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SANKS underlagt Sámi klinihkka

Nasjonalt ansvar for å utvikle et 
likeverdig tilbud av helsetjenester 

for den samiske befolkningen i 
Norge

Døgnenhet 
psykisk 
helse og 
avhengighet



SANKS har et nasjonalt team

Tilbyr behandling for samer i hele 
landet. Lokasjoner i sørsamisk, 
lulesamisk og nordsamisk område. 

• Oslo

• Røros

• Snåsa

• Hamarøy

• Tromsø

• Karasjok – hovedktr.

Tromsø

Hovedkontor i



Sámi klihkka/SANKS

Formål: 

Å bidra til å utvikle et likeverdig 
tilbud innen psykisk helsevern og 
avhengighet for den samiske 
befolkningen i Norge.



Likeverdige helsetjenester
Hva innebærer det?

Likebehandling                                                      Forskjellsbehandling

For å oppnå likeverdig må forskjellsbehandling til

Likeverdige tjenester betyr at alle har tilgang til tjenester av like god 
kvalitet som er tilpasset den enkeltes behov. 



Hva er viktig å kjenne til/ha kunnskap om 
i møte med samiske pasienter?

• Samer er like forskjellig som folk flest
• Ha grunnleggende kunnskap om samisk kultur, 

historie og samfunnsliv. 
• Ha kunnskap om fornorskningspolitikkens konsekv.:

• Språk og kultur/kunnskap: Mange har mistet det 
samiske språket, tap av kultur og tradisjonell kunnskap

• Identitet: Usikker eller tapt identitet dvs. «hvem man 
er»

• Selvfølelse: En følelse av mindreverdighet, skam, en 
skam over å skamme seg.. Psykisk helse?

• Vanskelig forhold til myndigheter og offentlige 
instanser, også med offentlig hjelpeapparat

• Erfaringer med ulike typer diskriminering
• Etnisk norske også rammet av fornorskningen



NRK Troms og Finnmark 
10.12.2020

Nordnorsk debatt 
28.01.2021

SAMEHETS

Sametingets handlingsplan mot 
samehets 2022-2025
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i møte med samiske pasienter?

• Samer er like forskjellig som folk flest
• Ha grunnleggende kunnskap om samisk kultur, 

historie og samfunnsliv. 
• Ha kunnskap om fornorskningspolitikkens konsekv.:

• Språk og kultur/kunnskap: Mange har mistet det 
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Hva er viktig å kjenne til/ha kunnskap om 
i møte med samiske pasienter?

• At samisk er hjertespråket. Bruke tolk i 
møte med samiske pasienter 

• Storfamilie/slekt har stor betydning

• Kunnskap om samisk barneoppdragelse 
med f.eks nárrideapmi. Kan innebære å 
erte, narre eller herdig av barn. Funksjon: 
Lære seg å tåle stress og påvirkninger. 

• Kunnskap om samers forhold til natur, og 
bruke naturen aktivt i behandling



Hva er viktig å kjenne til/ha kunnskap om 
i møte med samiske pasienter?

• «Iešbirget» - Å klare seg selv. Tradisjonelt
vært et ideal for samer å være sterke, tåle
mye og ikke vise svakhet. 
• Ulike kommunikasjonsformer; indirekte 

komm. f.eks ved bruk av historier, via en 
tredje person, bruk av metaforer osv.

• Gi god tid ved gjensidig slektsavklaring og 
smalltalk

• Kunnskap om samers forhold til 
naturmedisin og alternativ behandling

• Mange har tilknytning til læstadianismen, 
luthersk kirkelig vekkelsesbevegelse



Skjedd positive endringer …

• Mer respektert og anerkjent

• Lettere å stå fram som same

• Samisk språk og kultur mer synlig og 
anerkjent, også i media

• Mange unge samiske artister

• Økt stolthet

• Økt fellesskapsfølelse med andre urfolk

• Internasjonale arenaer for å fremme 
samiske saker



Sara K. Vuolab (25) 
fått tildelt 

«Tabuprisen 2021» 
fra Rådet for psykisk 

helse. 

Utgitt en samisk 
diktsamling «Gárži». 

Gir innsyn i et 
pågående strev med 

psykiske plager og 
lidelser på eget 

morsmål. 



E-læringskurs om samisk kulturforståelse:
eSANKS.no

Grunnleggende kunnskap om samiske samfunnsforhold, historie, 
tverrkulturell kommuninkasjon og forståelse. 

Mer om SANKS: 
https://finnmarkssykehuset.no/fag-og-
forskning/sanks

Kontakt SANKS: Sentralbord: Tlf. 78 96 74 00

E-post: 

sanks-postmottak@finnmarkssykehuset.no

SANKS-FOU@finnmarkssykehuset.no

mailto:sanks-postmottak@finnmarkssykehuset.no


Balansekunst - Samisk kultur i helse

• Kan du være sikker på at det ikke er noen samer 
innlagt/til behandling ved din enhet?

• Får samiske pasienter tilbud om tolk? Må de uttrykke 
følelser på et fremmed språk og har de da ord, begreper 
og innlevelse for det de gir uttrykk for?

• Eller er det mulig å snakke eget morsmål?
• Har du sjekket om pasienten har samisk som morsmål?
• Hvordan skjer kommunikasjonen? Fortellinger, ulike

uttrykksmåter, bildebruk i samtaler? Valg av metode, 
innkoding, tolkning og forståelse av budskapet?

• Blir det tatt hensyn til pasientens verdier? Slektas 
betydning, kjennskap til reindrifta (en sterk symbol på 
samisk kultur) og endringer der som følge av 
modernisering, betydningen av joik

• Er det helhet i behandling? Er kropp, psyke, ånd og 
sosiale relasjoner i sammenheng?



Balansekunst - Samisk kultur i helse

• Har pasient (evt. pårørende) og behandlere samme 
oppfatning av sykdom og helse.

• Er det rom for å snakke om tro, religiøsitet? Folketro 
(healing, synskhet, forvarsler, drømmer, skjebnetro..)

• Hvordan er bygningene? Rommene?
• Åpent ildsted, peis e.l. Samer har et nært forhold til 

naturen.
• Hvordan er fargevalget på institusjonen? Ser vi samiske 

farger?
• Hva slags kunst preger veggene?
• Hva slags musikk spilles i felles arealer? Blir samiske 

radio- og TV-sendinger skrudd av?
• Finnes det gjenstander innen- eller utendørs som kan 

gjenkjennes? 
• Er det mulig å få samisk mat av og til?



• Samer kan ha en annen forståelse av helse, 
sykdom og behandling enn 
majoritetsbefolkn.
• At samer kan snakke om sykdom og helse på 

indirekte måter og ved hjelp av historier og 
metaforer

• Noen foretrekker å bruke samisk i møte med 
helsetj. nyanseres i nyere forskning, som 
viser at preferanser for bruk av samisk språk 
er individ- og situasjonsavhengig. 

• Betydningen av slektsskap og tradisjoner for 
selvhjelp (tradisjonell helbredelse, å berges)

• Har forståelse for at identitet er et 
komplekstbegrep

GIITU MUNNO OVDDAS!

TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN!


