Referansegruppens tilbakemelding for nasjonale
kompetansetjenester
Referansegruppens tilbakemelding skal ta utgangspunkt i gruppens oppgavespekter slik det er
beskrevet i kjernemandatet for referansegrupper. Frist for tilbakemelding: Senest 1. mars

Navn på tjenesten

Samisk nasjonal kompetansetjeneste for
psykisk helsevern og rus (SANKS)

Om referansegruppen
Navn på referansegruppens leder:

Espen Ajo Arnevik

Navn på brukerrepresentant

Ingrid Jåma, Tuva Svendsen

Dersom brukerrepresentant ikke
er oppnevnt, gi nærmere
informasjon om dette.

☐ Brukerrepresentant skal oppnevnes.
☐ Brukerrepresentasjon er vurdert.
Kommentarer: Klikk her for å skrive inn tekst.

Referansegruppens godkjenning
av årsrapporten

☒ Årsrapporten er godkjent.
☐ Årsrapporten er ikke godkjent.

Tilbakemelding fra de regionale representantene, knyttet til
aktiviteten i egen region
Ta utgangspunkt i følgende punkter:
1.

Understøtte gjennomføring av kliniske forskningsprosjekt og innrapportering til pasientregistre
fra egen region.
2. Ved problemer knyttet kompetansetjenestens funksjon eller organisering internt i egen region
bør de regionale medlemmer informere eget RHF om dette.

Referansegruppens tilbakemelding:
1. Tjenesten understøtter gjennomføring av forskningsprosjekter og referansegruppen
annerkjenner forskningsproduksjonen ut fra tilgjengelige ressurser. En tydeligere
strategisk prioritering av deltagelse i forskningsnettverk etterlyses.
Referansegruppen ber om at særlig det circumpolare forskningsmiljøet vurderes i
forhold til å styrke forskningsgrunnlaget for målgruppen for tjenesten.
2. Tjenesten har regionskontorer som øker kompetansetjenestens rekkevidde. Det er i
inneværende år også gjennomført et planarbeid for kompetansetjenesten. I denne
ligger det klare mål om å forbedre rekkevidden til kompetansetjenestens tjenester
utover i landet. Referansegruppen ønsker å understøtte tjenestens fokus på
overordnede strategiske grep som nettjenester og utvikling av e-læring som tiltak

som kan gjøre kunnskap tilgjengelig for større gruppe nasjonalt.

Tilbakemelding fra referansegruppen som helhet
Ta utgangspunkt i følgende punkter:
3.
4.
5.
6.

Bidra til at oppdatert informasjon til brukere i hele landet (enkeltpasienter, pårørende,
pasientorganisasjoner, HF, fagmiljø) er elektronisk tilgjengelig.
Tilrettelegging for kliniske studier.
Tilrettelegging for pasientregistre knyttet til forskning eller kvalitetskontroll.
Fange opp problemer og svakheter ved tjenestens funksjon slik det oppleves i landet som helhet.
Basert på dette bringe inn krav og ønsker til kompetansetjenesten.

Referansegruppens tilbakemelding:
3. Referansegruppen bifaller aktiviteten både hva gjelder undervisning og veiledning.
Med begrensede ressurser vil det imidlertid være viktig å gjøre strategiske grep for
å kunne nå mange. Referansegruppen anbefaler å i enda større grad vri tjenestene
mot en overordnet strategi som retter seg mot en aktiv formidling gjennom kanaler
som kan nå mange, og gjennom allerede etablerte kompetanseformidlingskanaler
som andre kompetansetjenester, kommunale kompetansesentre m.v. Et tydelig
rammeverk for formidling gjennom sosiale medier vil være avgjørende for å nå
kompetansetjenestens målsetninger.
4. Tjenesten anerkjenner tjenestens deltagelse i klinikknære forskningsprosjekter og
høy forskningsproduksjon sett i forhold til tjenestens ressurser.
5. Det er ikke opprettet nasjonale pasienteregistre for kvalitetskontroll eller forskning.
Dette vanskeliggjøres både av etiske retningslinjer rundt registrering av etnisitet
samt at referansegruppen ser at dette ligger utenfor tjenestens økonomiske
rammer per i dag.
6. Tjenesten har høy aktivitet i forhold til tilgjengelige ressurser. Samtidig etterlyser
referansegruppen en tydeligere satsning på brukermedvirkning, og ber tjenesten i
samarbeid med brukerrådet utarbeide tiltak for å ytterligere involvere brukere i
tjenestens utvikling. Referansegruppen ser også at det vil være en naturlig del av
tjenestens virksomhet som ikke følger nasjonale grenser, men i større grad en
samisk nasjonstenkning. Det er på andre områder anerkjent at Norge tar en plass i
”ressurshovedsetet” når det gjelder kryssnasjonale tjenester. Referansegruppen ber
om at dette tematiseres med HOD, og ønsker at kompetansetjenester på tvers av
nasjonale grenselinjer skal kunne inngå i tjenestens oppgaver.

Det er viktig for referansegruppen å påpeke at kompetansetjenesten nettopp har
fullført sitt første fulle år som Nasjonal kompetansestjeneste. De har brukt tid på et
viktig arbeid med strategi og planarbeid samtidig som de har levert tjenester som
pålagt. Referansegruppen er opptatt av en enda tydeligere dreining mot en aktiv
formidlingsstrategi, men anerkjenner samtidig arbeidet som er gjort og at en slik
dreining vil bety en nedprioritering av andre opgaver. I dette arbeidet er det viktig å
ivareta det gode omdømmet som SANKS har opparbeidet seg. Det vil bety at arbeidet vil
kreve en innsats av tjenesten over tid samt god tilrettelegging fra eget HF.

