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1. Forord
Forskningsstrategien sætter retningen for forskning
ved Psykiatrien i Region Nordjylland 2015-2020.
Strategien beskriver initiativer, ambitioner og mål,
der skal gennemføres i strategiperioden. Strategien
læner sig op af Sundhedsforskningsstrategien for Region Nordjylland. Forskningsstrategien følges op af
årlige handleplaner, der evalueres løbende i strategiperioden for at følge og vurdere effekten samt sikre at
målene opfyldes og nye mål fastsættes.
Kerneopgaven for Psykiatrien i Region Nordjylland er
at tilbyde den bedste vidensbaserede behandling til
patienterne i sikre og effektive patientforløb. Forskningen har som sin fornemmeste opgave at producere ny viden og evidens, som skal sikre, at vi tilbyder
den bedste behandling. Forskningen ved Psykiatrien
i Region Nordjylland, andre steder i Danmark og internationalt inden for det psykiatriske område udgør
en vigtig del af grundlaget herfor.
Det er vigtigt for Psykiatrien i Region Nordjylland, at
resultater fra forskning hurtigst muligt kommer patienterne direkte til gavn. Derfor skal alle medarbejdere tage del i forskning og være med til at implementere de nyeste forskningsresultater. Det er en opgave,
som hele Psykiatrien i Region Nordjylland skal løfte.
Den sundhedsfaglige forskning har derfor høj prioritet, og Psykiatrien i Region Nordjylland vil støtte

relevante forskningsprojekter, der udføres af læger,
psykologer, sygeplejersker, fysio- og ergoterapeuter,
socialrådgivere og musikterapeuter. Vi skal have fokus på alle aspekter inden for forebyggelse, undersøgelse, diagnostik, behandling, pleje og rehabilitering
af psykiatriske lidelser og de psykiatriske patienters
somatiske sygdomme samt psykiatriske patienters
forløb i sundhedsvæsenet.
Dette betyder også, at forskningssamarbejde med
andre sektorer, der bidrager til behandling af de
enkelte patienter, eksempelvis praktiserende læger,
kommuner og de somatiske sygehuse, skal prioriteres. Forskningen i Psykiatrien i Region Nordjylland
2015-2020 skal derfor styrkes gennem såvel klinisk
som tværsektoriel forskning.
Forskningsstrategien indgår i Psykiatriplanen for
2015-2020 og understøttes ledelsesmæssigt af Psykiatriledelsen og klinikledelserne gennem opbakning
og støtte til at nå målene. Psykiatriens forskere, særligt professorerne, er kontinuerligt fokuserede på, i
samarbejde med de øvrige medarbejdere, at forske
i ny viden og implementere evidensbaseret behandling. Dette er en fælles opgave og et fælles ansvar med
henblik på at sikre effektive evidensbaserede behandling og patientforløb.
Psykiatriledelsen, november 2014
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2. Den psykiatriske forskning i Region Nordjylland
I løbet af de seneste 15 år er forskning i Psykiatrien i Region Nordjylland vokset fra én forskningsenhed til en række specialiserede enheder
og forskningsmiljøer, der tilsammen skal bidrage til og støtte forskningsprojekter i klinikkerne.
Fra 1. januar 2013 blev Klinik Syd og Børne- og Ungdomspsykiatrien
en del af Klinisk Institut, Aalborg Universitet og Aalborg Universitetshospital.

a. Enheden for Psykiatrisk Forskning
Enheden for Psykiatrisk Forskning varetager forskning inden for forskellige områder af Psykiatrien. Herudover ydes støtte, vejledning og
herunder tilbud om eventuelt forskningssamarbejde til alle medarbejdere i hele Psykiatrien i Region Nordjylland. Dette indebærer støtte til
projekttilrettelæggelse og design, hjælp til udarbejdelse af protokol,
statistik og fondsansøgninger til projekter.
Forskningsenheden står endvidere bag udvikling og vedligeholdelse af
en databaseplatform og konkrete udformninger af løsninger til specifikke forskningsformål. Samtidig registrerer Forskningsenheden alle kliniske projekter i Psykiatrien og har derved en koordinerende rolle til at
sikre, at alle tilladelser er opnået, og at der ikke sker kollision mellem
forskellige projekter.
Enheden ledes af lærestolsprofessoren i psykiatri. Herudover har enheden ansat en række medarbejdere i form af post.docs, ph.d.-studerende, en klinisk assistent, statistikere, AC-medarbejder og sekretær.

