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637001   Study trip to Northern State Medical University, Arkhangelsk 
               Studietur til Northern State Medical University, Arkhangelsk 
 
The third-year medical students at the University of Tromsø are having a educational trip to 
Northern State Medical University and the university hospital of Archangelsk, Russia, 22-27/2-
06. The goal is to get an introduction to the TBC- and HIV-situation in North Western Russia, 
including the challenges Russian health workers are facing. 
 
Tredjeårs medisinstudentene ved Universitet i Tromsø skal ha en studietur til Northern State 
Medical University og universitetssykehuset i Arkhangelsk, Russland, 22-27/2-2006. Målet er å få 
en innføring i tuberkulose- og HIV-problematikken i Nordvest Russland, samt de utfordringene 
det russiske helsevesenet står ovenfor i denne regionen.  
 
Startdato:  01.02.2006 
Sluttdato:  28.02.2006 
Geografisk område:  Archangelsk oblast 
Prosjekteier:  Kull 03 ved medisinstudiet, Universitet i Tromsø 
Kontaktperson:  Ingeborg Tyldum Skogen 
Addresse:  Bjørkås Terrasse 74 
Postnummer:  9009 
Poststed:  TROMSØ 
E-post:  its022@student.uit.no 
Prosjektdeltaker(e):  Universitetet i Tromsø, Northern State 
 Medical University 
Totalt budsjett:  98000 NOK 
Midler fra Barentssekretariatet:  45000 NOK 

 
 
 

637002   Health cooperation between North Norway and Northwest Russia  
               Helsesamarbeid mellom Nord-Norge og Nordvest Russland 
                   
Hanne Mørch Hatlelid is working on a thesis as a student in Tromsø and will focus on the 
Barents cooperation’s health projects. She will visit the children’s hospital, look at the primary 
health service and the Archangelsk medical university to learn about the Norwegian health 
cooperation in Northwest Russia. 
 
Hanne Mørch Hatlelid er student ved universitetet I Tromsø og skal skrive en avhandling som 
omhandler samarbeidsprosjekter innen helse og sosial sektoren I Barentsregionen. Hun ønsker 
å besøke barnesykehuset i Arkhangelsk og se på primærhelsetjenesten og Arkhangelsk 
Medical university for å lære om norsk helsesamarbeid med Nordvest Russland. 
 
Startdato:  13.02.2006 
Sluttdato:  17.02.2006 
Geografisk område:  Archangelsk oblast 
Prosjekteier:  Hanne Mørch Hatlelid 
Kontaktperson:  Hanne Mørch Hatlelid 
Addresse:  Langbølgen 77 
Postnummer:  9017 
Poststed:  TROMSØ 
E-post:  hmh022@student.uit.no 
Prosjektdeltaker(e):  Hanne Mørch Hatlelid 
Totalt budsjett:  8700 NOK 
Midler fra Barentssekretariatet:  3200 NOK 
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637003   International Conference: The little scientist 
               Internasjonal konferanse: Den lille forsker 
 
OMEP and University collage of Tromsø will invite 6 specialists within children’s health and 
development from birth to three years. The specialists from Archangelsk will take part in a 
conference in Tromsø where the aim is to increase the competence about the small 
children’s health. There will be established network between the scientists and the health 
workers. The speakers are from all the Barents countries.  
 
Norsk OMEP og Høgskolen i Tromsø ønsker å invitere 6 spesialister innen barns utvikling og 
helse fra Arkhangelsk til en konferanse i Tromsø der formålet er å øke kunnskap om de minste 
barna fra fødsel til tre år. Det vil etableres et nettverk mellom forskere og praktikere og 
foreleserne er fra flere land. 
 
