spørsmålet må det 
først avklares hvilke typer sammenhenger mellom etnisitet og psykisk lidelse 
eller behandling som skal evalueres, kontrolleres, forskes på i 
pasientregistreringssystemet. Uten å vite hva registreringa skal brukes til, kan 
en vanskelig veie eventuell samfunnsinteresse mot ulemper for pasientene. Og 
formålet med registrering av data om etnisitet må dessuten være tydelig både 
for pasientene som skal gi ifra seg den sensitive informasjonen og for 
datatilsynet som skal gi konsesjon. 
 

 
4.3 Konklusjon 
På bakgrunn av ovennevnte synes det ikke pr. i dag å være grunnlag for – i 
behandlingsøyemed – å innhente/registrere informasjon om pasienters etnisitet 
rutinemessig. Det vil være den problemstillinga den enkelte pasient søker hjelp for 
som avgjør om etnisitet er en type informasjon som er nødvendig for ytelse av 
relevant helsehjelp, og følgelig en type informasjon som bør journalføres. Informasjon 
om etnisitet er ikke pr. definisjon nødvendig for å kunne yte helsehjelp i psykisk 
helsevern. 
 
Opplysninger om etnisitet er svært sensitive data. Registrering av etnisitet er derfor et 
spørsmål om en er i stand til å beskytte pasientene mot utilsiktede følger av å gi fra 
seg slik informasjon. Både individuelle, sosiale og geografiske ulikheter kan være 
avgjørende for hvilke ”utilsiktede følger” som kan oppstå og som kan bli til belastning 
for pasienten. Det minnes om at vurdering av de ”utilsiktede følgene” ikke er en 
kompetanse som er knyttet til helseprofesjoner. Det bør gjøres en bredere utredning av 
formål med registrering og muligheter for å beskytte pasienter mot utilsiktede følger 
før en eventuell beslutning om at rutinemessig registrering av data om pasienters 
etnisitet i behandlinga er ønskelig ved SANKS. 
 

5.0 Registrering av etnisk bakgrunn ut fra samfunnets 
interesser 
5.1 Registrering i forbindelse med forskning 
Lov om medisinsk og helsefaglig forskning trådte i kraft 1. juli 2009. Forskrift om 
organisering av medisinsk og helsefaglig forskning ble kunngjort 3. juli samme år. 
Lovens formål - § 1 - er å fremme god og etisk forsvarlig medisinsk og helsefaglig 
forskning. 
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Medisinsk og helsefaglig forskning er i lovens § 4 definert å være:  

”virksomhet som utføres med vitenskapelig metodikk for å skaffe til veie ny 
kunnskap om helse og sykdom” 
 

Helseopplysninger er definert å være: 
”Taushetsbelagte opplysninger i henhold til helsepersonellovens § 21 og andre 
opplysninger og vurderinger om helseforhold eller som er av betydning for 
helseforhold, som kan knyttes til en enkeltperson” 
 

I § 5 om forsvarlighet heter det at: 
”Medisinsk og helsefaglig forskning skal organiseres og utøves forsvarlig. 
Forskningen skal være basert på respekt for forskningsdeltakernes 
menneskerettigheter og menneskeverd. Hensynet til deltakerne velferd skal gå 
foran vitenskapens og samfunnets interesser. Medisinsk og helsefaglig 
forskning skal ivareta etiske, medisinske, helsefaglige, vitenskapelige og 
personvernmessige forhold.” 
 

I § 13 om samtykke heter det: 
”Det kreves samtykke fra deltakere i medisinsk og helsefaglig forskning, med 
mindre annet følger av lov. Samtykke skal være informert, frivillig, uttrykkelig 
og dokumenterbart. … Dersom forskingsdeltakeren kan anses å være i et slikt 
avhengighetsforhold til den som ber om samtykke, at forskningsdeltakeren vil 
kunne føle seg presset til å gi samtykke, skal det informerte samtykke 
innhentes av annen som forskingsdeltakeren ikke kan ha slikt forhold til.” 
 