b. Forskningsenhed for børne- og ungdomspsykiatri
Enheden har som formål at stimulere og udføre forskning i det børneog ungdomspsykiatriske område, det vil sige forskning, der omhandler
børn og unge op til 18 år.
I enheden er ansat ph.d.-studerende, statistikere, sekretær samt halvtids klinisk assistent, forskningsansvarlig overlæge og professor.
Der ydes vejledning og rådgivning i forbindelse med opstart af forskningsprojekter inden for børne- og ungdomspsykiatrien. Forskningsprogrammet inkluderer såvel registerforskning som mere klinisk orienteret forskning, og i øjeblikket specielt fokus på forløb og outcome ved
børne- og ungdomspsykiatriske lidelser.
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Enheden for Psykiatrisk Forskning
Forskningsenheden har til huse på Mølleparkvej 10 i Aalborg. Her er tilknyttet en
række forskere og teknisk-administrativt
personale.

c. Center for Skizofreni
Centeret varetager skizofreniforskning herunder med særlig fokus på overdødelighed. Gennem klinisk patientnær forskning er formålet med Center for Skizofreni at
tilvejebringe øget viden om overdødelighed, immunologiens rolle ved skizofreni og
komorbide tilstande, diagnosticering og behandling af somatiske sygdomme samt
forskning inden for den medicinske behandling.
Center for Skizofreni har et formaliseret samarbejde med Sundhedsstyrelsen om lægemiddelovervågning indenfor anvendelse af psykofarmaka med henblik på optimeringen af den psykofarmakologiske behandling.
Centeret har ansat videnskabeligt personale og forskningsmedarbejdere med særlig
kompetence i lægemiddelforskning.

d. Psykoseforskning
I 2014 blev der oprettet et tidsbegrænset professorat med særlig opgave indenfor
psykoseforskning (MSO professorat). Professoren er ansat i Klinik Syd til at udføre
klinisk arbejde samt at initiere og gennemføre klinisk forskning med særlig fokus på
psykosesygdomme. Det er projekter om blandt andet effekt af opsøgende psykoseteam og netværksfamilietilbuddet. Der arbejdes endvidere på et større projekt om
overdødelighed i samarbejde med Aalborg Universitetshospital.
Der er tilknyttet en halv sekretærfunktion.

e. Kvalitetsudvikling og sundhedstjenesteforskning
Med henblik på at styrke sundhedstjenesteforskningen og forskningen i kvalitetsudvikling er der ansat en klinisk professor i Sundhedstjenesteforskning, som har til formål at belyse, hvordan sundhedsvæsenet fungerer, herunder kvaliteten af og sikkerheden i patientforløb. Fokus for dette forskningsområde omfatter implementering
af evidensbaseret viden samt effekten heraf samt produktion af ny viden om kvaliteten af sundhedsvæsenets ydelser. Hertil kommer udvikling og validering af metoder
til at måle og forbedre klinisk kvalitet. Der er tilknyttet en klinisk assistent og en halv
sekretærfunktion.
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f. Klinik for Musikterapi
Klinik for Musikterapi er et samarbejde mellem Aalborg Universitet og
Aalborg Universitetshospital, Psykiatrien. Formålet med samarbejdet
om Musikterapiklinikken er at supplere behandlingstilbuddene for psykisk syge i Region Nordjylland samt sikre det musikterapeutiske forskningsmiljø ved Aalborg Universitet bedre muligheder for klinisk baseret
forskning.
Klinikken fungerer som et videnscenter, hvorfra dokumenteret viden om
musikterapiens muligheder inden for Psykiatrien videreformidles. Samtidig udøves forskning integreret i de kliniske miljøer. Projekterne udvikles
og planlægges i samarbejde mellem Musikterapien, forskere og klinikere
fra Aalborg Universitetshospital, Psykiatrien.

g. Forskningsudvalget
Forskningsudvalget i Psykiatrien i Region Nordjylland blev etableret i
2006 og har til formål at koordinere og fremme det forskningsmæssige
samarbejde i regionen og herudover at styrke det økonomiske grundlag
for den lokale psykiatriske forskning gennem uddeling af bevillinger af
Pulje til Klinisk Psykiatrisk Forskning. Udvalgets medlemmer består af
ledelsesrepræsentanter og forskningsaktive medarbejdere.

