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Interessekonflikter

• Jeg har ikke nogen økonomiske forbindelser til noget 
medicinfirma

• Jeg sidder ikke i noget firmas advisory board

• Jeg har ikke nogen medicinaktier
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• Lighed og afstigmatisering
• Viden, udvikling og stærke faglige 

miljøer 

• Kvalitetsløft i indsatsen til 
mennesker med psykisk lidelse 

• Evidensbaseret behandlingstilbud 

Sundhedsstyrelsen 2022



Hvorfor skal vi forske i psykiatri?

• Forstå sygdommene bedre

• Brug for bedre behandlinger

• Opnå sammenhængende patientforløb

• Ligestilling af somatiske og psykiatriske sygdomme

• Afstigmatisering

• Hvis man ikke selv forsker, kan man ikke vurdere forskning fra 
udlandet

• Forskning er en rekrutteringsparameter

• Forskning og faglig udvikling er en fastholdelsesparameter
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Eksempel på hvordan viden afstigmatiserer

• The schizophrenogenic mother (Frieda From-Reichmann, 1948)

• Double bind theory (Gregory Bateman, 1953)

• UDEN forbindelse til empirisk psykiatrisk forskning

• Placerer massiv skyld på forældrene (moderen)

• I dag ved vi at skizofreni er en udviklingsforstyrrelse af hjernen forårsaget 
af:
• Genetiske forhold
• Intrauterine forhold
• Senere opvækstvilkår herunder stofmisbrug
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RKKP – Kliniske databaser indenfor psykiatrien

• Danmark er internationalt berømt for sin registerforskning
• Danske Depressionsdatabase

• Skizofrenidatabasen

• ADHD databasen

• Retspsykiatriask database

• Indikatorer for måling af kvalitet i behandlingen

• Fastlagt af eksperter indenfor området
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Exempler på indikatorer (Depression)

• Undersøgt af speciallæge i psykiatri inden 7 dage

• Somatisk undersøgt inden 2 dage

• Vurdering af sociale støttebehov

• Kontakt til pårørende

• Selvmordsrisikovurdering

• Tilbud om psykoterapeutisk behandling 

• Planlagt opfølgning

• Genindlæggelse

• Død under og lige efter udskrivelse
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Det er ikke nok at opnå symptomreduktion –
funktionel recovery er mere vigtig



PRO – Patient Reported Outcome

• Patienter leverer oplysninger om deres tilstand – uden 
fortolkning af kliniker

• Patienter deltager aktivt med vigtige resultater til 
vurderingen af behandlingen

• Understreger partnerskabsrollen som patienter skal have

• (Ikke en tilfredshedsundersøgelse)
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Pointer ved den Danske psykiatriske PRO

• Diagnoseuafhængigt (Depressions- og skizofrenidatabasen)

• Udarbejdet med patientrepræsentanter: 
• Hvilke out-comes spiller en rolle for patienterne?

• Fx: Meningsfuld beskæftigelse, glæde ved aktiviteter og hobbies

• Hukommelse, koncentration, selvskade, tanker om døden

• Trivsel, relationer til andre, evne til at holde hus og hjem

• Udfyldes umiddelbart før samtalen vha iPad

• Kan være udgangspunkt for samtalen

• Skifter fokus til det der betyder noget for patienten

• Kan bruges til forskning og kvalitetssikring
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Et exempel fra Nordjylland
Juni til december 21

Patienternes egen vurdering



Så hvad kan PRO?

• Bedre klinikken gennem fokus på det der betyder noget for patienten 

• Mulighed for kvalitetssikring

• Mulighed for forskning i behandling, der virkelig værdsættes af 
patienten
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Forskning indenfor psykiatrien

• Flere stærke forskningsmiljøer indenfor psykiatrien

• 29 Ph.d’er og doktordisputatser i Danmark i 2021

• Udvalgte exempler
• Inflammation og psykisk sygdom

• Genetiske undersøgelser

• Effekten af korttids psykoterapi

• Traumatiske livshændelser og selvmordsadfærd

• Lysbehandling af affektive sygdomme

• Risikofaktorer for skizofreni
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Professorer i psykiatri i Region Hovedstaden

• 20 professorer (2 emiritus/emerita)

• Heraf 4 i Børne-ungepsykiatri

• Flere på vej indenfor de næste 5 år
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Translationel forskning
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Registerforskning

RKKP

Dyreeksperimentel 
forskning

Klinisk forskning

Fx Center for Psykiatrisk forskning
Psykiatrisk hospital i Århus
2007-2013

Påvisning af risikofaktorer 
for psykisk sygdom

Molekylærbiologisk
forskning

Afprøvning af ny medicin og
nye psykoterapeutiske
Teknikker

Forebyggelsestiltag



Send more money….

• I perioden 2011-2016 uddelte det Frie 
Forskningsråd
• Over 1,7 mia. kroner til sundhedsfaglig 

forskning
• Heraf gik 60,8 mio. kr. (ca. 3,5%) til 

psykiatrisk forskning

• Opret et Psykiatrisk Forskningsråd med 
eget budget

• Udenlandsk Peer-review af ansøgningerne

Uddeling til forskning

Somatisk Psykiatrisk
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Forskning skal omsættes til gavn for 
patienterne
• Guidelines og referenceprogrammer

• Beskriver den optimale udredning, 
behandling og pleje

• Sekretariat for Referenceprogrammer

• Opdatering af referenceprogrammer for 
Depression, Angst

• Nyt referenceprogram for 
• Bipolar affektiv lidelse

• Unge med skizofreni (OPUS)

• Unge med selvskade

• osv osv. 21



Konklusion vedr. forskning og faglighed

• De kliniske databaser er vigtige for kvalitetsudvikling og 
forskning

• PRO er et helt nyt koncept, som kan få afgørende indflydelse 
på forskning og involvering af patienter i egen sygdom

• Vi har mange stærke forskningsmiljøer i dansk psykiatri

• Tværfagligt samarbejde og store miljøer er vigtige

• Der er brug for et Psykiatrisk Forskningsråd

• - og flere penge

• Der skal udarbejdes flere referenceprogrammer så 
forskningen hurtigt bliver til gavn for patienterne
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