Startdato:  09.08.2006 
Sluttdato:  11.08.2006 
Geografisk område:  Archangelsk oblast 
Prosjekteier:  Norsk OMEP 
Kontaktperson:  Liv Cranner 
Addresse:  Postboks 15 Røa 
Postnummer:  0701 
Poststed:  OSLO 
Fax:  23476001 
E-post:  liv@cranner.com 
Prosjektdeltaker(e):  Norsk OMEP, Høgskolen i Tromsø, 
 Pomoruniversitetet i Arkhangelsk 
Totalt budsjett:  425000 NOK 
Midler fra Barentssekretariatet:  45000 NOK 

 
 
 

637007   Open Hearts 2006 
 
Potential participants are people between the ages of 18 to 30 with congenital heart 
disease. Open Hearts 2006 is a conference where members of GUCH (Grown Up with 
Congenital Heart disease) Patients are invited to a weeks stay at Skibotn, 2 to 8 of July 2006. 
They will experience exciting activities, networking and learning. Issues for this conference are 
prevention and pregnancy. It is important for us to have participation from Russia, which will 
increase cultural understanding and respect between participants who come from all over 
Europe. Despite cultural, language and lifestyle differences, they all have a common 
challenge to function in society with their heart disease 
 
Målgruppen for konferansen er unge mennesker mellom 18 og 30 år med medfødt hjertefeil.  
GUCH konferansen er en konferanse der medlemmer av GUCH Patients Association inviteres 
til en ukes opphold i Skibotn, 2.-8. juli 2006, der de opplever spennende aktiviteter, sosialt 
nettverk og faglig påfyll. GUCH står for Grown Up with Congenital Heart disease. Tema for 
konferansen i 2006 er prevensjon og svangerskap. 
 
Startdato:  02.07.2006 
Sluttdato:  08.07.2006 
Geografisk område:  Archangelsk oblast 
Prosjekteier:  LHL 
Kontaktperson:  Hermod Johansen 
Addresse:  Mellomveien 50 
Postnummer:  9007 
Poststed:  TROMSØ 
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Fax:  77756210 
E-post:  hjo@lhl.no 
Prosjektdeltaker(e):  LHL Tromsø 
Totalt budsjett:  831260 NOK 
Midler fra Barentssekretariatet:  50000 NOK 

 
 
 

637004   Snozelen - a greenhouse and cultural symbol for disabled children 
               Snozelen- et veksthus og kulturelt symbol for utviklingshemmede barn 
 
The Snozelen room was built in an orphanage of disabled children in Arkhangelsk in 2005 and 
the aim of this project is to increase the users competence on Snozelen methodology. 
Arranging a conference in Arkhangelsk with experts form Harstad collage and Institute of 
Children’s development will do this. The room stimulates all organs of perceptions and is a 
tool in work related to mentally and physically disables children and youth with three 
approaches: physiological, psychological and esthetical. 
 
Snozelen rommet ble bygd  i et barnehjem for utviklingshemmede i Arkhangelsk med støtte 
fra helsefondet I 2005 og formålet med dette oppfølgings prosjektet er å øke brukernes 
kompetanse om Snozelen metodologien. Det skal arrangeres en konferanse i Arkhangelsk 
med eksperter fra Høgskolen i Harstad og institutt for barns utvikling. Snozelen rommet 
stimulerer alle sanseorganer og er verktøy i arbeidet med fysisk og psykisk utviklingshemmede 
og har tre tilnærminger; Fysiologisk, psykologisk og estetisk.  
 
 
Startdato:  01.04.2006 
Sluttdato:  01.12.2006 
Geografisk område:  Archangelsk oblast 
Prosjekteier:  Harstad University College 
Kontaktperson:  Sigrid Ag 
Addresse:  Havnegata 5 
Postnummer:  9405 
Poststed:  HARSTAD 
Telefon:  77058124 
Fax:  77058103 
E-post:  Sigrid.Ag@hih.no 
Prosjektdeltaker(e):  Høgskolen i Harstad, Pomor State university 
Totalt budsjett:  210045 NOK 
Midler fra Barentssekretariatet:  50000 NOK 

 
 
 

637005   TV documentary - Tress i hjerter 
 
The aim of the project is to get a Russian participant in an international documentary film for 
television. The documentary is about children born with hearth diseases. The project leader 
will follow the Norwegian specialist Mons Lie that has built up the hearth surgery department 
at the hospital in Archangelsk. He will do interviews with the workers and patients. 
 