Det er også et krav om meldeplikt til den regionale komiteen for medisinsk og 
helsefaglig forskningsetikk (kapittel 3).  
 
Registrering av etnisitet i forskningsøyemed er altså underlagt like strenge 
bestemmelser som registrering av helseopplysninger. Forskeren må innhente særskilt 
godkjenning i forhold til hvert enkelt prosjekt. I henhold til Personopplysingsloven, 
kap 2, § 9, vil en konsesjon kreve at: 

a) Det foreligger formulerte vitenskapelige formål som sikrer at den registrerte 
kan gi et forhåndssamtykke.  

b) Det må avklares hvilke data registeret skal inneholde (både hvilke 
etnisitetsrelaterte data og eventuelle andre data, for eksempel demografiske 
data) og hvordan disse data skal innhentes.  

c) Oppbevaringen av data skal tilfredsstille krav til sikkerhet og rutiner for 
utlevering av data til forskningsformål må være på plass (for eksempel 
relevanskriterier).   

d) For at et registeret skal kunne brukes til forskning på psykisk helse/lidelse og 
behandling bør en i tillegg ha avklart mulighet for å kople registeret for 
eksempel til pasientregistreringssystemet/registeret for helseopplysninger. 

 
Et spørsmål som har vært diskutert i SANKS er om man, for framtidige 
forskningsformål, bør søke konsesjon for å registrere alle pasienters etnisitet ved 
innskriving (databank). Fordelene med å bygge opp en slik databank ved SANKS vil 
kunne være: 
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a) Økning av forskning omkring psykisk helse og lidelse og behandling for den 
samiske befolkningen. Det vil være enklere, raskere og billigere å dekke deler 
av behovet for forskningsdata, fordi det allerede fins en databank med 
relevante data.  

b) Unngå utmattelse av en relativt liten informantgruppe. En databank kan spare 
den relativt lille målgruppa (samiske pasienter under psykisk helsevern) for 
repeterte henvendelser fra ulike forskere som etterspør til dels overlappende 
informasjon. 

 

5.2 Registrering for statistiske formål  
SANKS har, som nevnt, fått tildelt seg en særskilt samfunnsoppgave eller mandat 
gjennom at institusjonene skal ha et spesielt ansvar i yte og utvikle tjenester til den 
samiske befolkningen i Norge. Bakgrunnen for dette ansvaret kan føres tilbake til 
norske myndigheters politikkansvar som eksempelvis anti-diskriminering og 
likeverdig tjenestetilbud til en minoritet. Muligheten for å kunne føre tilsyn med om 
og hvordan SANKS utfører denne oppgaven blir begrenset når det ikke skjer en 
systematisk registrering av de tjenester som ytes til nettopp den samiske befolkningen.  
Parallelt med behovet for registrering i forskningsøyemed må SANKS, om de ønsker 
å opprette et register for å kunne gi myndigheter og andre interessert svar på om 
tjenesten oppfyller sin samfunnsoppgave, søke om konsesjon for slikt spesifikt 
formål. Spørsmål som da må drøftes er: 

1) Hvilke opplysninger som er i samfunnets interesse  
a) Er det tilstrekkelig med ikke-medisinske (ikke - sensitive) 

opplysninger vedrørende samisk befolkning sin bruk av SANKS  
b) Er det nødvendig å kunne kople helseopplysninger (diagnoser, 

symptomer etc.) og opplysninger om behandling av lidelse 
(behandlingsmengde, behandlingsformer, behandlingsresultat etc.) 
til etnisitetsregisteret. Hvilke typer opplysninger er i så fall 
relevante. 

