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 2010/00036 Psykisk helsevesen og boligsosialt arbeid i Grenseland. Del 3 
 
I forbindelsen med framtidig samarbeid i ”Grenseland” planlegger Psykisk helsetjeneste i 
Sør-Varanger kommune 2 samarbeidsmøter. Det ene er arbeidsgruppemøte på Murmansk 
fylkes Psykiatriske Sykehuset i Apatity. Det andre møtet er i Murmansk med ledelsen for 
psykisk helsevern i Murmansk fylke. Målet er å utarbeide en samarbeidsavtale for 2011-
2013. Møtene gjennomføres 25. og 26.februar 
 
In connection with future cooperation in the "Borderland" the mental health services in Sør- 
Varanger municipality will arrange two collaboration meetings. One is a working group 
meeting at the Murmansk county psychiatric hospital in Apatity. The second meeting is in 
Murmansk together with the management of mental health care in Murmansk county. The 
goal is to prepare a cooperation agreement for 2011-2013. The meetings are conducted 25 
and 26 February. 
 
 
Startdato:     24.02.2010 
Sluttdato:     25.02.2010 
Geografisk område:    Murmansk oblast 
Prosjekteier:   Sør-Varanger kommune 

Psykisk helsetjeneste 
Kontaktperson:    Elvira Røst 
Addresse:     Postboks 415 
Postnummer:     9915 
Poststed:     KIRKENES 
E-post:     elvira.rost@sor-varanger.kommune.no 
Prosjektdeltaker(e):    Murmansk fylkes Psykiatriske sykehuset 
Totalt budsjett:    15500 NOK 
Midler fra Barentssekretariatet:  9000 NOK 

 
 
 
2010/00037 Camp Murmansk 2010 Pilot 
 
Camp Murmansk gjennomføres av THINK Mental Fashion, komiteen for samspill med 
offentlige organisasjoner og ungdomspolitikk for Murmansk-regionen, og Murmansk AIDS 
senter. Målet med piloten er å utforme og planlegge en ungdoms kampanje "Camp 
Murmansk" med fokus på ungdom og forebygging av HIV / AIDS i Nordvest-Russland 
(Kandalaksha, Apatity, Polyarnye Zori, Kovdor, Monchegorsk og Murmansk). Det vil være 4 
samarbeidsmøter fra februar til mai, tre i Murmansk og en i Tromsø. 
 
 
Camp Murmansk is presented by THINK Mental Fashion, the Committee on interaction with 
public organizations and youth affairs of Murmansk region, and Murmansk AIDS centre. The 
objective of the pilot is to design and plan for a youth campaign “Camp Murmansk” focusing 
on youth and prevention of HIV/AIDS in North-West Russia (Kandalaksha, Apatity, Polyarnye 
Zori, Kovdor, Monchegorsk and Murmansk). There will be 4 cooperation meetings from 
february to may, three in Murmansk and one in Tromsø. 
 
Startdato:     01.02.2010 
Sluttdato:     31.05.2010 
Geografisk område:    Murmansk oblast 
Prosjekteier:     THINK MENTAL FASHION 
Kontaktperson:    Børre Sørdahl 
Addresse:     Postboks 936/ Sjøgata 2 



Postnummer:     9259 
Poststed:     TROMSØ 
E-post:     borre@thinkmentalfashion.com 
Prosjektdeltaker(e):    Committee for Cooperation with NGOs and 
     Youth Affairs of the Murmansk region  
Totalt budsjett:    200000 NOK 
Midler fra Barentssekretariatet:  75000 NOK 

 
 
 
2010/00042 Empowerment of vulnerable mothers in Murmansk 
 
SOS barnebyer i Murmansk skal gjennomføre et prosjekt for å bedre situasjonen for unge 
ressurssvake mødre i Murmansk for å unngå at de forlater sine når de er nyfødte og opp til 
fylte 3 år. Dette skal gjøres ved å gjennomføre kompetansehevende tiltak i støtteapparatet 
og gi de unge mødrene et nettverk og hjelp når barna er små. 
 

SOS Children's Villages in Murmansk will carry out a project to improve the situation for 
young disadvantaged mothers in Murmansk to avoid that they leave their newborns when 
they are up to the age of 3 years. This will be achieved by implementing skills upgrading of 
the support and give the young mothers a network that can help when the children are small. 
 