Grape Film har som formål å få russisk medvirkning i dokumentarfilm om unge med medfødt 
hjertefeil. Prosjektleder skal følge den norske legen Mons Lie fra Rikshospitalet i Oslo som har 
vært med å bygge opp en hjerteavdeling ved sykehuset i Arkhangelsk. I Arkhangelsk skal han 
intervjue fagpersonalet og få ei jente på 18 år som har vært hjerteoperert til å medvirke i 
dokumentarfilmen som omhandler medfødt hjertefeil. Filmen vil også fokusere på LHLs arbeid 
i NV Russland 
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Startdato:  01.02.2006 
Sluttdato:  01.02.2007 
Geografisk område:  Archangelsk oblast 
Prosjekteier:  Grape film 
Kontaktperson:  Bård Grape 
Addresse:  Skibotn Nærings og Kultursenter 
Postnummer:  9143 
Poststed:  SKIBOTN 
E-post:  b-grape@online.no 
Prosjektdeltaker(e):  Grape Film, Rikshospitalet Oslo, Arkhangelsk 
 sykehus hjerteavdelingen 
Totalt budsjett:  110000 NOK 
Midler fra Barentssekretariatet:  30000 NOK 

 
 
 

637011   Medical equipment to the Tuberculosis hospital in Murmansk 
               Medisinsk utstyr til Tuberkulose sykehuset i Murmansk 
 
Murmansk Aksjonen are applying for money to pay the fee to the Russian Customs to get the 
permission to transport equipment to a hospital for tuberculosis in Murmansk. 
 
Murmansk aksjonen ønsker å transportere sykehusutstyr til institusjoner i Murmansk regionen. 
På grunn av tollmyndighetene står utstyr til verdier på flere hundre tusen klar til å 
transporteres.  Men etter ett år med forhandlinger har de nå fått klarsignal dersom de betaler 
en tollavgift de søker å få dekt. 
 
Startdato:  23.05.2006 
Sluttdato:  31.12.2006 
Geografisk område:  Murmansk oblast 
Prosjekteier:  Murmansk-Aksjonen i Vesterålen 
Kontaktperson:  Ove Eirik Jensen 
Addresse:  Riseveien 181 
Postnummer:  8400 
Poststed:  SORTLAND 
Fax:  71128501 
E-post:  ovjen@online.no 
Prosjektdeltaker(e):  Murmansk aksjonen vesterålen, Helse- og 
 sosial komiteen i Murmansk oblast 
Totalt budsjett:  73500 NOK 
Midler fra Barentssekretariatet:  50000 NOK 

 
 
 

637008   Childrens home no.5 
               Barnehjem nr. 5  
 
Pomor state medical university and SEG have initiated a cooperation to increase the quality 
of life for children in orphanages in Archangelsk. This will be done trough special design 
methodology. 
 
Pomor state university og Samisk nærings- og utredningssenter har som mål med prosjektet å 
bruke tilpassede metoder for å bedre forholdene for barn i barnehjem i Arkhangelsk.  
 
Startdato:  01.05.2006 
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Sluttdato:  01.06.2007 
Geografisk område:  Archangelsk oblast 
Prosjekteier:  Samisk nærings- og utredningssenter 
Kontaktperson:  Nikolaj Christiansen 
Addresse:  Tanatorget 
Postnummer:  9845 
Poststed:  TANA 
Fax:  78925499 
E-post:  nikolaj@sami-eg.no 
Prosjektdeltaker(e):  Samisk Nærings- og utredningssenter (SEG), 
 Pomorland, Pomor state university, Barnehjem 
 nr 5 
Totalt budsjett:  64000 NOK 
Midler fra Barentssekretariatet:  40000 NOK 

 
 

 
607009   Preventive health work through organisational development 
               Forebyggende helsearbeid gjennom organisasjonsutvikling 
 
Nordland NFU will cooperate with Zabota trough development of their organisation and 
increase their competence and ability to reach out to more families that needs help. Zabota 
is working for the rights for disabled children and youths in Archangelsk oblast. 
 
