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Forskning 

Sammendrag: 

Det er i dag stor utvikling av kunnskap om hjernen sin funksjon, om arvelige og miljømessige 

årsaker til sykdom og om hvilke behandlingsformer som er effektive og hvilke som er 

ineffektive i psykisk helsevern. Mange pasienter mottar ikke moderne effektiv behandling og 

får heller ikke anledning til å delta i behandlingsstudier. Det er betydelig færre spesialister i 

psykiatri som har PhD grad enn i andre store spesialiteter. 

Vi foreslår følgende tiltak: Prosjekter i psykisk helsevern får minst 20 % av midlene til klinisk 

forskning i Norge. Ledere for de kliniske avdelingene i psykisk helsevern får et tydeligere 

ansvar for å sikre forskning i egen avdeling, herunder bidra til inklusjon av pasienter i 

forskningsprosjekt. Klinikksjefer, avdelingsledere og seksjonsledere på 

universitetssykehusene bør ha PhD grad og bistilling som professor / førsteamanuensis på 

universitetet. Myndighetene bør på samme måte som i andre medisinske spesialiteter bruke 

vitenskapelig kompetent personell i utarbeiding av behandlingsveiledere, retningslinjer og 

pakkeforløp. Det etableres syvårige dobbelkompetansestipend for LIS leger som både 

kvalifiserer til klinisk spesialitet og til forskningskompetanse med PhD grad. De regionale 

helseforetakene støtter forskningsnettverk til vitenskapelig opplæring. De psykiatriske 

gruppene ved de medisinske fakultetene styrkes.  

 

Bakgrunn: 

Det er i dag stor utvikling av kunnskap om hjernen sin funksjon, om arvelige og miljømessige 

årsaker til sykdom og om hvilke behandlingsformer som er effektive og hvilke som er 

ineffektive i psykisk helsevern. Ny kunnskap basert på grunnlaget for lidelsene vil de 

kommende tiår gi en endret forståelse av hvordan psykiatriske lidelser blir til. 

  

I Norge tar det for lang tid fra ny kunnskap om effektiv behandling utvikles til den kommer 

pasientene til gode. Mange pasienter mottar ikke den mest effektive behandlingen, og 

vitenskapelig basert kunnskap preger i for liten grad opplæring av helsearbeidere i psykisk 

helsevern.  

 

Statistikk fra Legeforeningen i 2016 viser at det blant spesialister i psykiatri under 70 år er 

9,6 % som har PhD grad, en økning fra 7,0 % i 2002. Tilsvarende er det i 2016 24,1 % av 

spesialistene i generell kirurgi og 29,2 % av spesialistene i indremedisin som har PhD grad. Et 

vellykket tiltak for å bedre en tilsvarende situasjon blant psykologene, har vært en statlig 

finansiert dobbelkompetanse utdanning til PhD grad og klinisk spesialitet i løpet av 7 år.  

 

Ved siste gjennomgang fra Norges Forskningsråd av forskning i Norge, fikk de psykiatriske 

miljøene ved de medisinske fakultetene gode vurderinger sammenlignet med en rekke andre 

spesialiteter til tross for at flere av miljøene er relativt små. I tillegg er det etablert et senter for 

fremragende forskning, NORMENT: Norsk senter for forskning på mentale lidelser.  
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Mange av de kliniske avdelingene i psykisk helsevern har ikke klart å nytte disse 

universitetsressursene til forskningsprosjekter der inneliggende og polikliniske pasienter får 

anledning til å delta i studier som etterprøver behandlingen som blir gitt. Det er særlig de 

kliniske avdelingene ved universitetssykehusene som har et slikt ansvar.  

 

Forpliktelse til forskningsaktivitet er gitt i oppdraget til helseforetakene og finansiering ligger 

i grunnbevilgningen til de enkelte avdelingene, avdelingene på universitetssykehusene har et 

særlig ansvar og får en ekstrabevilgning til dette.  

 

Noen av retningslinjene for behandling gitt av Helsedirektoratet har ikke hatt god nok 

vitenskapelig begrunnelse og derved hatt vansker med legitimitet i de kliniske miljøene i 

Norge. Det er en risiko for at pakkeforløpene i psykisk helse som utvikles ikke får et godt nok 

vitenskapelig grunnlag for anbefalingene som gis. 

  

 

Forslag til tiltak for å styrke forskning i psykisk helsevern:  

 

Forskningsprosjekter i psykisk helsevern bør få minst 20 % av midlene til klinisk forskning 

fra Norges forskningsråd og de regionale samarbeidsorganene.  

Ledere for de kliniske avdelingene i psykisk helsevern bør ha et tydelig ansvar for å sikre 

omfang og kvalitet av forskning i egen avdeling, herunder bidra til inklusjon av pasienter i 

forskningsprosjekt. Dette er et særlig ansvar for ledere på universitetssykehusene som bør ha 

PhD grad og bistilling som professor / førsteamanuensis på universitetet.  

 

Helsedirektoratet og Helse og omsorgsdepartementet bør på samme måte som i andre 

medisinske disipliner bruke vitenskapelig kompetent personell i utarbeiding av 

behandlingsveiledere, retningslinjer og pakkeforløp.  

 

Syvårige dobbelkompetansestipend for LIS leger som både kvalifiserer til klinisk spesialitet 

og til forskningskompetanse med PhD grad bør opprettes i et samarbeid mellom de 

medisinske fakultetene og helseregionene. 

 

Det er i dag gode utdanningstilbud i vitenskapelig metode i de psykiatriske gruppene ved de 

fire medisinske fakultetene.  I ulike modeller gir disse psykiatriske universitetsgruppene 

forskningsopplæring til leger og annet helsepersonell fra eget og mindre sykehus. De 

regionale helseforetakene bør støtte dette arbeidet med økonomiske midler og lederne ved 

lokalsykehus bør se deltakelse i slik utdannelse som en del av forpliktelsen til vitenskapelig 

arbeid ved avdelingen.  

 

De psykiatriske gruppene ved flere av de medisinske fakultetene er små og rekrutteringen til 

en del av stillingene har vært vanskelig. De medisinske fakultetene må i samarbeid med 

universitetssykehusene pålegges å styrke vitenskapelig kompetanse i psykiatri i de kommende 

fem årene.  