2) Vil samfunnets interesser overstiger ulempene det kan medføre for den 
enkelte (jfr. Personvernlovens § 2).  

a) Utfordringer i forhold til kravet om konfidensialitet fordi man i 
utgangspunktet står overfor en mindre populasjon, og ytterligere 
oppdeling av populasjonen (for eksempel inndeling i aldersgrupper 
med definert diagnose kategorisert etter bosted sammen med 
etnisitetsangivelse) kan bety at en ellers tilfredsstillende 
anonymisering kan gjøre det lettere å spore sensitive opplysninger 
tilbake til individer. 

b) Om registreringen kan bidra til å forsterke stigmatiserende 
fordommer/stereotypier. Dvs. om risikoen for at opplysninger på 
gruppenivå etablerer generaliseringer av visse trekk til individnivå, 
og medfører en stereotypisering for eksempel av kulturelle klisjeer 
(Ingjerd & Fossheim, Forskingsetisk bibliotek, 2009)   

 
 
FN’s Rasediskrimineringskomite har kritisert Norge for manglende informasjon om 
etnisitet i statistikk. For å kunne følge opp SANKS sitt mandat og kunne vurdere å 
revurdere de fremgangsmåtene som benyttes, og derigjennom å arbeide mot å sikre 
den samiske befolkningen det helsetilbud som lovgivningen har fastlagt, er det 
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nødvendig å gjennomføre funksjonelle ”kontroller” av virksomheten. Det forutsetter 
imidlertid at det må søkes om egen konsesjon for registrering av etnisitet, og i den 
forbindelse trengs en gjennomgang av:  

a) Hva som skal registreres (etnisitet er ikke et entydig begrep, hvilken type 
etnisitetsinformasjon er nødvendig/tilstrekkelig) 

b) Hvordan registrering skal gjennomføres (for eksempel muntlig, skjemabasert 
etc) 

c) Hvordan registeret skal oppbevares (registeransvarlig, sikkerhet, tidsrom for 
oppbevaring av opplysninger på individnivå, etc) 

d) Hvordan registeret skal forvaltes (hvem som vurderer hvilke fremtidige 
statistikkformål som registeret kan anvendes til, for eksempel i forhold til hva 
det informerte samtykke omfatter)  

. 
5.3 Konklusjon 
Pr. i dag er etnisitetsregistrering i forskning og statistikk i Norge kun regulert av 
Personopplysningsloven og gjennom Regional Etisk Komité. Hva som anses for 
relevante forskningsformål og statistiske formål vil være styrt av de til enhver tid 
rådende faglige ideologier og politiske føringer. Mulighetene for at man ved 
innsamling av etnisitetsdata kan styre hvordan disse dataene vil bli anvendt i 
fremtiden er begrensede. Norge har heller ikke forskrifter for håndtering av helsedata 
for urbefolkning, som for eksempel i Canada (CIHR Guidelines for Health Research 
Involving Aboriginal People). Det er derfor rimelig å utvise tilbakeholdenhet i forhold 
til å etablere registre med anvendelsesområde for foreløpig ukjente formål. 
 Betydningen av å kunne evaluere, kontrollere og korrigere SANKS sine 
tjenester i forhold til SANKS sin samfunnsoppgave bør imidlertid kunne løses 
gjennom registrering av etnisitet koplet til på forhånd definerte helsetjenestevariabler 
(behandlingstype, behandlingsomfang, ventetid, behandlingsspråk og lignende). 
Rutinemessig sletting av registre (tidsbegrenset mulighet for å kople etnisitet til 
helsedata/personopplysninger) vil kunne motvirke mulighet for endring av 
bruksområde. Erfaringer med et ”minimumsregister” vil kunne gi grunnlag for 
vurdering av eventuell utvidelse av registrering på et senere tidspunkt.  
  

6.0 Utvalgte kilder om registrering av etnisitetsdata 
Det ble innledningsvis vist til at delkapittelet om registrering og bruk av etnisitetsdata 
bygger på bred lesning av et ulike typer kilder. Fordi dette er et notat, er det ikke gitt 
henvisninger i selve teksten. For å gi et inntak til noen basale og representative kilder 
om tematikken, er lite utvalg likevel gjengitt nedenfor.  
 

Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven). Lov av 14. 
april 2000 

Lovverk, offentlige utredninger 

 
Lov om helseregistre og behandling av helseopplysninger (helseregisterloven). Lov av 
18. mai 2001 
 
Lov om pasientrettigheter (pasientrettighetsloven), lov av 2. juli 1999  
 
Lov om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven), lov av 2. juli 1999 
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