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737001  Arkhangelsk bus - informing and counselling 
              Arkhangelsk Buss- Informasjon og rådgivining            
 
The "Arkhangelsk Bus" spends evening time in the streets of the city to give the youth consultation 
regarding HIV, STI and drug addiction. The youths are given the necessary information and are also given 
reference for a free examination at the AIDS centre. 
 
“Arkhangelsk Buss” er aktivt ute i gatene i Arkhangelsk på kveldstid og gir konsultasjon til ungdom og 
rådgiving i forhold til HIV, STI og rusmisbruk. De unge gis den nødvendige informasjonen og får også 
henvisning til gratis undersøkelse ved AIDS senteret. 
 
Startdato:  01.01.2007 
Sluttdato:  30.04.2007 
Geografisk område:  Archangelsk oblast 
Prosjekteier:  Arkhangelsk Regional AIDS and infection diseases centre 
Kontaktperson:  Vera Utyugova 
Addresse:  20, Chumbarova-Luchinskogo St. 
Postnummer:  163000 
Poststed:  ARKHANGELSK 
Fax:  0078182654211 
E-post:  arhaids@atnet.ru 
Prosjektdeltaker(e):  Arkhangelsk AIDS center,Russia The Olafia 
 Clinic, Norway 
Totalt budsjett:  50000 NOK 
Midler fra Barentssekretariatet:  25000 NOK 

 
 
 
737002   Monitoring and informational support in the modern health care system 
               Overvåking og informasjonsmessige støtte til det moderne helsevesenet 
 
Kompetanseheving blant mellomledere innen helse- og sosialsektoren med fokus på IT som brukes i 
overvåkning av situasjonen i helsevesenet i Arkhangelsk. Det skal arrangeres seminarer for å sikre 
pålitelige statistikker som gir et reelt bilde av situasjonen på kommunenivå opp til føderalt nivå. 
  
This project is aimed at education and strengthening of competence among medium-level managers of 
health care system in the sphere of IT used for monitoring of processes going on in the health care system 
in the Arkhangelsk region. There will be arranged a seminars to promote the reliability of the data/statistics 
about the real situation in the health care system both as on the level of municipality and on the level of the 
constituent territory of the Federation as well. 
 
 
Startdato:  31.12.2006 
Sluttdato:  31.12.2007 
Geografisk område:  Archangelsk oblast 
Prosjekteier:  Centre for Medical Information and statistics 
Kontaktperson:  Nadezhda Kuznetsova 
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Addresse:  311, Lomonosov  prospect 
Postnummer:  163045 
Poststed:  ARKHANGELSK 
Telefon:  0078182276218 
Fax:  0078182275746 
E-post:   kuznetsova.nadezhda@miac.msa.ru 
Prosjektdeltaker(e):  Medical Institution “Centre for Medical 
 Information and statistics” 
Totalt budsjett:  50000 NOK 
Midler fra Barentssekretariatet:  30000 NOK 

 
 
 
737003   eHealth to improve the situation for people with cardiovascular disease  
               eHelsebidrag til livskvalitetsforbedring hos folk med hjerte-karsykdommer 
 
The objectives of the feasibility study are to establish a joint venture agreement between the Russian and 
Norwegian involved partners and to work out a main project description. During the spring of 2007, the 
functional requirements of an ICT-based communications interface between Russian heart patients and 
their physicians/care personal will be described. We will carry out a workshop and an interview survey 
among Russian health professionals in Arkhangelsk as a basis for this description.  
 
Det skal gjennomføres en forstudie for å etablere en samarbeidsavtale mellom russiske og norske partnere 
og utarbeide en prosjektplan. Det skal utarbeides en beskrivelse av de funksjonelle krav for en IKT-basert 
kommunikasjon mellom russiske hjertepasienter og deres behandlere. Det skal arrangeres en workshop og 
gjennomføres en spørreundersøkelse blant russiske helsearbeidere i Arkhangelsk, basert på den 
utarbeidede beskrivelsen. 
 
