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För att kunna erbjuda psykiatri av högsta kvalitet ser PRIMA att en satsning på forsk-
ning är helt avgörande. Det är genom forskning vi kan utveckla och utvärdera befintliga 
behandlingsmetoder och därmed göra skillnad för våra patienter.  Forskningen är även 
nödvändig för att få fram nya verksamma och effektiva metoder för optimal diagnostik, 
utredning, behandling och uppföljning. All forskning som knyts till PRIMA syftar helt  
enkelt till att förbättra det kliniska omhändertagandet av patienten.

Forskningen är PRIMAs bas

PRIMA har ett nära samarbete med Karo-
linska Institutet och har även ett etable-
rat internationellt nätverk med framstå-
ende utländska psykiatriska kliniker. För 
närvarande pågår ett forskningsprojekt 
med kartläggning av genetiska faktorer 
som orsak till autismspektrumtillstånd, 
där PRIMA är involverat. 

Detta projekt drivs av MaiBritt Giaco-
bini genom Institutionen för Molekylär 
Medicin och Kirurgi på Karolinska Insti-
tutet. Andra forskningsprojekt innefattar 
forskning kring tidiga markörer vid au-
tism (Martina Barnevik Olsson), suicid-
markörer vid schizofreni (Eric Olsson), 
PET-studier vid schizofreni (Karin Collste 
Aler) och forskning kring psykosoma-
tik (Anders Lundin). Därutöver deltar 
PRIMA i flera läkemedelsprövningar.
 

PRIMA EVIDENSRÅD
För att säkerställa att PRIMAs verksam-
het alltid befinner sig i frontlinjen när 
det gäller evidensbaserade behandlings-
metoder och för att den egna verksam-
heten kontinuerligt ska utvärderas och 
utvecklas med bas i forskningen finns 
PRIMA Evidensråd. PRIMA Evidens-
råd har bildats i syfte att utveckla och 
implementera kvalitetssäkrad vård, 
forskning och utbildning inom barn- och 
vuxenpsykiatri. Genom Evidensrådet 
får PRIMA stöd att ständigt bevaka och 
utvärdera nya behandlingsresultat. 

Evidensrådet följer PRIMAs verksam-
het och har till uppgift att kritiskt sam-
manställa och utvärdera verksamheten 
från ett forsknings-, utbildnings- och 
evidensbaserat perspektiv. Evidensrådet 
utgör därmed en brygga mellan PRIMAs 
kliniska verksamhet och PRIMAs styrelse 
i form av en Senior Advisory Board.

EVIDENSRÅDET UTGÖRS AV: 
Christer Allgulander, docent och 
universitetslektor i allmän psykiatri vid 
Karolinska Institutet, adjungerad docent 
vid Washington University School of 
Medicine i St. Louis Missouri. 

Elias Arnér, professor i biokemi, särskilt 
selenbiokemi, och chef för avdelningen 
för biokemi, MBB, Karolinska Institutet, 
tidigare dekanus för forskarutbildning 
vid Karolinska Institutet (ordförande i 
Evidensrådet).

Sven Bölte, professor i barn- och ung-
domspsykiatrisk vetenskap vid Karo-
linska Institutet (KI), föreståndare för 
Centre of Neurodevelopmental Disorders 
på KI sedan april 2010 och klinisk psy-
kolog vid BUP divisionen Stockholm. 

MaiBritt Giacobini, forskningsansvarig och enhets-
chef PRIMA Götgatan.
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vid institutionen för molekylär medicin 
och kirurgi, Karolinska Institutet.
 
FYRA NYA FORSKNINGSANSLAG
Under 2010 beslutade PRIMA att göra 
en stor satsning på forskning genom 
att utlysa fyra forskningsanslag inom 
psykiatrisk forskning om 1 miljon kronor 
vardera uppdelat på fyra år. Syftet är 
att stödja högkvalitativ forskning eller 
forskarutbildning bedriven av kliniskt 
aktiva personer. Evidensrådet bereder 
ansökningarna varefter PRIMAs styrelse 
beslutar om tilldelning.

PRIMAs forskningsansvariga MaiBritt 
Giacobini ser satsningen på forskning 
som central för PRIMAs hela verksamhet.

 ”Vi har utvecklat PRIMA-modellen 
som säkerställer att patienten verkligen 
är i fokus och att högkvalitativ psykia-
trisk vård alltid erbjuds i rätt tid. För att 
kunna göra detta krävs att verksamheten 
är starkt förankrad i forskning. Det är 
detta som gjort PRIMA till förebilden 
inom psykiatrisk specialistvård.” 

Pia Enebrink, leg psykolog/leg psyko-
terapeut med Kognitiv Beteendeterapeu-
tisk (KBT)inriktning, utbildad i Uppsala. 
Disputerade 2005 vid Karolinska Insti-
tutet på en avhandling om barn med 
antisocialt beteende.  

Torkel Klingberg, professor i kognitiv 
neurovetenskap vid Karolinska Institutet, 
forskar kring hjärnans utveckling och 
formbarhet samt effekter av kognitiv 
träning.

Niklas Långström, professor i psykiatrisk 
epidemiologi med särskild inriktning 
mot utvecklingspsykiatri och våld vid 
institutionen för medicinsk epidemiologi 
och biostatistik, Karolinska Institutet.

Leif Lindström, professor em., konsultö-
verläkare vid Psykos- och Rehab-kliniken 
vid Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Anna Wedell, professor i medicinsk 
genetik, särskilt endokrina sjukdomar 


