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Introduktion 
 

Välkommen till kursen RSJE18, som är den avslutande kursen i termin fyra. Veckorna 18-22 

kommer att innehålla ledarskap, informatik och kvalitetsarbete. De är alla viktiga områden i er 

kommande profession som röntgensjuksköterska. Nedan följer en introduktion till respektive 

område, innehåll i teman, litteratur, läraktivitet samt examination. 

Vi ser fram emot lärande och intressanta veckor tillsammans. 

 

Ledarskap 

Röntgensjuksköterskan har en ledande roll i radiografi/omvårdnadsarbetet och står i det 

multiprofessionella teamet för en helhetssyn på patienten. I syfte att möta en allt högre efterfrågan 

på kompetens är det därför viktigt att belysa de faktorer som är betydelsefulla för 

röntgensjuksköterskans ledarskap inom vården. 

Syftet med kursen är att ge blivande röntgensjuksköterskor insikt i olika aspekter av ledarskap samt 

om de faktorer som påverkar organisationen i hälso- och sjukvården. 

Ledarskapet inom vård och omsorg ställs idag inför allt mer uttalade krav på effektivitet och kvalitet. 

Uppdraget från den politiska nivån är att genomföra de förelagda uppgifterna på ett 

kostnadseffektivt sätt. Röntgensjuksköterskan har ett viktigt ledarskapsansvar att se till så att 

verksamheten bedrivs på ett bra sätt så att patienters, vårdtagares och närståendes behov och 

förväntningar tillfredsställs. Det finns också ett långtgående ansvar för medarbetarnas arbetsmiljö. 

Om röntgensjuksköterskan lyckas med detta uppdrag blir den offentliga såväl som den privata 

servicen inom vård och omsorg effektiv såväl ekonomiskt som kvalitetsmässigt. 

 

Informatik 

Informations- och kommunikationsteknologi spelar idag en allt mer genomgripande roll i hälso- och 

sjukvården.  

        Informatik är det vetenskapliga studiet av information och hur man presenterar och behandlar 

den i kodad form. Ämnet studerar hur interaktion sker mellan naturliga och artificiella system vilka 

lagrar, bearbetar och förmedlar information. Datoriserad information används för att samla in, 

bearbeta och sedan kommunicera kunskap om patienten.  

       Eftersom information behandlas av såväl datorer, individer och organisationer har informatik 

även kognitiva och sociala aspekter. Informatik utgör därför en betydande del i såväl klinisk 

verksamhet som utbildning, administration och forskning.  

 

 



Kvalitetsarbete 

För att vi ska kunna åstadkomma en säkrare vård krävs även ett ansvarsfullt kvalitetsarbete inom 

vårdens alla verksamheter. Socialstyrelsen ställer krav på att det ska finnas ett ledningssystem för 

systematiskt kvalitetsarbete. 

Rätt kvalitet kan sammanfattas med att vård alltid ska ges enligt vetenskap och beprövad erfarenhet. 

En bra kvalitet utgår alltid primärt ifrån vårdtagarna. När vi känner till deras behov, förväntningar och 

krav kan vi påbörja arbetet med att uppfylla dem.  

       Allt detta kräver ett visst mått av styrning. Med hjälp av uppföljning och utvärdering av hela 

omvårdnadsarbetet blir det möjligt att utveckla nationella riktlinjer. Kvalitetsregister och 

kvalitetsindikatorer blir då en naturlig del i detta arbete.  

De kvalitetsindikatorer och resultatmått som utarbetas måste också vara verksamhetsövergripande 

och följa hela vårdhändelsens alla olika insatser samt omfatta vårdtagarens bedömning av den vård 

och omsorg som hon eller han fått. Resultatet måste sedan kunna mätas och föras tillbaka till 

verksamhetens olika delar och användas för att förbättra vården. På detta sätt bibehålls en hög 

kvalitetsnivå inom vården. 

