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Forord
Programmet psykisk helse avsluttet i 2015 sin femårige programperioden 2011-2015. Forskningen
har i all hovedsak vært finansiert av Helse- og omsorgsdepartementet. Det overordnede målet for
programmet Psykisk helse har vært å bidra til utvikling av relevant kunnskap om årsaksforhold,
forebygging og behandling med sikte på å fremme psykisk helse.
Forskningsrådet har gjennom programmet produsert kunnskap om psykisk helse, både om
årsaksforhold, forebygging og behandling og dermed bidratt til forskning på et politisk høyt
prioritert område. Det ligger godt til rette for forskning om psykisk helse i Norge. Det finnes gode
forskningsmiljøer, gode helseregister/andre storskala datainnsamlinger, ny teknologi til å
kartlegge gener, samt nye metoder for hjerneavbildning. I tillegg er det stort samfunnsmessig og
politisk fokus på temaet. Programmet har vært et viktig supplement til den tematisk uavhengige
forskningen. Sluttrapporten vil ha noe mer fokus på det siste året i programmet, siden det ikke vil
bli skrevet årsrapport fra programmet i 2015, men inkluderes i sluttrapporten.

Programmet Psykisk helse vil fra 2016 inngå i helseprogrammet Bedre helse og livskvalitet
(BEDREHELSE) og God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering
(BEHANDLING).
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Innledning
Navn på programmet: Program for Psykisk helse
Programmets hovedmål: Det overordnede målet for programmet Psykisk helse har vært å bidra til
utvikling av relevant kunnskap om årsaksforhold, forebygging og behandling med sikte på å
fremme psykisk helse.
Programmet skulle i programperioden 2011-2015:
 Igangsette prosjekter av høy kvalitet på alle satsingsområdene
 Øke andelen prosjekter med aktive internasjonale samarbeidspartnere
 Øke antall postdoktorstillinger
 Igangsette et høy-risiko prosjekt i løpet av perioden
 Bidra til at økt andel av prosjekter publiserer i de beste journaler innen sitt fagfelt
 Bidra til at forskningsbasert kunnskap overføres til praktisk klinisk virksomhet
De spesifikke satsingsområdene har vært:
 Forskning om barn og unges psykiske helse
 Forskning om transkulturelle faktorer og psykisk helse
 Behandlingsforskning

Programmet var en videreføring av program for Psykisk helse fra 2006-2010. Programmet har fra
2013 hatt felles programstyre med program for Rusmiddelforskning.
Virkeperiode: 2011-2015
Programstyret hadde følgende sammensetning i 2011 og 2012:
-

Professor Ole Andreassen (leder), Oslo universitetssykehus / Universitetet i Oslo
Professor Gerhard Andersson, Linköping Universitet
Professor Jan Haavik, Universitetet i Bergen
Professor Christina Hultman, Karolinska Institutt, Stockholm
Professor Kristin Heggen, Universitetet i Oslo
Overlege Marianne Kastrup, Rigshospitalet i Köbenhavn
Professor Monica Martinussen, Universitetet i Tromsø
Seniorrådgiver Anne-Grete Kvanvig, Helsedirektoratet
Seniorrådgiver Jan Tvedt, Helsedirektoratet (personlig vara for Kvanvig)

Programstyret har i perioden 2013-2015 bestått av følgende medlemmer:








Professor Ole A. Andreassen, Universitetet i Oslo/Oslo universitetssykehus, leder
Professor Siv Eli Kvernmo, Universitetet i Tromsø
Professor Ståle Pallesen, Universitetet i Bergen
Centerleder Vibeke Asmussen Frank, Center for rusmiddelforskning, Aarhus
Universitet – fra 2014
Overlege Marianne C. Kastrup, Psykiatrisk Center Ballerup, København
Professor Willy Pedersen, Universitetet i Oslo
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Professor Hans M. Nordahl, Norges teknisk naturvitenskapelige universitet
Seniorrådgiver Gun-Mette Brandsnes Røsand, Helsedirektoratet
Seniorrådgiver Jens J. Guslund, Helsedirektoratet

Karin Helmersson Bergmark, Universitetet i Stockholm fratrådte etter eget ønske i 2013.

