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Tilldelade forsknings- och utvecklingsanslag
För att stimulera till kreativitet och utveckling av hälso- och sjukvården i Södra Älvsborg har
anställda varje termin möjlighet att söka FoU-rådsmedel. Primärvårdens FoU-enhet i Södra
Älvsborg är anslagsgivarkansli. De arbeten som tilldelas anslag ges förutsättningar i främst avsatt
tid för forskning och utveckling som kan leda till bättre vård. Beslut om vilka satsningar som görs
för höstterminens anslag har nu tagits i FoU-rådet Södra Älvsborg.

Följade arbeten tilldelas medel:
1. Spirometri och konditionstestseffekter på rökarens livskvalitet, Solbrith
Wachsmann, Vårdcentralen Ängabo.
2. Optimerad handläggning av pseudocystor i pankreas, Riadh Sadik, Alingsås Lasarett.
3. Hur upplever personer i 70-årsåldern sin hälsa fysiskt och psykisk, när de har varit inblandade i
en vägtrafikolycka med bil? Anne-Marie Basebo-Gustafsson, Vårdcentralen Herrljunga.
4. Äldre som vårdar äldre: en litteraturöversikt, Therese, Mybeck, Centrala Arbetsterapin och
Sjukgymnastiken, Södra Älvsborgs sjukhus, Borås.
5. Skall äldre patienter med förmaksflimmer erbjudas sjukgymnastledd fysisk träning i grupp eller
går det lika bra att förskriva ett FaR®? Maria Borland, NärRehab Alingsås.
6. Vilka patienter i psykiatrisk öppenvård har bäst effekt av basal kroppskännedomsbehandling i
grupp? Hedvig Kjellin, Psykiatriska sjukgymnastiken Björkängen.
7. Kontinuerlig blodsockermätning vid diabetes typ 1 - en intervjustudie, Ohlin Pernilla,
Centraloperation, Södra Älvsborgs sjukhus, Borås.
8. Retrospektiv studie med klinisk uppföljning, på upp till 10 år, av tandstödda brokonstruktioner på
minst 5 led, Jenny Petersson, Specialistkliniken för oral protetik, Borås.
9. Genderperspektiv på vårdhänvisning vid kontakt med 1177 på grund av bröstsmärta, Ulrika
Sjölin, Sjukvårdsrådgivningen.
10. I väntans tid – kvinnors upplevelse av hälsa under graviditet, Åsa Larsson,
Barnmorskemottagningen i Mark.
11. I vilken utsträckning förskrivs antibiotika till individer på äldreboenden och vilka faktorer
samvarierar med denna förskrivning? Pär-Daniel Sundvall, Vårdcentralen Sandared.
12. Vad fick jag egentligen för besked? En studie om uppfattad vårdkvalitet och vad patienten
minns av sitt besök på akutmottagningen, Eva-Lena Johansson, Akutmottagningen, Alingsås
Lasarett.
13. Samordnad vårdplanering på sjukhus efter höftfraktur. Prevalens och jämförelse mellan män
och kvinnor, Maria Oskarsson, VPL-enheten, Alingsås lasarett.
14. Riskfaktorer för de olika svårighetesgraderna av Cerebral Pares: en populationsbaserad
fallkontrollstudie, Kristina Ahlin, Vårdcentralen Horred.
15. Morfologiska och kemiska aspekter på primära tänders emalj från underburna barn födda
1999-2002 i Göteborg, Marianne Rythén, Pedodontikliniken, Borås.
16. Livstilsfaktorers prognostiska värde för funktion hos kvinnor med långvarig ländryggssmärta
inom primärvård. Prospektiv longitudinell studie, Lena Nordeman, FoU Primärvård, FoU-enheten
Södra Älvsborg.

17. Kan basal teambaserad demensutredning i primärvården leda till bättre vård, stöd och
hälsorelaterad livskvalitet hos vårdande anhöriga av patienter med demens, Lena Rindner,
Distriktssköterskemottagningen, Vårdcentralen Skene.

Om FoU-rådet Södra Älvsborg:
FoU-rådet är ett samarbete mellan Hälso- och sjukvårdskansli, Primärvård, Folktandvård, Södra Älvsborgs Sjukhus
och Alingsås lasarett. Behöriga att tilldelas anslag är anställda inom hälso- och sjukvård i Södra Älvsborg eller de
vårdgivare som har avtal med Hälso- och sjukvårdskansliet Borås. Mer information om anslagen finner du på FoUrådet Södra Älvsborgs hemsida: www.researchweb.org/is/alvsborg. Samlingsinformation om Västra
Götalandsregionens anslag till forskning med inriktning mot hälso- och sjukvård återfinns här:
www.vgregion.se/fouanslagvgr.
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