 
 
Startdato:     01.03.2010 
Sluttdato:     31.12.2010 
Geografisk område:    Murmansk oblast 
Prosjekteier:     SOS-Barnebyer 
Kontaktperson:    Lars Gill 
Addresse:     Postboks 733 
Postnummer:     0105 
Poststed:     OSLO 
E-post:     lars.gill@sos-barnebyer.no 
Prosjektdeltaker(e):    SOS barnebyer Murmansk 
Totalt budsjett:    710000 NOK 
Midler fra Barentssekretariatet:  50000 NOK 

 
 
 
2010/00088 Virtual consultation service to support the people with limited abilities 
 
With a reference to a lack of consultancy services for people with disabilities in Karelia, the 
present project is initiated to develop a system of virtual medical and social consultations for 
disabled people and their relatives. The Russian specialists will, in cooperation with the 
Norwegian experts, provide, via the on-line and off-line consultations, the professional advice 
to those in need to make the life of disabled safe and more comfortable. 
 
Med bakgrunn i det manglende tilbudet om legebehandlig for personer med 
funksjonshemninger skal Sunnaas Rehabiliteringssykehus i samarbeid med  de russiske 
partnerne gi en virtuell medisinsk og sosial konsultasjon for funksjonshemmede og deres 
slektninger. De russiske speisialistene skal i samarbeid med de norske sørge for et 
nettbasert konsultasjons senter for å gjøre livet til de funksjonshemmede mer trygg og 
komfortabel. 
 
Startdato:     01.06.2010 



Sluttdato:     01.12.2011 
Geografisk område:    The Republic of Karelia 
Prosjekteier:     Sunnaas Rehabilitation Hospital 
Kontaktperson:    Dr. Johan K. Stanghelle 
Addresse:     Bjørnemyrveien 11, Nesoddtangen 
Postnummer:     1450 
Poststed:     OSLO 
E-post:     johan.stanghelle@sunnaas.no 
Prosjektdeltaker(e):    Sunnaas Rehabilitation Hospital, Ministry of 
     Health and Social Affairs of the Republic of 
     Karelia, NGO «Centre of Rehabilitation» 
     based upon Petrozavodsk City Polyclinic nr.2 
Totalt budsjett:    105000 NOK 
Midler fra Barentssekretariatet:  70000 NOK 

 
 
 
2010/00104 Assosiasjoner mellom konsum av alkohol og høy mortalitet i Russland 
 
Institutt for samfunnsmedisin i Tromsø skal samarbeide med sine russiske partnere for å se 
nærmere på årsaken til de høye mortalitetstall i gruppen hjerte- og karsykdommer. Dette har 
lenge vært et spørsmål som både russiske myndigheter og internasjonale forskere har vært 
opptatt av. Et kompetanseoverføingsprosjekt der det skal gjennomføres 3 reiser til 
Arkhangelsk for en person og en reise til Tromsø for tre personer. 
 
Department of Community Medicine in Tromsø will cooperate with their Russian partners to 
look into the cause of the high mortality rates within cardiac and vascular diseases. This has  
for quite some time been a question that both the Russian authorities and international 
scientists are concerned about. A competence exhange project with trips to Russia for one 
person and one trip to Tromsø for three people. 
 
Startdato:     30.04.2010 
Sluttdato:     01.07.2010 
Geografisk område:    Archangelsk oblast 
Prosjekteier:    Institutt for Samfunnsmedisin, 

Det helsevitenskapelige fakultetet 
Kontaktperson:    Oleg Sidorenkov 
Addresse:     Universitetet i Tromsø 
Postnummer:     9037 
Poststed:     TROMSØ 
E-post:     oleg.sidorenkov@uit.no 
Prosjektdeltaker(e):    Institutt for Samfunnsmedisin, Det 

  helsevitenskapelige fakultetet, 
  Universitetet i Tromsø, NSMUs Indremedisinsk 
  seksjon ved Regionsykehus i Arkhangelsk, 
  Arkhangelsk Regional Rettsmedisinsk Byrå, 
  Arkhangelsk Medisinsk Analytisk Senter  

Totalt budsjett:    150000 NOK 
Midler fra Barentssekretariatet:  75000 NOK 

 
 
 
2010/00137 Utvikle sykepleieutdannelsen i Nordvest Russland  
 



The Nursing Association of Northern Russia will in cooperation with partners from Norway, 
Sweden and Finland start the prosess of reorganizing the educational programme for nursing 
expertise in Russia as requiered according to the Bologna agreement. The first meeting with 
the involved partners will take place in Tromsø where they will agree on a commmon project.   
 
Partnerene skal gjennom prosjektet reorganisere sykepleieutdannelsen slik at den blir i tråd 
med Bologna avtalen. De russike partnerne har bedt om kompetanse fra Norden og 
partnerne fra sverige, Norge og Finnland skal møtes i Tromsø i juni for å konkretisere 
samarbeidsprosjektet og utforme en prosjektplan.  
 
