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INTRODUKTION
Forskning vid Institutionen för vårdvetenskap bedrivs inom tre ämnesområden:
- vårdvetenskap
- vårdetik med livsåskådningsvetenskap
- hälsa och samhälle
Forskning i vårdvetenskap vid Ersta Sköndal högskola omfattar även Palliativt
forskningscentrum (PFC). Ett samarbetsavtal finns mellan institutionen och PFC vilket innebär
att lärare, doktorander och anställda forskare samverkar i utbildning på grund- och avancerad
nivå, i olika forskningsprojekt och i forskningsseminarier i vårdvetenskap. Sammantaget finns en
hög vetenskaplig och kritisk kompetens för att garantera kvaliteten i såväl utbildning som
forskning. Ett samverkansavtal för forskarstuderande finns med Karolinska Institutet,
Institutionen för Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, vilket främjar en stimulerande och
kreativ forskningsmiljö för doktoranderna. Från och med höstterminen 2015 kommer Ersta
Sköndal högskola att starta egen forskarutbildning inom forskarutbildningsområdet Människan i
välfärdssamhället.
VÅRDVETENSKAPLIG FORSKNING
Forskning inom vårdvetenskap har bedrivits i Sverige sedan 1970-talet. Den har vuxit fram ur en
humanistisk forskningstradition som inspirerat till frågor om människans villkor och hennes
sårbarhet i vård och omsorg. Den vårdvetenskapliga forskningen har synliggjort patienten som en
unik människa med särskilda behov och bidragit till en ökad förståelse för individens utsatthet i
vården. Detta har lett till förändringar i olika vårdverksamheters arbete. Den vårdvetenskapliga
forskningen har även understrukit betydelsen av att se patienten i hans eller hennes sammanhang
- familj, vänner och arbete - så att patienten inte bara blir betraktad som ett isolerat
ohälsoproblem.
Kvaliteten i relationen mellan vårdare och patient är central i vårdande. Flera
forskningsprojekt vid vår institution problematiserar denna relation. Patienters erfarenheter och
upplevelser av sjukdom, liksom även situationen för närstående, studeras för att nå kunskap om
vilka förutsättningar som lindrar ohälsa och skapar välbefinnande. Sammantaget vill vi med vår
forskning öka vårdorganisationers och vårdares lyhördhet för patienters erfarenheter, önskemål
och behov.
Forskningen i vårdvetenskap har i huvudsak tre inriktningar; personer med psykisk ohälsa
och närstående, vård av äldre och hälsa och samhälle. Projekt som inte ryms inom dessa
inriktningar presenteras under rubriken Övrig vårdvetenskaplig forskning. För forskning i
Vårdetik med livsåskådningsvetenskap samt Palliativ vård (PFC) hänvisas till separata
forskningsprogram.
Pågående forskningsprojekt i vårdvetenskap
Nedan följer en kortfattad beskrivning av olika aktuella vårdvetenskapliga forskningsprojekt.
Därefter följer en kort presentation av de projekt där seniora forskare medverkar som forskare
alternativt som huvud- eller bihandledare till doktorander inskrivna vid olika lärosäten och
som inte är anställda av Ersta Sköndal högskola.
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Personer med psykisk ohälsa och närstående

Hälsa och välbefinnande hos åldrande personer med psykisk funktionsnedsättning

I Sverige liksom övriga delar av västvärlden ökar andelen äldre i befolkningen. Idag saknas
kunskap om hur många äldre personer har en psykisk funktionsnedsättning som har sin grund i
en psykisk sjukdom.
Vanligtvis har psykiska funktionsnedsättningen sin grund i en psykossjukdom, vilken
debuterat långt innan personen uppnått 65 år ålder. Vi vet att ca 45000 personer under 65 år har
psykisk funktionsnedsättning och är i behov att kontinuerliga insatser från vård och omsorg i
form av sociala aktiviteter, hjälp med hushållsgöromål och fysiska aktiviteter. Kunskap saknas om
denna åldrande grupp som blir ålderspensionärer hur de hanterar sin vardag, upplever sin hälsa
och välbefinnande. Studiens övergripande problemområde är hälsa och välbefinnande hos
åldrande personer med psykisk funktionsnedsättning som blivit ålderspensionärer. Detta projekt
kommer att undersöka dessa personers omvårdnads behov efter fyllda 65 år samt belysa olika
aspekter av hälsa och välbefinnande med särskilt fokus på autonomi, delaktighet, fysiska och
sociala aktiviteter samt stöd och bemötande från professionella. Studiens övergripande syfte är att
undersöka omsorgsmötet mellan kommunal omsorgspersonal och åldrande personer med psykisk
funktionsnedsättning .
Projektet består av tre studier; intervjustudier med omsorgspersonal om deras erfarenheter av
att vårda personer med psykisk funktionsnedsättning samt biståndsbedömares erfarenheter av att
biståndsbedömma den aktuella gruppen; en tvärsnittsstudie med frågeformulär som undersöker
bemötandet från omsorgspersonal och omsorgsbehovet hos, åldrande personer med psykisk
funktionsnedsättning, utifrån den åldrande personens perspektiv; en intervjustudiemed personer
med psykisk funktionsnedsättning som ytterligare penetrera de fynden som framkommit vid
enkäten.
Projektledare:
Medarbetare:

Anette Erdner, lektor, Ersta Sköndal högskola
Jennifer Bullington, professor, Ersta Sköndal högskola
Agneta Cronqvist, lektor, Ersta Sköndal högskola
Marika Marusarz, lektor, Högskolan i Dalarna.