Nordland NFU ønsker å samarbeide med Zabota gjennom organisasjonsutvikling og 
kompetanseoverføring som gjør at Zabota kan nå ut til flere brukere. Zabota arbeider for 
rettighetene for fysisk og psykisk utviklingshemmede barn og unge i Arkhangelsk oblast.  
 
Startdato:  01.07.2006 
Sluttdato:  31.12.2006 
Geografisk område:  Archangelsk oblast 
Prosjekteier:  Nordland Fylkeslag av Norsk Forbund for 
Utviklingshemmede 
Kontaktperson:  Gunn Strand Hutchinson 
Addresse:  Postboks 843 
Postnummer:  8001 
Poststed:  BODØ 
Telefon:  75517335 
Fax:  75522291 
E-post:  gunn.strand.hutchinson@hibo.no 
Prosjektdeltaker(e):  Nordland NFU, Zabota  
Totalt budsjett:  100500 NOK 
Midler fra Barentssekretariatet:  48500 NOK 

 
 
 

637010   Cooperation for training of youth with disabilities 
               Samarbeid om opplæring for barn/unge med funksjonshemninger  
 
Cooperation between Severodvinsk Special Boarding School and Alta Upper Secondary 
School since1994: Annual visits by pupils and teachers. Objectives: Common visit of 
representatives from Seveodvinsk Special Boarding School and teachers education in 
Seveodvinsk. The aim is to increase the knowledge about Norwegian system of integrating 
adolescents with disabilities and education of teachers teaching pupils with dysfunctions. The 
cooperation is between school and teachers education in Severodvinsk. 
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Alta Videregående skole ønsker å videreføre et samarbeid der målsettingene har vært å 
skape kontakt og forståelse for hverandre, formidle innsikt i hverandres historie, samfunn og 
kultur. Hovedmålsettingen er å sette fokus på funksjonshemmede med tanke på integrering 
med funksjonsfriske. Samarbeidet er utvidet til å omfatte lærerutdanning ved universitetet i 
Severodvinsk. Formålet er at representanter fra skolen/helsemyndighetene og fra 
lærerutdanningen sammen skal bli kjent med norsk opplæring av funksjonshemmede og 
lærerutdanning for disse. 
 
Startdato:  01.11.2006 
Sluttdato:  01.12.2006 
Geografisk område:  Murmansk oblast 
Prosjekteier:  Alta videregående skole 
Kontaktperson:  Guri Lund 
Addresse:  Alta videregående skole 
Postnummer:  9509 
Poststed:  ALTA 
Telefon:  78441118 
Fax:  78441190 
E-post:  Guri.lund@ffk.no 
Prosjektdeltaker(e):  Alta VGS, Federal Agency of Education and 
 Science of RF, Arkhangelsk regional 
 administration, Pomor State Univ 
Totalt budsjett:  22000 NOK 
Midler fra Barentssekretariatet:  15000 NOK 

 
 
 

637012   Development of training programme 
               Utvikling av opplæringsprogram 
 
The present project is designed to develop a training programme for health / social 
professionals, students, and other relevant stakeholders dealing with people with disabilities. 
The creation of a distance learning course to be made available on the Web-site, limited 
publications, a workshop to increase the professionals’ knowledge on how to better master 
their daily routines, using the ergo therapy technologies, are foreseen. 
 
Dette prosjektet er designet for å utvikle et teining programme for eksperter innen helse og 
sosial sektoren, studenter og andre relevante nøkkelpersoner som arbeider med 
funksjonshemmede. Det skal lages et web basert opplæringsprogram, publikasjoner og 
arrangeres workshop for å øke ekspertenes kunnskap om hvordan de kan bedre sine 
dagolige rutiner og bruke ergoterapeutiske metoder.  
 
