Telepsykiatrisk Center
Netværkssekretariat for Psykiatrisk Forskning
Psykiatrien i Region Syddanmark
J..B. Windsøws Vej 18B
Indgang 220B
5000 Odense

Udarbejdet af: Ewa Lizis-Younes/Marie Paldam Folker
E-mail: ewa.lizis.younes@rsyd.dk
Tlf. 51779094
Dato: 25. maj 2018

Referat
Møde i Strategirådet for Psykiatrisk Forskning
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Marie Paldam Folker
Mette Elmose Andersen
Niels Bilenberg
Rikke Leth-Larsen
Tanja Michel
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Afbud:

Lise Hounsgaard
Kasper Hallenborg
Yvonne Reinholdt

1. Uddeling af midler til forskningsprojekter 1. runde 2018. Bilag 1.1, 1.2
Tilgang til de 12 indkomne ansøgninger sker som sidst gennem e-fond. Desuden vedlægges der et
regneark over alle projekter med angivelse af eksterne bedømmere, supplerende kommentarer fra
forskningsudvalget og inddeling af projekter i indstillingsgrupper i Bilag 1.1. Der vedlægges også et
referat fra forskningsudvalgsmødet, hvor der bl.a. findes uddybende informationer om behandlingen af
projekter i Bilag 1.2.
For at få adgang til ansøgningerne, bedømmelserne og behandlingshistorikken i e-fonden, skal I igen
bruge følgende link: https://www.efond.dk/pffadm/. I skal gå under ”Bedømmer” og bruge jeres e-mail
og password fra sidste gang. Nye medlemmer får disse oplysninger tilsendt i en personlig e-mail.
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Når I er logget på, kan I se alle projektansøgninger, hvis I klikker på den sorte overskrift Runde 57,
Forskning. 12 ansøgninger. Derefter skal I vælge ”alle kommentarer” under ”Sortering”, og alle
ansøgninger med bedømmelser m.m. kommer frem. Alle projekter blev behandlet/bedømt af
medlemmer i Forskningsudvalget og behandlingstekster skrevet i e-fonden. Under overskriften
”Administration” blev der indsat eventuelle kommentarer fra andre medlemmer af forskningsudvalget
og den endelige indstillingsgruppe, som blev besluttet fælles på mødet i forskningsudvalget. I
regnearket finder I kun supplerende kommentarer, uenigheder og den endelige indstillingsgruppe.
Alle strategirådsmedlemmer har adgang til alle projekter m.m.
Der indstilles at:

-

Strategirådet vurderer de indkomne projektansøgninger pba. eksterne bedømmelser og
indstillinger fra Forskningsudvalget og uddeler midler til støtteværdige forskningsprojekter.

Under punktet diskuterede strategirådsmedlemmerne, hvad der skal til for, at den psykiatriske forskning i RSD
vokser yderligere ift. kvaliteten og mængden.
På baggrund af drøftelserne blev det besluttet, at den nuværende strategi skal skærpe sit fokus. Der skal lægges
endnu mere vægt på store forskningsprojekter på tværs af forskningsområder, sektorer og specialer. De
synspunkter, der blev nævnt på mødet, skal diskuteres og afklares på en temadag/konference, hvor der bl.a. skal
inviteres en højtstående politiker, regionsrådsformand og udvalgsformand, der kunne sætte rammen for, hvad
regionen ønsker af forskning.
Det blev besluttet, at seminaret afholdes om ca. et halvt år.
Uddeling af midler:
De 12 indkomne ansøgninger er blevet vurderet og behandlet på mødet. 10 projektansøgninger har fået bevilling
og 2 fik afslag. Alle kommentarer og konkrete bevillingsbeløb findes i regnearket, Bilag 1.1 og i e-fondssystemet
(adgang som beskrevet øverst). I denne runde blev der i alt bevilget 3.792.934 kr.

2. Indstilling om godkendelse af patient- og pårørendeinddragelse som et nyt
bedømmelseskriterium og krav til ansøgning til Psykiatriens Forskningsfond.
Bilag 2.1
Jf. Strategi for Psykiatrisk Forskning 2017-2020 er patient og pårørendeinddragelse i forskningen én af
de vigtigste målsætninger.
Som led i implementeringsplanen for forskningsstrategien er der blevet afholdt et oplæg/møde i
Forskningsudvalget, hvor prof. Mogens Hørder bidrog med sin viden og erfaringer med
patientinddragelse fra et stort internationalt forskningsprojekt om patientinddragelse.
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I forlængelse af oplægget anbefaler Forskningsudvalget, at patient- og pårørendeinddragelse skal være
et krav til ansøgninger gældende fra næste ansøgningsrunde. Se Bilag 2.1 punkt 1.
Det indstilles at:
-

Strategirådet drøfter forslaget fra Forskningsudvalget
Strategirådet godkender, at patient- og pårørendeinddragelse inddrages som et nyt
bedømmelseskriterium og krav til ansøgningsprotokoller til Psykiatriens Forskningsfond fra næste
ansøgningsrunde.