Økonomi
Programmets finansieringskilder:

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD)
Kunnskapsdepartementet (KD)

HOD har bevilget 176,2 mill. kroner og KD har bevilget 5 mill. kroner. Totalt kroner 181,2
millioner kroner.
I tillegg har Barne- og likestillingsdepartementet (BLD) bidratt med 25,2 mill. kroner til
forskning på barn som pårørende.
Programmet har mottatt 17,5 mill. kroner som bidrag fra Bilateralt forskningssamarbeid
(BILAT) til samfinansiering av samarbeidsprosjekter med National Institutes of Health (NIH)
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Aktiviteter
Viktigste aktiviteter i programperioden
Utlysning, søknadsbehandling og tildeling av prosjektmidler
Programmet har i denne programperioden hatt to utlysninger i hele bredden av programmet,
dvs våren 2011 og våren 2013, hvor det totalt ble lyst ut 70 millioner kroner i 2011 og 30
millioner kroner i 2013.
I tillegg ble det lyst ut 25 millioner kroner i 2011 til forskning om Barn som pårørende med
alvorlig syke foreldre. Det ble da innvilget 4 prosjekter.
I tillegg har programmet tre ganger lyst ut midler til samarbeidsprosjekter med forskergrupper
i USA, dvs i 2012, 2014 og 2015. Denne utlysningen er utviklet i samarbeid med programmet
Rusmiddelforskning, for å stimulere til økt samarbeid med NIH (National Institute of Health)
i USA. Intensjonene er å stimulere de norske forskningsmiljøene til å søke samarbeid med
amerikanske forskere innenfor psykisk helse og rusmiddelforskning, og dermed fremskaffe
viktig ny kunnskap om psykisk helse og eventuelt nye behandlingsmetoder eller
forebyggingsintervensjoner for samfunnet. Det er totalt 3 prosjekter som har fått både garanti
om finansiering av norsk del fra programmene psykisk helse eller rusmiddelforskning og har
fått tilslag på midler i NIH. Dessuten gjenstår det garanti om finansiering for to prosjekter,
hvor det ikke er avklart om NIH finansierer, slik at garantien blir utløst.

Type utlysning

Antall utlysninger

Antall søknader

Antall bevilgninger

2011 - Hele bredden

70 millioner kroner

49 søknader

11 prosjekter

Barn som pårørende

25 millioner kroner

2013 - Hele bredden

30 millioner kroner

75 søknader

6 prosjekter

NIH – samarbeid

3

18

3

4 prosjekter

2 garantier
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I tillegg har programmet hatt løpende utlysning av arrangementsstøtte og utenlandsstipend.
Programmet psykisk helse og rusmiddelforskning har utviklet en ordning for å stimulere til
øket antall søknader til Horisont 2020. Det har vært løpende utlysning av kroner 50 000,- for
deltakelse i Horisont 2020-søkander og kroner 75 000,- til koordinatorer.