Startdato:  01.02.2007 
Sluttdato:  01.07.2007 
Geografisk område:  Archangelsk oblast 
Prosjekteier:  UNN 
Kontaktperson:  Svetlana Manankova Bye 
Addresse:  Breivika 
Postnummer:  9038 
Poststed:  TROMSØ 
Telefon:  77754098 
Fax:  77626042 
Prosjektdeltaker(e):  Department of Health in Arkhangelsk Oblast, 
 University Hospital of North Norway/ 
 Norwegian Centre for Telemedicine (NST) 
Totalt budsjett:  201040 NOK 
Midler fra Barentssekretariatet:  40000 NOK 
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737004  Russian welfare rights - a handbook 
              Russisk velferdsrett for alle- en håndbok 
 
Nord-Norges Diakonistiftelse will make a handbook about Russian welfare rights. The handbook that will be 
easy read and available for disabled will be made in cooperation with the Pomor University in Arkhangelsk, 
experienced lawyers and a Norwegian expert. The project includes development production and 
distribution.  Disabled and their organisations are important target groups for the project. 
 
Nord-Norges Diakonistiftelse skal utarbeide en innførende håndbok om russisk velferdsrett. Håndboken, 
som skal være lettlest og tilgjengelig blant annet for funksjonshemmede, utarbeides i samarbeid med 
akademikere fra Pomoruniversitetet i Arkhangelsk og to erfarne jurister, samt en norsk ekspert. Prosjektet 
inkluderer utvikling, produksjon og distribusjon. Funksjonshemmede og deres organisasjoner er viktigste 
målgruppe.  
 
 
Startdato:  01.11.2006 
Sluttdato:  31.07.2007 
Geografisk område:  Archangelsk oblast 
Prosjekteier:  Nord-Norges Diakonistiftelse 
Kontaktperson:  Kjeld Ingebrigtsen 
Addresse:  Postboks 314 
Postnummer:  9483 
Poststed:  HARSTAD 
Telefon:  77018772 
Fax:  77018770 
E-post:  kjeld.ingebrigtsen@diakonistiftelsen.no 
Prosjektdeltaker(e):  Nord-Norsk Diakonistiftelse, 
 Pomoruniversitetet (Institutt for barns 
 utvikling, Juridisk fakultet) 
Totalt budsjett:  72300 NOK 
Midler fra Barentssekretariatet:  30000 NOK 

 
 
 
737005   MS mail 
 
Arkhangelsk MS Society will together with their partners developed a bulletin in Norwegian and Russian 
language and distribute it to people with MS in Troms and Arkhangelsk region. The bulletin will give useful 
information regarding MS and will also be used in the recruitment of new volunteers and members. 
 
Arkhangelsk MS Society ønsker sammen med sine norske partnere å produsere en bulletin på norsk og 
russisk der informasjon og artikler angående MS tas opp. De ønsker også å rekruttere nye frivillige gjennom 
informasjonsarbeidet. 
 
Startdato:  01.04.2007 
Sluttdato:  01.01.2008 
Geografisk område:  Archangelsk oblast 
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Prosjekteier:  Arkhangelsk MS society 
Kontaktperson:  Alexey Novikov 
Addresse:  Timme 27 
Postnummer:  163071 
Poststed:  ARKHANGELSK 
Prosjektdeltaker(e):  Arkhangelsk MS society, Center of 
 rehabilitation of people with MS 
Totalt budsjett:  35317 NOK 
Midler fra Barentssekretariatet:  20000 NOK 

 
 
 
737006   The important childhood 
               Den viktige oppveksten - barn og ungdom i risiko 
 
Pål Christian Bergstrøm is through Bufetat working with regional Russian authorities on improving the 
conditions for children and youth at risk in Northwest Russia. By using Berstrøm’s already existing network 
and his knowledge in the field, Hanne Johnsen will make a photographic document about children’s and 
adolescences reality, relationships and upbringing, mainly from the children’s home in Petrozavodsk The 
document wishes to communicate respect and empathy for their individuality, abilities and culture. It aims to 
achieve an understanding for the importance of securing the time of childhood and adolescence.  
 