3. Strategi og målsætninger for 2015-2020
Forskningsstrategien er opdelt i 8 forskellige fokusområder. Hvert område følges op af en række konkrete indsatser.
Målsætning I

Styrkelse af samarbejde mellem klinik og forskning

Målsætning II

Styrkelse af forskningen på højt nationalt og internationalt niveau

Målsætning III

Styrkelse af fastholdelse og rekrutteringen af forskere

Målsætning IV

Styrkelse af den tværsektorielle forskning

Målsætning V

Styrkelse af formidlingen

Målsætning VI

Styrkelse forskningsproduktionen

Målsætning VII

Styrkelse af den økonomiske finansiering

Målsætning VIII

Styrkelse af implementering af forskningsresultaterne

Målsætning I: Styrkelse af samarbejde mellem klinik og forskning
Patienterne ved Psykiatrien i Region Nordjylland skal modtage evidensbaseret behandling. Grundlaget for evidensbaseret behandling er forskningsresultater, som produceres ved Psykiatrien i Region Nordjylland,
andre steder i Danmark eller internationalt.
FORSKNINGSSTRATEGI 2015-2020
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Forskningen og det kliniske arbejde er tæt forbundne. Forskningen skal
derfor være kliniknær herunder klinisk epidemiologisk forskning inklusiv
registerforskning for at komme patienterne til gode. Produktion af ny
forskningsviden i klinikken er med til at mindske afstanden mellem klinik
og den evidensbaserede behandling.
Forskningsaktive medarbejdere og medarbejdere med kompetencer og
kendskab til forskning er en vigtig forudsætning for kunne omsætte ikke
kun egen forskning, men også andres forskningsresultater til det kliniske
arbejde.
Målsætninger og indsatser

Det er derfor vigtigt løbende at opkvalificere og kompetenceudvikle behandlingsmiljøerne til at kunne indgå i forskningsprojekter. Samtidig vil
en opkvalificering fremme patientrekrutteringen ved, at medarbejderne
i klinikken med kendskab og erfaring med relevante screeningsmetoder
kan bidrage mere systematisk i rekruttering og inkludering af patienter i
forskningsprojekter. Udover kompetenceudvikling vil ansættelse af medarbejdere med en forskeruddannelse i klinikken yderligere tilføje ressourcer til både klinik og forskning.
Professorer, kliniske lektorer og forskningsansvarlige overlæger har et
særligt ansvar for at synliggøre forskning og forskningsmuligheder i klinikken. Dette gøres ved at have fokus på, hvordan de kliniske udfordringer kan blive til forskning, men også hvordan forskningsresultater kan
implementeres til evidensbaseret behandling.
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Der er 8 målsætninger i Psykiatriens forskningsstrategi.
For hver målsætning er der opstillet specifikke indsatser.

Indsatser for målsætning I
• I Psykiatrien i Region Nordjylland forventes det, at alle kliniske
afsnit deltager i mindst ét forskningsprojekt. Det er primært Aalborg Universitetshospital, Psykiatrien, der driver projekter, mens
de øvrige afsnit i Psykiatrien skal stille patienter til rådighed. Klinikkerne og forskningsenhederne skal én gang årligt udarbejde
en 1-årig forskningsplan og efterfølgende evaluere om målene er
opfyldt.
• Der er en forventning om, at 10 % af akademikertiden i klinikkerne under Aalborg Universitetshospital anvendes på forskning.
Fordelingen aftales internt i de enkelte klinikker.
• I løbet af strategiperioden skal patientrekrutteringen systematiseres således, at alle patienter tilbydes at deltage i et forskningsprojekt, såfremt de opfylder inklusionskriterierne.
• I klinikkerne skal udpeges forskningsansvarlige, som skal bidrage
til at stimulere og facilitere forskningen.
• I klinikkerne skal der løbende og systematisk arrangeres litteraturkonferencer, hvor aktuelt videnskabelig litteratur gennemgås.
• Det skal gøres attraktivt for de kliniske afsnit at indgå i forskningsprojekter ved at kompetenceudvikle medarbejderne indenfor relevante forsknings- og standardiserede diagnostiske metoder.
• Der ansættes medarbejdere med forskningsuddannelse i klinikken for at fremme forskningsprojekter og forskningsresultater.
• Der afholdes årligt Psykiatrisk Forskningseftermiddag med formål at inspirere/informere alle medarbejdere til/om forskning.

