Utdelade projektmedel 2016
Mottagare av studiestipendier på 10 000 kr och därutöver:
Estrid Rodhe
Annica Backman
Doktorand. Institutionen för omvårdnad, Umeå universitet.
Projektets titel: "Omvårdnadsledarskap och dess karaktäristika i relation till personcentrerad
vård, hälsa och livskvalitet inom särskilda boenden i Sverige".
Belopp: 15 000 kr

Florence Nightingale
Annika Bay
Universitetsadjunkt 50 %, Doktorand 50 %. Institutionen för omvårdnad. Umeå Universitet.
Projektets titel: "Hur hjälper man vuxna med medfödda hjärtfel att öka sin fysiska aktivitet?"
Belopp: 20 000 kr
Jenny Molin
Doktorand, Institutionen för omvårdnad, Umeå universitet.
Projektets titel: Protected engagement time in psychiatric inpatient care- a nursing
intervention project.
Belopp: 13 000 kr

Rakel Eklund
Doktorand, Ersta Sköndal Högskola.
Projektets titel: En familjecentrerad stödintervention av barnfamilj när en förälder vårdas
inom specialist hemsjukvård.
Belopp: 10 000 kr
Sara Haile
Doktorand. Specialistsjuksköterska, Södersjukhuset.
Projektets titel: "Personcentrerad och hälsofrämjande uppföljning efter kirurgi för patienter
med Claudicatio Intermittens".
Belopp: 20 000 kr

Råger Dahlberg
Leg Sjuksköterska, Falu lasarett.
Projektets titel: Erfarenheter och upplevelser av hypoglykemi hos vuxna med diabetes mellitus
- en kvalitativ intervjustudie.
Belopp: 10 000 kr
Hanna Gabrielsson
Adjunkt/Leg sjuksköterska. Ersta Sköndal Högskola/Rehab station Stockholm.
Projektets titel: Förutsättningar och villkor för vuxna personer med ryggmärgsbråck att vara
delaktiga i välfärdssamhället Sverige.
Belopp: 10 000 kr

Stiftelsesamfond för studiestipendier

Susanne Ahlstedt Karlsson
Kirurgsjuksköterska, Kirurgmottagningen SU/S.
Projektets titel: Personcentrerat stöd till kvinnor opererade för bröstcancer för att hantera
symtom och problem i samband med antihormonell terapi.
Belopp: 10 000 kr
Jenny Drott
Leg Sjuksköterska, Kirurgiska kliniken, US Linköping.
Projektets titel: Delaktighet i kirurgisk vård vid malign sjukdom; patient, anhörig och
personal perspektiv.
Belopp: 10 000 kr
Marie-Louise Karlsson
Leg sjuksköterska, reumatologmottagningen Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge.
Projektets titel: Utvärdering av rökavvänjningsprogram på reumatologisk mottagning.
Belopp: 19 000 kr
Ebba Danelius stiftelse
Katarina Karlsson
Universitetsadjunkt, högskolan i Borås. Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
Projektets titel: Powerless and afraid: What using restraint means to young children with
cancer during painful medical procedures.
Belopp: 13 000 kr

Pernilla Ny
Lektor. Högskolan Kristianstad.
Projektets titel: Kroppsbildsuppfattning bland ungdomar – en jämförande studie i europeiska
länder.
Belopp: 10 000 kr
Charlotte Angelhoff
Doktorand. Specialistsjuksköterska inom barn och ungdom. Barn- och ungdomssjukhuset,
Universitetssjukhuset, Linköping.
Projektets titel: "Kan kontinuerlig hud-mot-hudvård förbättra samspelet mellan föräldrar och
barn samt den biologiska utvecklingen av barnets stressystem?"
Belopp: 13 000 kr
Malin Rising Holmström, 1966. Universitetslektor, Mittuniversitetet.
Projektets titel: En kvalitativ multiperspektiv studie om skolsituationen för barn- och
ungdomar med diabetes typ 1.
Belopp: 64 000 kr
Ann-Marie Kassa
Doktorand. Barnkirurgi, Akademiska barnsjukhuset. Doktorand på institutionen Kvinnors och
barns hälsa, Uppsala universitet.
Projektets titel: Hälsorelaterad livskvalitet, funktion och upplevelse av vården för barn och
ungdomar med esofagusatresi, analatresi och VACTERL.
Belopp: 30 000 kr
Anna Stålberg
Doktorand. Mälardalens högskola.
Projektets titel: Enabling openings for participation for younger children (aged 3-5 years in
healthcare situations by the use of interactive technology.
Belopp: 18 000 kr
Carina Sjöberg
Doktorand. Specialistsjuksköterska anestesi. Hallands sjukhus Halmstad Operations och
intensivvårdskliniken/Högskolan Halmstad.
Projektets titel: "Miljöns betydelse vid procedursövning till barn med leukemi".
Belopp: 20 000 kr
Jenny Stern
Forskare, vik. Adjunkt. Uppsala universitet, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap.
Projektets titel: "Never too early: Evaluation of reproductive life plan-based counselling
among adolescents".
Belopp: 20 000 kr