I regi av Bufetat har Pål Christian Bergstrøm etablert et samarbeid med russiske regionale myndigheter om 
å trygge oppvekstvilkår til utsatte barn i Nordvest Russland. Ved å bruke Berstrøms allerede eksisterende 
kontaktnett og faglig kunnskap, skal Hanne Johnsen lage en fotografisk dokumentasjon om barn og 
ungdoms virkelighet, relasjoner og oppvekst, hovedsakelig fra barnehjemmet i Petrozavodsk. Dokumentet 
vil formidle respekt og empati for barn og ungdoms individualitet, vilje, tilpassningsevner og kultur, og slik 
vise viktigheten av å trygge oppveksten.  
 
Startdato:  01.04.2007 
Sluttdato:  01.12.2007 
Geografisk område:  The Republic of Karelia 
Prosjekteier:  Pål Christian Bergstrøm 
Kontaktperson:  Pål Christian Bergstrøm 
Addresse:  Fredrik Langnesgt.  
Postnummer:  9000 
Poststed:  TROMSØ 
E-post:  pal.christian.bergstrom@bufetat.no 
Prosjektdeltaker(e):  Barnehjemmet Nadiesdah, Pål Chr. Bergstrøm i 
 Bufetat, fotograf Hanne Johnsen 
Totalt budsjett:  338000 NOK 
Midler fra Barentssekretariatet:  50000 NOK 
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737007   Exposure of anaesthetic gases at Murmansk regional hospital 
               Narkosegasseksponering ved Murmansk regionsykehus  
 
The aim is to Safeguard and improve the health of personnel exposed to anaesthetic gases in the Barents 
region (Murmansk Oblast Hospital) by exchanging knowledge and experience between 
professionals at UNN HF and Murmansk Oblast Hospital, including joint practical measurement at Kirkenes 
Hospital during 2007. 
 
Gjennom prosjektet skal helsepersonell ved Murmansk Oblast Regionssykehus sikres mot narkosegass 
eksponering. Dette skal oppnås gjennom kompetanseutveksling og erfaringsutveksling mellom fagfolk ved 
UNN og Murmansk sykehus. Det skal også gjennomføres felles praktiske målinger ved Kirkenes sykehus. 
 
Startdato:  01.05.2007 
Sluttdato:  31.05.2007 
Geografisk område:  Murmansk oblast 
Prosjekteier:  Arbeids- og miljømedisinsk avdeling 
Kontaktperson:  Eva Kramvik 
Addresse:  Postboks 16 
Postnummer:  9038 
Poststed:  TROMSØ 
Telefon:  77627358 
Fax:  77627471 
E-post:  eva.kramvik@unn.no 
Prosjektdeltaker(e):  UNN, Murmansk Olast Hospital 
Totalt budsjett:  69000 NOK 
Midler fra Barentssekretariatet:  45000 NOK 

 
 
 
737008   Lung diseases among mineworkers on kola peninsula 
               Lungesykdommer hos arbeidere i tungindustrien på Kola – bilateralt forprosjekt 
 
The partners want to exchange views, experience, competence and skills on common 
subjects within lung diseases in general and in an occupational setting in particular within 
fields relevant in a northern perspective (related to workplaces and industries, especially on 
the Kola Peninsula). The project is intended to start up in spring 2007. 
 
Et forprosjekt der partnerne ønsker å utvikle et felles samarbeidsprosjekt for å utveksle kompetanse 
synspunkter og erfaring innen lungesykdommer. Det skal samarbeides om lungesykdommer generelt med 
også med spesiell fokus på fagområder som er viktige for nordområdene. Det vil bli spesiell fokus på 
lungesykdommer generelt og spesielt blant industriarbeidere.  
 