Föräldrar som förlorat en son eller dotter genom suicid

Föräldrar som har mist en son eller dotter genom suicid riskerar att utveckla psykisk ohälsa som
kan bli långvarig och till och med livshotande. Trots denna risk saknas kunskap om föräldrarnas
behov av professionell hjälp. Det övergripande syftet med vår forskning är att ta fram kunskap
som kan användas för att förbättra den professionella vården till suiciddrabbade föräldrar.
Vi skapade hypoteser, frågeformulär och ett etiskt protokoll för kontakt och
forskningsdeltagande i en kvalitativ förstudie som inkluderade 46 suiciddrabbade föräldrar.
Därefter omsattes informationen från förstudien i en populationsbaserad enkätstudie som
inkluderade föräldrar som förlorat ett barn (ålder 15 till 30 år) genom suicid under åren 2004 till
2007 och en matchad (1:2) kontrollgrupp av icke-förlustdrabbade föräldrar, samtliga identifierade
via populationsregister. Vi etablera kontakt med 1410 av 1423 föräldrar och 666 (73%)
förlustdrabbade och 377 (74%) icke-förlustdrabbade föräldrar returnerade nästan helt ifyllda
frågeformulär.
Vi fann att psykisk ohälsa relaterad till exempelvis nedstämdhet och ångest var omkring tre
till fyra gånger vanligare bland de förlustdrabbade föräldrarna i jämförelse med de ickeförlustdrabbade föräldrarna. Flera förlustdrabbade föräldrarna beskrev skuldkänslor över barnets
suicid (70%), att de trodde de hade kunnat förhindra självmordet (58%) och att de ständigt var
rädda för att förlora ytterligare en familjemedlem genom suicid (60%). Nästan alla (96%) ansåg
att sjukvården ska kontakta föräldrar som har förlorat ett barn i suicid för att erbjuda hjälp och
stöd. I nuläget undersöker vi om förekomsten av psykisk ohälsa skiljer sig mellan föräldrar som
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har sett respektive inte sett kroppen efter dödsfallet. Exempelvis fann vi att 96% av föräldrarna
som hade sett kroppen vid en formell visning inte ångrade att de hade gjort det och att de som
ångrade sig ofta beskrev brister i information och bemötande i samband med visningen. Att se
kroppen vid en formell visning var, i motsats till vår hypotes, inte associerat med lägre grad av
psykisk ohälsa två till fem år efter förlusten.
Projektledare:
Medarbetare:

Pernilla Omérov, lektor, Ersta Sköndal högskola
Ullakarin Nyberg, med.dr., Karolinska institutet
Bo Runesson, professor, Karolinska institutet
Gunnar Steineck, professor, Karolinska institutet

SPOC- suicidal patient observation chart

En patient som bedöms vara i riskzonen för att ta sitt liv under pågående slutenvård ordineras
ofta skärpt extravak. Detta innebär att en personal ständigt finns vid patientens sida för att
säkerställa att patienten inte skadar sig själv. I vårdprogram understryks vikten av att skapa en
bärande relation och att uppgiften ska utföras av erfaren personal med hög kompetens. Tyvärr
ser dock verkligheten ofta annorlunda ut. Inte sällan blir det personalen med lägst erfarenhet och
kompetens som sitter vid patientens sida och många personer som löser av varandra. Brist på
kontinuitet och kompetens kan leda till att viktiga observationer varken uppmärksammas,
rapporteras eller dokumenteras. Syftet med vår studie var att undersöka vilka observationer som
kan vara viktiga att observera och notera i samband med skärpt extravak vid vård av suicidnära
patient. Vi genomförde en Delphi studie som inkluderade kliniker med stor erfarenhet av
extravak, patienter och närstående med erfarenhet av extravak samt forskare inom området.
Konsensus uppnåddes kring 28 observationer och studien utmynnade i en vetenskaplig
publikation samt en observationslista för extravak av den suicidala patienten. Observationslistan
rekommenderas i Stockholms regionala vårdprogram för vård av suicidnära patienter och är
implementerad på bland annat Huddinge sjukhus och Norra Stockholms psykiatri. Den är även
översatt till flera språk. Nästa steg blir att utvärdera patienter och personals upplevelse av att
använda observationslistan.
Projektledare:
Medarbetare:

Pernilla Omérov, lektor, Ersta Sköndal högskola
Anna Björkdahl, med.dr., Karolinska institutet
Ullakarin Nyberg, med.dr., Karolinska institutet
Bo Runesson, professor, Karolinska institutet

Vård av äldre

Ensamhet hos äldre personer – en litteraturöversikt

Ensamhet hos äldre är ett område som studerats ingående av forskare från skilda discipliner. En
allmänt hållen uppfattning verkar vara att när man blir äldre så minskar det sociala nätverket,
hälsan försämras och man kan följaktligen känna sig ensam. Det förefaller som det är externa
faktorer som gör att de äldre känner ensamhet, inte inre existentiella faktorer. Ensamhet kanske
inte har att göra med endast de sociala faktorer som omger den äldre utan kanske även den äldres
förmåga att vara både med sig själv och med andra.
Projektet analyserar publicerade vetenskapliga studier av ensamhet hos äldre från olika discipliner.
Ett stort antal studier har funnits genom databassökningar och projektgruppen arbetar med
genomgång av dessa. Syftet med projektet är att studera de grundantaganden som finns i de
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förekommande studierna om ensamhet hos äldre för att avgränsa och tydliggöra ett metafält i
forskning om ensamhet hos äldre.
Projektledare:
Medarbetare:

Ingegerd Fagerberg, professor, Ersta Sköndal högskola
Jennifer Bullington, professor, Ersta Sköndal högskola
Agneta Cronqvist, lektor, Ersta Sköndal högskola
Vera Dahlkvist, Ersta Sköndal högskola
Gunilla Silfverberg, professor, Ersta Sköndal högskola

Hur makar som lever med en demenssjukdom, ur ett individuellt perspektiv betraktar
den part i relationen som har Alzheimers sjukdom