Startdato:  01.11.2006 
Sluttdato:  30.10.2007 
Geografisk område:  The Republic of Karelia 
Prosjekteier:  NGO- Centre of Rehabilitation at Petrozavodsk City 
Polyclinic No 2 
Kontaktperson:  Dr. Arkadi Rutgaiser 
Addresse:  Volodarskogo st. 14, office 211 
Postnummer:  185003 
Poststed:  PETROZAVODSK 
Fax:  0078142561668 
E-post:  rehabilitation@karelis.ru 
Prosjektdeltaker(e):  NGO «Centre of Rehabilitation» at 
 Petrozavodsk City Polyclinic 2, Sunnaas 
 Rehabilitation Hospital, Centre for Medical 
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 Studies, University of Oslo 
Totalt budsjett:  50500 NOK 
Midler fra Barentssekretariatet:  44000 NOK 

 
 
 

637013   Nettwork Conference in Arkhangelsk 
               Nettverkskonferanse i Arkangelsk 
 
The aim is to participate in a network conference to exchange experiences in working with 
elderly people in the Barents region. It is also important to build regional network for future 
cooperation.    
 
Formålet er å delta på en nettverks konferanse som er en vitenskapelig og praktisk 
samarbeidskonferanse, der hensikten er å utveksle erfaring om arbeid i eldre omsorgen i 
Barentsregionen, samt å bygge opp et internasjonalt nettverk i eldre omsorg.  
 
Startdato:  18.09.2006 
Sluttdato:  25.09.2006 
Geografisk område:  Archangelsk oblast 
Prosjekteier:  Høgskolen i Finnmark, avd. for helsefag 
Kontaktperson:  Ingrid Immonen 
Addresse:  Postboks 1203 
Poststed:  HAMMERFEST 
Telefon:  78427845 
Fax:  78411446 
E-post:  Ingrid.Immonen@hifm.n 
Prosjektdeltaker(e):  Pomor State University/ Dep. of Social 
 Welfare og Arcangelsk regional adm. 
Totalt budsjett:  32266 NOK 
Midler fra Barentssekretariatet:  24000 NOK 

 
 
 

637014   Public health in the Barents Region and the training of experts 
               Folkehelse i Barentsregionen, kursing av eksperter 
 
The Institute of Public Health, Healthcare and Social Work, the Northern State Medical 
University is holding an international conference where the aim is to evaluate and share 
experiences under the topic “Health of the population: a condition and the basic 
tendencies; Reforming of Health Care and Preparing for the Implementation of the Principles 
of the Bolonia process”. The conference is taking place in Arkhangelsk 18-19 October 2006. 
 
Institutt for Folkehelse ved Northern State Medical University skal arrangere en internasjonal 
konferanse hvor de skal dele erfaringer innen folkehelse spørsmål og diskutere prinsippene og 
resultatene rundt Bolonia prosessen. Konferansen arrangeres 18.-19.oktober 2006. 
 
 
Startdato:  01.09.2006 
Sluttdato:  01.10.2006 
Geografisk område:  Archangelsk oblast 
Prosjekteier:  Northern state Med University 
Kontaktperson:  Sumarokov Yury 
Addresse:  Troitskii 51 
Postnummer:  163000 
Poststed:  ARKHANGELSK 
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Telefon:  +4778182263226 
Fax:  +4778182263226 
E-post:  sumja@nsmu.ru 
Prosjektdeltaker(e):  The Institute of Public Health, Healthcare 
 and Social Work, Northern State Med. University 
Totalt budsjett:  100000 NOK 
Midler fra Barentssekretariatet:  50000 NOK 

 
 
 

637006   Radiology cooperation with Northwest Russia 
               Røntgensamarbeid med Nord-Vest Russland 
 
The aims of the project are to exhange knowledge and build competence within radiology 
and facilitate and motivate Russian radiographs to take Bachelor degrees. The Russian 
partner of the project will contribute in increasing the competence for Norwegian 
participants when it comes to diagnostics of tuberculosis. 
 
Formålet med prosjektet er utveksling av kunnskap innenfor radiologi, samt tilrettelegging for 
at Russiske radiografer skal skrive oppgaver på Bachelor nivå. Den russiske partneren skal 
bidra med kompetanseheving for norske deltagere i prosjektet når det gjelder diagnostisering 
av Tuberkulose. 
 