Startdato:  01.05.2007 
Sluttdato:  31.12.2007 
Geografisk område:  Murmansk oblast 
Prosjekteier:  Arbeids- og miljømedisinsk avdeling 
Kontaktperson:  Tor Viggo Hansen 
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Addresse:  Postboks 16 
Postnummer:  9038 
Poststed:  TROMSØ 
Telefon:  77627356 
Fax:  77627471 
E-post:  tor.viggo.hansen@unn.no 
Prosjektdeltaker(e):  Department of Lung Diseases, UNN,Institute 
 of Community Medicine,Kirovsk Laboratory of 
 Occupational Health 
Totalt budsjett:  56000 NOK 
Midler fra Barentssekretariatet:  35000 NOK 

 
 
 
737009   Social and cultural work in the interests of disabled people 
               Sosialt og kulturelt arbeid for funksjonshemmede 
 
From 16 to 20 April 2007 in Murmansk a number of cultural and sport events for blind and partially sighted 
people from the Murmansk region, Murmansk city and Norway will be carried out by the Murmansk 
department of the Association of the Blind together with the representatives of the Association of the Blind 
in Troms. Within the framework of the events, experience exchange between the specialists who work in 
this sphere and communication between the Norwegian and Russian people with eyesight problems will 
take place. 
 
I april 2007 skal det arrangeres sportsaktiviteter for blinde og svaksynte fra Murmanskregionen og Norge. 
Arrangementene finner sted i Murmansk og arrangeres av Blindeforbundet i Murmansk og Troms. Samtidig 
skal det arrangeres møter mellom de som arbeider med svaksynte i Norge og Russland for 
kompetanseutveksling og erfaringsutveksling. 
 
 
Startdato:  01.04.2007 
Sluttdato:  31.05.2007 
Geografisk område:  Murmansk oblast 
Prosjekteier:  The All-Russian Association of the Blind 
Kontaktperson:  Viktor Vasiljevich Chirkov 
Addresse:  Shevchenko st., 36 
Postnummer:  183052 
Poststed:  MURMANSK 
Fax:  0078152539551 
E-post:  vos@an.ru 
Prosjektdeltaker(e):  The All-Russian Association of the Blind, 
 Blindeforbundet i Nordland, Troms og Finnmark 
Totalt budsjett:  42880 NOK 
Midler fra Barentssekretariatet:  24000 NOK 
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737010  WHONET seminar 
 
A seminar that will take place from 15 to 18 of May in Arkhangelsk, Russia with the main speaker John 
Stelling at the NSMU. The participants from Arkhangelsk, Murmansk regions as well as Republic of Karelia 
are invited. Epidemiologists, bacteriologists as well as infection disease doctors will participate.The goal of 
the project are (i) to implement WHONET programme in daily work of the bacteriological laboratories (ii) to 
show the necessity reporting data of antibiotic resistance at the EARSS . 
 
Et seminar skal arrangers I Arkhangelsk i mai 2007 i Arkhangelsk med hovedinnleder John Stelling at 
NSMU. Deltagerne er fra Arkhangelsk, Murmansk og Karelen. Epidemiologer og bakteriologer skal delta. 
Målet er å implementere WHONET programmet i det daglige bakteriologiske arbeidet samt vise viktigheten 
av å rapportere bakteriologisk resistens. 
 