Upplevelsen av personlig identitet hos personer med demenssjukdom är beroende av hur andra
bemöter dem. Det är därför viktigt hur personer i deras närhet betraktar och behandlar dem. I
äktenskap medför demenssjukdom ofta genomgripande förändringar. Från att ha varit
jämbördiga parter, blir makarna istället vårdgivare respektive vårdtagare. Den vårdgivande
partnern upplever ofta stress och börda. Samtidigt vet man att parrelationen ofta fortsätter att
vara betydelsefull för makarna och kan utvecklas trots sjukdomen. Syftet med föreliggande
projekt är att beskriva hur makar ur ett individuellt perspektiv betraktar den part i relationen som
har Alzheimers sjukdom. Kvalitativa intervjuer med personer med mild och måttlig grad av
Alzheimers sjukdom och deras makar analyseras och jämförs. Resultatet förväntas bidra till
kunskap om hur upplevelsen av identitet kan främjas hos personer med demenssjukdom.
Projektansvarig:
Medarbetare:

Ragnhild Hedman, lektor, Ersta Sköndal högskola
Ingrid Hellström, docent, Ersta Sköndal högskola, Linköpings
universitet
Astrid Norberg, professor emerita, Ersta Sköndal högskola

Påverkan på Parrelationen vid Parkinsons sjukdom

Parkinsons sjukdom (PS) är progressiv neurodegenerativ sjukdom som medför icke reversibla
fysiska symtom och kognitiv svikt. Kombinationen av motoriska och icke-motoriska symtom vid
PS skapar en svår situation inte bara för patienten utan även för deras närstående och bidrar till
nedsatt livskvalitet, närståendes upplevelse av ökad belastning och ökade hälsorelaterade
kostnader men även ökar risken för en tidigarelagd sjukhemsplacering. Alltfler forskningsresultat
tyder på att parrelationens kvalitet kan predikera livskvalitet och anhörigas belastning men ännu
är forskningsresultaten begränsade.
Föreliggande projekts övergripande mål är att undersöka hur parrelationen över tid påverkas
när en i paret har PS och vilken effekt detta har på den hälsorelaterade livskvaliteten.
Projektet genomförs som en explorativ longitudinell enkät- och intervju studie. Totalt 50 par
kommer att följas under två år.
Förliggande projekt förväntas ge vetenskapliga belägg och kunskaper avseende olika
faktorers inverkan på parrelationen samt den adaptation till olika livsförändringar som sker över
tid. Denna kunskap är viktig ur ett socialt, sociologiskt och medicinskt perspektiv och skapar
förutsättningar för utveckling av olika typer av stödåtgärder, bättre omhändertagande och
därigenom öka patienters och närstående fysiska och psykiska välbefinnande.
Projektledare:
Medarbetare:

Michaela Karlstedt, doktorand, Ersta Sköndal högskola
Johan Lökk, professor, Karolinska Institutet, (huvudhandledare)
Dag Årsland, professor, Karolinska Institutet
Elisabeth Winnberg, docent, Ersta Sköndal Högskola
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Personalens erfarenheter av en utbildningsmodell-Silviahemmets Certifieringsmodell

För att vårda personer med demenssjukdom krävs många färdigheter hos vårdaren som till
exempel personliga egenskaper som värme, medmänsklighet, tålamod, problemlösningsförmåga
och humor. Det fodras teoretiska kunskaper i omvårdnad men även kunskaper om
demenssjukdomar och hur dessa yttrat sig hos en person som har en sådan diagnos.
Vårdpersonalen möter hela tiden nya problem och situationer som ska lösas. Demensvården
innebär ett kontinuerligt reflektionsarbete hos vårdpersonalen där en situation är inte den andra
lik och därför behöver lösas på sitt speciella sätt. Utifrån detta är det av betydelse att synliggöra
vårdpersonalens behov av kunskap och studera utbildningsmodellens effekt på personalens
kunskapsutveckling för att därigenom kunna synligöra värdet av ett helhetsperspektiv i vård och
omsorg om personer med demenssjukdom och deras närstående. Certifieringsmodell har tagits
fram av Stiftelsen Silviahemmet och stiftelsen har arbetat med utbildningsmodellen sedan år
2008. Utbildningsmodellen är arbetsplatsförlagd samt innefattar ett ledningssystem för fortsatt
kompetensutveckling genom återkommande kunskapskontroller över tid, är det av vetenskapligt
intresse att utvärdera effekt av utbildningsprocessen. Syftet med studien är att studera och skaffa
kunskap om hur en sammanhållen utbildningsmodell för personal på ett demensboende utvecklar
kunskap om demenssjukdomen. Ett ytterligare syfte är att studera på vilket sätt denna
utbildningsmodell förändrar vården av och livskvaliteten för de demenssjuka personerna på
boendet.
Projektledare:
Medarbetare:

Charlotte Prahl, adjunkt, Ersta Sköndal högskola
Ingegerd Fagerberg, professor, Ersta Sköndal högskola
Caroline Krook, lektor, Ersta Sköndal högskola

Vårdatmosfär i demensboende

Syftet med projektet är att studera olika aspekter av atmosfär vid ett demensboende som är känt
för sin goda atmosfär. Med atmosfär avses i detta projekt det klimat som präglar det dagliga livet
för de äldre som vistas på demensboendet, deras närstående och de professionella vårdarna.
Atmosfären inbegriper olika aspekter som den fysiska omgivningen, människors varande och
görande samt en organisatorisk filosofi för omvårdnaden. En intervjustudie planeras där insamlad
data kommer att analyseras med grounded theory metod för att skapa en kunskapsbas. Det
resultat som visar på god atmosfär ligger till grund för nästa steg – implementering på andra vårdoch omsorgsboenden som uttrycker en önskan att ändra ett rådande perspektiv som finns där.
Avsikten är att skapa möjligheter för ett förbättringsarbete där aspekter av positiv atmosfär
implementeras för att erbjuda äldre personer med demenssjukdom ett så bra liv som möjligt och
att personalen uttrycker arbetsglädje och engagemang.
Projektledare:
Medarbetare:

Mona Söderlund, lektor, Ersta Sköndal högskola
Ingegerd Fagerberg, professor, Ersta Sköndal högskola

Långtidsuppföljning av personer som genomgått genetisk anlagstestning för
Huntingtons sjukdom

Prediktiva (förutsägande) anlagstest för genetiska sjukdomar utvecklas alltmer. Huntingtons
sjukdom var den första ärftliga sjukdomen där prediktivt test kunde erbjudas personer som
riskerar att ha ärvt anlaget (50% risk om ena föräldern är sjuk). Huntingtons sjukdom debuterar
vanligen i 30-50-årsåldern och det prediktiva anlagstestet ger en möjlighet för riskpersoner att ta
reda på huruvida man har ärvt anlaget och därmed kommer att utveckla sjukdomen eller inte.
Syftet med föreliggande studie är att genom en kvalitativ ansats undersöka den upplevda
psykologiska påverkan som prediktivt test medfört och om testet har påverkat individens
psykosociala funktion, nära relationer, arbete, livsstil och värderingar. Datainsamlingen har skett
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genom semi-strukturerade intervjuer med 21 individer som inte är anlagsbärare och som
anlagstestat sig för minst 5 år sedan. Kvalitativ innehållsanalys utförs på det insamlade materialet.
Resultatet kommer att ge en bild över hur det prediktiva testet påverkar individen och dess familj.
Dessa data kommer att vara till hjälp för personer som överväger testning och för de
professionella team som vägleder dessa individer.
Projektledare:
Medarbetare:

Elisabeth Winnberg, docent, Ersta Sköndal högskola
Ulrika Winnberg, MS, Stockholms Universitet
Anette Hagberg, med dr, Uppsala universitet
TH Bui, med dr, Karolinska universitetssjukhuset

Närståendes behov av stöd vid Huntingtons sjukdom

Huntingtons sjukdom är en ärftlig neuropsykiatrisk sjukdom. Komplexiteten i sjukdomens natur
med tilltagande symtom av förändringar i beteende, kognition och motoriska symtom påverkar
de närstående både emotionellt, socialt och ekonomiskt. Syftet med studien är att beskriva
situationen och de problem som närstående (partners) till personer med Huntingtons sjukdom
har samt identifiera deras behov av stöd. Datainsamling på cirka 100 närstående i Sverige har
skett genom tre enkäter; (1) frågor som berör de närståendes problem och behov av stöd, (2)
Känslan Av Sammanhang (KASAM) samt Total Functional Capacity (TFC) som indikerar vilken
fas av sjukdomsförloppet den Huntingtonsjuke befinner sig i. Materialet kommer att analyseras
med kvantitativ ansats. Resultatet kommer att ligga till grund för fortsatt förbättringsarbete och
forskning inom vård och omsorg av familjer drabbade av Huntingtons sjukdom.
Projektledare:
Medarbetare:

Elisabeth Winnberg, docent, Ersta Sköndal högskola
Michaela Karlstedt, adjunkt, Ersta Sköndal högskola
Kristofer Årestedt, lektor, Palliativt Forskningscentrum

Hälsa och samhälle

Innebörder av handledning för personal i primärvården som möter patienter med
medicinskt oförklarliga symptom: en interventionsstudie

Nationell och internationell forskning visar ökande förekomst av patienter med psykosomatiskt
relaterade hälsoproblem i primärvården. Denna form av ohälsa är ofta bedömd som medicinskt
oförklarlig (MUS= medically unexplainable symptoms) vilket innebär att det inte finns någon
bakomliggande somatisk förklaring till symptomen. Patienten kan vara övertygad om att det är
något fel med deras kropp och har genomgått ett flertal behandlingar utan resultat. Detta
resulterar i en somatisk fixering då personens liv kretsar till slut kring att hitta en medicinsk
förklaring till lidandet. Forskningen visar att personal som möter dessa patienter inom
primärvården upplever dessa patienter som ”svåra” och ofta saknar kunskap om hur man bäst
bemöter och behandlar dessa patienter. De har således få behandlingsalternativ att erbjuda, vilket
resulterar i frustration hos både patienter och personalen.
För att möta ovanstående problematik kommer en intervention bestående av utbildning för
personalen att utvecklas. Handledningen utgår ifrån fenomenologisk psykosomatisk teoribildning
(Bullingtons teori) och består av undervisning och handledning under 8 månader. Övergripande
syfte är att utvärdera effekter av ett utbildningsprogram som riktar sig till personal inom
primärvården som möter och behandlar patienter med medicinskt oförklarliga symptom.
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Studien kommer ha en mixed-methods-design och förväntas pågå under 3 år. Personal på ca
5 primärvårdsmottagningar kommer att delta i studien. Utvärdering kommer att ske vid tre
tillfällen med både kvalitativ och kvantitativa metoder. En pilotstudie är pågående (2014) och
skall utvärderas vid slutet av året. Forskningsmedel har ansökts (VR) för projektet 2015 – 2017.
Projektledare:
Medarbetare:

Jennifer Bullington, professor, Ersta Sköndal högskola
Agneta Cronqvist, lektor, Ersta Sköndal högskola

Utveckling av ett mätinstrument avseende närståendes erfarenheter av bemötande och
utanförskap inom olika vårdområden

