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Verksamhetsnära forskning om 
psykisk ohälsa 2019 
Information om utlysningen 

Inom denna utlysning kan du ansöka om projektbidrag för verksamhetsnära forskning 

om psykisk ohälsa. 10 miljoner kronor finns tillgängliga för 2019, och vi förutsätter att 

beslut fattas så att motsvarande belopp finns tillgängliga även för 2020–2021. 

Sista dag att skicka in ansökan är den 12 september kl. 14.00.  

Inriktning 

Regeringen har gett Forte i uppdrag att fördela medel för att stimulera verksamhetsnära 

forskning om psykisk ohälsa. Uppdraget fokuserar på två områden: 

• Förebyggande av och tidiga insatser vid psykisk ohälsa 

• Samordnade insatser för personer med svår psykiatrisk problematik  

 

Behov finns att öka kunskapen om verksamma metoder för tidiga och förebyggande 

insatser för personer med psykisk ohälsa samt samverkande insatser för personer med 

svår psykiatrisk problematik. Forte utlyser därför medel för verksamhetsnära forskning 

inom dessa två områden, vilket innebär forskning i samverkan mellan akademin och 

aktörer inom till exempel primärvård, psykiatri, socialtjänst, beroendevård och 

civilsamhället. 

Forte vill också att samverkan med företrädare för relevanta professioner inom vård, 

omsorg, socialtjänst samt brukare och närstående finns med under såväl planering som 

genomförande av forskningen. 

Tidiga insatser mot psykisk ohälsa 

Med psykisk ohälsa menas här ångest och depression och vissa andra psykiska besvär av 

mindre allvarlig natur. Forskningen ska inriktas mot att utveckla och utvärdera metoder 

för förebyggande och tidiga insatser, eller forskning om hur evidensbaserade metoder kan 

implementeras i verksamheten. 

Förebyggande och tidiga insatser kan avse interventioner på grupp- och befolkningsnivå, 

exempelvis på arbetsplatser, i skolan eller riktat mot definierade målgrupper, exempelvis 

nyanlända. Det kan också avse individinriktade insatser såsom tidiga insatser i 

primärvården, i socialtjänsten eller i skolan, för exempelvis personer i tidigt skede av 

sjukskrivning, eller ungdomar i kontakt med elevhälsan. 
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Samordnade insatser för personer med svår psykiatrisk 
problematik 

Med svår psykiatrisk problematik avses exempelvis kroniska psykoser eller svår och 

långvarig depression. Med samordnande insatser menas gemensamma insatser mellan 

olika huvudmän såsom socialtjänst, psykiatri eller beroendevård. 

Forskningen ska inriktas mot att finna vägar att åstadkomma bättre och mer samordnade 

insatser för denna grupp, eller forskning om hur evidensbaserade metoder kan 

implementeras i verksamheten. Fokus ligger på samverkan mellan olika aktörer, och 

engagemang av brukare (patienter, anhöriga, professioner). 

Bidragsform 

Inom denna utlysning är det möjligt att ansöka om ett till tre års projektbidrag. Högst en 

ansökan per projektledare är tillåtet. Som nämnts ovan finns medel hittills tillgängliga 

enbart för 2019, varför Forte endast kan bevilja bidrag för ett år. Vi förutsätter dock 

fortsatt tilldelning av medel, varför projektet även kan planeras för en två- eller 

treårsperiod. Ny ansökan behöver inte göras för kommande år. 

! Observera att maxbeloppen nedan inkluderar indirekta kostnader.  

• Beloppsnivå: Maximalt 5 miljoner kr för treåriga projekt, maximalt 3 miljoner kr 

för tvååriga projekt och maximalt 1 miljon för ettåriga projekt. 

• Behörighet: Du är behörig att söka projektbidrag i den här utlysningen om du har 

avlagt doktorsexamen senast det datum då utlysningen stänger (12 september, 2019).  

Ansökningsprocessen 

Alla ansökningar skickas in via ansöknings- och granskningssystemet Prisma. 

Förutsättningar för att du ska kunna skicka in din ansökan: 

• Du måste skapa ett personligt konto i Prisma 

• Alla som ingår i ansökan som medverkande forskare måste skapa personliga konton i 

Prisma 

• CV- och publikationsuppgifter för huvudsökande och medverkande forskare måste 

lagras på respektive forskares personliga konto 

• Din medelsförvaltare måste ha ett organisationskonto i Prisma 

 

Ett villkor för att din ansökan ska beredas är att slutredogörelser för dina tidigare 

beviljade bidrag har skickats in. Detta gäller endast bidrag där tidpunkten för slutlig 

återrapportering har passerat. Vi tar hänsyn till eventuell tidigare beviljad förlängning av 

dispositionstiden och därmed senarelagt datum för återrapportering. 