Konferanser og seminarer
Årlige forskerkonferanser
Programmet har arrangert en årlig forskerkonferanse, og fra programmet i 2013 fikk felles
programstyre med programmet Rusmiddelforskning, har forskerkonferansen innbefattet både
psykisk helse og rusmiddelforskning. For å stimulere til psykisk helse og rusmiddelforskning,
har den årlige forskerkonferansen blitt arrangert i de forskjellige helseregionene, med noe
fokus på forskningen i regionen, i tillegg til oppbygging av nasjonale nettverk og stimulering
til internasjonalt samarbeid, spesielt fokusert på stimulering til øket deltakelse i Horisont
2020. Konferansene arrangeres over tre dager og har alltid en eller flere utenlandske
toppforskere til plenumsforedrag og til deltakelse i gruppesesjoner. I tillegg til
plenumsforedrag, arrangeres det tematiske gruppemøter for tilbakemelding på egne
forskningsprosjekter. Siste året ble det også arrangert parallellforedrag med bl annet hjelp til
søknadsskriving til Horisont 2020. Det blir også delt ut pris til beste poster. For nærmere
omtale av konferansene, se omtale av konferansene på programmets nettside.
 Øyer – februar 2012. Omtalt i årsrapporten for 2011 og på nettsiden.
 Bergen – februar 2013. Omtalt i årsrapporten for 2012 og på nettsiden.
 Trondheim – februar 2014. Omtalt i årsrapporten for 2013 og på nettsiden.
 Tromsø – februar 2015. Ubehag i kulturen eller kultur i ubehag. Konferansen hadde
tema transkulturelle forhold ved psykisk helse og rusmisbruk, med spesielt fokus på
innvandrere og urfolk, voksne så vel som barn og unge. Omtalt i årsrapporten for 2014
og på nettsiden.
 Oslo – februar 2016. Psykisk helse og rusmiddelforskning – muligheter og
utfordringer. En nasjonal forskerkonferanse med vekt på oppbygging av
forskningsmiljøer, nasjonalt og internasjonalt samarbeid. Foredrag av blant annet
Edvard Moser, Ole Petter Ottesen, Arvid Hallén, Mark Williams, Karl Mann,
Christina Hultman og Marilyn Huestis. Konferanse ble streamet, se lenke under
Høydepunkter og funn.
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Pris for beste artikkel
Programmet har siden 2013 delt ut en forskningspris for beste artikkel, som har blitt gitt som
en anerkjennelse for publisering av et vitenskapelig arbeid om psykisk helse og/ eller
rusmiddelforskning. Det har vært fokusert på at prisen skulle stimuler yngre forskere til videre
forskningsarbeid og for å øke fagfeltets anerkjennelse. Fra 2015 ble det delt ut to priser, en for
psykisk helse og en for rusmiddelforskning. Det åpnes for begrunnede forslag til prisvinnere
og det er en nordisk komite som velger ut prisvinnere. Prisvinner får et bilde og kroner 100
000,- som skal brukes til forskningsrelatert arbeid. Prisen har vært delt ut av Christina
Hultman, kronprinsesse Mette-Marit, Anne Husebekk og Arvid Hallén.
Formidlingskonferanser "Forskning nytter"
Formidlingskonferansene "Forskning nytter" har vært arrangert annethvert år i samarbeid
mellom programmet Psykisk helse og Rådet for psykisk helse. Konferansene har satt psykisk
helse på dagsorden og formidlet forskningsresultater fra psykisk helse feltet til allmennheten,
forvaltningen og politikere. Konferansen i 2015 innbefattet også rusmiddelforskning, siden
programmene har felles programstyre og lidelsene ofte er sammensatte. Konferansene har
samlet 200 – 300 deltakere.
 Forskning nytter – februar 2011. Konferansen fokuserte på at forskning nytter bare
når den tas i bruk. Forskningens stemme er ofte svak når praksis skal utformes. Det
ble fokusert på lavterskeltilbud, selvhjelp, sosiale og kulturelle forhold.
 Forskning nytter - mars 2013. Erna Solberg slo fast at psykiske lidelser er vår tids
største folkesykdom, og flere trakk også frem at vi må få større åpenhet om psykiske
lidelser og mer forskning, blant annet Kjell Magne Bondevik og Jonas Gahr Støre.
 Forskning nytter – september 2015. Konferansen fokuserte på barn og unge, åpenhet
og brukermedvirkning. Det ble presentert resultater fra forskning om psykiske
langtidseffekter på overlevende fra Utøya (Grete Dyb), mobbeerfaringer i
ungdomstiden (Johannes Foss Sigurdsson), rus (Willy Pedersen), psykisk helse (Finn
Skårderud) og dilemmaer i helsepolitikken (Kari Kjønnes Kjos) Alle innslagene ble
streamet, se lenke: http://www.forskningsradet.no/prognettpsykiskhelse/Nyheter/Se_alle_innleggene_fra_konferansen_Forskning_nytter_her/125
4012700894&lang=no