Startdato:  14.05.2007 
Sluttdato:  20.05.2007 
Geografisk område:  Archangelsk oblast - Republic of Karelia - Murmansk oblast 
Prosjekteier:  Veronika Vorobieva 
Kontaktperson:  Veronika Vorobieva 
Addresse:  Department Microbiology and Virology,University of Tromsø 
Poststed:  TROMSØ 
Telefon:  77644716 
E-post:  veronika.vorobieva@fagmed.uit.no 
Prosjektdeltaker(e):  Northern state medical university, 
 Universitetet i Tromsø 
Totalt budsjett:  19313 NOK 
Midler fra Barentssekretariatet:  15000 NOK 

 
 
 
737011  Reform of nursing system: status and perspectives 
              Forbedringer innen sykepleien: status og perspektiver 
  
The Institute of Nursing Education, the Northern State Medical University is holding an international 
conference to evaluate international cooperation and share experience. The conference is taking place in 
Arkhangelsk 23-24 May 2007. One of the purposes of the international conference is the exchange of 
experience in the field of perfection of educational activity in direction of Bologna process. 
 
Instituttet for Sykepleier utdanning ved Northern State medical university arrangerer en internasjonal 
konferanse for å evaluere internasjonalt samarbeid og dele erfaringer. Konferansen arrangeres i 
Arkhangelsk 23.-24. mai. Et av formålene er utveksling av erfaringer angående Bologna prosessen. 
 
 
Startdato:  01.02.2007 
Sluttdato:  30.06.2007 
Geografisk område:  Archangelsk oblast 
Prosjekteier:  Northern State Medical University 
Kontaktperson:  Andrey Soloviev 
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Addresse:  Troitsky Pr 51 
Postnummer:  163061 
Poststed:  ARKHANGELSK 
Fax:  078182263226 
E-post:  asoloviev@nsmu.ru 
Prosjektdeltaker(e):  Harstad University College, Norway, Regional 
 Administration of Arkhangelsk Oblast, 
 Arkhangelsk Region Association of Medical 
 Nurses (ARAMN) 
 
Totalt budsjett:  80000 NOK 
Midler fra Barentssekretariatet:  50000 NOK 

 
 
 
737012   Further development of cardiac surgery 
               Videre utvikling innen hjertekirurgi 
 
Cooperation in practical heart surgery with experts from Norway, London and Russia.There will be a 
seminar to discuss the indications, techniques and contraindications for the use of biological heart valves. 
Cardiac surgeons from St. Petersburg and all cardio surgical units in North West Russia, are invited to this 
seminar. 
 
Samarbeid innen praktisk hjertekirurgi med eksperter fra Norge, England og Russland. Det skal avholdes et 
seminar for å diskutere indikasjoner, teknikker og kontraindikasjoner for bruk av biologiske hjerte klaffer. 
Hjerte- og kar kirurger fra St.Petersburg og nordvest russland er invitert til seminaret. 
 
Startdato:  01.06.2007 
Sluttdato:  30.06.2007 
Geografisk område:  Archangelsk oblast 
Prosjekteier:  Ullevål University Hospital 
Kontaktperson:  Mons Lie 
Addresse:  Holsteinveien 26 
Postnummer:  0860 
Poststed:  OSLO 
Fax:  22117510 
E-post:  Mons.lie@ulleval.no 
Prosjektdeltaker(e):  City Hospital nr 1 Archangelsk, Ullevål 
 University Hospital, Oslo 
Totalt budsjett:  75000 NOK 
Midler fra Barentssekretariatet:  50000 NOK 
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737013   Exchange of competence between Family Centers in Murmansk and Kirkenes 
               Utveksling av kompetanse mellom familiesentre I Murmansk og Kirkenes  
 
A project where two family centres one in Kirkenes and one in Murmansk will arrange mutual seminars in 
order to learn about each other’s target groups and professional services. The project will make ground for 
developing a main project of competence exchange between the centres. 
 
Et prosjekt der to familiesentre, et i Kirkenes og et i Murmansk, skal arrangere gjensidige seminarer ett i 
hver by med tanke på å lære om hverandres målgrupper og profesjonelle arbeid. Prosjektet skal danne 
grunnlaget for utviklingen av et hovedprosjekt for kompetanseutveksling mellom de involverte sentrene. 
 
