Netværkssekretariat for Psykiatrisk Forskning
Psykiatrien i Region Syddanmark
Ewa Lizis-Younes og Thomas Bjørnestad Platz
E-mail: ewa.lizis.younes@rsyd.dk; Tbp@rsyd.dk

Feltkode ændret

Odense, 6. maj 2019

Referat
2. møde i Forskningsudvalget i 2019
Tid: Tirsdag den 30. april 2019 kl. 10-13
Sted: Telepsykiatrisk Center, indgang 220B, J. B. Winsløws Vej 18, Odense
Deltagere
Elsebeth Stenager
Allan Hvolby
Frederik Gildberg
Jens Peter Hansen
Kjeld Andersen
Mia B. Lichtenstein
Peter Hjorth
Ewa Lizis-Younes
Thomas Bjørnestad Platz
Afbud
Tanja Maria Sheldrick-Michel
Povl Munk-Jørgensen
Aida Bikic (barsel)
Niels Bilenberg

Referat
1) Behandling og indstilling af projektansøgninger 1. runde 2019
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. Referatet godkendes af
Elsebeth Stenager, da Niels Bilenberg ikke var til stede.
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2) Orientering om psykiatriens udvidede adgang til videnskabelige tidskrifter og muligheden for
oprettelse af e-reoler (kort orienteringspunkt)
Der er indgået en aftale ml. Regionen, SDU og regionens sygehuse om, at alle medarbejdere har adgang til
videnskabelige tidsskrifter. Der ligger en nyhed på det regionale intranet af 4. april 2019 med adgang.
Aftalen omfatter adgang og ikke biblioteksservice, der evt. kan tilkøbes på sigt.
Der er nedsat en brugergruppe, hvor Thomas Bjørnestad Platz har deltaget hidtil. De fleste andre sygehuse
er repræsenteret med bibliotekarer.
Der er mulighed for at forelå tidsskrifter og e-bøger, man gerne vil have adgang til, via Peter Everfeldt, der
er sygehusenes kontaktperson ift. SDU.
Der er også mulighed for at oprette E-reoler med udvalgte tidsskrifter mv., hvilket kan gøre det nemmere at
komme i gang med forskning. Sådanne skal oprettes lokalt i sygehusene.

3) Orientering om den videre proces for udviklingsplan for forskning i psykiatrien (kort
orienteringspunkt)
Psykiatrisygehuset skal diskutere udviklingsplan for forskning til dialogmøde 4. juni 2019. Inden skal
udarbejde en proces for planen bl.a. pba. input fra sidste møde i Forskningsudvalget samt Anders Meinert
og institutledernes rundtur til psykiatriens forskningsenheder.

4) Drøftelse af den hidtidige praksis ifm. udgivelse og udsendelse af årsberetning
Der var uklarhed over, hvem målgruppen for årsberetning var og enighed om, at arbejdet ikke stod mål
med udbyttet. Derudover var der ønske om mere kommunikation af forskningsresultater generelt. Elsebeth
spurgte, hvilke andre sygehuse, der laver en sådan årsrapport og ingen kendte sådanne andre steder fra.
Forskningsudvalget indstillede, at man stopper med at skrive og udsende årsrapport samt inviterer
Kommunikationsafdelingen til et møde i Forskningsudvalget mhp. at drøfte årsrapport samt
kommunikation af forskningsresultater generelt.

5) Evt. Aidas forslag:
Mail fra Aida med forslag blev sendt til Forskningsudvalget. Der var enighed om, at forslaget er relevant og
at den slags samarbejde om data og projekter allerede sker, men skal udvides yderligere.
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