Målsætning II: Styrkelse af forskningen på højt nationalt og internationalt niveau
Psykiatrien i Region Nordjylland ønsker at styrke og udvide det nationale og internationale samarbejde og netværk. Det kan være i form i
samarbejde om forskningsprojekter, netværk eller besøg i udenlandske
forskningsmiljøer.
Gennem afholdelse af kurser, møder og konferencer er det allerede lykkedes at skabe et nationalt og et internationalt netværk. Yderligere vil
vi tiltrække de bedste nationale og internationale forskere hertil ved at
udbyde adjungerede professorater.
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I løbet af strategiperioden er det ambitionen at arbejde på etablering af
et eller flere eliteforskermiljøer.
Et eliteforskermiljø kan eksempelvis være i regi af specialklinikker eller
i relation til særlig vigtige problemstillinger i den moderne psykiatri og
består af personale, der har talent, evner og motivation for at opbygge et
sådan miljø. Et eliteforskermiljø vil kunne understøtte fremtidige forskningsfelter og medarbejdernes kompetencer med specialiseret viden og
erfaring på højt internationalt niveau. Et sådan miljø skal samtidig medvirke til at understøtte nye forskningsfelter.
Eksempelvis kan ansatte, der mangler et forskningsmiljø i eget afsnit
blive tilknyttet et eliteforskermiljø f.eks. ved at etablere en delestilling
mellem klinik og eliteforskermiljøet.

Indsatser for målsætning II
• Støtte kortere eller længerevarende ophold og samarbejde på nationale og udenlandske forskerinstitutioner.
• Øge antallet af adjungerede professorater.
• Fortsættelse af den årlige Aalborg Psychiatric Summer School
med kurser indenfor voksen og børne- og ungdomspsykiatrien og
sundhedsfaglige metodekurser.
• Fortsættelse af den børne- og ungdomspsykiatriske konference
NordCAP.
• Psykiatrien vil arbejde på etablering af et eller flere eliteforskermiljøer.
• Forskningsresultater skal præsenteres på nationale og internationale konferencer.
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Målsætning III: Styrkelse af fastholdelsen og rekrutteringen af forskere
Det skal være attraktivt at forske i Psykiatrien i Region Nordjylland. Psykiatrien vil derfor skabe positive og konstruktive rammer for forskningen.
Dette vil vi gøre ved at understøtte forskningstalenter og andre interesserede i forskning.
Allerede under studietiden skal de medicinstuderende søges inddraget
i forskning vejledt af professorerne og lektorerne med henblik på fremtidig rekruttering til både det forskningsmæssige og kliniske arbejde i
Psykiatrien.
For nuværende og nye medarbejdere skal der tages udgangspunkt i den
enkelte medarbejders individuelle engagement og interesse for forskningen i forbindelse med tilrettelæggelse af projekt og forskningstid. Derfor
skal der afholdes møde med pågældendes klinikledelse samt professorer, hvor der kan udarbejdes en karriereplan for den enkelte medarbejder/forsker. Dette gælder særligt de ph.d.-studerende.
Der skal i højere grad være mulighed for kombinations/delestillinger også for ph.d.-studerende. Især for læger, der nu har mulighed for at
tage en ph.d.stilling i kombination med en uddannelsesstilling. Denne
model vil sikre interaktionen mellem klinik og forskning, fordi personale
med kompetence og erfaring med forskning har bedre forudsætninger
for at omsætte og implementere andre forskeres resultater til det kliniske
arbejde, hvis det er relevant. Dette vil styrke den forskningsmæssige og
kliniske del af kvaliteten af behandlingen i Psykiatrien.

Indsatser for målsætning III
• Medicinstuderende skal tilbydes sommerferievikariater, stipendiater og i forbindelse hermed mulighed for at skrive forskningsopgave i Psykiatrien.
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• Karriereplanlægning for forskere med henblik på at skabe de bedste forhold for både det forskningsmæssige og det kliniske arbejde.
• Fastholdelse af ph.d.-studerende efter endt studium.
• Løbende oprette dele- eller kombinations forskningsstillinger i
kortere eller længere perioder.
• Udbyde flere kombinerede ph.d.- og uddannelsesstillinger for læger.
• Tilbyde vores forskere forskerlederkurser.

