Ulla Hellstrand Tang, vid Sahlgrenska Akademien erhåller
forskningsstipendium
Ulla Hellstrand Tang, doktor och överortopedingenjör har tilldelats 355 000 kr av familjen Knut &
Ragnvi Jacobssons stiftelse för sin forskning om digital bedömning av fötter vid diabetes med
webbprogrammet D-foot .
Ulla berättar om forskningen:
Ojämlik vård av fotkomplikationer vid diabetes äventyrar patientsäkerheten. Statistik saknas över hur
många personer som är i riskzonen. Därför har en ny metod för digital bedömning av fötter, D-Foot,
tagits fram. Syftet är att värdera kvaliteten av fotundersökning enligt D-Foot-metoden med fokus på
patientsäkerhet. På Ortopedteknik, Sahlgrenska kommer data över hur många patienter som är i
riskzonen för fotsår att samlas in. Patienters upplevelse av att fotundersökas med D-Foot-metoden
registreras.
Projektet vill bidra till en hållbar och jämlik hälso- och sjukvård med bättre fothälsa och livskvalitet,
minskat antal fotsår, minskad antibiotikabehandling, färre sjukresor och minskade vårdskostnader,
sammantaget ekologiskt, ekonomiskt och social hållbart.
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Om Familjen Knut & Ragnvi Jacobssons stiftelse:
År 2012 bildades Familjen Knut och Ragnvi Jacobssons stiftelse. Stiftelsen har som ändamål att stödja forskning och utbildning inom
nyföretagande och företagsutveckling, med särskild inriktning mot företagets tillväxt, logistik, innovation, kvalitet och internationalisering,
samt ergonomi och design. En del av stiftelsens ändamål, är att varje eller vartannat år utse en eller flera personer, som erhåller ”Familjen
Knut och Ragnvi Jacobssons entreprenörsstipendium” för viljan att bryta ny mark.
Läs mer på vår hemsida; http://www.familjenjacobssonsstiftelse.se/
För mer information, kontakta:
Marianne Brismar, ordförande, Familjen Knut & Ragnvi Jacobssons stiftelse,
Mobil: 0705-98 41 24, e-post: marianne.brismar@interceptab.se
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