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

Udarbejdet af: Ewa Lizis-Younes
E-mail:ewa.lizis.younes@rsyd.dk
Tlf. 51779094
Dato: 16. oktober 2018

Referat
Møde i Forskningsudvalget
Tidspunkt: Torsdag den 16. oktober 2018, kl. 10.00 – 13.00
Mødested: Telepsykiatrisk Center, indgang 220B, J. B. Winsløws Vej 18,
5000 Odense
Deltagende: Aida Bikic
Elsebeth Stenager
Ewa Lizis – Younes
Jens Peter Hansen
Marie Paldam Folker
Mia B. Lichtenstein
Niels Bilenberg
Peter Hjorth
Tanja Michel
Afbud: Allan Hvolby
Kjeld Andersen
Frederik Gildberg
Povl Munk-Jørgensen

1) Behandling og indstilling af projektansøgninger 2. runde 2018. Bilag 1a
(regnearket), Bilag1b (vejledning)
Alle projekter blev behandlet af Forskningsudvalget med fokus på faglighed, nytteværdi for Psykiatrien, og
inddelt i indstillingsgrupper 1. gruppe ”høj prioritet”, 2. gruppe ”prioritet”, 3. gruppe ”ikke prioritet”.
De konkrete vurderinger findes i e-fonden og de endelige indstillinger af projekterne findes i regnearket
Bilag1a. Alle eksterne bedømmelser og behandlingstekster skrevet af forskningsudvalgsmedlemmer/interne
bedømmere findes ligeledes i det elekroniske system. De på mødet aftalte indstillinger af projekter og
eventuelle yderligere kommentarer findes i regnearket, som indføres administrativt i systemet af
Netværkssekretariatet efter godkendelse af referatet.

2) Drøftelse af rammer og formål med prisen til årets forskertalent ved Mia
Lichtenstein, Bilag 2a, Bilag 2b
Mia har kort evalueret de sidste 3 års praksis med prisen til årets forskertalent. Erfaringerne viser, at der har
været dalende opbakning til at indstille kandidater til prisen. Desuden har der været kritik af kriterierne for
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udvælgelse af årets forskertalent og manglende offentliggørelse, PR og information i forbindelse med
uddeling af prisen. På baggrund af drøftelser på mødet har Forskningsudvalget besluttet følgende:
- Der skal være to priser på det halve beløb for 1) yngre forskere (før og med ph.d.) 2) andre
forskere (alle efter afsluttet ph.d.)
- Rammer omkring prisen skal tydeliggøres og udvælgelseskriterier kan f.eks. være flest
publicerede artikler, originalitet, brugerinddragelse, bedste præsentation på forskningsdagen,
eksterne bevillinger m.m.
- Alle kan indstille kandidater, og alle faggrupper kan indstilles. NPF indhenter en
indstillingsskabelon fra Sanne Tarp Jørensen/Larsen?, IRS.
Det blev besluttet, at de foreslåede tiltag implementeres næste år.
For i år er der besluttet følgende:
- Vi beholder den gamle pris for yngre forskere og skærper kriterierne.
- Der gives anerkendelse uden pris til årets top 3 forskere pba.
1. publikationer med højeste IF
2. største eksterne bevilling
NPF har ansvaret for at opslå forskerprisen og skærpe indstillings- /udvælgelseskriterier.
Bedømmelsesudvalg for forskerprisen i år er:
 Kjeld Andersen
 Tanja Michel
 Allan Hvolby

3) Orientering om forslag til etablering af Internationaliseringspuljen
Marie fortalte om etableringen og indholdet af Internationaliseringspuljen. NPF lægger sidste hånd på
beskrivelsen af puljen, som er inspireret af OUHs pulje, og Anders skal derefter forhandle midlerne ca. 1mln.
kr. i regionen. Der er flere muligheder for, hvordan puljen kan administreres, der er både argumenter for og
imod central og decentral bedømmelse og bevilling.
Det er meningen at puljen skal fremme forskning og klinik indenfor højtspecialiseret- og regionsfunktioner,
men Forskningsudvalget mener, at dette kan begrænse muligheder for forskning betydeligt, da den
indholdsmæssigt ofte ligger udenfor disse områder.
Der er generelt varm støtte til IP, som vi bidrage til øget internationalisering og dermed udvikling af forskning.

4) Status på implementering af forskningsstrategi
-

Indsatsområde: Forskning i højspecialiserede- og regionsfunktioner
Bilag 4
Drøftelse og kortlægning af forskningsaktiviteter i højspecialiserede funktioner
Punktet blev ikke drøftet pga. tidsmangel. Det tages op på næstkommende møde i FU.

5) Orientering om kommende opslag af midler på tværs af alle sygehuse i RSD ”Et
Sundere Syddanmark- Citizen Science 2019” Bilag 5
Ewa orienterede kort om opslaget af midler til ”Et sundere Syddanmark”, hvor alle sygehuse i RSD inklusivt
psykiatrien deltager i år. Opslaget er ikke politisk vedtaget endnu, men der lægges op til, at psykiatrien
indstiller to støtteværdige projekter. Derfor må forskerne forberede sig på at udtænke projekter, som
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senere i forløbet bliver bedømt af borgerne ifm. Forskningens Døgn. Ansøgningsfristen er foreløbigt sat til
den 31. december. Der åbnes for en ny ansøgningsrunde i e-fonden, så snart datoer for deadline er
kendte.

6) Evt.
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