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WOMHER har inlett ett samarbete med Universitetet i Tübingen 
avseende forskarutbildning inom området kvinnors psykiska hälsa. 
Denna satsning har nu givits ekonomiskt stöd av det tyska
forskningsrådet. Denna ekonomiska satsning möjliggör ett intensivt
tysk-svenskt utbyte där en ny generation forskare kommer att utbildas
och som sätter Tübingen och Uppsala i framkant av forskning och
utbildning inom kvinnors psykiska hälsa.

K V I N N O R S  H Ä L S A I  F O K U S :

Under 2021 initierades det tvärvetenskapligt forskningssamarbetet ”Kvinnors psykiska
hälsa under de reproduktiva åren" mellan Uppsala universitets centrum för kvinnors
psykiska hälsa WOMHER och Eberhard Karls University Tübingen i Tyskland. 
Samarbetet syftar till att öka kunskap om kvinnors psykiska hälsa och att bättre förstå
sambanden mellan hormonella övergångsfaser (puberteten, graviditet och klimakteriet) 
och risken för psykisk ohälsa. Genom ökad kunskap om underliggande endokrina
mekanismer skapas förutsättningar att förebygga och behandla psykisk ohälsa hos
kvinnor i de reproduktiva åren. Samarbetet mellan Tübingen och Uppsala ger goda
förutsättningar att kombinera vetenskaplig expertis och klinisk erfarenhet, samarbeta över
discipliner, gemensamt samla in och analysera forskningsdata och samtidigt utbilda nya
generationer forskare.

För att ansöka om en femårig finansieringsperiod hölls en hearing med det tyska
forskningsrådet (Deutsche Forschungsgemeinschaft, DFG) i januari 2022, där ledningen
för Uppsala universitets vetenskapsområde för medicin och farmaci samt representanter
för WOMHER deltog. I maj 2022 meddelade det Tyska forskningsrådet att de kommer ge
ekonomiskt stöd under fem år till forskningssamarbetet ”Kvinnors psykiska hälsa under 
de reproduktiva åren" mellan Uppsala universitets centrum för kvinnors psykiska hälsa
WOMHER och Eberhard Karls University Tübingen i Tyskland. Under perioden för det 
ekonomiska stödet kommer Uppsala universitet att ta emot 12 doktorander från Tübingen 
som kommer att handledas av en svensk och en tysk forskare. 
För doktoranderna möjliggör detta en forskarutbildning i ett strukturerat forsknings- och
utbildningsprogram med hög kompetensnivå i en internationell forskarmiljö. Av 
samarbetet förväntas mycket framgångsrik vetenskaplig produktion och att
forskarutbildningsgruppen vid Tübingens universitet kommer att fungera som en viktig
internationell vetenskaplig samarbetsplattform för Uppsala och skapa starka band av
samarbete och vänskap mellan seniora och juniora forskare i båda länderna. Uppsala 
Universitet och WOMHER välkomnar doktorandernas vistelse och hoppas på att det 
kommer att vara berikande, inte bara för doktoranderna, utan även för Uppsala 
universitets övriga medarbetare.


