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vård hos Sanks
i Norge
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Möjlighet till vård
hos Sanks i Norge
Region Dalarna, Region Jämtland Härjedalen, 
Region Norrbotten och Region Västerbotten har 
ett avtal med Samiskt nationellt kompetenscenter 
för psykisk hälsovård och missbruk, Sanks, i Norge. 
Det innebär bland annat att du kan få en remiss för 
vård hos Sanks.

Vad gör Sanks?
Sanks stödjer regionerna i att ge psykiatrisk vård som är 
speciellt anpassad för personer med samisk bakgrund. 
Någon motsvarande vårdenhet finns inte i Sverige.

Vårdpersonalen på Sanks har stor kunskap om samers 
livsvillkor, och en stor del av vårdpersonalen pratar 
samiska.

Större delen av Sanks verksamhet ligger i Karasjok, men 
det finns också filialer i Snåsa, Røros, Hamarøy och Oslo.



Du kan få remiss till Sanks
Avtalet mellan Sanks och regionerna innebär:

• Du kan få en remiss för vård hos Sanks. Remissen kan 
gälla för besök som du gör över dagen, och den kan 
också gälla för vård som du får när du är inlagd på en 
avdelning.

• Vårdbesök hos Sanks kan antingen ske på plats eller 
genom videosamtal. 

• Du kan få vård hos Sanks oavsett hur gammal du är.

• Din läkare, psykolog eller kurator kan samarbeta med 
en behandlare på Sanks för att ge dig en så bra vård 
som möjligt.

• Även anhöriga kan få vård.

Patientlagen gäller bara inom Sverige. Därför kan du inte 
själv kontakta Sanks för att söka vård.

Om du vill veta mer om vård hos Sanks kan du ta upp det 
med din behandlare som tar ställning till om vård hos 
Sanks är ett alternativ för dig.



Översatt information
om Sanks

Lulesamiska

Nordsamiska

Sydsamiska
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