Startdato:  03.10.2006 
Sluttdato:  01.10.2007 
Geografisk område:  Archangelsk oblast 
Prosjekteier:  Høgskolen i Tromsø 
Kontaktperson:  Edgar Hansen 
Postnummer:  9293 
Poststed:  TROMSØ 
Telefon:  77660647 
E-post:  Edgar.hansen@hitos.no 
Prosjektdeltaker(e):  Høgskolen i Tromsø, Northern State Medical 
 University 
Totalt budsjett:  49800 NOK 
Midler fra Barentssekretariatet:  35000 NOK 

 
 
 

637016   Course in congenital alcohol syndrome 
               Fagkurs om føtalt alkoholsyndrom i tidlig spedbarnsalder 
 
Course in fetal alcohol syndrome in early infancy (FAS) for persons who are working among 
children I kindergardens and child houses.The course will be arranged in Murmansk 4.-
5.oktober 2006  
 
Kurse ansatte I barnehager og barnehjem i Murmansk og gi kunnskap og forståelse for hvilke 
skader som påføres et barn når mor bruker alkohol i svangerskapet, hvordan forebygge og 
hvordan hjelpe. Fagkurs avholdes i Murmansk 4.-5.10.2006 
 
Startdato:  01.10.2006 
Sluttdato:  01.10.2009 
Geografisk område:  Murmansk oblast 
Prosjekteier:  Fagforeningen KFO 
Kontaktperson:  Eivind Odd Haanes 
Addresse:  Postboks 9202 Grønland 
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Postnummer:  0134 
Poststed:  OSLO 
Fax:  21013550 
E-post:  Eivind.odd.haanes@kfo.no 
Prosjektdeltaker(e):  Fagforeningen KFO, Murmansk Regional Trade 
 Unions Organization 
Totalt budsjett:  64500 NOK 
Midler fra Barentssekretariatet:  50000 NOK 

 
 
 

637018   eHealth for Reindeer Herders in the Kola Peninsula 
               eHelse for reindriftsutøvere på Kola halvøya 
 
This is a pilot study for the planned eNomad; a telemedicine project for reindeer herders and 
remote village dwellers in the Kola Peninsula. The aim is to establish contacts with Russian 
health authorities through a visit to Murmansk and Lovozero and to gather specific 
information concerning permanentization, technical infrastructure, and recruitment/training 
of personnel, in order to make a project description and produce an application for the 
funding of the eNomad project. The pilot study will take place in November 2006. 
 
Dette er et pilot studie for det planlagte  eNomad prosjektet. Prosjektet tar for seg telemedisin 
som et alternativ for reisdriftsutøvere og bosatte i små bygder på Kolahalvøya. Målet med 
pilot studiet er å etablere kontakt med russiske helsemyndigheter og samle informasjon om 
teknisk infrastruktur og kompetansebehov hos personell for å kunne gå videre med utviklingen 
a hovedprosjektet eNomad. 
 
Startdato:  31.10.2006 
Sluttdato:  30.11.2006 
Geografisk område:  Murmansk oblast 
Prosjekteier:  UNN 
Kontaktperson:  Svetlana Manankova Bye 
Postnummer:  9293 
Addresse:  Breivika 
Poststed:  TROMSØ 
Telefon:  77754098 
Fax:  77626042 
E-post:  svetlana.manankova.bye@telemed.no 
Prosjektdeltaker(e):  Sosialantropologisk avdeling, Universitetet 
 i Tromsø, Regionale helseadministrasjonen i 
 Lovozero distriktet 
Totalt budsjett:  46035 NOK 
Midler fra Barentssekretariatet:  32500 NOK 

 
 
 

637017   Prevention of infection and hygiene for health workers in Arkhangelsk 
                      Smittevern og hygiene for helsepersonell i Arkhangelsk 
 
The project aims to give education in hygiene and hospital infection prevention to medical 
workers- nurses, doctors and epidemiologists in hospitals in Arkhangelsk region. 
 
