
PROSJEKTKATALOG 2012 HELSEPROGRAMMET 

1. Face to face with the problem III 
 
Journaldato:  12.01.2012 
Saksbehandler: Laila Dalhaug 
Prosjektsøker:  Pertinax Group 
Prosjekttittel:  Face to face with the problem III   
Programområde: Helsefondet 
Søkers region: Annet 
Prosjektpartnere: Arkhangelsk Regional AIDS Centre 
Prosjektperiode: 20.02.2012 – 31.12.2012 
Totalkostnad:  80 000    
Søknadssum:  60 000 
Søkt i %:  75,0 % 
Tilskudd i %:   % 
Innstilt beløp:  60000  
Annen finans:  egenandeler 
Vedtak:  60000 

 

Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 
 
Partnerne vil organisere 8-12 seminarer for frivillige i 6 byer i Murmansk oblast å øke 
kunnskapen om smittsomme sykdommer blant ungdom i regionen. Dette for å gjøre 
forebyggende arbeid og å senke insidents av smittsomme sykdommer i Arkhangelsk. 
 
Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
 
The partners will organize 8-12 seminars for volunteers i 6 cities in murmansk oblast to 
increase the knowledge about communicable diseases among youth in the region. This to do 
preventive work and to lower the insidents of communicable diseases in Arkhangelsk. 
 

2. Kompetanseutveksling og opplæring i telemedisin og e-helse 

Journaldato:  02.03.2012 
Saksbehandler: Laila Dalhaug 
Prosjektsøker:  Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin,UiT v/ Kees Jan 
Verhage 
Prosjekttittel:  Kompetanseutveksling og opplæring i telemedisin og e-helse. 
Forprosjektmøte.   
Programområde: Helsefondet 
Søkers region: Troms fylke 
Prosjektpartnere: Sykehuset i Naryan-Mar; Barnesykehuset i Arkhangelsk 
Prosjektperiode: 01.04.2012 – 30.06.2012 
Totalkostnad:  132 600    
Søknadssum:  74 900 
Søkt i %:  56,5 % 
Tilskudd i %:  56 % 
Innstilt beløp:  74000  
Annen finans:  Søkers og samarbeidpartners egenandel 
Vedtak:  74000 

 



Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 
 
Sykehuset i Naryan Mar og Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin skal 

gennomføre et et prosjekt for kompetanseheving innen telemedisin og e‐helse. Sykehuset i 
Naryan Mar vil arrangere et seminar i Naryan Mar i uke 15  om hvordan samhandling inne 
helse skal skje mellom sentralsykehuset og mindre helseinstitusjoner i Nenets.I første 
omgang er dette et opplæringsseminar, men partene ønsker også å diskutere muligheten for 
et felles prosjekt. UNN/NST 6 deltakere fra UNN, NST, en fra Barnesykehuset i Arkhangelsk 
og ca. 18 deltakere fra Nenets. 
 
Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
 
At the first meeting between the NST and the delegate from the Nenets administration they 

agreed that the hospital in Naryan Mar will arrange a training seminar in Naryan Mar in week 

15 focusing on cooperation in health interaction between the leadinghospitals and small 

hospitals / medical centers in Nenets. Six participants from UNN, NST, one from Children's 

Hospital,Arkhangelsk, and approx. 18 participants from the NAO will meet to discuss the 

possibilities and the potential for developing ajoint project. 

3. Mutual exchange of recue personal 

Journaldato:  07.03.2012 
Saksbehandler: Laila Dalhaug 
Prosjektsøker:  Helse Finnmar HF v/ Geir Braathu 
Prosjekttittel:  Mutual exchange of recue personal   
Programområde: Helsefondet 
Søkers region: Finnmark fylke 
Prosjektpartnere: Helseministeriet i Murmansk oblast 
Prosjektperiode: 25.03.2012 – 30.09.2012 
Totalkostnad:  81 000    
Søknadssum:  54 000 
Søkt i %:  66,7 % 
Tilskudd i %:   % 
Innstilt beløp:    
Annen finans:  Søkers og samarbeidpartners egenandel 
Vedtak:  54 000 

 

Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 
 
Helsepersonellutveksling for å klargjøre og bli kjent med hveandres rutiner og metoder ved 
akuttbehandling ved ulykker og vedplanlagte transporter. Dette vil forenkle samarbeidet og 
bedre kvaliteten i arbeidet på begge sider. 
 
Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
 
Healthpersonal exchange to prepare and get aquainted with the routines by emergencies 

and planned transportations on the otherside. It will simplify and improve the quality in the 

health services for both parts. 

4. Den 30. nordiske kongress i Psykiatri, Tromsø 2012 

Journaldato:  30.01.2012 
Saksbehandler: Laila Dalhaug 



Prosjektsøker:  Institutt for klinisk medisin,UNN v/ Tore Sørlie 
Prosjekttittel:  Den 30. nordiske kongress i Psykiatri, Tromsø 2012   
Programområde: Småprosjekt Kompetanse 
Søkers region: Troms fylke 
Prosjektpartnere: Arkhangelsk psykonevrologiske dispenser; Moskva psykiatriske 
forskning 
Prosjektperiode: 05.06.2012 – 08.06.2012 
Totalkostnad:  160 800    
Søknadssum:  112 560 
Søkt i %:  70 % 
Tilskudd i %:   % 
Innstilt beløp:  75000  
Annen finans:  Søkers og samarbeidpartners egenandel 
Vedtak:  75 000 

 

Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 
 
De psykiatriske foreninger i de nordiske land står bak kongressen som arrangeres hvert 3.år. 
I år er det norsk psykiatrisk forening som er vertskap med Universitetet i Tromsø og 
Universitetssykehuset i Nord Norge som faglig og praktisk organisator.Konferansen vil 
fokusere hvordan ulike kulturelle forhold innvirker på psykiske plagers uttrykksformer, 
hvordan de forstås ogbehandles. 
 
Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
 
The psychiatric associations in the Nordic countries are responsible for this congress which 

takes place each third year. This year the Norwegian Psychiatric Associaton is the host with 

the University of Tromsø and the University hospital og North Norway as scientific and 

practical organizer. There will be an emphasis upon the relationship between culture and 

how psychological problems are expressed, how they are understood and remedied. 

5. Skandinavisk vår  
 
Journaldato:  03.04.2012 
Saksbehandler: Laila Dalhaug 
Prosjektsøker:  Tromsø Gestaltsenter AS v/ Eirin Heide 
Prosjekttittel:  Skandinavisk vår   
Programområde: Helsefondet 
Søkers region: Troms fylke 
Prosjektpartnere: Nord Gestalt Initiativ, Murmansk 
Prosjektperiode: 11.04.2012 – 30.11.2012 
Totalkostnad:  157 400    
Søknadssum:  74 950 
Søkt i %:  47,6 % 
Tilskudd i %:   % 
Innstilt beløp:  68000  
Annen finans:  Søkers og samarbeidpartners egenandel 
Vedtak:  68000 

 

Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 
 



Tromsø Gestaltsenter og Nord Gestalt Initiativ, Murmansk, skal arangere et seminar for 

Russiske og Norske Gestaltterapeuter ogstudenter. 12. ‐ 16.4.2012. Det inviteres også 
russere som bor i Norge og Norske som har tett kontakt eller jobber med russere.Seminaret 
har som tema: "Hva er Forskjeller og hva er felles" Målsettingen er å forbedre samarbeidet 
slik at russere forstår norskebedre og omvendt. I tillegg ligger det erfaringingsutveksling og 
kompetansebygging mellom gestaltterapeuter og psykologer. Deter første gang dette skjer. 
Det arrangeres også et seminar i Murmansk i begynnelsen av september hvor det reiser 10 
norskegestalterapeuter til Russlang for å fortsette utvekslingen. 
 
Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
 
Tromsø Gestaltsenter and North Gestalt Initiative, Murmansk, will organize a seminar for 

Russian and NorwegianGestalttherapist and students. 12. ‐ 04.16.2012. The project also 

invited Russians who live in Norway 

6. Planlegging av prosjekt rusforebyggende arbeid blant ungdom i 

Kirkenes og Severomorsk   

Journaldato:  13.04.2012 
Saksbehandler: Laila Dalhaug 
Prosjektsøker:  Sør-Varanger kommune v/ May Griff Bye 
Prosjekttittel:  Planlegging av prosjekt rusforebyggende arbeid blant ungdom i 
Kirkenes og Severomorsk   
Programområde: Helsefondet 
Søkers region: Finnmark fylke 
Prosjektpartnere: Byadministrasjonen og ungdomsetaten i Severomorsk; Kirkenes vgs 
Prosjektperiode: 01.05.2012 – 30.06.2012 
Totalkostnad:  74 091    
Søknadssum:  51 091 
Søkt i %:  69 % 
Tilskudd i %:  69 % 
Innstilt beløp:  51 000  
Annen finans:  Søkers og samarbeidpartners egenandel, Kirkenes vgs 
Vedtak:  51000 

 

Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 
 
Partene skal gjennomføre 2 planleggingsmøter, ett i Kirkenes og ett i Murmansk med 7 
deltakere fra hvert land.Partene skal detaljplanlegge et samarbeidsprosjekt om 
rusforebygging som involverer ungdom fra begge land, med 2 samlinger.Målet er å utvikle en 
felles holdningskampanje mot rus. 
 
Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
 
The partners shall conduct two planning meetings, one in Kirkenes and Murmansk with six 

participants from each country. The partners will make detailed plans about a cooperative 

project on alcohol and drug prevention that involves young people from both countries, with 

two collections.The goal is to develop a common awareness campaign against drugs. 

 

7. Arctic Women Conference  
 



Journaldato:  15.05.2012 
Saksbehandler: Laila Dalhaug 
Prosjektsøker:  Tromsø Krisesenteret for kvinner v/ Evelyn Bentzen 
Prosjekttittel:  Arctic Women Conference   
Programområde: Småprosjekt Kompetanse 
Søkers region: Troms fylke 
Prosjektpartnere: Crisis Centre Apatity 
Prosjektperiode: 01.06.2012 – 03.06.2012 
Totalkostnad:  28 000    
Søknadssum:  19 600 
Søkt i %:  70 % 
Tilskudd i %:   % 
Innstilt beløp:  19000  
Annen finans:  Søkers egenandel 
Vedtak:  19 000 

 

Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 
 
Krisesentrer nettverket i Barentsregionen skal arrangere en konferanse som er den 2. i 
rekken der målet er å utveksle erfaringer og bygge kompetanse. Det skal delta 5 norske, 15 
russiske, 10 svenske og 5 finske på konferansen som avholdes 1.-3.juni ved kola Sience 
center i Apatity. 
 
Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
Crisis centers network in the Barents Region is arranging a conference nr 2 in line, with the 

aim to exchange experiences and build skills. There will attend 5 Norwegian, 15 Russian, 10 

Swedish and 5 Finnish at the conference to be held 1st-3rd of June at the kola sience center 

in Apatity. 

8. Medisinsk avfall  
 
Journaldato:  27.06.2012 
Saksbehandler: Laila Dalhaug 
Prosjektsøker:  Universitetssykehuset Nod-Norge HF v/ Magne Johnsen 
Prosjekttittel:  Medisinsk avfall   
Programområde: Helsefondet 
Søkers region: Troms fylke 
Prosjektpartnere: Arkhangelsk region Governor 
Prosjektperiode: 15.06.2012 – 31.12.2012 
Totalkostnad:  229 000    
Søknadssum:  75 000 
Søkt i %:  32,8 % 
Tilskudd i %:   % 
Innstilt beløp:  75000  
Annen finans:  Søkers og samarbeidpartners egenndel 
Vedtak:  75000 

 

Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 
 
Partene skal gjennomføre et kompetanseutviklingsprosjekt for handtering av medisinsk 
avfall. 6 fagpersoner fra Arkhangelsk kommer til UNN for hospitering og læring av hvordan vi 
handterer medisinsk avfall, gjennomgang av hygienehandbok, avfallshandbok og praktiske 



rutiner, også hvordan slikt avfall handteres etter at det forlater sykehuset. Videre skal 6 
personer fra UNN reiser til Arkhangelsk og bidrar med faglige foredraag i et felles seminar 
omhandtering av medisinsk avfall. 
 
Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
 
A competence building project. The project starts with the 6 proffesionals from Archangel 
come to University Hospital of North Norway for observation andlearning how to handle 
medical waste, review of handbook for hygiene,handbook for medical waste and practical 
procedures,including how such waste is handled after it leaves the hospital. Furthermore, 6 
people from UNN travel to Arkhangelsk andproviding professional lectures in a joint seminar 
on management of medical waste. 
 

9. Weekendleir 2013 

Journaldato:  15.10.2012 
Saksbehandler: Laila Dalhaug 
Prosjektsøker:  Finnmark Røde Kors v/ Frode Berg 
Prosjekttittel:  Weekendleir 2013   
Programområde: Helsefondet 
Søkers region: Finnmark fylke 
Prosjektpartnere: Murmansk Røde Kors 
Prosjektperiode: 28.02.2013 – 30.09.2013 
Totalkostnad:  76 000    
Søknadssum:  53 200 
Søkt i %:  70 % 
Tilskudd i %:   % 
Innstilt beløp:  53000  
Annen finans:  Søkers og samarbeidpartners egenandel 
Vedtak:  53000 

 

Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 
 
Finnmark Røde Kors og Murmansk Røde Kors skal arrangere weekendleir for russiske barn 
og ungdom tilknyttet fire av Røde Kors’suppekjøkken i Murmansk fylke. Weekendleirene skal 
gjennomføres i mars og september 2013. Det er planlagt med deltagelse av20 russiske barn 
samt en gruppe på 5‐10 barn fra Norge i samme aldersgruppe på hver av leirene. Målet for 
weekendleirene er etledd i drift av suppekjøknene med sosialpedagogoske aktiviteter for å 
være med på å forbedre liv og helse til russiske barn somlever langt under 
fattigdomsgrensen. 
 
Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
 
Finnmark Red Cross and Murmansk Red Cross Red will organize weekend camps for 

Russian children and youth from four of theRed Cross soup kitchen in Murmansk oblast. 

Weekend camps will be carried out in March and September 2013. It is planned withthe 

participation of 20 Russian children and a group of 5‐10 children from Norway in the same 

age group. The aim of theweekend camps are part of the operation of soup kitchen with 

socio‐educational activities to help to improve the lives andhealth of Russian children who 

lives far below the threshold of poverty. 



10. Healthy living in the high north providing health and social care to 

remote regions   

Journaldato:  13.11.2012 
Saksbehandler: Laila Dalhaug 
Prosjektsøker:  UNN, klinikk for samhamdling og telemedisin v/ Tove Sørensen 
Prosjekttittel:  Healthy living in the high north providing health and social care to 
remote regions   
Programområde: Helsefondet 
Søkers region: Troms fylke 
Prosjektpartnere: Sykehuset i Naryan-Mar; Northern State Medical university, 
Arkhangelsk 
Prosjektperiode: 19.11.2012 – 17.12.2012 
Totalkostnad:  142 500    
Søknadssum:  75 000 
Søkt i %:  52,6 % 
Tilskudd i %:   % 
Innstilt beløp:  75000  
Annen finans:  Søkers og samarbeidpartners egenandel 
Vedtak:  75000 

 

Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 
 
The Norwegian Centre for Integrated Care and Telemedicine ved Universitetsykehuset i 
Nord‐ skal arrangere en internasjonal workshop i Tromsø, 30. november 2012: HEALTHY 
LIVING IN THE HIGH NORTH ‐  Providing health and social care to remote regions.De skal 
til de denne workshopen vil invitere et begrenset antall deltakere fra de nordlige områdene; 
Nenets Aotonome Område (NAO), Arkhangelsk fylke, Nord‐ Norge, Canada og Norrbotten 
sammen med representanter fra Verdens helseorganisajon og European Space Agency for å 
diskutere felles utfordringer med å tilby god helsetjeneste til utkantstrøk under harde 
klimatiske forhold. 
 
Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
 
The Norwegian Centre for Integrated Care and Telemedicine (NST), University Hospital of 

North Norway in t 


