
Medicinstuderende søges til forskningsårs-semester ved Center For Evidensbaseret Psykiatri 
(CEBP) 
 
Vi søger to medicinstuderende, der kan tilknyttes vores Center For Evidensbaseret Psykiatri 
(CEBP, Psykiatrisk Forskningsenhed, Region Sjælland (www.regionsjaelland.dk/cebp), fra 4. 
januar 2021 til og med 30. Juni 2021. (evt længere, hvis det ønskes).  
 
I maj i år udgav vi fra Psykiatrisk Forskningsenhed et stort Cochrane review; Psychological 
therapies for people with borderline personality disorder (Storebø et al. 2020), hvor vi fandt en 
positiv effekt af alle former for psykoterapi til patienter med borderline personlighedsforstyrrelse 
(BPD). Det review fungerer som et ’første skridt’ i det studie vi nu skal i gang med. Det nuværende 
studie er et naturligt næste trin i processen hvor vi ønsker at se på, hvilke specifikke 
psykoterapeutiske behandlingsformer, der passer til specifikke individuelle og kliniske 
karakteristika hos den diagnosticerede. Vi skal her anvende en metode som inddrager individual 
participant data (IPD). Dette er en metode som er anset for at være ’golden standard’ indenfor 
reviews og har mange analytiske fordele, da metoden baseres på at indsamle rå-data fra alle 
inkluderede studier, hvormed det giver mulighed for at skabe et stort og veldefineret datasæt og 
undersøge outcomes i subgrupper. Fra det i år publicerede cochrane review har vi information om 
’den gennemsnitlige patient’, men da patientgruppen med BPD er heterogen, ønsker vi med dette 
nye studie (IPD-BPD projektet), at undersøge om specifikke patientkarakteristika kan være med til, 
at sige noget om, hvilken type af psykoterapi, som er mest effektiv for den enkelte patient.  
 
Denne form for analyse er krævende både i forhold til ressourcer og tid, men kan bidrage med 
essentiel viden som skal bruges af sundhedspersonale til patienter BPD, når der skal træffes valg 
om behandling med psykoterapi. Vi ønsker at skabe en vejledning om behandlingsvalg, som kan 
bruges i processen når Sundhedsstyrelsen og internationale guidelines skal opdatere deres 
anbefalinger om behandling af patienter med borderline personlighedsforstyrrelse.   
 
Studiets tidsestimat er sat til 4 år og projektet har nationale såvel som internationale 
samarbejdspartnere, herunder det europæiske og det internationale selskab for forskning i 
personlighedsforstyrrelser (ESSPD og ISSPD).   
 
Du vil i samarbejde med andre forskere arbejde med at opdatere den omfattende litteratursøgning 
fra vores tidligere cochrane review, til brug i det nye studie. Du vil ligeledes deltage i det 
opbyggende arbejde med IPD databasen i forhold til håndtering og omkodning af rå-data.  
 
Selve arbejdet er fuldtid og du bliver tilknyttet Psykiatrisk Forskningsenhed, Psykiatrisygehuset i 
Slagelse, som bl.a. tilbyder et spændende tværfagligt forskningsmiljø med flere postdoc, 
seniorforskere og ph.d.-studerende, forskningsbibliotek og bibliotekar under ledelse af professor 
ved Institut for Klinisk Medicin, KU, ledende overlæge Erik Simonsen. 
 
Forskningserfaring er ikke et krav, men vi forventer, at du er struktureret, har gode 
engelskkundskaber, mod på at anvende statistisk software og trives i et tæt samarbejde med andre 
forskere. Du vil få en grundig introduktion og oplæring i arbejdet.   
 
Finansiering: Aflønning er 10.000/måned  
Ansættelse er betinget af modtagelse af fondspenge.  
 
Yderligere oplysninger kan fås hos seniorforsker og professor Ole Jakob Storebø 
ojst@regionsjaelland.dk, tlf. 24965917 
 
Ansøgningsfrist fredag den 16. oktober 2020 
 



Opstart 4. januar 2021 eller snarest derefter.  
 
Ansøgning inkl. CV sendes til ojst@regionsjaelland.dk 
 