De senaste decennierna har situationen för närstående till personer med allvarlig sjukdom
och/eller funktionsnedsättning alltmer uppmärksammats. Närstående har i många fall en
betydande roll som informella vårdare till den drabbade personen och där samarbete med vård
och omsorgspersonal är betydelsefullt både för den drabbade som för dennes närstående. I syfte
att undersöka närståendes erfarenheter av kontakt med vårdpersonal har inom psykiatrisk vård
utifrån tidigare kvalitativ forskning och teoretiska förståelseramar utvecklats ett mätinstrument,
Family Involvement and Alienation Questionnaire (FIAQ). Instrumentets fokus är närståendes
upplevelse av vårdpersonalens bemötande och eventuell känsla av utanförskap gällande vården.
Instrumentet avser att söka svar på frågor om samband mellan hur bemötandet upplevs och
eventuell känsla av utanförskap, hur betydelsefullt bemötandet är för närstående och vilken
överensstämmelse som finns mellan hur betydelsefullt bemötande är och hur det faktiskt upplevs.
Syftet med projektet är att utveckla ytterligare aspekter som nuvarande konstruktion av
instrumentet inte omfattar, så som betydelsen av kontinuitet i bemötandet. Ett ytterligare syfte är
att anpassa mätinstrumentet till andra vårdområden än psykiatrisk vård, såsom äldrevård, palliativ
vård och vård av personer med komplicerad diabetes sjukdom.
Några tidigare mätinstrument med ovanstående fokus har inte identifierats. Instrumentet kan
vara av värde att använda i kliniskt förbättringsarbete för att identifiera närståendes behov och
erfarenheter av bemötande samt eventuell känsla av utanförskap gentemot vården. Instrumentet
har också ett värde i forskning för att undersöka samband mellan variabler och däri utveckla stöd
riktat till närstående.
Projektledare:
Medarbetare:

Mats Ewertzon, lektor, Ersta Sköndal högskola och Nationellt
kompetenscentrum anhöriga.
Birgitta Andershed, professor, Palliativt forskningscentrum, och Högskolan
i Gjövik.
Anette Henriksson, med dr.,Palliativt forskningscentrum
Janeth Leksell, docent, Högskolan Dalarna och Uppsala universitet
Maria Mattsson, med dr., Norra Stockholms psykiatri, Stockholms läns
landsting
Elisabeth Winnberg, docent, Ersta Sköndal högskola

Creating safe care in the private homes of people with complex care needs: A systems
safety perspective.

I Sverige liksom i övriga västvärlden bedrivs allt mer sjukvård i hemmen för personer med
komplexa vårdbehov. Förändringen innebär att avancerad vård och medicinsk teknik ska ske
på ett säkert sätt även i hem-miljö. Hur detta ska möjliggöras är ett outforskat område. För
att systematiskt förbättra säker vård i hemmen måste vi veta hur olika profe ssioner inom
hemsjsukvården upptäcker brister och hanterar komplexa situationer så att säker vård
skapas. Övergripande syfte med studierna är att utifrån ett systemperspektiv utforska
organisatoriska och professionella aspekter av kommunikation, kunskapsutveckling och
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beslutsfattande i multiprofesssionella team, som har betydelse för att skapa säker vård i
hemmet för personer med komplexa vårdbehov. Studierna genomförs vid tre olika enheter
som bedriver specialiserad vård i hemmet (ASIH) inom Stockholms län. Studierna har en
explorativ design med etnografisk metod och sker i iteraktiva cykler. Datainsamlingsmetoder
som används är observationer, ljudinspelningar, fokusgruppsintervjuer och individuella
intervjuer.
Projektledare:
Medarbetare:

Marléne Lindblad, doktorand, Ersta Sköndal högskola.
Mirjam Ekstedt, docent, KTH, samt Palliativt
Forskningscentrum (huvudhandledare).
Richard Cook, professor, KTH,.
Gunilla Johansson, lektor, Ersta Sköndal högskola.

Lärande i dödens närhet- Personcentrerad palliativ vård på vård- och omsorgsboende

Syftet med projektet är att studera om modellen De 6 S:n kan underlätta för personalen att
planera och ge sådan vård som underlättar för den enskilda personen att, utifrån sitt perspektiv,
leva den sista tiden så bra som möjligt. Metodmässigt används observationer, fältanteckningar,
journalgranskning samt samtal.
Projektledare:

Jane Österlind, lektor, Ersta Sköndal högskola

Övrig forskning

Urininkontinens hos kvinnor som behandlats för en gynekologisk cancersjukdom påverkan på dagligt liv och sexuell funktion Årligen diagnostiseras närmare 3000 kvinnor i

Sverige med en gynekologisk cancersjukdom. Behandlingen kan innebära en kombination av
kirurgi, strålbehandling och cytostatika och inverkar på många plan i kvinnans liv. Sjukdom och
behandling berör inte bara kroppsliga funktioner, utan även kvinnans fertilitet, sexualitet och kan
innebära en psykosocial påfrestning. Många kvinnor är unga vid diagnos och kan därför komma
att leva många år efter given behandling med kvarvarande symtom som inverkar på arbete,
vardagsliv och relationer. Trots det är sjukdomen omgärdad av tystnad, fördomar och tabun.
Närmare 800 kvinnor deltog en stor epidemiologisk studie om förekomst av fysiska symtom,
självskattad livskvalitet, inverkan på sexualitet och daglig funktion efter strålbehandling vid
gynekologisk cancer. Som kontrollpopulation tillfrågades samtidigt närmare 500 kvinnor ur
normalbefolkningen.
En tredjedel av kvinnorna, som strålbehandlats för en gynekologisk cancersjukdom rapporterade
läckage av urin. Att leva med läckage av urin påverkade i hög utsträckning dagligt liv och sexuell
funktion. Vid urinträngningar uppgav två tredjedelar av kvinnorna att de hade mindre än fem
minuter på sig att finna en toalett.

