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Förslag till studentprojekt

Datum: .................................
1. Prel projektnamn:.......................................................................................................................

4. Syfte med projekt:

5. Kortfattad projektbeskrivning:

6. Övrigt:

2. Lämplig uppsatsnivå:

3. Verksamhet och kontaktperson:

Underskrift ........................................................................



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 2-
3 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?


	Datum: 2019
	1 Prel projektnamn: Meningsfull bedömning av palliativa behov 
	3 Verksamhet och kontaktperson: Palliativt Utvecklingscentrum och Högskolan Kristianstad, Ingela Beck 044-250 39 69
	4 Syfte och kort sammanfattning av projektet: Det övergripande syftet är att utvärdera införandet av och erfarenheten av att använda bedömningsinstrumentet IPOS inom specialiserad palliativ vård. Specifika syften är: 1) att utvärdera om framtagna implementeringsstrategier befrämjar meningsfull systematisk användning av IPOS .2) att kartlägga patienters behov, besvär och symtom över tid vid palliativ vård med IPOS. 
	5 Kortfattad projektbeskrivning: Att upptäcka och uppmärksamma patienters behov, symtom och besvär är väsentligt inom palliativ vård för att kunna öka livskvalitet för patienter och deras närstående. IPOS (Integrated patient care Outcome Scale) är ett frågeformulär med frågor om besvär, symtom och behov som tagits fram specifikt för att användas till patienter som har en livshotande sjukdom och/eller inom palliativ vård. IPOS är nyligen översatt och validerats för att kunna användas inom allmän och specialiserad palliativ vård i Sverige. Specialiserad palliativ vård i Region Skåne har valt att införa IPOS för att systematiskt bedöma patienters behov och för att följa upp vårdinsatser. IPOS används företrädesvis som underlag för ett samtal för att patienten ska ges möjlighet att berätta om sin situation. Det är inte okomplicerat att införa bedömningsinstrument i en verksamhet. Det krävs riktlinjer i hur de ska användas och praktisk träning för vårdpersonal i dess användning för att det ska blir meningsfullt för patienter, närstående och för personalen att systematiskt använda IPOS. Palliativt utvecklingscentrum har i samarbete med specialiserad palliativ vård i region Skåne implementerat IPOS inom specialiserad palliativ vård enligt framtagna implementeringsstrategier. Studier som är aktuella är dels en deltagande observationsstudie och dels en journalgranskningsstudie. 
	6 Övrigt: Inriktning och upplägg av studiedesign utvecklas tillsammans med studenten/erna. Kvantitativt material finns insamlat.
	Underskrift: Ingela Beck
	Dropdown1: [avancerad nivå (magister- eller masteruppsats)]


