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 fplhis@hkr.se

Förslag till studentprojekt

2020-08-25
Datum: .................................

Hur anhörigstödjare i kommunen uppmärksammar personer i sorg
1. Prel projektnamn:.......................................................................................................................

2. Lämplig uppsatsnivå: både grundläggande och avancerad nivå
3. Verksamhet och kontaktperson:

Ann-Christin Janlöv, bitr. professor omvårdnad, Eva-Lena Einberg, lektor i hälsa och
vårdvetenskap. Ingela Beck, bitr. professor i omvårdnad
4. I de fall studentprojektet är en del i ett större forskningsprojekt, ange övriga medarbetare i projeket:
Se ovan.

Är övriga projektdeltagre informerade om studentprojektet
Ja

5. Syfte och kort sammanfattning av projektet:
Syftet är att utforska hur anhörigstödjare i kommunen uppmärksammar och bemöter vuxna personer
som drabbats av sorg när en närstående avlidit.
Projektet är ett förberedande projekt i ett större forskningsprojekt med fokus att utforska vård- och
omsorgspersonals erfarenheter och uppfattningar om hur de uppmärksammar och bemöter vuxna
personer som drabbats av sorg när en närstående avlidit.

6. Kortfattad projektbeskrivning:

Att förlora en närstående genom död innebär att den som finns kvar drabbas av sorg. Smärtsam
förlust på grund av död är en naturlig del av livet och därmed anses även sorg som ett "naturligt"
fenomen att hantera. Samtidigt är förlust av en nära och kär person såsom partner eller barn också
en av de potentiellt mest stressfyllda händelserna i livet att anpassa sig till. Sorg innebär trots att det
är en naturlig reaktion en risk för både psykisk och fysisk ohälsa. Kommuner ska enligt SoL (SFS
2001:453) erbjuda stöd till personer som vårdar eller stödjer en person som är långvarigt sjuk, äldre
eller har funktionshinder. Stödet ser olika ut men kommunerna har ofta en eller två anhörigstödjare.
Sannolikt har anhörigstödjare erfarenhet av att möta personer i ordinärt boende som drabbats av
sorg och deras behov av stöd. Deras erfarenhet behöver sammanställas och förtydligas för att
efterhand kunna utveckla personcentrerat stöd.
Under hösten 2020 ska datainsamling genom fokusgruppsintervjuer alternativt individuella
intervjuer genomföras digitalt med x antal anhörigstödjare i preliminärt fyra kommuner (beroende
på antal/kommun).
Projektet är lämpligt som uppsats/självständigt arbete på grund/avancerad nivå.
7. Övrigt:

Forskarna i det större projektet kommer på olika sätt att vara behjälpliga och ge stöd i
genomförandet som t.ex. vid kontakter och datainsamling (och vara handledare och examinator).
Kontakta gärna projektledare Ann-Christin Janlöv för ytterligare information
044-2503908 / ann-christin.janlov@hkr.se
Ann-Christin Janlöv
Underskrift ........................................................................
Forskningsplattformen för Hälsa i Samverkan, Högskolan Kristianstad, 291 88 Kristianstad
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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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