Målsætning IV Styrkelse af den tværsektorielle forskning
Psykiatrien i Region Nordjylland prioriterer den tværsektorielle forskning
højt, det vil sige forskning, hvor der arbejdes tæt sammen med andre
aktører, som Aalborg Universitetshospital, Aalborg Universitet, kommuner, praktiserende læger og specialsektoren. Dette sker i erkendelse af,
at mange patientforløb i Psykiatrien involverer mange aktører herunder
kommuner, bosteder, praktiserende læger og somatikken. Samarbejdet
skal også smitte af på forskningen. Gennem samarbejde skal den tværsektorielle forskning i strategiperioden yderligere styrkes. Forskningen
skal ikke kun foregå i Psykiatrien, men også hos og i samarbejde med
vores medaktører.
Det betyder også, at vi har et ansvar for at sikre, at forskningsresultater og viden hurtigt bliver implementeret til evidensbaseret behandling.
Dette gøres for at sikre den hurtige vej fra forskningsresultater til ændring af behandlingen og dermed forbedring af tilbuddet til Psykiatriens
patienter.
Psykiatrien er også åben for at etablere forskningsprojekter i samarbejde
med private virksomheder i udviklingen og afprøvning af nye behandlingsmetoder og medicin. Psykiatrien indgår sammen med Aalborg Universitetshospital og de øvrige regioner i det nationale samarbejde Én
Indgang, der har til formål blandet andet at styrke den kliniske forskning
i Danmark, herunder at gøre den let tilgængelig både for private virksomheder, samarbejdspartnere og hospitaler.
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Indsatser for målsætning IV
• Psykiatrien initierer forskningsprojekter med andre aktører og
Psykiatrien indgår i eller understøtter forskningsprojekter om den
psykiatriske behandling initieret af andre samarbejdspartnere eller aktører
• Relevante forskningsresultater, der kan have indflydelse på de
psykiatriske patienters behandling, videreformidles til vores samarbejdspartnere
Inden udgangen af strategiperioden skal der initieres forskningsprojekter
inden for det tværsektorielle forskningsområde i forhold til f.eks. overdødelighed og misbrug. Disse projekter vil udbygge den tværsektorielle
forskning med relevante kommuner, somatikken og praktiserende læger.

Målsætning V: Styrkelse af formidlingen
Når vi producerer forskningsresultater, er der en forventning om, at resultaterne videreformidles i en eller flere videnskabelige publikationer. Da
forskningsresultater har til formål at styrke den evidensbaserede behandling, skal vores egne resultater også formidles i klinikken og implementeres.
Forskningsresultater bør samtidig også formidles ud til den brede befolkning som politikere, pårørende, patienter og fonde. Psykiatrien i Region Nordjylland skal medvirke til at vise betydningen af den psykiatriske forskning. Vi vil gerne vise, at Psykiatrien arbejder videnskabeligt, og
gode forskningsresultater kan medvirke til et positivt syn på Psykiatrien
og den psykiatriske forskning.

Indsatser for målsætning V
• Den eksterne webside psykiatriskforskning.rn.dk skal videreudvikles og løbende opdateres med præsentation af vores forskning.
• Der udarbejdes en kommunikationsstrategi for tidstro præsentation af forskningsresultater fra psykiatrien med formål at sikre, at
resultaterne når ud til den brede offentlighed.
• Alle signifikante nationale og internationale forskningsresultater
skal tidstro formidles til Psykiatriens medarbejdere via nyhedsopslag på PersonaleNet.
• Psykiatrien udgiver i samarbejde med Aalborg Universitetshospital og Aalborg Universitet en forskningsårsberetning med præsentation af de vigtigste resultater.

FORSKNINGSSTRATEGI 2015-2020
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Målsætning VI: Styrkelse af forskningsproduktionen
Forskningen skal styrkes ved at udvide antallet af medarbejdere, der er
dedikeret til forskning. Herved sikres at forskningen hele tiden gror og
dermed understøtter kontinuerlig evidensbaseret behandling.
Psykiatrien i Region Nordjylland skal have bred satsning på forskellige
former for psykiatrisk forskning, såvel kvantitativ som kvalitativ. Forskning kan være alt fra et mindre projekt, som for eksempel udarbejdelse
af en kasuistik til et større internationalt projekt.
Det er derfor vigtigt tage udgangspunkt i den enkelte medarbejder, og
særligt professorerne har et ansvar for at identificere og støtte forskningsinteresserede medarbejdere i samarbejde med klinikledelserne.
Aalborg Universitetshospital, således også Psykiatrien, bliver målt på
en række parametre, for eksempel antal publikationer, impact factors
og antal citationer og fondsbevillinger. En øget produktion kan have en
positiv virkning for at tiltrække nye ressourcer til forskningen. Der skal
derfor opstilles en række konkrete mål for vores forskningsproduktion.