Startdato:     01.06.2010 
Sluttdato:     30.06.2010 
Geografisk område:    Archangelsk oblast 
Prosjekteier:     Universitetet i Tromsø 
Kontaktperson:    Trine Utkilen Sørensen 
Postnummer:     9037 
Poststed:     TROMSØ 
Fax:      77646181 
E-post:     trine.utkilen.sorensen@uit.no 
Prosjektdeltaker(e):    Institutt for Helse og Omsorg, Det 
     helsevitaskaplige fakultet, Universitetet i 
     Tromsø Arkhangelsk Regional Nursing 
     Association,NGO 
Totalt budsjett:    100300 NOK 
Midler fra Barentssekretariatet:  40000 NOK 

 
 
 
2010/00170 Utveksling av kompetanse mellom familiesenter i Murmansk og Kirkenes 
 
Familierådgivningskontoret i Sør-Varanger skal samarbeide med sine russiske partnere for å 

styrke forståelsen av ulike problemstillinger mange norsk/russiske familier opplever - 

Kommunisere med barn i konfliktfamilier - Oppdragelse av norske og russisk barn -  

FarsrolleUtveksling av ulik metodikk i familearbeid mm. Det skal gjennomføres 3 seminarer 

ett i Kirkenes og to i Muramansk. 

 

The Family councelling service in Sør-Varanger minicipality shall cooperate with their 

Russian partners to strengthen the understanding of various issues many Norwegian-

Russian families experience - communicating with children in conflict families - Education of 

Norwegian and Russian children - father's role in the exchange of different methods in family 

work, etc.. Will be conducted three seminars, one in Kirkenes and two in Muramansk. 

 
Startdato:     02.06.2010 
Sluttdato:     30.11.2010 
Geografisk område:    Archangelsk oblast 
Prosjekteier:     Familiekontoret i Sør-Varanger 
Kontaktperson:    Ellen Rygg 
Addresse:     Wiullsgate 9 
Postnummer:     9900 
Poststed:     KIRKENES 
Prosjektdeltaker(e):    Familierådgivningskontoret i Sør-Varanger, 



     Centre of help to family and children 
Totalt budsjett:    106000 NOK 
Midler fra Barentssekretariatet:  75000 NOK 

 
 
 
2010/00178 Barnevaksinasjonsprogrammet i Monsjegorsk kommune  
 
The partners will study child vaccination in Monchegorsk Municipality for children born in 
2005, 2006 and 2007. The aim is to see if the economic situation in Russia may have 
influenced the compliance of The Russian National Calendar of Immunization. Furthermore, 
they want to compare the children who have lack of or no vaccination at all, with the other 
fully vaccinated children in the same age group. 
 
Partnerne skal gjennomføre en studie for å se om den økonomiske situasjonen i Russland 
får konsekvenser for barnevaksinasjonsprogrammet i Montchegorsk kommune som 
beskrevet i Nasjonal kalender for forebyggende vaksinasjon. Det søkes om midler til reiser 
og opphold for norske or russiske parter. 
 
Startdato:     01.09.2010 
Sluttdato:     31.12.2011 
Geografisk område:    Murmansk oblast 
Prosjekteier:     Nordlandssykehuset 
Kontaktperson:    Børre Johnsen 
Postnummer:     8092 
Poststed:     BODØ 
Fax:      75501234 
E-post:     borre.johnsen@nlsh 
Prosjektdeltaker(e):    Nordlandssykehuset Bodø HF/Nordiska 
     Högskolan för folkhälsovetenskap, Kola 
     Research Laboratory of Occupational Health, 
     Kirovsk 
Totalt budsjett:    64000 NOK 
Midler fra Barentssekretariatet:  30000 NOK 
 

 

10/440 Traumebehandling ved Regionssykehuset for voksne i       

Arkhangelsk 

UNN og RiA skal i fellesskap arrangere et seminar om traumebehandling den 9. og 10. 
november i Arkhangelsk. 12 personer fra UNN og 40 personer fra Arkhangelsk skal delta. 
Det skal hovedsakelig rette seg inn mot trafikkskadde langs M8, hovedveien mellom 
Arkhangelsk og Moskva. Lokalsykehus langs veien i Arkhangelsk fylke skal inngå i 
behandlingskjeden.  
 
 
UNN and Ria will jointly organize a seminar on trauma treatment on the 9th and 10 
November in Arkhangelsk. 12 people from the University Hospital and 40 people from 
Arkhangelsk will take part. The event will mainly be directed towards traffic injuries along the 
M8, The main road between Arkhangelsk and Moscow.  
 