Startdato:  31.05.2007 
Sluttdato:  31.05.2007 
Geografisk område:  Murmansk oblast 
Prosjekteier:  Regional Office for Children, Youth and Family Affairs, 
 Northern Norway (BUFETAT) 
Kontaktperson:  Pål Christian Bergstrøm 
Addresse:  Betongveien 2 
Postnummer:  9509 
Poststed:  ALTA 
E-post:  pal.christian.bergstrom@bufetat.no 
Prosjektdeltaker(e):  Regional office of Children, Youth and 
 Family, Northern Norway (BUFETAT),The 
 committee of labour and social developement 
 in Murmansk region 
Totalt budsjett:  75000 NOK 
Midler fra Barentssekretariatet:  50000 NOK 

 
 
 
737014   Study trip for Russian health workers regarding children with special needs 
               Studietur for russiske helsearbeidere vedrøre barn med spesielle behov 
 
A competence building project for employees in kindergartens and orphanages in Murmansk. The goal is to 
exchange experience and increase competencies. There will be a study trip to Trondheim and two courses 
regarding improvement of the situation for deaf children and work with children that is about to drop out of 
school.  
 
Kompetansehevingsprosjekt for ansatte i barnehager og barnehjem i Murmansk. Målsettingen er å gi 
kunnskap om feltet og ha erfaringsutveksling. Det skal gjennomføres et studiebesøk til Trondheim og  2 
fagkurs i Murmansk. Det ene kurset går på forbedring av situasjonen for hørselshemmede barn og det 
andre på støtte til barn som holder på å falle utenfor skolesystemet. 
 
Startdato:  01.10.2006 
Sluttdato:  01.11.2009 
Geografisk område:  Murmansk oblast 
Prosjekteier:  Fagforeningen KFO 
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Kontaktperson:  Eivind Odd Haanes 
Addresse:  Postboks 9202 Grønland 
Postnummer:  0134 
Poststed:  OSLO 
Fax:  21013550 
E-post:  Eivind.odd.haanes@kfo.no 
Prosjektdeltaker(e):   
Murmansk Regional Trade Unions 
 Organization, Fagforeningen KFO  
Totalt budsjett:  136500 NOK 
Midler fra Barentssekretariatet:  50000 NOK 

 
 
 
737015 Kildinstroy fase 2 
 
Trough this project young people from the orphanage Kidisnkaya I Murmansk will get a contact person that 
will help them out with finding work a home and leisure activities when they leave the orphanage. This will 
be a very important support for the youngsters that suddenly have to manage on their own . 
 
Gjennom prosjektet skal ungdom fra et av barnehjemmet Kidisnkaya i Murmansk få en egen kontaktperson 
som skal være behjelpelig med å finne hjem og arbeid for de når de er for gamle til å være i barnehjemmet. 
Prosjektet vil kunne gi et meget viktig støtte til ungdommene som plutselig må klare seg alene med å finne 
et sted å bo, arbeid, fritidsaktiviteter mv. 
 
 
Startdato:  01.03.2007 
Sluttdato:  01.03.2010 
Geografisk område:  Murmansk oblast 
Prosjekteier:  Barne- og ungdomsarbeiderforbundet BUF 
Kontaktperson:  Anne Marie Pedersen 
Addresse:  Postboks 248 
Postnummer:  7401 
Poststed:  TRONDHEIM 
Fax:  73533313 
E-post:  buf@kfo.no 
Prosjektdeltaker(e):  Yrkesorganisasjonen Barne- og 
 ungdomsarbeiderforbundet, Trondheim, 
 Kidinskaya school, Murmansk Educational Dep 
Totalt budsjett:  150000 NOK 
Midler fra Barentssekretariatet:  50000 NOK 
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737016   Development of gastroenterology and gastro surgery. Clinical and scientific cooperation 
               Utvikling av gastroenterologi og gastrokirurgi. Klinisk og vitenskaplig samarbeid 
 
Cooperation within the field of scientific collaboration, use of Norwegian training centre in gastrointestinal 
endoscopy and laparoscopy. It will be created a multidisciplinary hepato-pancreatico-biliary group in No.1 
City Hospital in Archangels. In addition one will look at perioperativ handling of patients with gastrosurgical 
operations.   
 
