Fyll i blanketten, skriv ut och skriv under. Skicka därefter blanketten till: Forskningsplattformen för Hälsa i Samverkan,
Högskolan Kristianstad, 291 88 Kristianstad. Vid frågor vänligen kontakta therese.martinsson@hkr.se

Förslag till studentprojekt

2018-10-01
Datum: .................................

Delaktighet och ansvar - litteraturstudie
1. Prel projektnamn:.......................................................................................................................

2. Lämplig uppsatsnivå: grundnivå (kandidatuppsats)
3. Verksamhet och kontaktperson:

Albert Westergren, professor i omvårdnad, forskningschef forskningsplattformen för hälsa i
samverkan (har dock ej möjlighet att vara handledare/examinator, men diskuterar gärna idén)
4. I de fall studentprojektet är en del i ett större forskningsprojekt, ange övriga medarbetare i projeket:
Ej aktuellt

Är övriga projektdeltagre informerade om studentprojektet
Ja

5. Syfte och kort sammanfattning av projektet:
Alternativ 1: Syftet är att beskriva upplevelser av delaktighet och egenansvar utifrån patienters
perspektiv. Är delaktighet alltid positivt? Hur upplevs det när ansvar förskjuts från vården till
personer i beroendeställning? Hur upplevs det när man inte känner delaktighet? Hur förhåller sig
"delaktighet" till egenvård och egenmakt?
Alternativ 2: Liknande ovan, men utifrån personalens perspektiv.

6. Kortfattad projektbeskrivning:

Delaktighet beskrivs ofta som något eftersträvansvärt och positivt. Men, upplevs det alltid som
positivt? Genom ökad delaktighet stimuleras egenvård och egenmakt. Genom att problematisera
kring delaktighet och egenvård/egenmakt kan kunskap erhållas kring hur vi som sjuksköterskor kan
förhålla oss för att personer ska uppleva en tillfredsställande nivå av delaktighet. Förslagsvis
genomförs detta projekt som en litteraturstudie.

7. Övrigt:

Idén till denna litteraturstudie väcktes i samband med ett seminarium om "Makt" som hölls vid
Forskningsplattformen för Hälsa i Samverkan (28 sep 2018). Universitetslektor Jonas Ringström
(Högskolan Kristianstad) föreläste och diskuterade då hur makt förändrats genom tiderna.

Albert Westergren
Underskrift ........................................................................
Forskningsplattformen för Hälsa i Samverkan, Högskolan Kristianstad, 291 88 Kristianstad

1/2

Anvisningar
1. Vänligen fyll i preliminärt projektnamn.
2. Välj mellan grundnivå (kandidatuppsats), avancerad nivå (magister-, masteruppsats), både
grund- och avancerad nivå eller vet ej. Uppsatser på grundnivå skrivs normalt i grupper av 23 studenter medan uppsatser på avancerad nivå vanligen skrivs av en student. Beroende på
studietakt och program varierar tidsramarna. En kandidatuppsats på 15 hp på halvfart brukar
ta ett halvt år. Tänk på att lämna projektidéer i god tid så att studenterna har möjlighet
redan vid kursstart, eller helst innan, att välja ett av projekten från Idédatabanken.
3. Utse en kontaktperson som studenten/studenterna kan kontakta. Ange dess/deras
kontaktuppgifter. OBS! För att få extra tilldelning av handledningstid förutsätts att
samarbetet sker med en av Forskningsplattformens finansiärer (antingen en av kommunerna
i nordöstra Skåne och/eller Region Skåne).
4. Beskriv projektets syfte eller mål och om möjligt frågeställningar.
5. Vad ska utvärderas och på vilket sätt planeras detta att ske?
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