Felles forskningsstrategi for Nasjonalt kompetansesenternettverk for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri (SIFER)
2021-2026
Mål:
«SIFER skal være ledende på forskning innen fagfeltene sikkerhets-, fengsels- og
rettspsykiatri»
Visjon for forskningen i SIFER:
«Forskning og innovasjon i SIFER bidrar til trygge og gode helsetjenester og evidensbasert
praksis innen sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri.»
Felles forskningsstrategi:
«Kompetansesentrene vil samarbeide om forskning som bidrar til trygge og gode
helsetjenester og evidensbasert praksis innen fagfeltene sikkerhets-, fengsels- og
rettspsykiatri. Dette betyr at SIFER skal tilstrebe å øke nasjonalt og internasjonalt
forskningssamarbeid, styrke kvalitet, innovasjon og relevans i forskningen, samt øke
eksternfinansiering av forskningsprosjekter.
Måleindikatorer:
- nasjonalt forskningssamarbeid
Evaluering: antall forskningsprosjekt med nasjonalt samarbeid i Sifer nettverket,
antall søknader og tilslag på finansiering, antall forskningsprosjekter,
publiseringssamarbeid med universitets- og høyskolesektoren, helsetjenester på
kommunalt nivå, spesialisthelsetjenester innen psykisk helsevern, rus eller somatikk,
eller kriminalomsorgen.
-

internasjonalt forskningssamarbeid
Evaluering: antall søknader og tilslag på finansiering, antall forskningsprosjekter og
publiseringssamarbeid med internasjonale forskningsmiljø.

-

kvalitet i forskningen
Evaluering: antall publikasjoner i anerkjente tidsskrift og siteringer innen de tre
fagfeltene. Andre evalueringspunkt er antall og kvalitet i prosjektskisser med
kvalitetsvurdering og tilbakemelding fra SIFER forskningsutvalg (FU).

-

relevans av forskningen
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Evaluering: fokus i prosjektskisser med kvalitetsvurdering og tilbakemelding fra FU,
siteringer i offentlige utredninger, representasjon i offentlige utvalg, eller påvirkning
av beslutninger på HF og RHF-nivå.
-

innovasjon i klinisk praksis ved å forske på implementering av nye utrednings- og
behandlingsmetoder og tilnærminger.
Evaluering: antall nye implementeringsstudier av utrednings- og behandlingsmetoder.

-

eksternfinansiering
Evaluering: antall søknader og tilslag på finansiering fra for eksempel RHFer, NFR, EUmidler og stiftelser.

For en reliabel evaluering bør punktene vurderes innenfor 3-års sykluser i tillegg til årlige
rapporter.
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