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Universitetslektor, Professor i omvårdnad, PhD, Excellent lärare  

Specialistsjuksköterska intensivvård  

Viceprefekt och studierektor för utbildningen på forskarnivå 

 
Institutionen för Vårdvetenskap och Hälsa, Sahlgrenska Akademin 

GÖTEBORGS UNIVERSITET Anestesikliniken, Kungälvs sjukhus  

Post adress (arbete): Box 457, SE 40530 Göteborg, Sverige 

(hem) Norra Vaktmansgatan 23  42668 Västra Frölunda 

Telefone +46317866091 mona.ringdal@fhs.gu.se   

www.caresci.gu.se 

 

Vetenskaplig sammanfattning av min forskning  

Fokus för mina studier som riktar sig mot kliniskt vårdande och patientsäkerhet har varit att 

förbättra vården för patienter inom akutsjukvård och intensivvård. I min forskning har jag 

undersökt en rad kliniska problem med hjälp av olika design såsom kvalitativ metodik och 

kvantitativ samt statistisk metodik. Specifikt relaterar min forskning till;  

 

I. Återhämtning efter intensivvård och akutsjukvård  

II. Vårdande inom intensivvård   

III. Patientsäkerhet inom intensivvård och akutsjukvård 

 

Inom ramen för mitt avhandlingsarbete genomförde jag studier i Västra Götaland på 

patienters livskvalitet och minnesupplevelser efter intensivvård. Detta avhandlingsarbete 

handlade om återhämtning efter kritisk sjukdom. Efter min disputation vid Göteborgs 

universitet 2008 med avhandlingen ”Memories and Health Related Quality of Life – in 

patients with trauma cared for in the Intensive Care Unit” ansökte jag om en postdoc hos 

Professor Wendy Chaboyer vid Griffith University i Australien. Jag hade sökt 

forskningsmedel som utannonserades på institutionen för Vårdvetenskap och Hälsa, 

Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet. Med min postdoc kunde jag frigöra mig från 

mina tidigare handledare och samtidigt skapa nya forskningssamarbeten och grupper. Post 

doc vistelsen (2009-2010) gav mig ett stort internationellt nätverk inom intensivvård, och 

akutsjukvård.  

 

Efter min post doc har jag genomfört ett antal projekt i olika forskargrupper fram till min 

docentur 2018. Studiernas fokus har bland annat varit patientens egenvård och 

instrumentutveckling. Ett annat spår var patientdelaktighet i syfte att stärka patientsäkerheten. 

Vidare har jag undersökt effekten av dagböcker och återbesöksmottagningar samt fysisk 

aktivitet för patienters återhämtning efter intensivvård. Jag startade upp två doktorandprojekt 

2015, ett inom patientsäkra transporter för kritiskt sjuka patienter och ett inom långvarig 

ventilatorvård inom intensivvård. Jag har fört fram dessa två doktorander till doktorsexamen 

2020-21 som huvudhandledare och är bihandledare till ytterligare tre. I min nuvarande 

forskning har jag fördjupat min tidigare forskning om patienters återhämtning med 

instrumentutveckling inom existentiell återhämtning samt studier inom sjuksköterskeledda 

mottagningar för patienter efter intensivvård och akutsjukvård. Jag har breddat min forskning 

med patientsäkerhet inom intensivvård, akutsjukvård och radiologi.   
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I min kombinationstjänst som Intensivvårdssjuksköterska på Anestesikliniken Sjukhusen i 

Väster/Kungälvs sjukhus är jag ansvarig för forskning och utveckling på kliniken. 

 

På Institutionen för vårdvetenskap och Hälsa är jag viceprefekt och studierektor för 

utbildningen på forskarnivå med ansvar för ca 60 doktorander och ledamot i 

ledningsgruppen. På Sahlgrenska Akademin representerar jag institutionen på Rådet för 

utbildning på forskarnivå och är ledamot i Rådet för forskningsetik FER. Jag har tidigare 

varit kvalitetsansvarig för specialistsjuksköterskeprogrammet i Intensivvård på avancerad 

nivå, vilket bedöms excellent av UKÄ 2015 

 

Handledning på forskar- och avancerad nivå 

 

PhD handledning pågående och framgångsrik disputation 

Huvudhandledare till; 

• Lina Bergman, Patients safety and Intrahospital transports Disputation maj 2020 

• Carl-Johan Cederwall, Person Centered Care and Weaning from ventilator 

Disputation maj 2021 

 

Bihandledare 

• Per Enlöf, Patient safety and technical intervention during anesthesia 2020-2028 

• Agneta Wallin, Patient safety during radiology 2020- 2028 

• Johan Nilsson, Patient recovery after vascular surgery 2021-29  

 

Master uppsatser  

• 40 Magister/Master studenter framgångsrikt handledda D-uppsatser till examen   

• 2   Master studenter pågående 
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