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Etter slaget - hva nå? (2011/1790)
1. Generelle opplysninger

a. Prosjekt
Etter slaget - hva nå? (2011/1790)
Opprinnelig søknad ble behandlet av REK midt
Prosjektnummer 202240
Saksnummer 2011/1790

Prosjektbeskrivelse
Hovedmålsettingen med dette forprosjektet; Etter slaget - hva nå? var å etablere ett eller flere
hovedprosjektmed mål om realisering av innovasjoner relatert til vedleikehold og/eller styrking av
funksjonsnivået og/leer livskvalitetetn til slagrammede i etterkant av akuttperioden på sykehuset

1. Nåværende forskningsansvarlig
Institusjon: SINTEF Teknologi og samfunn
Kontaktperson: Toril Hernes
Stilling: Forskningssjef
Telefon: 93028341
Mobiltelefon: 93028341
E-post adresse: toril.n.hernes@sintef.no

Initiativtaker er Ekstern institusjon, myndighet, firma (Oppdragsforskning)
InnoMed - Helsdirektoratet - Innovasjon Norge

Prosjektmedarbeider
Ingen prosjektmedarbeidere
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Prosjektstart 01.09.2011
Prosjektslutt 08.03.2013

b. Prosjektleder:
Navn: Nina Vanvik Hansen
Akademisk grad: Sykepleier / ingeniør
Klinisk kompetanse: SINTEF 15 år/klinisk forskning/innovasjon
Stilling: Forskningsingeniør
Arbeidssted: SINTEF teknologi og samfunn
Arbeidsadresse: Avd. for Medisinsk Teknologi
Adresse2 MTFS
Adresse3 Postboks 4760 Sluppen
Postnummer: 7465
Sted: Trondheim
Telefon: 45276105
Mobiltelefon: 45276105
E-post adresse: ninavh@sintef.no

2. Rapport og etisk vurdering

Sluttmelding / publikasjon
Første del av prosjektet resulterte i fem behovsområder knyttet til slagrammede: Afasi,
"kommunikasjonsbok", Ensomhet, syn og transport. Hovedparten av disse har allmen interesse for eldre
generelt selv om utgangspunktet var slagrammede.
Andre delen av prosjektet fokuserte på å undersøke videreføringsmulighetene knyttet til utfordringen med
dagligdags transport for eldre generelt. Det ble utvalgt to løsningskonsepter (Livsgledebussen og Event taxi)
som vil bli forsøkt viderført paralellet i samme pilotptosjekt. Ved prosjektslutt er en prosjektskisse under
utforming og det blir søkt om milder( Helsedirektoratet, Forskningsrådet, samferdselsdepartement m. fl.)
Prosjektet ble gjennomført etter de opprinnelige forutsetninger.
Bortsett fra prosjektets varighet; Det ble litt lengre enn anntatt, og dette skyldes svangerskapspermisjon,
ankelbrudd og endel andre uforutsette hendelser.
Vi avdekket spesielt 5 behov for forbedringer, men vi kunne ikke gå videre med alle. Vi valgte å se
på TRANSPORT. Det er noe som kan bidra til at de blir mindre ensom, forbedre kommunikasjon med andre,
og lette hverdagen for å komme seg fra A - B.
Får vi midler til et hovedprosjekt vil vi gjennom dette hjelpe både helsen til pasient ved å bli mer mobil og
ikke føle seg så ensom. Samfunnet vil få færre utfordinger i forhold til ensomme hjemmeboende eldre.
Mindre behov for hjemmehjelp, sykehjem etc.. De klarer seg vedre på egenhånd

3. Vedlegg
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