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Lansering av e-læringskurs: «Sørsamiske forhold og helse» 

Snåasen Tjielte/Snåsa Kommune lanserer i samarbeid med SANKS e-

læringskurset: «Sørsamiske forhold og helse» Dette er en del av SANKS 

sitt e- læringskurs «Samisk kulturforståelse i helsemøte». Dette er et nytt 

nettbasert kompetansehevende tilbud til helse og omsorgspersonell. 

 

Foto; Aina Bye 

E-læringskurset skal gi grunnleggende kunnskap om sørsamiske/samiske 

samfunnsforhold, historie, tverrkulturell kommunikasjon og forståelse. 

Foruten å øke kunnskapen om samiske forhold, ønsker vi at kurset bidrar til 

refleksjon på egne holdninger og praksis i møte med samiske pasienter og brukere. 

Selv om fokuset er samiske forhold og kultur, mener vi at mye av kursets innhold er 

overførbart i andre situasjoner.  

Snåasen Tjielte/Snåsa Kommune ønsker at alle ansatte og nyansatte skal gå 

igjennom e- læringskurset via KS- læring sin plattform. Tilgangen på KS- læring vil 

være tilgjengelig for alle kommuner i Norge. 

 

 



E-læringsportalen  

E-læringskursene er allment tilgjengelig på SANKS sin e-læringsportal eSANKS.no. 

Du lager din egen bruker, og får tilgang til alle e-læringskurs som er utarbeidet av 

SANKS. Selv om en ikke arbeider innen helse- og omsorgsyrker vil man kunne ha 

læringsutbytte av kursene. 

 
Forsiden til e-læringsportalen www.esanks.no 

Når en er kommet inn – trykk på kurs- Sørsamisk forhold og helse.  

 

E-læringskurs er en fleksibel løsning for å øke egen kompetanse når man har 

ledig tid. En er ikke avhengig av faste klokkeslett eller dager for å kunne 

gjennomføre det. Du kan når tid som helst i kurset logge deg av, og når du logger 

deg inn igjen vil du komme til siden du avsluttet forrige gang.  

 

Kurset kan tas på pc, nettbrett eller på mobiltelefonen. I dagens situasjon med 

hjemmekontor, reiserestriksjoner m.m., vil kurset kunne bli et godt faglig 

supplement for egen kompetanseheving. 

Deltagere i prosjektgruppen for «Sørsamiske forhold og helse» 

Prosjektet startet i 2015 og har gjennomgått mange prosesser frem til nå. Det 

har vært mange involverte i arbeidet underveis.  

De som har deltatt i prosjektet fra Snåasen Tjielte/Snåsa Kommune er; 

Inger Marit Eira-Åhren, Anna Cicilie Kristine Westerfjell Somby, Eva Anette Wilks, 

Aina Bye, Mimi Lise Jørstad, Ragnhild Moum Agle og Ester Brønstad i tillegg til 

flere arbeidsgrupper. 

 

Arbeidet er utført i tett samarbeid med Prosjektleder Renathe Aspeli Simonsen 

med flere, i SANKS sitt hovedprosjekt. 

https://www.esanks.no/login/index.php