 

Kursens innehåll 

 Ledarskapsteorier 

 Hälso- och sjukvårdens organisation 

 Styrdokument 

 Grundläggande hälsoekonomi 

 Kvalitetsarbete och vårdinformatik 

 

Lärandemål 

 Kunna systematiskt jämföra relevanta ledarskapsteorier samt ge exempel på vad som är 

utmärkande för ledarskapets kärna, 

 Förklara relationer mellan politiska, organisatoriska och juridiska ramverk och hur dessa 

påverkar röntgensjuksköterskans ledarskap inom offentlig respektive privat hälso- och 

sjukvård, 

 Förklara hur system för insamling, lagring och analys av manualer, stråldosvärden och 

metoder inom radiologin påverkar kvaliteten och säkerheten i patientens vård. 

 Välja ut och motivera en relevant kvalitetsindikator inom radiografi i valfri kontext samt 

presentera en plan för implementering av en sådan 

 Reflektera över ledarskap, beslut och maktförhållanden relaterat till patienter, närstående 

och medarbetare 

 Argumentera för betydelsen av ledarskap i en vårdande kultur. 



Tema I: 

Ledarskapets teori och praktik 3,5 hp 

 
  

Obligatorisk läraktivitet (grupp) 

 

Del I  

a. Välj ut och jämför systematiskt tre olika teorier som finns beskrivna i kurslitteratur och 

artiklar med betydelse för röntgensjuksköterskans ledarskap. Jämförelser ska göras avseende 

ledarskapets kärna, syftet med ledarskapet samt strategier för utövande av ledarskap. Vilka 

likheter och skillnader finns mellan de valda teorierna?   

Vilka personliga egenskaper och vilken formell och reell kompetens anser ni utmärker en bra 

vårdledare? Motivera era synpunkter i relation till de formella krav som finns på ledarskap 

utifrån kurslitteraturen och de olika kravprofiler på enhetschefer från tre regioner 

exempelvis Region Skåne, Västra Götaland samt Stockholms Läns Landsting. Kravprofilerna 

finns tillgängliga på nätet som offentliga dokument. 

 

Del 2 

b. Ledarskap i vården innebär utmaningar. Utifrån följande utmaningar: personal med 

beroendesjukdom, personal som stjäl, personal som fuskar eller bryter mot författningar 

samt personal som utsätts för våld ska ni redogöra för vilka regelverk som styr handläggning 

av respektive missförhållande. Vad har en legitimerad (ledande) röntgensjuksköterska för 

rättigheter respektive skyldigheter i de olika situationerna.? Vad finns det för strategier för 

konflikthantering som kan vara användbara i dessa situationer? 

 

Obligatorisk läraktivitet (grupp) 

Gruppövning- Konflikthantering måndagen den 7 maj (se schema) 

 

 



Examination 

Examinationsseminarium (grupp)  

Måndagen den 14 maj 

 
Del I  
Inför seminariets första del förbereder ni en ppt presentation. Denna publicerar ni inför seminariet i 

avsett forum på Moodle. Ta del av varje basgrupps material samt förbered riktade frågor (se 

feedback schema). På förmiddagens seminarium kommer varje grupp att under 15 minuter 

presentera sin analys av olika teorier med relevans för röntgensjuksköterskans ledarskap samt 

presentera och diskutera valda kravprofiler på enhetchefer. Övriga deltagare ställer därefter riktade 

frågor.  

Del 2  
På eftermiddagens seminarium ska ni i presentera vilka regelverk som styr handläggning av olika 

missförhållande. Ni tilldelas på plats ett av de fyra missförhållandena att redogöra för, vilket innebär 

att ni måste ha förberett er för samtliga. Presentationen ska ske under 15 minuter där ni 

kondenserat presenterar de regelverk som påverkar handläggningen samt de rättigheter respektive 

skyldigheter som röntgensjuksköterskan har vid respektive missförhållande. Feedback ges muntligt 

av seminarieledaren och riktade frågor ställs av övriga seminariedeltagare.  

Examination 

Skriftlig individuell salstentamen torsdagen den 31 maj. (se schema) 
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