Gjennom prosjektet ønsker man å øke kompetansen innenfor moderne hygiene sykepleie og 
forebygging av infeksjons sykdommer ved sykehus i Arkhangelsk regionen. 
 
Startdato:  01.02.2007 
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Sluttdato:  01.06.2007 
Geografisk område:  Archangelsk oblast 
Prosjekteier:  Senter for Internasjonal Helse 
Kontaktperson:  Trine Utkilen Sørensen 
Addresse:  Breivika 
Postnummer:  9293 
Poststed:  TROMSØ 
Fax:  77645990 
E-post:  trukso@sih.uit.no 
Prosjektdeltaker(e):  Senter for internasjonal helse, Tromsø, 
 Health care Departement of Arkhangelsk 
 Region administration 
Totalt budsjett:  80000 NOK 
Midler fra Barentssekretariatet:  50000 NOK 

 
 
 

637019   Educational Network for oral health 
               Utdannings nettverk for munn helse  
 
This project aims to establish a partnership network of dental educators between the Institute 
of Clinical Odontology, University of Tromsø and the Faculty of Dentistry, Northern State 
Medical University, Arkhangelsk in the Barents region. This partnership will enable the partners 
to plan joint preventive, development, and cooperation projects on academic teaching and 
on the delivery of dental services for children as well as the rest of the population. 
 
Universitetet i Tromsø v/ Institute of Clinical Odontologi ønsker å starte et samarbeid med 
Northern state medical university v/ Faculty of Dentistry. Gjennom et partnerskapsnettverk skal 
det utarbeides planer for felles prosjekter innen forbyggende tiltak, akademisk opplæring og 
tilbud om tannhelsetjeneste for barn og den øvrige befolkningen. 
 
Startdato:  01.12.2006 
Sluttdato:  01.11.2007 
Geografisk område:  Archangelsk oblast - Murmansk oblast 
Prosjekteier:  Institute of Clinical Odontology 
Kontaktperson:  Eino Honkala 
Addresse:  Universitetet i Tromsø 
Postnummer:  9293 
Poststed:  TROMSØ 
Telefon:  77649107 
Fax:  77649101 
E-post:  Eino.Honkala@fagmed.uit.no 
Prosjektdeltaker(e):  Institute of Clinical Odontology, University 
 of Tromsø and the Faculty of Dentistry, 
 Northern State Medical University, 
Totalt budsjett:  105000 NOK 
Midler fra Barentssekretariatet:  50000 NOK 

 
 
 

637020   Network building - health care in Barents Sea Area 
               Nettverks bygging - helsetjenesten i Barentshavs området 
 
The overall aim for building network is to create a good platform for joint projects in health 
education and research and thereby contribute to better health conditions in the area and 
new knowledge of arctic health conditions. The network will be built trough exchange trips, 
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participation in conferences and seminars, videoconferences, and research on curriculum 
and medical systems in the respective countries. 
 
Formålet med prosjektet er å bygge nettverk og skape en god plattform for 
samarbeidsprosjekter innen helseutdanning og forskning og gjennom dette bidra til bedring 
av helsesituasjonen i regionen og gi ny kunnskap om arktiske helseutfordringer. Nettverket skal 
bygges gjennom utveksling, videokonferanser, deltagelse på seminarer og konferanser samt 
studie av utdanningssystemer og helsevesen i de respektive landene. 
 
Startdato:  01.12.2006 
Sluttdato:  01.11.2007 
Geografisk område:  Murmansk oblast 
Prosjekteier:  Høgskolen i Finnmark, avd. for helsefag 
Kontaktperson:  Ingrid Immonen 
Addresse:  Postboks 1203 
Poststed:  HAMMERFEST 
Telefon:  78427845 
Fax:  78411446 
E-post:  Ingrid.Immonen@hifm.n 
Prosjektdeltaker(e):  Høgskolen i Finnmark, Murmansk Humanities 
 Institute  (MHI) 
Totalt budsjett:  86000 NOK 
Midler fra Barentssekretariatet:  50000 NOK 

 

 
 
637021   Internet Technologies toward children with special needs 
               Internet teknologi for barn med spesielle behov  
 
Kola Science centre will establish a student’s class and develop a special study for 
handicapped people living isolated lives in their own homes. The aim is to design a study 
special targeted toward young handicapped in the age of 17-19 to get the socialised 
eventually out in the working life. 
 