Brukermedvirkning i forskning – 4.11.2015 - konferanse om hvordan brukermedvirkning i
forskning kan gjennomføres i praksis. Konferansen ble arrangert av flere programmer i
Forskningsrådet og tre andre arrangører. Konferansen fokuserte på praktisk
brukermedvirkning og at helseforskningen bør komme nærmere pasienten og tjenesten.
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Internasjonalisering
For å styrke internasjonalt samarbeid, har dette blitt vektlagt i søknadsbehandlingen. Videre
har vi oppfordret stipendiatene til å søke utenlandsopphold og prosjektledere til å prioritere
internasjonalt samarbeid ved bl annet å legge inn utenlandsopphold for stipendiater i søknader
om forskerprosjekter. Søknader om utenlandsopphold har blitt innvilget dersom de har oppfylt
kriteriene. Programmet har videre utviklet utlysning om samarbeid med NIH og en
stimuleringsordning for å øke antall søknader til Horisont 2020, se nærmere beskrivelse under
aktiviteter.
Stimulering til internasjonalt samarbeid har også vært fokusert på de årlige
forskningskonferansene og i ordningen med pris for beste artikkel, se nærmere omtale
konferanser og seminarer.
Banbury meeting om nordiske helsedatasett i februar 2016 i USA. Forskningsrådet og
Nordforsk var medfinansiør og medarrangør for et møte om økt utnyttelse av de nordiske
helsedatasettene i Banbury center. Avtroppet programstyreleder for programmene for psykisk
helse og rusmiddelforskning, Ole A. Andreassen, var med i arrangementskomitéen fra norsk
side. Tittelen på møtet er "Studying the Genomic Variation that Underlies Health and Disease:
The Unique Contribution of the Nordic Health Systems". Se lenke til omtale:
http://www.forskningsradet.no/prognettpsykiskhelse/Nyheter/Mote_om_de_nordiske_helsedatasettene_i_USA/1254015665370&lang
=no

Kommunikasjon og formidlingsforetak
Nettsiden inneholder sentrale dokumenter fra programmet, nyheter og omtale av programmets
arrangementer. De siste arrangementene ligger tilgjengelige som en stream. Programmet har
sammen med andre helsefaglige programmer engasjert en journalist som har skrevet artikler
til programmets hjemmeside http://www.forskningsradet.no/psykiskhelse og til forskning.no.
Programmet har jevnlig sendt ut nyhetsbrev.
Programmet har arrangert Forskning nytter annethvert år, se omtale under Konferanser og
seminarer.

Nøkkeltall, aktiviteter
Antall prosjekter: 81 prosjekter hvorav 47% kvinnelige prosjektledere
Antall dr.gradsstipendiater: totalt 46, herav36 kvinner
Antall postdoktorstipendiater: totalt 30, herav 18 kvinner
Arrangementsstøtte: 9
Annen støtte: 12
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Administrasjon
Til programstyret og paneler: 6,6 millioner kroner
Til intern drift (inkl. refusjon av administrasjonsutgifter): 3,2vmillioner kroner
Til kommunikasjon: 0,3 millioner kroner

Resultater
Health Research Classification System (HRCS) er et verktøy for å analysere forskningsinnsats på
helsefeltet. HRCS-systemet gir profiler av forskningsporteføljen basert på type forskning
(forskningsaktivitet) og relevans for helse og sykdom (helsekategori) (www.hrcsonline.net).
Prosjekter med forbruk perioden 2011-2015 har blitt kategorisert, med unntak av bevilgninger til
nettverk, sentre, arrangementsstøtte og administrative prosjekter. Som figuren under viser er
det en stor overvekt på forskning om årsaksforskning innenfor psykisk helse. Flere prosjekter
består av flere ulike elementer, så det er mulig at merkingen ikke har fanget dette opp i
tilstrekkelig grad. Man ser også at neurological er merket med 10 %, altså et betydelig antall.