Journaldato:  02.11.2010 
Saksbehandler: Laila Dalhaug 



Prosjektsøker:  Universitetssykehuset Nord-Norge 
Prosjekttittel:  Traumebehandling ved Regionsykehuset for voksne i Arkhangelsk 
  
Programområde: Helsefondet 
Søkers region: Troms fylke 
Prosjektpartnere: Regional Hospital of Arkhangelsk 
Prosjektperiode: 08.11. 2010 – 12.11.2010 
Totalkostnad:  165 120    
Tilskudd:  70 000 
 

 

 
10/444  Dyskalkuliprosjekt i Arkhangelsk og Montchegors 

PPD for Vesterålen og Løddingen skal i samarbeid Arkhangelsk og Monchegorsk utvikle en 
fagfunksjon på området dyskalkuli. Dette skal i Arkhangelsk gjøres i forbindelse med 
utdanning av fagfolk som går inn i arbeidet med barn og unge. I Monchegorsk gjøres dette  
direkte samareid med byteam av psykolger/leger som daglig arbeider med barn og unge. 
Utvikling av utredningsstrategier med påfølgende kognitive tiltak utgjør hovedfokuset. 
 
 
PPD for Vesterålen and Løddingen will in cooperation with Arkhangelsk and Monchegorsk 
develop a professionality in the area dyskalkuli. In Arkhangelsk this will be done in 
connection with the education of professionals who work with children and young people with 
dyskalkuli.  In Monchegorsk this will be in cooperation with team of psykolger / doctors who 
daily work with children and young people. Development of assessment strategies with 
subsequent cognitive measures are the main focus. 
 

Journaldato:  05.11.2010 
Saksbehandler: Laila Dalhaug 
Prosjektsøker:  PPD for Vesterålen og Lødingen v/ Fritz Johnsen 
Prosjekttittel:  Dyskalkuliprosjekt i Arkhangelsk og Monchegorsk   
Programområde: Helsefondet 
Søkers region: Nordland fylke 
Prosjektpartnere: Monchegorsk by, Pomoruniversitetet, Arkhangelsk 
Prosjektperiode: januar 2011 – desember 2011 
Totalkostnad:  136 000    
Tilskudd:  75 000 

 

 
10/483 Stakeholder conference  

Pertinax Group i Norge og NGO Sodeistvie i Petrozavoksk skal arrangere en konferanse i 
petrozavodsk som skal fokusere på tilak i tidlig fase for unge alkoholmisbrukere. Pertinax 
Group har erfaring på dette feltet fra sitt arbeid i St petersburg. Konferansen skal arrangeres 
i februar og organisasjoner og instuitusjoner som arbeider med målgruppen skal inviteres. 
 
The Pertinax Group in Norway and the NGO in Sodeistvie Petrozavoksk will arrange a 
conference in Petrozavodsk that will focus on early intervention for young alcohol abusers. 
Pertinax Group has experience in this field from similar work in St Petersburg. The 
conference will be held in February and relevant institutions and organizations will be invited. 
 



Journaldato:  03.01.2011 
Saksbehandler: Laila Dalhaug 
Prosjektsøker:  Pertinax Group v/Ragnar Næss 
Prosjekttittel:  Stakeholder conference for strengthening of early interventio   
Programområde: Helsefondet 
Søkers region: Annet 
Prosjektpartnere: Sodeistvie, Petrozavodsk 
Prosjektperiode: januar 2011 – mai 2011 
Totalkostnad:  96 250    
Tilskudd:  50000  

 

 

11/1 The 5th Barents conference in psychiatry 

Avdeling for psykiatrisk forskning og utvikling ved UNN i Tromsø skal sammen med partnere 
i Arkhangelsk arrangere den 5. Barentskoferansen i Psykiatri i Tromsø. konferansen skal 
fokusere på utvikling av primærhelsetjeneste og forbyggende arbeid mot selvmord. 
Målområdet er hele Barentsregionen og deltagerene kommer fra alle Barenlandene. 
 
 
Department of psychiatric research and development at the University Hospital of Tromsø, 
together with partners in Arkhangelsk host the 5th Barents conference in Psychiatry in 
Tromsø. The conference will focus on the development of primary health care and preventive 
work against suicide. The targetarea is the entire Barents region, and participants comes 
from all countries. 
  
Journaldato:  04.01.2011 
Saksbehandler: Laila Dalhaug 
Prosjektsøker:  Department of Psychiatric Research and Development, UNN v/ Tore 
Sørlie 
Prosjekttittel:  The 5th Barents conference in psychiatry   
Programområde: Helsefondet 
Søkers region: Troms fylke 
Prosjektpartnere: Arkhangelsk Region Administration 
Prosjektperiode: november 2011 – november 2011 
Totalkostnad:  533 950    
Tilskudd:  75000  
   

 

 