Projektledare:

Gail Dunberger, lektor, Ersta Sköndal högskola

Medarbetare:

Elisabeth Åvall-Lundqvist, professor, Linköpings Universitet,
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Att leva med långvarig ohälsa - en studie om att leva med och hantera avföringsläckage
efter cancerbehandling
Hälsa är vårdens och vårdandets övergripande mål. Att behandlas för en cancersjukdom kan
innebära en risk för oönskade sidoeffekter, som inverkar på vardagsliv och livskvalitet.
Gynekologisk cancer, anal- och rektalcancer förekommer hos såväl yngre som äldre personer.
Många av dessa personer kan komma att leva många år efter given behandling med kvarvarande
symtom. Tidigare forskning om kvinnor som strålbehandlats efter gynekologisk cancer visar att
många av dessa kvinnor lever med läckage av avföring vid trängningar men även läckage av
avföring utan förvarning, vilket inverkar starkt negativt på självskattad livskvalitet. Läckage av
avföring innebär ett lidande, omgärdat av tystnad, tabu och genans och kan innebära svårigheter
att ingå i sociala sammanhang, att knyta nära relationer och kan upplevas existentiellt laddat.
Syftet med denna studie är att belysa innebörden för kvinnor av att leva med och hantera läckage
av avföring, som uppstått i samband med strålbehandling mot bäckenområdet efter
cancersjukdom.
På ett övergripande plan syftar detta projekt att utveckla kunskaper om hur livsvillkoren ser
ut för kvinnor som lever med avföringsläckage och hur detta inverkar på upplevelser av hälsa och
livssituation. Genom att låta kvinnor berätta om sina upplevelser av hur det är att leva med ett
socialt handikappande och stigmatiserande fenomen och vilka existentiella frågor det väcker,
kan bidra till viktig kunskap. Denna kunskap kan öka förståelsen hos vårdgivare och kan
förbättra omvårdnaden av berörda patienter. Studien kan även bidra med ökad förståelse för
patientens utsatthet i vården samt att inte endast se patienten som ett isolerat ohälsoproblem.
Studien har en kvalitativ beskrivande och analyserande design. Datainsamling kommer att ske
utifrån intervjuer med 10-15 kvinnor, som tidigare erhållit strålbehandling vid Sahlgrenska
Universitetssjukhuset i Göteborg för en cancer i bäckenområdet och som lever med
avföringsläckage. Intervjuerna kommer att bandinspelas och skrivas ut ordagrant. Därefter
analyseras och tolkas texterna utifrån en fenomenologiskt hermeneutiskt inriktad ansats.
Projektledare:

Gail Dunberger, lektor, Ersta Sköndal högskola

Medarbetare:

Caroline Krook, lektor, Ersta Sköndal högskola
Ingegerd Fagerberg, professor, Ersta Sköndal högskola
Karin Bergmark, med dr, Jubileumskliniken, Sahlgrenska
Universitetssjukhuset

Studentledd mottagning på akademisk vårdcentral - sjuksköterskestudenters erfarenheter
Den kliniska lärandemiljön där sjuksköterskestuderande gör sina verksamhetsförlagda studier har
beskrivits inverka på integrationen av teori och praktik. Ersta Sköndal högskola tillsammans med
Stockholms läns landsting arbetar för att möjliggöra en studentledd mottagning i primärvården.
Vid Gustavsbergs Akademiskavårdcentral tillämpas verksamhets integrerat lärande (VIL), en
lärandemodell som tagits fram gemensamt av lärosätena för sjuksköterskeprogrammet i
Stockholmsområdet, tillsammans med Stockholms läns landsting. Modellen har utvecklats för att
uppnå en högre och jämnare kvalitet på verksamhetsförlagdutbildning (VFU). VIL grundar sig på
tre pedagogiska perspektiv; studentcentrerat, personcentrerat och interprofessionellt.
Föreliggande studie har VILs lärandemodell som en av utgångspunkterna men Ersta Sköndal
högskola tillämpar också problembaserat lärande (PBL) inom tre- och fyraåriga
sjuksköterskeprogrammet där även peer learning pedagogik inklusive daglig reflektion ingår och
därför blir också PBL en utgångspunkt i studien. Syftet med studien är att skaffa kunskap om den
studentdrivna mottagningsverksamheten har utvecklat sjuksköterskestuderandes
omvårdnadskunskaper och kunskaper om sin egen och andra professioners kunnande. Ett
ytterligare syfte är att studera på vilket sätt VIL och PBL har bidragit till kunskaper i lärandet.
Datainsamlingen kommer att pågå under ca 2år. Alla sjuksköterskestuderande från Ersta Sköndal
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högskola som gör sin VFU på Gustavsbergs vårdcentral kommer att tillfrågas om deltagande i
fokusgruppintervjuer under aktuell tidsperiod. Intervjumaterialet kommer att analyseras med
kvalitativ ansats. Resultatet kommer att ligga till grund för fortsatt förbättringsarbete och
forskning inom VFU.
Projektledare:

Birgitta Fläckman, lektor, Ersta Sköndal högskola

Medarbetare:

Ingegerd Fagerberg, professor, Ersta Sköndal högskola,
Marléne Lindblad, adjunkt, doktorand, Ersta Sköndal högskola,
Marina Nilsson, adjunkt, Ersta Sköndal högskola

Vad var det som hände? Sjuksköterskors och ledares upplevelser av verksamhets- och
organisationsförändringar vid en palliativ enhet.

