
Vill du hjälpa Neurokirurgiska      

kliniken att utveckla ett mjukvaru- 

verktyg för forskning och utbildning?

EXAMENSARBETE VT2014 30HP

Centrum för teknik i medicin och hälsa har Karolinska Institutet(KI), Kungliga 

Tekniska Högskolan(KTH) och Stockholms läns landsting(SLL) som likvärdiga 

huvudmän och har målet att främja medicinteknisk forskning och utveckling i 

Stockholmsregionen. Visionen är att skapa ett aktivt kluster inom klinisk innovation 

som länkar samman forskare, klinik och industri.

medicin - teknik - design - management

Vad blir Du som Fellow?
Clinical Innovation Fellowships ger, utvöver den internationellt 
mycket välrenommerade titel Fellow vid KI och KTH, framförallt 
möjligheten att delta i en handplockad utvald grupp med ett unikt 
resurspaket till sitt stöd.

Kunskap
Under fellowships första delmoment får Du en intensiv genomgång 
av kunskapsområden som är centrala för klinisk innovation. I påföl-
jande moment används de teoretiska grunderna praktiskt.

Erfarenhet
I Fellows-teamet jobbar Du med andra med annan kompetens än 
Din egen, Du får inblick i den kliniska vardagen ter sig från insidan, 
hur man söker kunskap som inte !nns i böcker, hur man sätter upp 
multidisciplinära arbetsgrupper som löser speci!ka frågor, hur man 
handleder studenter genom en innovationsprocess, etc. När Du är 
klar med programmet kommer Du att ha utvecklat innovativa lös-
ningar av helt olika karaktär och presenterat dessa för företrädare för 
klinik, industri, riskkapital m " beroende på lösningens art.

Kontaktnät
Fellowships erbjuder en fantastiskt möjlighet att skapa nya per-
sonliga kontakter och öka Ditt sociala kapital med tillgång till ett 
av Europas mest kvali!cerade nätverk med relevans för medicinsk 
teknik och klinisk innovation. Du kommer att trä#a och i många 
fall samarbeta med forsknings!nansiärer, kliniker, beslutsfattare 
inom sjukvården, representanter för den medicintekniska industrin, 
riskkapitalister, forskare från det medicinska och det tekniska fältet, 
entreprenörer, mm.

www.ctmh.se/fellowships

Vi söker åtta högkvalificerade personer 
till multidisciplinära team

De stora utmaningarna som dagens sjukvård och medicinska 
teknik står inför  kräver nya multidisciplinära kompetenser. Karo-
linska Institutet, KTH  och SLL genomför därför gemensamt en ny 
satsning inom klinisk innovation inspirerat av Stanford University.

Personerna kommer att delas upp i två team med multidiscipli-
när kompetens inom teknik, design, medicin och management. 
Teamens uppdrag är att identi!era behov och möjligheter på kli-
niken och ta fram lösningar för dessa. Vi söker Dig som har stark 
drivkra$, förmår att upptäcka outtalade underliggande behov, 
trivs i arbetsteam, och vill utvecklas till en av framtidens kliniska 
innovatörer. 

Programmet pågår under perioden 1 okt 2013 - 27 maj 2014.  
Sökanden som erbjuds en plats får ekonomisk ersättning för hela 
perioden samt belönas vid framgångsrikt avslutat program med 
den akademiska titeln Fellow vid såväl KI som KTH

Clinical Innovation Fellowships ger Dig möjligheten att delta i en 
ambitiös satsning i att utveckla regionens kliniska innovationsför-
måga. Läs mer om programmet och ansökningskraven på 
www.ctmh.se/fellowships

o

Sista dag för komplett ansökan är den 22.03.2013 
Sökande med bakgrund inom vården kan söka t.o.m. 22.04.2013

Informationsträff: 19/2, kl 17:30
Anmäl dig till fellowships1314@ctmh.se för information om plats

2013-14
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BAKGRUND
Klinisk dokumentation som bland annat inne-
fattar detaljerad information om kirurgiska 
ingrepp och postoperativa utfall är en viktig 
komponent för att kunna ge patientfeedback, 
bedriva forskning och möta utbildningskrav. 
För detta syfte är journalsystem otillräckliga 
och information som rör detta område är ofta 
ostrukturerad och svårtillgänglig. 

PROJEKTBESKRIVNING
Utveckla en databas utifrån en befintlig data-
basstruktur för att möjliggöra strukturerad 
klinisk dokumentation som rör den funktio-
nella sektionen under Neurokirurgiska klinik-
en på Karolinska Universitetssjukhuset. Pro-
jektet bygger på att först identifiera relevant 
information från separata filmarkiv, e-arkiv 
och anteckningar som rör patienters progress i 
syfte att konkretisera av behovet. Därefter, 
med utgångspunkt i befintlig databasstruktur, 
utveckla en databas med gränssnitt som möter 
behov utifrån användarvänlighet och tekniska 
krav. Målet är att möjliggöra för personal att 

hitta mönster, se trender över tid, enklare 
kunna kommunicera med patienter och på 
längre sikt bygga en grund för forskning och 
utbildning. 

4ࠫ3
Primärt att utveckla en webbaserad databas 
som ett förslag på hantering av klinisk doku-
mentation på funktionella sektionen. Sekun- 
därt en plan för hur databasen kan implement-
eras på flera sektioner och avdelningar. 

/(5+3,+(9,�230502,5
Göran Lind Specialistläkare
Jahle Winter Specialistsjuksköterska

/(5+3,+(9,�*;4/
Jano Dib
M.Sc Industrial design och Clinical Innovation 
Fellow

PROGRAM
Förslagsvis tvärveteskapligt - Data/IT-ingen-
jör, Interaktionsdesign, Teknisk Design

ÄR DU INTRESSERAD? KONTAKTA:

lisa.sahlin.torp@clinicalinnovation.se


