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Diarienr Projektledare Medelförvaltare Bidragsform Projekttitel (svensk) Projekttitel (engelsk) Beviljade 
medel (SEK) 

2019-01637 Volen Ivanov Karolinska Institutet Projekt Samlarkraft: En samordnad, 
evidensbaserad insats för 
personer med samlarsyndrom i 
socialtjänst och psykiatri 

Joining Forces: A coordinated 
multidisciplinary approach to 
evidence-based care for 
hoarding disorder in the 
community 

                                
3 100 000     

2019-01642 Philip Lindner Stockholms läns 
landsting 

Projekt Tidiga insatser vid skadligt 
alkoholbruk i form av mHälso-
insatser efter debut av LOB-
omhändertagande eller 
rattfylleri: förstudier och en 
randomiserad kontrollerad 
prövning 

Early measures to curb 
harmful drinking in the form 
of mHealth interventions after 
police detainment for 
intoxication or DUI: 
preparatory studies and a 
randomized control trial 

                                
2 900 000     

2019-01660 Laura Korhonen Linköpings universitet Projekt Den långa resan - longitudinella 
studier om unga på flykt, 
individuella, familje-relaterade 
och samhällsrelaterade faktorer 
som är viktiga för tidigt upptäck 
och koordinerade insatser för 
mental hälsa 

Long way to shelter - 
longitudinal studies on factors 
important for early screen and 
coordinated actions to 
promote mental health among 
adolescent and young adult 
migrants 

                                
3 900 000     

2019-01661 Laura Ferrer-
Wreder 

Stockholms universitet Projekt Främjande av social och 
emotionell kompetens tidigt i 
livet och dess presumtiva vikt i 
förebyggandet av senare psykisk 
ohälsa 

Early social emotional 
competence promotion and its 
prospective importance to 
preventing later mental illness 

                                
3 900 000     

2019-01665 Tatja Hirvikoski Karolinska Institutet Projekt Utmanat föräldraskap vid 
barnets funktionsnedsättning – 
anpassad behandlingsnivå för 
varje förälder 

Challenged parenthood in the 
context of disability – adjusted 
level of treatment for each 
parent 

                                
3 900 000     
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2019-01674 Åsa Westrin Lunds universitet Projekt "Attempted suicide short 
intervention program" (ASSIP) i 
Svensk Sjukvård. 

Clinical studies of ASSIP in 
Sweden 

                                
4 000 000     

2019-01687 Yvonne Forsell Karolinska Institutet Projekt Mentorsledd fysisk träning för 
att öka funktionsförmågan och 
delaktigheten vid psykos 

Mentor lead physical exercise 
to increase overall function 
and empowerment in persons 
affected by psychosis 

                                
4 200 000     

2019-01702 Erik Hedman Karolinska Institutet Projekt Tidiga interventioner för 
primärvårdspatienter med 
stressrelaterad ohälsa: en 
randomiserad kontrollerad 
prövning av en collaborative 
care-intervention vs. 
internetbaserad kognitiv 
beteendeterapi 

Early interventions for 
primary care patients with 
stress-related ill-health: a 
randomized controlled non-
inferiority trial of a 
collaborative care intervention 
vs. online cognitive behavior 
therapy 

                                
4 100 000     

 