Det blev besluttet, at der skal udarbejdes en mere konkret beskrivelse af inddragelse. Der skal på sigt formuleres
principper og kriterier for inddragelse på individniveau og gruppeniveau (organisatorisk brugerinddragelse), hvor
der er tydelighed om rollefordeling.
Der skal tages stilling til, om man kan honorere patientbidrag i forskningsprojekter. Der er flere muligheder, og det
skal afklares, hvordan man tager højde for det i bedømmelsesprocedurerne.
NS skal undersøge, om der findes publicerede kriterier/standarder for patientinddragelse og udarbejde forslag til
kriterier til bedømmelse og krav til ansøgningsprotokoller.

3. Indstilling om godkendelse af justeret procedure for bedømmelse/
behandling af projektansøgninger til Psykiatriens Forskningsfond. Bilag 3.1
Gruppen af forskere tilknyttet Center for Psykiatrisk Sygepleje- og Sundhedsforskning har i slutningen af
2017 rettet skriftlig henvendelse til Netværkssekretariatet og formanden for Forskningsudvalget med
kritik af den daværende praksis ifm. procedure for bedømmelse/ behandling af projektansøgninger til
Psykiatriens Forskningsfond. Efter deres ønske om drøftelser blev der den 4. december afholdt en
workshop, hvor hele proceduren blev gennemgået og diskuteret. Netværkssekretariatet har
efterfølgende indarbejdet de aftalte ændringer/ tilpasninger i proceduren.
Det tilpassede dokument blev behandlet på to møder i Forskningsudvalget (den 20. februar og den 3.
maj) og godkendt i sin nuværende form. Se referat fra Forskningsudvalg den 3. maj, Bilag 1.2 og referat
fra Forskningsudvalgsmøde den 20. februar Bilag 2.1.
Det indstilles at:
-

Strategirådet godkender ” Procedure for bedømmelse/ behandling af projektansøgninger til
Psykiatriens Forskningsfond” (Bilag 3.1), så den gælder fra næste ansøgningsrunde.

Dokumentet godkendes efter følgende rettelser/ tilføjelser, som blev foreslået af Rikke Leth-Larsen:



Der skal omformuleres på side 4 ”I tilfælde af at den eksterne bedømmelse ikke har tilstrækkelig kvalitet… ” til
”I tilfælde af at den eksterne bedømmelse ikke lever op til de formelle krav…”
Der skal tilføjes et særligt afsnit som tydeliggør regler om inhabilitet f.eks.” Vi følger forvaltningslovens regler
om habilitet og er man ansøger eller involveret er man inhabil”
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4. Indstilling om godkendelse af nye regler for ph.d. og postdoc i psykiatrien.
Bilag 4.1, 4.2
Jf. Strategi for Psykiatrisk Forskning 2017-2020, indsatsområde 6 ”Det skal være lettere at være forsker”
er der brug for, at de nuværende regler for ph.d. og postdoc bliver revideret.
Netværkssekretariat har undersøgt regionens og OUH’ s regler på området og udarbejdet forlag til
reviderede regler for. ph.d. og postdoc forløb i psykiatrien.
Dokumenterne om nye regler for ph.d. og postdoc i psykiatrien var til høring i Forskningsudvalget på
møde den 20. februar 2018. Forskningsudvalget havde ingen kommentarer til postdoc- regler, mens der
var følgende kommentarer til ph.d.- regler: ” Det er problematisk med den nye model for ph.d., at der
kan kræves underskudsgaranti af afdelingerne. Forskningsmidlerne i Psykiatrien er allerede taget fra
afdelingerne og lagt i Psykiatriens Forskningsfond. Forskningsudvalget foreslår derfor, at hvis der skal
gives underskudsgaranti, bør det være Strategirådet, der stiller garanti.” Se bilag 2.1. punkt 2.
Det indstilles at:
-

Strategirådet drøfter og godkender reglerne for ph.d. og postdoc, Bilag 4.1, 4.2

Begge dokumenter godkendes efter følgende rettelser/tilføjelser:
1.
2.

Ph.d.-regler: Anders Meinert Pedersen mener, at der ikke skal være underskudsgaranti i afdelingerne, da det
er vigtigt, at man skaffer eksterne midler.
Postdoc- regler:
Efter anmodning fra Rikke Leth- Larsen slettes sætningen om forskningskoordinaturer, da det er en ukendt
ordning, der skal udfases. Desuden skal der på side 2 tilføjes” Bedømmes forud for ansættelse på SDU” og ”
ansat på SDU efter sædvanlig ansættelsesprocedure”.