Vitenskapelig samarbeid gjennom et norsk treningssenter  i gastrointestinal endoscopy and laparoscopy. 
Det skal etableres et multidispiplinær gruppe ved Nr1 sykehuset i Arkhangelsk. I tillegg skal det sees på 
perioperativ behandling av pasienter med gastrokirurgiske inngrep. 
 
 
Startdato:  01.10.2007 
Sluttdato:  31.10.2007 
Geografisk område:  Archangelsk oblast 
Prosjekteier:  Ullevål University Hospital 
Kontaktperson:  Mons Lie 
Addresse:  Holsteinveien 26 
Postnummer:  0860 
Poststed:  OSLO 
Fax:  22117510 
E-post:  Mons.lie@ulleval.no 
Prosjektdeltaker(e):  Ullevål Universitets Sykehus,Gastro surgical 
 department. No. 1 City Hospital, Archangelsk 
Totalt budsjett:  65000 NOK 
Midler fra Barentssekretariatet:  50000 NOK 

 
 
 
737017   Developing new contact Murmansk-Kirkenes hospital 
               Nettverksbygging Murmansk-Kirkenes sykehus 
 
The aim is to increase competence on different subject areas on both sides. The project goal is to re-
establish contact between the leadership in Murmansk heath administration and Helse Finnmark, 
strengthen the contact between the hospitals in Kirkenes and Nikel and to have exchange visits. 
 
Gjennom å reetablere kontakten mellom Helse Finnmark og Murmansk helsekomité skal helsesamarbeidet 
styrkes, kontakten mellom sykehuset i Kirkenes og Nikkel styrkes og det skal gjennomføres utveksling og 
studieturer til begge landene. 
 
Startdato:  01.03.2007 
Sluttdato:  31.12.2007 
Geografisk område:  Murmansk oblast 
Prosjekteier:  Helse Finnmark 
Kontaktperson:  Anita Brekken 
Addresse:  Postboks 410 
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Postnummer:  9915 
Poststed:  KIRKENES 
Fax:  78973007 
E-post:  anita.brekken@helse-finnmark.no 
Prosjektdeltaker(e):  Helse Finnmark, Health committee of Murmansk 
Totalt budsjett:  73700 NOK 
Midler fra Barentssekretariatet:  50000 NOK 

 
 
 
737018  Study trip to Kola and Murmansk with health-and social issues on the agenda 

 Studietur til Murmansk og Kola, Russland, med helse- og sosialfaglig innhold 
 

A study trip to Murmansk from 24th-28th  October for 3th year students of bachelor Social work and Child 
welfare from Finnmark university. They will visit child and youth organizations, orphanages, learn about the 
care for the elderly. 
 
Tredje klasse studenter (41 stk) på barnevern- og sosionom utdanningen ved Høgskolen i Finnmark skal på 
studietur til Murmansk og Kola onsdag 24.10.07 - søndag 28.10.07 der de skal besøke barne- og 
ungdomsinstitusjoner, eldre omsorgen i Murmansk og suppekjøkken i Kola.  
 