Indsatser for målsætning VI
• I 2015 søges professoratet i psykofarmakologi oprettet.
• I strategiperioden søges professorat inden for psykoterapi besættes.
• Antallet af adjungerede professorer øges i strategiperioden.
• Der forventes en vækst i det samlede antal publikationer (originalarbejder og oversigtsartikler, inkl. videnskabelige kommentarer og lærebogskapitler) på 15 % pr. år samlet for Psykiatrien.
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Målsætning VII: Styrkelse af den økonomiske finansiering
Psykiatrien i Region Nordjylland skal hele tiden søge at øge forskningsbudgettet samt den eksterne økonomiske finansiering, således at det
ikke bliver økonomiske ressourcer, der er stopklods for nye forskningsprojekter.
I øjeblikket er der fordelt faste budgetter til de lokale forskningsmiljøer,
og der kan prioriteres ressourcer i klinikkerne under Aalborg Universitetshospital, Psykiatrien svarende til 10 % af akademikernes tid.
Disse faste budgetter suppleres af to interne puljer, der årligt kan søges
til forskningsudgifter, der ikke kan afholdes inden for klinikkernes og enhedernes budgetter:
Puljen til Klinisk Psykiatrisk Forskning er på 2 mio.kr (2008-tal) årligt og
har til formål at støtte den psykiatriske forskning i Region Nordjylland.
Puljen uddeles hvert år i oktober efter internt opslag. Puljen kan søges af
alle ansatte i Psykiatrien. Det er forskningsudvalget, der på baggrund af
indkomne ansøgninger bevilliger og fordeler puljen.
Puljen til forskning indenfor sygeplejeområdet udgør 1 mio.kr. årligt til
at støtte til primært ph.d.-studerende sygeplejersker ansat i Psykiatrien.
Midlerne uddeles af forskningschefen og Psykiatriledelsen.
Psykiatrien skal løbende øge antallet af eksterne bevillinger, således at
der blive frigjort driftsmidler til yderligere at opstarte forskning. Der er
ansatte medarbejdere i både Psykiatrien og på Klinisk Institut, der kan
hjælpe med fondsansøgninger.

Indsatser for målsætning VII
• Den løbende udvidelse af forskningsbudgettet skal fortsætte, Psykiatrien har i 2015 fået øget forskningsbudgettet med 2 mio.kr.
herunder til et professorat.
• Alle forskningsprojekter skal løbende søge eksterne fondsmidler.
• Antallet og størrelsen af eksterne bevillinger skal øges væsentligt
i strategiperioden.
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Formidling af forskningsresultater er en vigtig parameter for Psykiatrien i Region Nordjylland.
16

FORSKNINGSSTRATEGI 2015-2020

Målsætning VIII: Styrkelse af implementering af forskningsresultaterne
Selvom den enkelte medarbejder ikke selv er involveret i et forskningsprojekt, har alle medarbejdere i Psykiatrien i Region Nordjylland et ansvar
for at medvirke til at implementere forskningsresultaterne for at sikre
evidensbaseret behandling. Dette gøres ved at sikre løbende kompetenceudvikling til alle faggrupper. Kompetenceudviklingen og kurser skal altid indeholde den nyeste evidensbaserede viden.
Særligt de akademiske medarbejdere har et ansvar for at holde sig løbende opdateret på de nyeste forskningsresultater.
Samtidig skal implementeringen systematiseres og styrkes. Psykiatriens
råd og komiteer skal løbende opdatere vejledninger, for eksempel om
psykofarmaka, på baggrund af den nyeste viden.

Indsatser for målsætning VIII
• Forskerne og særligt professorerne har et særligt ansvar for at videreformidle relevante forskningsresultater til klinikkerne.
• I samarbejde med Uddannelsesafdelingen arrangerer og underviser professorer, forskere og lektorer i de kliniske afdelinger.
• Enheden for Psykiatrisk Forskning skal sammen med forskere,
professorer og lektorer (og eventuelt Uddannelsesafdelingen) arrangere forskningsmetodekurser.
• De forskningsansvarlige i klinikken og professorerne skal i samspil
med specialeansvarlige i de enkelte klinikker løbende opdatere
nyeste vejledninger på baggrund af relevante forskningsresultater
til gavn for patienterne.
• Etablering af Journal Clubs og litteraturkonferencer, hvor artikler
og nyeste forskningsresultater gennemgås.
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