Rapport og sluttmelding Skjema for løpende rapport eller sluttmelding til de regionale
komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK)

2011/1954-20
Dokument-id: 975383 Dokument mottatt 20.01.2018

Kjønnsbasert vold, etnisitet og psykisk helse. Et
underprosjekt i SAMINOR II (2011/1954)
1. Generelle opplysninger

a. Prosjektleder
Navn:

Anne Cecilie Javo

Akademisk grad:

Dr. med.

Klinisk kompetanse:

Spesialist i barne- og ungdomspsykiatri

Stilling:

overlege / førsteamanuensis

Arbeidssted:

SANKS

Arbeidsadresse:

SANKS

Postnummer:

9730

Sted:

Karasjok

Telefon:

95175948

E-post adresse:

a-cecili@online.no

b. Prosjekt
Hvilket prosjekt gjelder sluttmeldingen/rapporten?

2. Sluttmelding/rapport og etisk vurdering

Sluttmelding

Side 1 av 3

Kjønnsbasert vold, etnisitet og psykisk
helse. Et underprosjekt i SAMINOR II
(2011/1954)

Kortfattet, allment forståelig framstilling av prosjektets konklusjoner. Dette gjelder både positive og
negative funn.
Prosjektets konklusjoner var at nesten halvparten av de samiske respondentene rapporterte om
opplevd følelsesmessig, fysisk og / eller seksuelle vold, sammenliknet med en tredjedel av de
ikke-samiske respondentene. Dette viser at kjønnsbasert vold kan være et alvorlig problem også i den
samiske befolkningen. De respondentene som rapporterte at de hadde vært utsatt for vold i
barndommen, rapporterte om mer kroniske smerter som voksen, flere kroppslige smertepunkter og
sterkere smerter enn respondenter som ikke hadde vært utsatt for vold i barndommen. Imidlertid var
sammenhengen mellom vold i barndommen og kroniske smerter som voksen svakere og ikke
signifikant for samiske menn sammenliknet med ikke-samiske menn. Kulturelle forskjeller i
oppdragelse / sosialisering i samisk og norsk befolkning kan forklare disse forskjellene. Videre
utgjorde vold i barndommen en signifikant risikofaktor for psykiske problemer i voksen alder,
uavhengig av etnisitet. Det å ha vært utsatt for vold i barndommen kan forklare noe av årsaken til at
man fant en høyere prevalens av mentale helseproblemer hos de samiske respondentene
sammenliknet med de ikke-samiske.

Kortfattet redegjørelse for gjennomføringen av prosjektet i forhold til opprinnelig søknad og plan for
gjennomføring.
Prosjektet ble noe forsinket pga at det tok tid å få utlevert datamaterialet (SAMINOR 2 data).
Forøvrig gikk gjennomføringen etter opprinnelig plan. Kandidaten disputerte i juni 2017.
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