Forskningsaktivitet PSYKISK HELSE
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20%
0%
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9,9 %

10,3 %

14,9 %
0,3 %

1,6 %

Helsekategorier PSYKISK HELSE
Mental Health

77,5 %

Neurological

10,3 %

Generic Health Relevance

4,7 %

Other

3,6 %

Reproductive Health and Childbirth

2,7 %

Metabolic and Endocrine

0,7 %

Cardiovascular

0,5 %
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20%

40%

60%

80%

100%
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Høydepunkter og funn
Psykisk helse og rusmiddelforskning – muligheter og utfordringer.
En nasjonal forskerkonferanse med vekt på oppbygging av forskningsmiljøer, nasjonalt og
internasjonalt samarbeid. Foredrag av blant annet Edvard Moser, Ole Petter Ottesen, Arvid
Hallen, Mark Williams, Christina Hultman og Marilyn Huestis. Konferanse ble streamet:
http://www.forskningsradet.no/prognettpsykiskhelse/Nyheter/Se_presentasjonene_fra_psykisk_helse_og_rusforskningskonferansen_201
6_her/1254015885392&lang=no

"Forskning nytter" den 24. september 2015.
Sammen med Rådet for psykisk helse arrangerte Forskningsrådet formidlingskonferansen
http://www.forskningsradet.no/prognettpsykiskhelse/Nyheter/Se_alle_innleggene_fra_konferansen_Forskning_nytter_her/125401270089
4&lang=no
Mange unge med diabetes har spiseproblemer
770 barn og unge mellom 11 og 19 år med diabetes type 1 er kartlagt. Funn viser at 28 prosent
av jentene og 9 prosent av guttene har spiseproblemer som bør undersøkes videre. Studien om
unge diabetikere og spiseproblemer er en delstudie av Barnediabetesregisteret, og er den
første i sitt slag på norske forhold. http://www.forskningsradet.no/prognettpsykiskhelse/Nyheter/Mange_unge_med_diabetes_har_spiseproblemer/1254007302089&lang=no

Deprimerte klarer ikke å stresse ned
Forsker har funnet at pasienter med alvorlig depresjon har en svikt i kroppens
stressreguleringssystem, og at denne svikten gir dårligere verbal hukommelse enn hos de
friske i kontrollgruppen. http://www.forskningsradet.no/prognettpsykiskhelse/Nyheter/Deprimerte_klarer_ikke_a_stresse_ned/1254005267565&lang=no

Resultatindikatorer
Avlagte doktorgrader: totalt 38, hvorav 28 kvinner
Vitenskapelig publisering: 243
Annen publisering/formidling: 523

Samlet vurdering og utfordringer framover
Samlet vurdering av framdrift, måloppnåelse og nytte
Programmet har produsert kunnskap om årsaksforhold, forebygging og behandling som bidrar til
å fremme psykisk helse. Det ligger godt til rette for forskning om psykisk helse i Norge. Det
finnes gode forskningsmiljøer, gode helseregister/andre storskala datainnsamlinger, ny teknologi
til å kartlegge gener, samt nye metoder for hjerneavbildning. I tillegg er det stort samfunnsmessig
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og politisk fokus på temaet. Dessuten var etableringen av ett felles programstyre for psykisk helse
og rusmiddelforskning et viktig virkemiddel for å stimulere forskning i denne grenseflaten. Videre
har det vært arbeidet for å legges det til rette for økt samarbeid både nasjonalt og internasjonalt
ved årlig forskerkonferanse og felles virkemidler / utlysninger for stimulering til økt
internasjonalisering.
Etter programstyrets vurdering er det gode forskningsmiljøer innenfor psykisk helsefeltet som
bidrar med økt kunnskap om virkningsmekanismer, miljøpåvirkning og utvikling av nye
behandlingsmetoder, dersom det gis tilstrekkelig med forskningsmidler. Merverdien av
programmet er i hovedsak at det har vært en nasjonal arena som over tid har fokuserer på
kunnskaps- og brukerbehov innenfor de utvalgte tema i programplanen. Det har vært stor
konkurranse om programmets midler, og bevilgningene har vært kvalitetssikret ved bruk av
internasjonale panel til kvalitetsvurdering av søknadene.
Programmet har arbeider jevnlig med å skape møteplasser og legge til rette for nettverk og
samarbeid både nasjonalt og internasjonalt, både for at norske forskningsmiljøer kan gi sitt bidrag
internasjonalt og for at de kan ta hjem igjen midlene som Norge betaler til EU.
Den årlige forskerkonferansen arrangeres blant annet for å stimulere nasjonalt og internasjonalt
samarbeid. Programstyret har fra 2014 innført en stimuleringsordning for å øke antall søknader til
Horison 2020 innenfor psykisk helse og rusmiddelforskning.
Programmet har finansiert forskning innenfor alle de spesifikke satsningsområdene.
De spesifikke satsingsområdene har vært:
 Forskning om barn og unges psykiske helse
 Forskning om transkulturelle faktorer og psykisk helse
 Behandlingsforskning
Det har vært minst forskning innenfor temaet transkulturelle faktorer. For å få gjort noe med det,
selv om programmet ikke hadde midler til utlysning de to siste årene, ble dette tema fokusert på
forskningskonferansen i 2015.
Programmet har videre delvis oppfylt de fleste delmål:







Det er igangsatt prosjekter med høy kvalitet på alle satsningsområdene
Det har vært økt andel prosjekter med aktive internasjonale samarbeidspartnere
Det har vært økt fokus på postdoktorstillinger i søknadsbehandlingen (men noen
prosjekter har søkt om å omgjøre stillinger i etterkant pga vanskelig rekrutering)
Programstyret har vært opptatt av å velge ut høy-risikoprosjekter – ikke bare
"kjøre safe"
Artikkelprisen har blant annet blitt innført for å stimulere til publisering i de beste
journaler innen fagfeltet. Det har også vært fokus på å hente inn foredragsholdere
til forskningskonferansen med høy anseelse
Det er fortsatt behov for å arbeide med å overføre ny kunnskap til klinisk
virksomhet. Det er viktig at de nye helseprogrammene bevilger midler til
prosjekter som kan endre / tilføre ny kunnskap til klinisk praksis, stimulere
forskere til å formidlere resultater i konferanser, massemedia og ved konferanser.

Programmet har vært medarrangør av en konferanse om brukermedvirkning høsten 2014. Det har
annethvert år vært arrangert formidlingskonferanse sammen med Rådet for psykisk helse, siste
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gang høsten 2015. Oppslutningen om konferansene har vært stor og det har vært formidlet
resultater fra forskningen til allmennheten, forskere, forvaltningen og til ansatte i helsetjenesten.

Utfordringer framover
Det er fortsatt for lite forskning innenfor dette feltet i Norge, i forhold til de samfunnsmessige
utfordringene og konsekvensene for enkeltmennesker, familie og skole/arbeidsliv. Det ligger godt
til rette for forskning innenfor disse feltene, med gode miljøer, biobanker / helseregister og et
økende antall forskere. Utfordringene er å få etablert større nasjonalt, nordisk og internasjonalt
samarbeid. Ikke minst er det en stor utfordring å få norske forskere til å søke EU-finansiering og
tilrettelegge for større suksessrate i Horisont 2020. Forskningsfeltet har både blitt større og bedre
de senere årene, men det er fortsatt behov for stimulering og fokusering på forskningens
muligheter og forskningenes ansvar for samfunnsutfordringene på dette feltet. Det er derfor viktig
at de nye helseprogrammene viderefører tiltakene som har bidratt til positiv utvikling innen
psykisk helse, slik som økt forskningsaktivitet, økt internasjonalisering og bedre
forskningskvalitet.
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Program for psykisk helse (2011-2015)
P.nr.

Tittel
Forskningsleder på Program for
149576
psykisk helse

Prosjektleder
Robert
Murison

Institusjon

Adm.ansvarlig

UNI RESEARCH AS

Stein Atle Lie

164579 Suicide among children in Norway Berit Grøholt

Institutt for klinisk
medisin,
UNIVERSITETET I
OSLO

Unn-Hilde
GrasmoWendler

Antisocial behavior at threshold of
adolescence: A longitudinal study Evalill Bølstad
164766
of precursors, risk and protective Karevold
factors from early preschool years

Divisjon for psykisk
helse,
Ellinor Fraenkl
FOLKEHELSEINSTITUT Major
TET

Long-term study #4 of the
Norwegian survivors from the
165452 capsized oil rig in the North Sea,
The "Alexander L Kielland"Disaster

Are Holen

Coping and protection - A
170475 longitudinal study of children and
their mothers

Kristin
Schjelderup
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