Ulrica Cronés fond
Katarina Holmberg
Leg. Sjuksköterska. Specialistsjuksköterska Palliativ vård. Adjunkt i
specialistsjuksköterskeprogrammet inriktning Palliativ vård. Sjuksköterska Funktionsområde
Klinisk nutrition Karolinska Universitetssjukhuset, Sophiahemmets högskola,
specialistsjuksköterskeprogrammet Palliativ vård.
Projektets titel: Personcentrerat förhållningssätt för stärkt delaktighet, transition och
egenvårdsförmåga hos patienter som behandlats med allogen stamcellstransplantation.
Belopp: 8 000 kr
Margereth Björklund, 1950. Universitetslektor. Jönköping Universitet.
Mitt syfte med den nya forskningen är ”Att beskriva aktiviteter som skapar flow hos personer
med huvud- och halscancer”.
Belopp: 4 000 kr
Ulrika Östlund
Universitetslektor. Palliativt centrum för samskapad vård, Linnéuniversitet.
Projektets titel: Värdighetsbevarande vård i livets slutskede för personer som vårdas inom
allmän palliativ vård – Anpassning och implementering av ”the Dignity Care Intervention
(DCI).
Belopp: 18 000 kr
Ramona Schenell, 1978. Doktorand/Sjuksköterska. Hälso- och sjukvårdsenheten centrum,
ASIH avancerad sjukvård i hemmet, palliativ hemsjukvård.
Projektets titel: Att upprätthålla självbestämmande i palliativt skede på särskilt boende- en
modell för att främja personcentrerad palliativ vård för äldre.
Belopp: 10 000 kr.
Ulrika Östlund, 1963. Universitetslektor, Palliativt centrum för samkapad vård, Institutionen
för hälso- och vårdvetenskap. Linnéuniversitetet.
Projektets titel: Värdighetsbevarande vård i livets slutskede för personer som vårdas inom
allmän palliativ vård - anpassning och implementering av the Dignity Care Intervention
(DCI).
Belopp: 10 000 kr
Marléne Lindblad
Adjunkt, (50 % PhD student) Ersta Sköndal Högskola AB.
Projektets titel: Creating safe home-care for people with complex care needs: a systems safety
perspective.
Belopp: 10 000 kr

Alice Lindströms studiefond
Janeth Leksell
Lektor - Docent, högskolan Dalarna, Falun.
Projektets titel: Sjuksköterskestudenters kompetens i slutet av utbildningen – en jämförande
studie mellan självskattad och examinerad kompetens.
Belopp: 61 000 kr
Malin Axelsson
Universitetslektor i Vårdvetenskap. Malmö högskola, fakulteten för hälsa och samhälle,
Institutionen för vårdvetenskap.
Projektets titel: Betydelsen av personlighet för studenters beredskap för interprofessionellt
lärande.
Belopp: 50 000 kr
Elisabeth Carlson
Universitetslektor. Institutionen för vårdvetenskap, hälsa och samhälle, Malmö högskola.
Projektets titel: Further Development and Extension of the Project: Collaborative Learning in
the Global Classroom - Peer learning as an educational model in the undergraduate nursing
programme and Critical friends on the global arena collaborative doctoral seminars.
Belopp: 20 000 kr
Karin Jonsson
Doktorand Umeå universitet 80 %. Klinisk koppling till IVA NUS-Västerbottens läns
landsting 20 %. Umeå universitet samt Västerbottens läns landsting.
Projektets titel: Uppfattning, förståelse och förutseende - utvärdering av
situationsmedvetenhet hos multiprofessionella team i akutsjukvård.
Belopp: 50 000 kr
Tove Merete Godskesen
Lektor, Ersta Sköndal Bräcke högskola.
Ansöker om stipendium för Yrkesmässig handledning i vård och omsorg som ges vid
Göteborgs universitet.
Belopp: 13 000 kr
Taghrid Jassim
Universitetsadjunkt. Institutionen för Vårdvetenskap - Malmö högskola.
Projektets titel: Utmaningsbaserad handledning inom öppen hälso- och sjukvård med
integrering av kärnkompetenserna.
Belopp: 98 000 kr