Studien genomförs vid en palliativ enhet, där det under ett antal år, har skett flera verksamhetsoch organisationsförändringar. Forskning om hur sjuksköterskor, undersköterskor och deras
närmsta chefer (vårdenhetschefer) hanterar konsekvenserna av förändringar i verksamheten och
organisationen är begränsad. Eftersom det är krävande och komplicerat att arbeta inom palliativ
vård är risken vid sådana förändringar att vårdarnas sårbarhet ökar om inte de organisatoriska
förutsättningarna är tillräckliga.
Syftet med studien är att beskriva vårdenhetschefens, två biträdande vårdenhetschefers,
sjuksköterskors och undersköterskors upplevelser av förändrade förutsättningar i samband med
verksamhets- och organisationsförändringar vid en palliativ enhet. Ett ytterligare syfte är att
undersöka hur deltagarna i studien har hanterat de nya förutsättningarna och vilka strategier de
har använt sig av för att bevara kärnan (innehållet) i en god palliativ vård. Studien är en fallstudie
där tre olika metoder kommer att användas för datainsamling: ett frågeformulär bestående av
bakgrundsdata och öppna frågor, individuella intervjuer och dokument. Kvalitativ innehållsanalys
kommer att användas som analysmetod.
Projektledare:
Medarbetare:

Gunilla Johansson, lektor, Ersta Sköndal högskola
Birgitta Andershed, professor, Palliativt forskningscentrum, och Högskolen
i Gjövik

Den etiska komponenten i vårdenhetschefers ledarskap

Hälso- och sjukvård är en komplex och turbulent kontext där sjuksköterskor konfronteras med
svåra etiska situationer i sitt arbete och upplever moralisk stress. Det har framkommit att
sjuksköterskor samtidigt har höga ideal och förväntningar på att lyckas uppnå en god vårdkvalitet.
Studier visar att vårdenhetschefer som stödjer sjuksköterskor i omvårdnadsarbetet positivt
påverkar sjuksköterskornas förmåga att handla etiskt och att hantera situationer som skapar
moralisk stress. Studier visar även att ledarskapet kan vara ineffektivt med brist på
kommunikation i etiska frågeställningar och beslut samt en omedvetenhet hos ledarna om hur
medarbetarna uppfattar de etiska situationerna. Under senare år har begreppet etiskt klimat blivit
alltmer uppmärksammat och forskning har visat att det etiska klimatet påverkar sjuksköterskors
upplevelse av moralisk stress, personalomsättning, arbetstillfredsställelse, motivation,
engagemang i arbetet och även risker för patientsäkerhet.
Det övergripande syftet med projektet är att fördjupa förståelsen av vårdenhetschefers ledarskap
avseende den etiska kompetensen i deras ledarskap och relationen med sjuksköterskors
upplevelse av etiskt klimat. Mera precist att undersöka på vilket sätt vårdenhetschefer resonerar i
samband med de bedömningar och beslut de gör i det vardagliga ledarskapet d.v.s. vilka etiska
principer vårdavdelningschefer använder sig av. Detta projekt har en kvantitativ och kvalitativ
beskrivande och analyserande design och kommer att genomföras inom svensk hälso- och
sjukvård samt äldreomsorg. Datainsamling kommer att ske dels genom ett frågeformulär som
11 (24)

mäter det etiska klimatet inom en arbetsplats - Hospital Ethical Climate Survey (HECS) och dels
genom individuella intervjuer. Informanter är vårdenhetschefer och sjuksköterskor.
Projektledare:
Medarbetare:

Gunilla Johansson, lektor, Ersta Sköndal högskola
Lars Andersson, lektor, Ersta Sköndal högskola

Leda för forskning - En utbildningsinsats, skapad att ge avdelningschefer faktiska
möjligheter att genom olika verktyg kunna bidra till ökad forskningsanvändning hos
sjuksköterskor
Sjuksköterskor i kliniskt arbete behöver utveckla forskningsförankringen av vården för att
patienterna ska få en evidensbaserad, kvalitativ och säker vård. Trots att
sjuksköterskeutbildningen sedan 70-talet bedrivs som en akademisk utbildning, beskriver aktuell
forskning fortsatta svårigheter för nyutbildade sjuksköterskor vad gäller transition från skolans
värld till den kliniska verksamheten på flera områden. Ett av de områden som är svårt för
sjuksköterskor att hålla uppdaterat, gäller forskningsaktivitet och forskningsanvändning. När den
nyutexaminerade sjuksköterskan så småningom finner sig bekväm i sin nya yrkesroll har hen ofta
förändrat sin syn på vikten av att aktivt förhålla sig till forskning. Ledarskapet har visat sig vara en
faktor som kan påverka hur ”forskningsvänligt” klimatet på en avdelning är. Det övergripande
syftet med projektet är att undersöka om en utbildningsintervention riktad till avdelningschefer
kan påverka till ökad forskningsanvändning inom sjuksköterskekåren. I projektet, designat med
mixad metodansats, har vi för avsikt att undersöka om en kunskapsintervention bestående av en
utbildningsinsats byggd på eget val av vårdvetenskaplig teoretisk grund, med konkreta förslag och
idéer samlade i en verktygslåda, kan öka forskningsanvändningen.
Projektledare:
Medarbetare:

Malin Karlberg Traav, doktorand, Ersta Sköndal högskola
Mats Eriksson, docent, Örebro universitet och Vårdvetenskapligt
forskningscentrum, Universitetssjukhuset Örebro.
Agneta Cronqvist, lektor, Ersta Sköndal högskola,
Gunilla Johansson, lektor, Ersta Sköndal högskola,

Att leva med diabetes - en longitudinell studie av lärandeprocessen i det dagliga livet

