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Referat
Møde i Strategirådet for Psykiatrisk Forskning
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Kjeld Andersen
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Mette Elmose Andersen
Tanja Michel
Niels Bilenberg
Ulla Skov Jørgensen
Kasper Hallenborg
Louise Linde
Marie Paldam Folker
Rikke Leth-Larsen
Yvonne Reinholdt

1. Uddeling af midler til forskningsprojekter 2. runde 2018. Bilag 1.1, 1.2,
Der er indkommet 21 ansøgninger i denne runde, og to af dem fik administrativ afvisning pga.
manglende dokumentation og blev ikke behandlet videre. Tilgang til de 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.

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.
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Når I er logget på, kan I se alle projektansøgninger, hvis I klikker på den sorte overskrift Runde 74,
Forskning. 21 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 flere supplerende kommentarer, eventuelle 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.
Fokus er Rettet mod personale

-

Anders Meinert indledte med at understrege, at det er meget positivt, at der er indkommet flere
ansøgninger end i de sidste uddelingsrunder, og at de fleste af ansøgningerne fik positive bedømmelser.
Forskningen skal udvikles yderligere, og det er kun kvaliteten af projekterne, der sætter grænsen i den
nuværende runde.
Uddeling af midler:
Der er indkommet 21 ansøgninger, 2 af dem blev afvist administrativt. De 19 ansøgninger er blevet
vurderet og behandlet på mødet. 17 projektansøgninger fik bevilling/ delbevilling og 2 fik afslag. Alle
kommentarer og konkrete bevillingsbeløb findes i regnearket, Bilag 1 og i e-fondssystemet (adgang som
beskrevet øverst). I denne runde blev der i alt bevilget ca. 10.000.000 kr. Det endelige uddelingsbeløb i
denne runde kendes først efter indsendelse og godkendelse af budgetafklaringer for projekter med
betinget eller delbevilling.

2. Orientering om udviklingsplanen for forskning i Psykiatrisygehuset Bilag 2
(tilsendes inden mødet)
Regionsrådet vedtog i januar 2019 Strategi for Sundhedsforskning, hvor der blev opstillet konkrete mål
og indsatser for at styrke regionens sundhedsforskning. Alle sygehuse skal derfor årligt udarbejde
udviklingsplaner for forskning og præsentere dem på det førstkommende dialogmøde mellem
koncerndirektionen og det konkrete sygehus.
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Psykiatrisygehuset skal forelægge sin udviklingsplan for forskning den 4. juni.
Det indstilles at:
Strategirådet orienteres om udviklingsplanen.

-

Anders Meinert fortalte kort om baggrunden for udviklingsplanen. Forskningsmidlerne skal udvides til 2 % af
driftsbudgettet senest i 2023. Derfor skal alle sygehuse i RSD udtænke, hvordan disse midler bliver anvendt,
så forskningsaktiviteterne stiger på forskellige parametre, som planlagt i Den Regionale Sundhedsstrategi.
Det vedlagte bilag til punktet er på nuværende tidspunkt kun et udkast, som der bliver arbejdet videre på,
inden planen skal præsenteres efter sommerferien. I planen skal der bl.a. fastlægges realistiske rammer for,
hvordan psykiatrien har tænkt sig at udvide forskerstaben og bidrage til understøttelse af en ny
lægeuddannelse i Esbjerg.
Den positive udvikling i form af flere projektansøgninger med gode bedømmelser, publikationer m.m. kan
være et tegn på, at investering i flere seniorforskere og mere internationalt samarbejde var de rigtige
indsatser i forskningsstrategien.
Medlemmerne af Strategirådet kom med forslag til flere forskningstiltag som eksempler, der kan bruges i
udviklingsplanen. Netværkssekretariatet sender den færdigudarbejdede udviklingsplan til gennemlæsning
og eventuelle kommentarer til medlemmerne af Strategirådet og forskningslederne.

3. Drøftelse af den hidtidige praksis ifm. udgivelse og udsendelse af
årsberetning. Bilag 3 (referat fra Forskningsudvalgsmøde se pkt.4)
Netværkssekretariatet og Kommunikationsafdelingen udarbejder og udsender hvert år 600
eksemplarer af årsrapporten til en bred vifte af modtagere. Forskningsudvalget mener, at det store
arbejde med at producere årsberetningen ikke står mål med udbyttet, da det bl.a. er uklart, hvem
beretningen henvender sig til.

Det indstilles at:
-

Strategirådet drøfter praksis ifm. årsberetningen
Strategirådet godkender Forskningsudvalgets indstilling om, at man stopper med at skrive og
udsende årsberetning.

Både formand og næstformand for Strategirådet gav udtryk for, at de ikke er enige med
Forskningsudvalget, da de læser og bruger Årsberetningen i flere sammenhænge. Den er en slags
populariseret udgave, der henvender sig bredt, men den giver et godt billede af, hvad psykiatrien gør på
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forskningsområdet. Den bliver flittigt brugt ved nyansættelser, besøg m.m., hvorfor det giver mening at
udgive den.
Netværkssekretariatet rundsender udsendelseslisten til medlemmerne af Strategirådet, så de kan supplere
den med flere relevante modtagere.

4. Evt.
Forskningslederes trækningsret blev diskuteret. Da forskningsenhederne har udviklet sig forskelligt, er der
brug for at gentænke fordelingen af midlerne i denne pulje. Netværkssekretariatet fik til opgave at finde
passende kriterier for fordelingsnøglen og beløb til trækningsretten.
Anders Meinert informerede at Internationaliseringspuljens fordelingsnøgle gælder som i bilag 4. Tiltag,
som er dyrere end det beløb, en afdeling har ret til ifølge fordelingsnøglen, kan alligevel opnås ved en ad
hoc ansøgning hos formanden.
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