
	  

Jag	  heter	  Helen	  Conte	  och	  bor	  i	  Nacka	  utanför	  Stockholm.	  	  Är	  specialistsjuksköterska	  inom	  
intensivvård	  och	  arbetar	  sedan	  2003	  på	  IVA,	  Karolinska	  Universitetssjukhuset	  Huddinge.	  	  Innan	  jag	  
började	  jobba	  som	  sjuksköterska	  inom	  intensivvård	  hade	  jag	  erfarenhet	  av	  omvårdnad	  från	  två	  
akutmottagningar,	  från	  gastromedicin,	  kirurgi	  och	  äldreomsorg.	  	  

På	  min	  arbetsplats	  vårdar	  vi	  både	  i	  barn	  och	  vuxna	  med	  svikt	  i	  ett	  eller	  flera	  organsystem.	  	  Jag	  arbetar	  
i	  interprofessionella	  team	  tillsammans	  med	  läkare,	  undersköterskor	  och	  sjukgymnaster.	  Jag	  och	  en	  
grupp	  av	  mina	  kollegor	  har	  även	  ett	  speciellt	  intresse	  för	  ventilation.	  Vi	  arbetar	  för	  att	  undervisa	  och	  
utveckla	  omvårdnad	  inom	  vårt	  intresseområde.	  Sedan	  2005	  har	  jag	  varit	  anställd	  i	  olika	  omfattningar	  
som	  universitetsadjunkt	  på	  Karolinska	  Institutet	  (KI).	  Jag	  handleder	  och	  undervisar	  studenter	  på	  
grund-‐	  och	  specialistsjuksköterskenivå.	  Intresset	  för	  internationalisering	  ledde	  till	  lärarutbyten	  och	  
att	  jag	  blev	  ansvarig	  för	  ett	  student-‐	  och	  lärarutbyte	  mellan	  KI	  och	  ett	  Universitet	  i	  Södra	  Pakistan.	  

Jag	  tror	  att	  kombinationen	  att	  arbeta	  i	  team	  och	  undervisa	  studenter	  har	  format	  och	  inspirerat	  mig	  
till	  att	  både	  vara	  med	  och	  planera,	  starta	  upp	  och	  driva	  en	  Klinisk	  utbildningsavdelning	  (KUA)	  på	  IVA	  
Huddinge	  2008.	  	  Vi	  tränar	  team	  av	  specialistsjuksköterskor	  och	  ST	  läkare	  i	  samarbete.	  Samarbete	  och	  
kommunikationssätt	  i	  och	  mellan	  grupper	  och	  även	  kultur	  som	  ett	  begrepp	  har	  intresserat	  mig	  sedan	  
jag	  gjorde	  min	  magister	  2004.	  I	  slutet	  av	  2009	  påbörjade	  jag	  mina	  forskningsstudier	  och	  gör	  detta	  på	  
halvtid.	  Forskningsfokus	  är	  just	  samarbete	  i	  team	  och	  jag	  har	  samlat	  in	  data	  genom	  etnografiska	  
metoder	  och	  även	  genom	  andra	  intervjumetoder.	  	  	  

Jag	  har	  varit	  medlem	  i	  AnIva	  i	  några	  år	  och	  har	  skrivit	  i	  AnIva	  Ventilen	  i	  två	  omgångar	  om	  KUAIVA.	  Jag	  
deltog	  genom	  Huddinge	  IVAS	  professionella	  forum	  (sjuksköterskekollegium)	  i	  utvecklingen	  av	  vår	  
kompetensbeskrivning.	  	  	  	  

Om	  jag	  inte	  befinner	  på	  IVA	  eller	  vid	  datorn	  skrivandes	  då	  får	  ni	  rikta	  blicken	  norrut	  för	  att	  hitta	  mig.	  
Fjällvandring	  i	  Lappland,	  Jämtland	  eller	  vandring	  på	  Höga	  Kusten	  gör	  att	  jag	  kopplar	  ned,	  försvinner	  



ut	  och	  återkommer	  efter	  någon	  vecka.	  	  Jag	  återkommer	  med	  min	  hund	  lerig	  om	  fötterna,	  har	  ont	  i	  
benen	  men	  är	  lätt	  i	  själen.	  

helen.conte@ki.se	   Mobil:	  0708633687	  

	  

	  

	  