Det är väl känt att en livslångs sjukdom som diabetes medför krav på den enskilde personen att
klara egenvård relaterat till sjukdomen i det dagliga livet på egen hand. För många personer
innebär det nya behov av kunskap och där en positiv lärandeprocess blir viktig. Vikten av att
personer med diabetes lär sig integrera konsekvenser av sjukdomen i den dagliga livsföringen för
att uppleva hälsa är väl beskrivet. Samtidigt som vi vet att många personer som lever med
diabetes upplever en tillvaro som kännetecknas av förlust och osäkerhet och där en
tillfredställande metabol kontroll uteblir. Vården försöker idag stötta personer med diabetes
genom patientutbildning där studier har visat att ett personcentrerat förhållningssätt genererar
positiva och bestående effekter på den metabol kontroll samt förbättrad egenvårdsförmåga. Trots
det praktiseras idag ofta ett pedagogiskt förhållningssätt som är formaliserat och styrs av rutiner
istället för att vara problem och behovsinriktat. Planerad studie förväntas öka kunskapen om hur
olika personers lärandeprocesser kan beskrivas över tid samt vilken innebörd ’triggande
situationer’ som personer med diabetes upplever i sin vardag har och deras betydelse för
lärandeprocessen. Denna kunskap bli viktig i förändringsarbetet när det gäller dagens
patientutbildningar. Huvudsyfte; Att över tid beskriva den process där personer med diabetes lär
sig leva med sjukdomen i sitt dagliga liv. Insamlad data i form av intervjuer med personer som
har diabetes över en treårsperiod kommer att analyseras med kvalitativa metoder.
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Projektledare:
Medarbetare:

Åsa Kneck, doktorand, Ersta Sköndal högskola
Ingegerd Fagerberg, professor, Ersta Sköndal högskola
(huvudhandledare)
Berit Lundman, professor emerita, Umeå universitet
Lars Eriksson, docent, Karolinska Institutet

Sjuksköterskestudenters uppfattningar om vård av döende patienter

Syftet med projektet är att studera sjuksköterskestudenters syn på döende och död. Målet är att
öka kunskapen om sjuksköterskestudenters uppfattningar om vård av döende patienter. Projektet
har en longitudinell design och var initialt ett samverkansprojekt med Göteborgs Universitet,
Skövde högskola, Karolinska Institutet samt Mittuniversitetet. Sofiahemmets högskola anslöt sig
till projektet, ett år efter projektstart. Metodmässigt används frågeformulär och individuella
intervjuer. Samtliga studenter som påbörjade sina studier till sjuksköterska hösten 2011 följdes
över tid från termin ett till dess att de avslutade sin utbildning våren 2014. Uppföljning med enkät
och intervju kommer att äga rum ett år efter avslutad utbildning.
Projektledare för Erstadelen:
Medarbetare:

Jane Österlind, lektor, Ersta Sköndal högskola
Charlotte Prahl, adjunkt, Ersta Sköndal högskola
Ingela Henoch, docent, Göteborgs universitet
Susann Strang, docent, Göteborgs universitet
Titti Melin- Johansson, lektor, Mittuniversitetet
Ingrid Berg, professor, Högskolan Skövde
Kristina Ek, lektor, Högskolan i Skövde
Maria Browall, lektor, Karolinska Institutet/ Högskolan i
Skövde
Carina Lundh- Hagelin, lektor, Sophiahemmets högskola

Projekt där forskare vid Ersta Sköndal högskola är verksamma som forskare eller
handledare för doktorander vid andra lärosäten

Tvärprofessionella etikronder som stöd för hantering av etiska problem i vården
Projektledare:
Medarbetare:

Anna Söderberg, lektor, Umeå universitet
Vera Dahlqvist, lektor, Ersta Sköndal högskola
Karin Zingmark, utvecklingsdirektör, Norrbottens läns landsting
Mikael Sandberg, professor, Umeå universitet
Catarina Fischer Grönlund, doktorand, Umeå universitet
Rose-Marie Isaksson, post-doc, Luleå tekniska högskola
Britt-Marie Välivaara, post-doc, Luleå tekniska högskola
Ulf Isaksson, post-doc, Umeå universitet

Lymfödembehandling vid sekundärt lymfödem - upplevelser av egenvårdsträning
Doktorand:

Helene Lindqvist, Karolinska Institutet

Handledare:

Gail Dunberger, lektor, Ersta Sköndal högskola
Anna Enblom, med dr, Linköpings Universitet
Karin Bergmark, med dr, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
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Den vårdande relationen i en akut sviktande livssituation – relationens förutsättningar
och utformning inom ambulanssjukvården samt patienters, närståendes och vårdares
perspektiv.
Doktorand:
Huvudhandledare:
Bihandledare:

Mats Holmberg, Karolinska Institutet
Ingegerd Fagerberg, professor, Ersta Sköndal högskola
Kerstin Forslund, lektor, Örebro universitet
Anna-Carin Wahlgren, lektor, Karolinska Institutet

Vård av äldre med Alzheimers sjukdom – att använda vårdhund
Doktorand:
Huvudhandledare:
Bihandledare:

Anna Swall, Sophiahemmet högskola
Ingegerd Fagerberg, professor, Ersta Sköndal högskola
Britt Ebbeskog, lektor, Karolinska Institutet
Carina Lundh Hagelin, lektor, Sophiahemmet högskola

Att vara bärare av ESBL (Extended Spectrum Beta-lactamases) producerande bakterier:
kunskap känslomässig påverkan och riskbedömning
Doktorand:
Huvudhandledare:
Bihandledare:

Susanne Wiklund, Karolinska Institutet
Åke Örtqvist, docent, Karolinska Institutet
Ingegerd Fagerberg, professor, Ersta Sköndal högskola
Kristina Broliden, professor, Karolinska Institutet
Ann Tammelin, överläkare, Stockholms läns landsting

Systematisk bedömning av smärta bland äldre i särskilt boende - en interventionsstudie
med fokus på den äldre samt vårdares och närståendes perspektiv
Projektledare:
Medarbetare:

Anna-Greta Mamhidir, lektor, Högskolan i Gävle.
Britt-Marie Sjölund, doktorand, ARC Institutionen för neurobiologi,
vårdvetenskap och samhälle, Karolinska InstitutetI, adjunkt, Högskolan i
Gävle.
Elisabeth Häggström, docent, Högskolan i Gävle
Maria Engström, docent, Högskolan i Gävle
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