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 fanny.sundquist@hkr.se

Förslag till studentprojekt

19-09-19
Datum: .................................

Att samtala om känslomässiga och existentiella frågor vid livets slut.
1. Prel projektnamn:.......................................................................................................................

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

Ingela Beck, leg. sjuksköterska, lektor i omvårdnad, sjuksköterskeprogrammet HKR och
projektledare för projektet meningsfull bedömning av palliativa vårbehov.
4. I de fall studentprojektet är en del i ett större forskningsprojekt, ange övriga medarbetare i projeket:
Ulrika Olsson Möller, Kerstin Blomqvist m.fl.

Är övriga projektdeltagre informerade om studentprojektet
Ja

5. Syfte och kort sammanfattning av projektet:
Alternativ 1: Syftet är att beskriva vårdpersonals erfarenheter av framgångsfaktorer för att öppna
upp för samtal om känslomässiga och existentiella frågor när livet hotas av obotlig sjukdom.
Alternativ 2: Syftet är att beskriva patienters erfarenheter av att samtala om känslomässiga och
existentiella frågor när livet hotas av obotlig sjukdom och vad som bidrar till möjligheten att tala om
detta.

6. Kortfattad projektbeskrivning:

Projektet Meningsfull bedömning av palliativa behov har fokus på personer med obotlig sjukdom
vars liv är hotat och vårdpersonalens möjlighet att uppmärksamma deras behov för ökat
välbefinnande. Inom projektet används skattningsformuläret, IPOS, som ett samtalsverktyg för att
patienten ska få möjlighet att ge uttryck för sina problem och behov och tillsammans med
vårdpersonal planera vården samt att utvärdera den. Våra resultat från projektet visar att patienter
upplever samtalen välgörande. De beskriver att de får möjlighet att uttrycka sin situation, att vården
anpassas efter deras behov och att samtalen ger dem möjlighet att reflektera över sin situation och få
nya perspektiv. Preliminära resultat visar att vårdpersonalen upplever att dem förstår personens
situation och anpassar vårdåtgärder utifrån personens behov. Men det framkommer också att det är
en utmaning för en del vårdpersonal att öppna upp för samtal om känslomässiga frågor och att dem
uppfattar att en del patienter inte vill samtala om det som är svårt. Det är därför angeläget ställa
samman litteraturen om den kunskap som finns avseende faktorer som främjar och hindrar samtal
om känslomässiga och existentiella frågor vid livets slut och hur sådana samtal påverkar patienters
välbefinnande.
7. Övrigt:

Projektet är en del i det större projektet meningsfull bedömning av palliativa vårdbehov som
genomförs i samarbete mellan Högskolan Kristianstad och Palliativt utvecklingscentrum, Lund.
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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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