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 2015-12-21  Dnr: 4-3084/2015 

Med hänvisning till Forskarskolan i vårdvetenskaps utlysning, dnr 4-3084/2014, har Styrelsen för 

forskarutbildning beslutat om att nedanstående 15 högst rankade projekt skall erhålla delfinansiering 

av utbildning på forskarnivå (doktorand i forskningsprojekt) för antagning till höstterminen 2016.  
 

Projekt 

nr. 

Huvudsökande Projekttitel  Institution 

 

Nr 1.  

 
 

Skillgate Eva 
 

Eva.skillgate@ki.se 

 

Dnr:2-135/2016 

 
Funktionsnedsättande långvarig nacksmärta 
– förlopp samt effekt och 
kostnadseffektivitet av massagebehandling 
och/eller fysisk träning – en randomiserad 
kontrollerad studie. 
 

 
Institutet för 
miljömedicin  

Nr 2.  

Alexanderson 

Kristina 

 

Kristina.alexanderson@ki.se 

 

Dnr:2-136/2016  

 
Sjukvårdspersonals bemötande av kvinnor 
med bröstcancer gällande deras (återgång) i 
arbete: en interventionsstudie. 
 

 
Institutionen för 
klinisk 
neurovetenskap 

Nr 3.  

Lindqvist Olav 
 

Olav.lindqvist@ki.se 

 

Dnr: 2-138/2016 

 
Swe-ACP: strukturerade samtal om 
värderingar och preferenser inför 
kommande vård i livets slutskede. 
 

 
LIME/MMC 

Nr 4.  

Ytterberg 

Charlotte 

 

Charlotte.ytterberg@ki.se 

 

Dnr: 2-134/2016 

 
Den felande länken – utveckling och 
utvärdering av modeller för personcentrerad 
överföring från strokeenhet till hemmet med 
fortsatt rehabilitering i hemmiljön- ett co-
design projekt 
 

 
Institutionen för 
neurobiologi, 
vårdvetenskap och 
samhälle (NVS) 
 

Nr 5.   

Langius-Eklöf 

Ann 

 

Ann.langius-eklof@ki.se 

 

Dnr: 2-137/2016 

 
Värdet för patienten och vården av en 
interaktiv IT-plattform för tidig bedömning 
och hantering av självskattande symtom 
och besvär i samband med behandling för 
cancer – en randomiserad kontrollerad 
studie. 

 
Institutionen för 
neurobiologi, 
vårdvetenskap och 
samhälle (NVS) 

Nr 6.   

Ekstedt 

Mirjam 

 

Mirjam.ekstedt@ki.se 

 

Dnr: 2-139/2016 

 
Aktiv patientmedverkan i vårdens 
övergångar – en interventionsstudie.  
 

 
LIME 

Nr 7.  
Rosenberg 

Lena 

 

Lena.rosenberg@ki.se 

 

Dnr: 2-141/2016 

 
Gemensamma rum i vård- och 
omsorgsboenden utformade för 
personcentrerad vård.  
 

 
Institutionen för 
neurobiologi, 
vårdvetenskap och 
samhälle (NVS) 

Nr 8.   
Kull Inger 

 

Inger.kull@ki.se 

 

Dnr: 2-142/2016 

 
Överföring mellan barn och vuxensjukvård, 
skolprestationer, och hälsorelaterad 
livskvalitet hos unga med astma. 
 

 
Institutionen för 
klinisk forskning och 
utbildning. 

Nr 9.  

Nordlund 

Björn 

 

Bjorn.nordlund@ki.se 

 

Dnr: 2-143/2016 

 
Prevent-ADALL-prevention av atopisk 
dermatit och allergi hos barn.  

 
Institutionen för 
kvinnors och barns 
hälsa 

Nr 10.   

Schytt Erica 
 

erica.schytt@ki.se 

 

Dnr: 2-144/2016 

 
Gruppmödravård för Somaliska kvinnor: 
Interventionsutveckling, genomförbarhet, 
hållbarhet och utvärdering. 
 

 
Institutionen för 
kvinnors och barns 
hälsa 
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Projekt 

nr. 

Huvudsökande Projekttitel Institution 
 

Nr 11.  

Franzén Erika 
 

Erika.franzen@ki.se 

 

Dnr: 2-147/2016 

 

 
Balansträning för personer med Parkinsons 
sjukdom: klinisk effektivitet, neuroplasticitet 
och implementering. 
 

 
Institutionen för 
neurobiologi, 
vårdvetenskap och 
samhälle (NVS) 

Nr 12  

Bränström 

Richard 

 

Richard.branstrom@ki.se  

 

Dnr: 2-145/2016 
 

 
Faktorer som påverkar ojämlikhet i psykisk 
hälsa baserat på sexuell läggning och 
vårdpersonals kunskaper och attityder 
kopplat till sexuella minoriteter.  
 

 
Institutionen för 
klinisk 
neurovetenskap 

Nr 13.  

Berglind Daniel 
 

Daniel.berglind@ki.se 

 

Dnr: 2-146/2016 

 
Har en randomiserad dissonans-baserad 
intervention effekt på obesa kvinnors 
ätbeteende, kroppsuppfattning, livskvalitet, 
fysisk aktivitet och stillasittande efter ROUX-
en.Y gastric bypass operation? Kvalitativa 
och kvantitativa studier. 
 

 
Institutionen för 
folkhälsovetenskap 

Nr 14.  

Nygren 

Bonnier Malin 

 

Malin.nygren.bonnier@ki.se 

 

Dnr: 2-150/2016 

 

 
Tidig postoperativ mobilisering av patienter 
som genomgått bukkirurgi.  
 

 
Institutionen för 
neurobiologi, 
vårdvetenskap och  
samhälle (NVS) 

Nr 15.  
Wengström 

Yvonne 

 

 

Yvonne.wengstrom@ki.se 

 

Dnr: 2-149/2016 

 

 
Screening för colorektal cancer – 
deltagarupplevelser i ett tvärkulturellt 
perspektiv.  
 

 
Institutionen för 
neurobiologi, 
vårdvetenskap och  
samhälle (NVS) 
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