
Fortes 10-åriga 
nationella program om 

psykisk hälsa



Vad är Forte?

• En av fyra statliga forskningsråd

• Finansierar forskning inom hälsa, 
arbetsliv och välfärd

• Myndighet under socialdepartementet

• Utgår från visionen om ett samhälle 
med god hälsa, hållbart arbetsliv och 
hög välfärd

• Styrs av en styrelse med fullt ansvar



Formas

VR

Nationella 
forsknings-

program

Forte

• Arbetsliv
• Välfärd
• NYTT: psykisk hälsa

• Klimat
• Livsmedel
• Samhällsbyggande
• NYTT: hav och vatten

• Antibiotika
• Migration
• NYTT: virus och pandemier
• NYTT: brottslighet och segregation
• NYTT: digitaliseringens samhälleliga 

konsekvenser



Övergripande mål för nationella 
forskningsprogrammen

• Skapa kraftfulla synergier mellan olika aktörer som kompletterar varandra vad gäller 
kunskap, kompetens och uppdrag

• Skapa förutsättningar för tvärvetenskaplig och tvärsektoriell samverkan

• Verka för aktiv och strategisk koordinering av forskningsfinansiering

• Verka som en plattform för pågående forskning

• Utgöra en länk till internationella forskningsprogram och förstärka det svenska 
deltagandet i de europeiska programmen

• Bidra till ökad forskningsanknytning av den högre utbildningen

• Bidra till jämställdhet

• Bidra till att öka forskningsresultatens genomslag i samhället i form av utveckling, 
kunskapsuppbyggnad, evidensbaserad politik och förvaltning



Fortes uppdrag i fo-prop 2020:

• Nationellt program om psykisk 

hälsa

• Prevention och folkhälsa

• Förstärkning av nationellt 

program om arbetslivsforskning

• Äldreforskning

Budgeterade medel för uppdragen

Satsning 2021 2022 2023 2024

Nationellt program om 
psykisk hälsa

0 35 60 60

Prevention och folkhälsa 15 15 30 30

Fri forskning 40 30 20 20

Förstärkning av 
nationellt program om 
arbetslivsforskning

20 20 40 40

Äldreforskning 30 30 30 30

Totalt 105 130 180 180



En strategisk 
forskningsagenda

I arbetet har vi genomfört tre hearingar 
samt en öppen konsultation på Fortes 
hemsida. 

Sammantaget har cirka 280 personer 
bidragit med sina expertkunskaper från 
civilsamhället, myndigheter, professioner 
inom vårdsektorn samt forskare.

Vår plan är att lansera agendan under 
hösten 2022



Första utlysningen

Programmets första utlysning stängde 5 
april. Vi fick in 153 ansökningar 

Utlysningens tema är: 

• Förekomst och fördelning gällande 
välbefinnande, psykiska besvär och 
psykiatriska tillstånd hos barn och unga

• Insatser för att främja barns och ungas 
välbefinnande

• Insatser för att förebygga psykiska 
besvär hos barn och unga

• Behandlande insatser för barn och unga 
med psykiatriska tillstånd



Nordforsk

Programmet kommer att bidra till en 
Nordforsk-utlysning som öppnar under 
tredje kvartalet 2022

Tema: Välfärd bland barn och unga i post -
pandemins Norden



Samverkan och 
lärande

Vi vill:

Samverka med relevanta myndigheter och 
civilsamhället

Främja internationella samarbeten

Skapa arenor och möten där forskare, 
professioner och andra aktörer kan 
diskutera forskningsresultat och 
samhällsutmaningar

Möjliggöra implementering och 
nyttiggörande av forskningresultat



Läs mer på webben

Nationellt program för forskning om psykisk hälsa – Forte

Lidija Kolouh, programansvarig
lidija.kolouh@forte.se

https://forte.se/om-forte/sarskilda-satsningar/psykisk-halsa/
mailto:lidija.kolouh@forte.se


Forte Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd

www.forte.se

Tack!


