
FORSKNINGSSTRATEGI 2013-2017
Divisjon Psykisk helsevern

Mål

• Forskning skal være en naturlig og integrert del av driften i 
Divisjon psykisk helsevern 

• Forskningsaktiviteten skal bidra til at utvikling og 
kvalitetsarbeid er tuftet på dokumentert kunnskap

• Vi skal videreutvikle eksisterende forskningsmiljø, slik at vi kan 
fortsette å samarbeide med ledende forskergrupper både 
lokalt i Bergen, nasjonalt og internasjonalt.



STRATEGISKE GREP FOR Å UNDERSTØTTE FORSKNINGSAKTIVITET

Forskningssjef
• Representere divisjonsdirektør i forskningsrelaterte spørsmål
• Tilrettelegge for økt forskningsaktivitet på internasjonalt nivå
• Forskningsstrategisk tenkning
• Nettverksbygging
• Synliggjøring av alle forskningsresultater i divisjonen
• Dialog/strategimøter med samarbeidende institusjoner årlig
• Dialog/rapporteringsmøter med satsningsområder årlig
• Lede forskningsavdelingen 

Forskningsutvalg (representanter for alle klinikkene (inkl. DPS), UiB og BMH)
• Ansvar for forskningsstrategi og forskningsprogram for hele divisjonen
• Prioritere søknader og koordinere forskningsaktivitet

Forskningsavdeling
• Liten, men faglig sterk enhet som kan konkurrere om deltakelse i større nasjonale og internasjonale forskningsprosjekt
• Motoren som kan utvikle forskningsaktiviteten og støtte divisjonens ledere i arbeidet innad i klinikkene
• Veiledningskompetanse/ ressurser
• Forskningskurs kvalifiserende for PhD organisert av forskningsavdelingen

Forskerstilling(er) med professorkompetanse – opprette 2 stillinger (innen 2017)
• Pådriver innenfor definert satsingsområder
• Integrasjon forskning og klinikk

Stipendiater – opprette 2 stillinger (innen 2017)

Dobbeltkompetansestillinger for å sikre forskning i DPS – samarbeid med psykologisk fakultet – 4-5 stillinger

Fordypning for LIS – øke fra 2 til 4 stillinger
• Skal være kvalifiserende for doktorgradsprosjekt
• 2 nye stillinger øremerket for BUP

Legge til rette for at helsepersonell med høyskoleutdanning kan søke PhD-stipend
• Etablere 2 x 3mnd. frikjøp til utforming av prosjektbeskrivelser/stipendsøknad



FORSKNINGSPROGRAM 2013-2017

Forutsetninger:
Tydelige og avgrensede satsingsområder  ���� Integrert i divisjonen ���� Internasjonalt samarbeid ���� Barn og unge er prioritert  ���� Sikre brukerperspektiv ����
Prioritere prosjekter som har fått god ekstern evaluering ���� Årlig rapportering av fremdrift for hvert satsningsområde/prosjekt ���� Vurdering av nye 
satsningsområder årlig

SATSNINGSOMRÅDER (5 år) Internasjonal / nasjonal / regional samarbeidspart(er)

1. BMH senter (psykose, bipolar, suicid)
• Psykofarmakologisk behandlingsforskning (effekt/mekanismer)
• ECT/nevrostimulerende behandling (effekt/mekanismer)

Universitetet i Bergen (UiB) � The Bergen fMRI Group � KG Jebsen Senter for 
forskning på nevropsykiatriske lidelser � Norwegian Centre for Mental 
Disorders Research (SFF) � Norwegian Research Network in Severe Mental 
Illness (NORSMI) � Nasjonale satsingsområder for tverregionale helseprosjekter
(NASATS) � Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging (NSSF) �
Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning i Helse Vest (KORFOR) �
Pharmacogenomics of Bipolar Disorder Consortium (PGBD) � Medizinische
Universität Innsbruck, Østerrike � University of California, San Diego

2. Barn og unge: Utviklingsforstyrrelser og emosjoner
• «Intern epidemiologi» - vår egen pasientbefolkning
• «Ekstern epidemiologi» - i samarbeid med andre
• Barn i risiko

UiB � The Bergen fMRI Group � KG Jebsen Senter for forskning på 
nevropsykiatriske lidelser  � Regionalt kunnskapssenter for barn og unge 
(RKBU) � Uni research � Prosjekt: Assessment and Treatment – Anxiety in 
Children and Adults (ATACA) � Griegakademiets senter for 
musikkterapiforsking (GAMUT) � Oppfølgingsgruppen � Prosjekt: BUP-gen �
KORFOR

3. OCD prosjektet
• Behandlingsforskning (både voksne og barn): effekt/ mekanismer/ 

translasjonsforskning/ D-Cycloserine/ fMRI
• OCD/ psykose 
• OCD/ eksekutive funksjoner/ søvn
• Instrumentering

Chapel Hills, NC � University of Michigan � VU University Amsterdam �
Stockholms Universitet � Helse Midt-Norge RHF � UiB � Helse Stavanger RHF

4. Internettpsykiatri
• Internettbehandling ved angst og depresjonslidelser (nytte, 

kjennetegn, kost/effektivitet, samhandling)  

UiB � Lindköping Universitet � University of Sussex

5. Samhandlingsforskning
• Suicidality in Psychiatric Emergency Admissions (SIPEA)-studien
• Utnytte koblingsmuligheter/registerforskning lokalt og nasjonalt
• Forløpsstudier: pasient- og behandlingsrelaterte faktorer

Nasjonalt kompetansesenter for legevaktsmedisin � NSSF � UiB � Høgskolen i 
Bergen � Kommuner i Hordaland � Helse Stavanger � Helse Fonna � Helse 
Førde


