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• Sygehus nivå
• Klinik nivå
• ”Brobyggande nivå” SUS/MAH

Klinik 



Sygehus nivå
Patientsikkerhed o kvalitet
• Sårvårdsnätverket (pressure ulcer prevention)
• Wann-Hansson C, Hagell P, Willman A. Risk factors and prevention among patients with hospital-acquired and 

pre-existing pressure ulcers in an acute care hospital. J of Clin Nurs, 2007, 17, 1718–1727

• Nutritionsnätverket (malnutrition)
• Westergren A, Wann-Hansson C, Bergh Börgdahl E, Sjölander j, Strömblad R, Klevsgård R. Axelsson C, 

Lindholm C, Ulander K. Malnutrition prevalence and precision in nutritional care differed in relation to hospital 
volume – a cross-sectional survey. Nutrition Journal, 2009, 8:20

• Fallskadenätverket (fall prevention)
• Stenberg M, Wann-Hansson. Health Care Professionals’ Attitudes and Compliance to Clinical Practice 

Guidelines to Prevent Falls and Fall Injuries. Worldviews on Evidence-based Nursing, 2011; 8(2):87–95.
Standardised care plan 
• Jakobsson J, Wann-Hansson C. Nurses' experiences of standardized care plans - A Questionnaire study (in 

manus)

Patientcentred care
• Jeppson M, Kinder S.  Sjuksköterskans patientnära tid och administrativa uppgifter – en observationsstudie 

(bachelor essay 2011) 

Vårdakademin



Klinik nivå

• ”Bollplank”-rådgivende
• Vejledning
• Foredragsholder
• Kliniskt arbete (sommartid)

• Representera klinikerna



Patientnära projekter pa 
karkirurgisk klinik



Evaluering av standardized care plan 
for carotid endarterectomy.

• Utvecklades 2007 
• Implementerades 2008
• Complience evaluerats 2008 och 2009
• Journal gennemgang (83 journaler)
• Spørgeskema till medarbetare (29 av 31 

svarade)
Svensson S, Olsson K, Wann-Hansson C. Development and implementation of a standardized care plan for carotid 

endarterectomy. (Submitted J of Vasc Nurs 2011)



Preventionssamtal för patienter 
med claudicatio

• Projekt 1 år
• Preventionssamtal erbjudas
• Riskfaktor inventering
• Motiverande samtal

• Erbjuda rökavvänjning, träning
• Monitorering av medicinering 
• Patienter följs upp efter 6 mån



Patienters erfaring av att opereras i 
lokalanestesi för carotisstenos

• 17 patienter intervjuats
• Innehållsanalys
• Påfrestningar (Smärta, andra obehag, tid)
• Kontrollförlust (Anestesissk, oro, 

kommunikation, inormation)
Ericsson A, Hult C, Wann-Hansson C. Patienters upplevelse av karotiskirurgi utförd under lokalanestesi 

(Master degree, 2011)



Evaluering av psykosociala konsekvenser 
av 

AAA screening

• Syftet är att studera de psykosociala 
konsekvenser som aortascreening innebär 
över tid för den enskilde individen samt 
identifiera ev prediktorer för negativa 
konsekvenser av screening.



IT baserad patient udannelse

• www.minhjartskola.se
• Samarbete med Teknik och samhälle
• Riskfaktormätning samt Quiz
• Utvärdering före och efter 6 månader

http://www.minhjartskola.se/
http://www.pfizer.se/


”Brobyggande nivå”

• Ämnen för Bachelor projekt
• Uddannelse (Evidence-based practice, 

kar- kirurgisk sygepleie)
• Malmö Högskola/Vårdakademin

• Forskningstrainee projektet



”Forskningstrainee projektet”

Ett samarbetsprojekt mellan Skånes 
Universitetssygehus SUS och Malmö 

högskola



Bakgrund

• Start 2002
• SUS mål att vara en lärande organisation
• Evidence based care
• Interagera med omgivande samfund



Mål

• Stigning av deltagarnas 
intresse för forskning

• Tillbud att följa aktuell 
forskning och utveckling

• Utveckla deltagarnas 
kompetens

• Stigning av kvaliteten i 
den kliniska 
verksamheten



Projektets design

• 20 % ledighet från ordinarie tjänst för att 
arbeta i projektet med oprethold lön

• Ca 1 dag/vecka i 6 mån 
• Den egna kliniken ersätts ekonomiskt

• SUS står för ekonomisk kompensation

• MAH står för vejledning, lokaler mm.



Innehåll

• Evidence based care grundkursus (3 dgr)
• Genomgång av litteratursökning
• Deltage i aktiviteter på MAH
• Deltage i forskningsprojekt
• Deltage i seminarium
• Deltage i udannelse
• Göra en egen litteraturöversikt/rapport
• Presentera eget arbete



Rapporter (totalt 17 st)

1. Rutiner har betydelse för nutritionsomhändertagandet hos inneliggande patienter
2. Preoperativ helkroppstvätt
3. Preoperativt nutritionsstatus betydelse för att förebygga postoperativa sårinfektioner
4. Riskfaktorer avseende malnutrition samt effekten av enteral nutrition hos patienter 

med cancer i huvud och halsregionen.
5. Lämpliga vårdrutiner för att stödja KOL patienter under en dyspne period.
6. Vilken träningsmetod är den mest effektiva för att öka gångsträckan hos patienter 

med claudicatio intermittens.
7. Rutiner vid anläggande av blodtomt fält vid operation på barns extremiteter.
8. Barntriage
9. Akut anestesiinduktion av patienter med aspirationsrisk
10. Betydelsen av preoperativ information inför colorektal kirurgi
11. Effekter av ett strukturerat sätt att mäta och behandla smärta och sedering hos 

intensivvårdspatienten.
12. Levercirros och nutrition
13. Psykosocial omvårdnad i det postoperativa förloppet efter colorectal cancerkirurgi.



Hittills har:

• 22 spl har ingått i projektet
• Utvecklingsprojekt på kliniken
• Master udannelse (11 spl)
• PhD student (3 spl)

• Lärare (3 spl)
• Publicerade artiklar (3 st)



Kunskapsspridning/knowledge 
translation

• initiera och leda utvecklingsarbetet av 
kunskapsspridningen 
http://www.vardalinstitutet.net/?q=sv

• marknadsföra Lärande Cirklar, 
handledarutbildning och tematiska rum

• ansvara för att uppdragsutbildningar 
genomförs

• initiera forskning om implementering och 
arbetsplatsnära lärande

http://www.vardalinstitutet.net/?q=sv
http://www.vardalinstitutet.net/PSUser/servlet/com.ausys.ps.web.user.servlet.PageServlet?nodeid=1192&pageversion=1
http://www.vardalinstitutet.net/PSUser/servlet/com.ausys.ps.web.user.servlet.PageServlet?nodeid=1192&pageversion=1




Tak for jeres opmærksomhed!
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