Kola Science centre ønsker å etablere en egen klasse og et eget studium for hjemme 
boende som er fysisk funksjonshemmede. Formålet er å designe en utdannelse for 
funksjonshemmede ungdom i alderen 17-19 år og få de ut av en isolert tilværelse og på sikt ut 
i arbeidslivet.  
 
Startdato:  01.01.2007 
Sluttdato:  30.09.2007 
Geografisk område:  Murmansk oblast 
Prosjekteier:  Kola Science Center of the Russian Academy of Sciences 

Kontaktperson:  Zhanna Kasparian 
Addresse:  Fersman street 14 
Poststed:  APATITY 
Telefon:  0078155579325 
Fax:  007(8155)576425 
E-post:  janet@admksc.apatity.ru 
Prosjektdeltaker(e):  Kola Science Centre, Høgskolen i Harstad, 
 Høgskolen i Finnmark 
Totalt budsjett:  200000 NOK 
Midler fra Barentssekretariatet:  50000 NOK 
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637022   Exchange trip to Tromsø 
               Studietur og utveksling til Tromsø   
 
The aims are to organize an educational exchange trip for 5 employees at Rassvet to Tromsø 
the 3rd to 8th of January 2007. The intention is to establish cooperation in the field of palliative 
medicine, penitentiary department, preventive of HIV/AIDS between Arkhangelsk region and 
Tromsø authorities and public organisations to chare positive experiences with Nordic 
partners to strengthen further activities and cooperation. 
 
Rassvets ansatte skal delta på en studiereise til Tromsø der formålet er å knytte kontakter og 
få økt kunnskap om forhold for straffedømte, palliativ medisin og forbyggende HIV arbeid. 
 
Startdato:  01.01.2007 
Sluttdato:  01.02.2007 
Geografisk område:  Archangelsk oblast 
Prosjekteier:  Rassvet 
Kontaktperson:  Elena Ermolina 
Addresse:  84 Naberezhnaya Severnoy Dviny 
Postnummer:  163000 
Poststed:  Arkhangelsk 
Fax:  0047 8182 206594 
E-post:  arassvet@atnet.ru 
Prosjektdeltaker(e):  Arkhangelsk Regional Public Charitable 
 organisation "Rassvet",  Tromsøysund Menighet 
Totalt budsjett:  55525 NOK 
Midler fra Barentssekretariatet:  43000 NOK 

 
 

 

637023   Seminar in gastroenterologi and gastrosurgery 
               Seminar i gastroenterologi og gastrokirurgi 
 
Three surgeons from the Gastrosurgical department in No 1 City Hospital in Arkhhangelsk will 
take part in a one weeks seminar in Ullevål University Hospital.They will stay for two days in 
Tromsø where they will spend their time in the gastro surgical department concentrating on 
postoperative nutritional regime.The visit will enable the gastrosurgical departments in 
Archangels, Tromsø and Ullevål to be acquainted. 
  
Tre gastro kirurger fra Arkhangelsk skal delta på seminar ved Ullevål sykehus og skal ha 
studieopphold ved sykehuset I Tromsø. Der skal de studere oppfølging av pasienter etter 
operasjoner. 
 
Startdato:  01.03.2007 
Sluttdato:  31.03.2007 
Geografisk område:  Archangelsk oblast 
Prosjekteier:  Ullevål University Hospital 
Kontaktperson:  Mons Lie 
Addresse:  Holsteinveien 26 
Poststed:  OSLO 
Fax:  22117510 
E-post:  Mons.lie@uus.no 
Prosjektdeltaker(e):  Ullevål Universitets Sykehus,Gastro surgical 
 department. No. 1 City Hospital, Archangelsk 
Totalt budsjett:  50000 NOK 
Midler fra Barentssekretariatet:  40000 NOK 

 