5. Indstilling om administrativ forlængelse af tilskud til Odense
Børnekohorten.
Med ønsket om at bidrage til opbygning af forskningsinfrastruktur har Psykiatriens Forskningsfond i
2013 givet en treårig bevilling på 350.000 kr. om året til Odense Børnekohorten. Beløbet blev
genbevilget i 2016 til yderligere en treårig periode med start i 2016.
Under Børnekohorten, som indeholder flere igangværende og tidligere delprojekter, der fokuserer på
fysisk og psykisk sundhed hos børn og deres forældre, er det muligt at koble data og
forskningsresultater fra de forskellige forskningsprojekter sammen. På den måde kan børns bl.a.
psykiske sundhed/sygdom undersøges ud fra forskellige tværfaglige vinkler.

Ifølge statusrapporten fra 2017 er der flere psykiatriske projekter, der er tilknyttet Børnekohorten.
Projekterne anvender ofte data derfra og leverer ny data og forskningsresultater, som så kan danne
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baggrund for nye problemstillinger og projekter. På baggrund af data fra Børnekohorten er der
publiceret flere artikler, der også udgår fra Psykiatrien i Region Syddanmark.
Henriette Boye Kyhl, projektkoordinator af Odense Børnekohorten har anmodet om forlængelse af
samarbejdet.
Det indstilles at:

-

Strategirådet drøfter henvendelsen og giver tilsagn om en ny treårig bevilling på 350.000 kr. om
året til Odense Børnekohorten med start i 2019.

Strategirådet besluttede at give tilsagn til Odense Børnekohorten som indstillet.

6. Orientering om bibliometri– 2017 for hhv. voksenpsykiatri og børne- og
ungdomspsykiatri, udarbejdet af Psykiatrisk Forskerakademi ved Povl MunkJørgensen. Bilag 6.1, 6.2
På sidste forskningsudvalgsmøde har Povl Munk-Jørgensen præsenteret bibliometrien med analyserne
af videnskabelige publikationer fra de sidste 3 år.
Jf. analyserne blev der i 2017 publiceret 76 peer- reviewede artikler, og det betyder en fin stigning af
antallet af publikationer siden sidste år.
Kigger man på publikationernes Impact Factor (IF), viser der sig en anden tendens. Den gennemsnitlig
IF for alle 76 publikationer, der udgår fra psykiatrien, ligger på 2,8, men hvis man kun kigger på artikler
med forskerne fra psykiatrien som førsteforfatter, falder IF til 2,4. Selv om analyserne viser en pæn
stigning i antallet af publikationer i 2017, følger kvaliteten generelt desværre ikke med. Der er enkelte
forskere fra psykiatrien, der formår at publicere med høj IF, som får den gennemsnitlig IF op på 2,4.
Povl Munk-Jørgensen giver konkrete råd til at ændre denne udvikling og, se venligst Bilag 1.2 punkt. 2.
Det indstilles at:

-

Strategirådet orienteres om bibliometrien 2017.

Strategirådet diskuterede bibliometrien og de tendenser, den viser. Det blev påpeget, at IF skal betragtes mere
differentieret med fokus på, at de forskellige forskningsområder kan opnå forskellige IF. Det er vigtigt, at de
kommende bibliometriske analyser tager højde for stratificering af forskningsområder. NS orienterer Povl MunkJørgensen om dette.

7. Status på implementering af Strategi for psykiatrisk forskning. Bilag 7.1
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Netværkssekretariat har udarbejdet en konkret indsatsplan for implementeringen af
forskningsstrategien 2017-2020, som blev præsenteret på sidste møde i Strategirådet. Det blev
besluttet, at der skal være en drøftelse af prioriteringer i forhold til de forskellige indsatser i
implementeringsplanen. F.eks. skal processen for oprettelse af Internationaliseringspuljen startes
tidligere end angivet i planen.
Under punktet orienteres der om status af de forskellige indsatser ud fra de kendte prioriteringer. Bilag
7.1
Det indstilles at:
-

Strategirådet orienteres om status på indsatsplan for implementering af Strategi for Psykiatrisk
Forskning.

Punktet blev ikke behandlet pga. tidsmangel.

8. Evt.
Juridisk rådgivning om indgåelse af databehandleraftaler og anmeldelsespligtig forskning fås i Administrationen,
ledelsessekretariatet, Psykiatrien i Region Syddanmark. Kontakt ledelsessekretariatet på
Psyk.ledelsessekretariat@rsyd.dk.
Afdeling for Informationssikkerhed yder specialiseret datajuridisk rådgivning ang. databehandleransvar mm.
Kontakt afdelingen på Informationsikkerhed@rsyd.dk. Læs mere om den nye persondataforordning og
databehandleraftaler på Regionens intranet:

https://intra.reg.rsyd.dk/it/informationssikkerhed/databehandleraftale/Sider/default.aspx
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