Startdato:  24.10.2007 
Sluttdato:  28.10.2007 
Geografisk område:  Murmansk oblast 
Prosjekteier:  Høgskolen i Finnmark 
Kontaktperson:  Kristine Tjelta 
Addresse:  Follumsvei 31 
Postnummer:  9509 
Poststed:  ALTA 
Telefon:  95929857 
Fax:  78434438 
Prosjektdeltaker(e):  Høgskolen i Finnmark, Arbeids og 
 sosialavdelingen i Murmansk fylke 
Totalt budsjett:  100800 NOK 
Midler fra Barentssekretariatet:  25000 NOK 

 
 
 
737019   Mission MacRell Leningrad district 2008-2009 
 
The project mission MacRell involves children and youth into the work with improvement of availability for 
disabled people.  Trough cooperation between politicians, heads of the municipality, organisations and 
schools the young participants take part in attitude creating musical. The musical is focusing on good and 
bad design and the availability investigations that are done on the order from the mayor. 
 
Prosjektet Mission MacRell bringer barn og ungdom inn i arbeidet med å skape tilgjengelighet for 
funksjonshemmede. Dette skjer i et samarbeid mellom kommunalpolitisk ledelse, brukerorganisasjoner og 
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skoler/Universiteter. Barn/Ungdom deltar i et holdnings skapende syngespill, som problematiserer godt og 
dårlig design og en tilgjengelighetsundersøkelse som utføres på oppdrag av ordfører.  
 
 
Startdato:  01.01.2008 
Sluttdato:  01.04.2008 
Geografisk område:  Archangelsk oblast - Republic of Karelia - Murmansk oblast 
Prosjekteier:  Norges Handikapforbund Innlandet 
Kontaktperson:  Toril Heggen Munk 
Addresse:  Ringveien 26 
Postnummer:  2815 
Poststed:  GJØVIK 
E-post:  toril-hm@online.no 
Prosjektdeltaker(e):  Mission Mac Rell 
Totalt budsjett:  690652 NOK 
Midler fra Barentssekretariatet:  50000 NOK 

 
 
 
737020   Hjemmets sykepleie trinn 2 
               Home nursing Part 2 
 
Education of personal at Psycho neurological institutions in Kirovsk, Montsjegorsk og Apatity. Education of 
home care personel at Kirovsk municipality. 
 
Utdanning av institusjonspersonell ved Kirovsk, Montsjegorsk og Apatity psykonevrologiske internat. 
Utdanning av hjemmehjelpere i Kirovsk kommune. 
 
Startdato:  01.04.2008 
Sluttdato:  30.04.2008 
Geografisk område:  Murmansk oblast 
Prosjekteier:  Troms Røde Kors 
Kontaktperson:  Øystein Figenschau 
Addresse:  Haraldvollen 
Poststed:  BARDUFOSS 
Fax:  77830371 
E-post:  figen@online.no 
Prosjektdeltaker(e):  Troms Røde Kors, Murmansk Røde Kors 
Totalt budsjett:  28500 NOK 
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737021     Etablering av lokalt antibiotika-overvåkningssystem i Arkhangelsk 
                 The establishment of local antibiotic surveillance system in Arkhangelsk 
 
The goal of the project is to create the local antibiotic surveillance system in the Arkhangelsk region. For 
that purpose will be needed to uniform the identification methods and collect isolated samples and estimate 
current analysing of antibiotic residence and update empirical treatment guidelines  
 
Målet med prosjektet er å etablere et overvåkingssystem for antibiotika bruk i Arkhangelsk. Det må derfor 
etableres rutiner for identifikasjon og innsamling av prøver. Formålet er å begrense antibiotika bruk og 
dermed utvikling av resistente bakterier. 
 
Startdato:  01.05.2008 
Sluttdato:  01.05.2009 
Geografisk område:  Archangelsk oblast 
Prosjekteier:  Veronika Vorobieva 
Addresse:  Department Microbiology and Virology, UiTø 
Poststed:  TROMSØ 
Telefon:  77644716 
E-post:  veronika.vorobieva@fagmed.uit.no 
Prosjektdeltaker(e):  Departement of Microbiology and Virology, 
 Tromsø, Northern State Medical University, 
 Arkhangelsk 
Totalt budsjett:  67000 NOK 
Midler fra Barentssekretariatet:  41000 NOK 

 