För mer information om hur ansökan ska skrivas, se instruktioner på utlysningens 

webbsida.  

http://www.prisma.research.se/
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Beredning 

Ansökningarna bedöms av en beredningsgrupp bestående av internationella forskare och 

svenska allmänrepresentanter. Beslut om medel tas av Fortes styrelse. 

Eftersom ansökningarna kommer att bedömas av internationella experter bör de i sin 

helhet skrivas på engelska (undantaget de fält där det särskilt efterfrågas text på svenska). 

Om din ansökan skrivs på svenska riskeras bedömningens kvalitet. Forte tar inget ansvar 

för kvaliteten på eventuella översättningar.  

Fortes fasta bedömningskriterier 

Vetenskaplig kvalitet: 

• Syfte, frågeställningar, teorianknytning, bakgrund och projektets originalitet 

• Studiedesign, metoder för datainsamling och analys 

• Tvär- och/eller flervetenskaplig ansats 

• Genus- och mångfaldsperspektiv i forskningens innehåll 

Relevans: 

• Relevans i relation till samhällets behov, Fortes ansvarsområden och utlysningens 

inriktning 

• Samverkan med användare av forskningen i forskningsprocessen 

• Nyttiggörande och kommunikation av forskningsresultat 

Genomförbarhet: 

• Arbetsplanens kvalitet 

• Projektledarens och forskargruppens forskningskompetens 

• Redogörelse för eventuell tidigare egen forskning på området 

• Personal och budget som bedöms utifrån rimlighet 

Utlysningsspecifika bedömningskriterier 

Förutom ovannämnda bedömningskriterier kommer Forte i denna utlysning att prioritera 

enligt följande villkor: 

• Samverkan med företrädare för psykiatri, brukare, yrkesverksamma och andra 

aktörer i forskningsprocessen 

Riktlinjer för hur Forte hanterar ansökningar där delar av 
forskningen ska bedrivas utomlands 

• Forte ser positivt på internationell forskningssamverkan. Fortes ansvarsområden 

rymmer komplexa samhällsutmaningar där internationell forskningssamverkan kan 

ge viktiga bidrag. 

• Fortes bidrag kan användas för att finansiera forskning där vissa delar bedrivs i andra 

länder, men forskningen ska vara initierad och ledd från Sverige eller tydlig del i 

samarbetsforskning. 
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• Ansökningar som innehåller internationella samarbeten bedöms med samma 

kriterier som övriga forskningsansökningar i våra ordinarie beredningsgrupper. 

• I bedömningen av forskningsansökningar ska granskarna i Fortes beredningsgrupper 

bedöma om en eventuell utlandsdel i ett projekt tillför ett mervärde för projektet eller 

är en förutsättning för ett projekt med t.ex. global eller komparativ ansats. 

• Det är huvudsökandes ansvar att ta reda på hur den egna medelsförvaltaren ställer sig 

till att finansiera forskning där vissa delar bedrivs i andra länder och finna lämpliga 

former för hur samarbetet ska gå till i varje specifikt fall.  

• Det är medelsförvaltaren för bidraget, d.v.s. den huvudsökandes hemmainstitution i 

Sverige, som bestämmer och tar ansvar för att vid behov anställa utländsk personal 

eller betala för aktiviteter och tjänster som utförs i andra länder. 

Open access 

Resultat från Forte-finansierad forskning ska publiceras fritt tillgängligt (open access). 

Läs mer om Open Access. 

SweCRIS 

Forte överför information om beviljade bidrag till SweCRIS, en nationell databas över 

bidragsfinansierad forskning som inrättats på uppdrag av regeringen. Läs mer om 

SweCRIS. 

Tidsplan 

Utlysningen stänger 
 

12 september 2019 

Fortes styrelse fattar beslut om finansiering November 2019 
  
Projektstart 
 

1 december 2019 

 

 

http://forte.se/sok-finansiering/sa-funkar-det/open-access-och-swecris/
http://forte.se/sok-finansiering/sa-funkar-det/open-access-och-swecris/
http://forte.se/sok-finansiering/sa-funkar-det/open-access-och-swecris/



