
 

RJSD18 
Ledarskap, informatik och kvalitetsarbete 

6,5 hp, vt. 2018 
 
____________________________________________________________________________ 

 
 
____________________________________________________________________________ 
 

Kursansvarig: Lena Ritzman 
Examinator: Jan-Åke Hansson 

  



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. 

  



Tema II: Informatik och kvalitetsarbete 3 hp  

 
 

Innehåll  

Föreläsningar/basgruppsstudier inom kvalitetsarbete och vårdinformatik med bl.a. standardiserade 

termer och klassifikationer med betydelse för omvårdnadsinformatik, Strategi för att utveckla 

vården, förbättringskunskap, patientdatalagen (2008:355) patientsäkerhetslagen(2010:659) och 

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt 

kvalitetsarbete(SOSFS 2011:9). (Se kursdokument) 

 

Obligatorisk läraktivitet (grupp) 

Studentmedverkan i förbättringsarbete 

 

Teoretisk förankring 

a) Utifrån föreläsning, kurslitteratur/dokument samt adekvat artikel ska ni skriva en teoretisk 

koppling om 500 ord till förbättringsarbetet som ni i samverkan med röntgenavdelningarna 

genomför( se uppgift b). Den har till syfte att utgöra en teoretisk kunskapsbas för kvalitets-

och förbättringskunskap inom vården och ska finnas med i er slutliga paper av 

Studentmedverkan i förbättringsarbete - Lära för att förbättra.  

 

Förbättringsarbete- Lära för att förbättra  

b) Förbättringskunskap är en av läraktiviteterna i kursen RSJE18 ledarskap, informatik och 

kvalitetsarbete. Ni att börja med att skapa ett flödesdiagram. Ett flödesdiagram är ett 

hjälpmedel/arbetsverktyg för att förstå en arbetsprocess, dvs. det logiska sambandet mellan 

ett antal aktiviteter. Det visar/beskriver en process eller ett förlopps olika steg i ordningsföljd 

samt hur de olika stegen i processen hänger ihop med varandra. Ett flödesschema 

underlättar förståelsen av processen och skapar en gemensam bild. Det kan också visa 

oväntade problemområden, oklarheter, dubbelarbete, kritiska situationer, flaskhalsar, 

väntesituationer mm som kan behöva granskas närmare.  

 

Vi har valt ut DT som process där det finns två tydliga roller för röntgensjuksköterskan. 

Aktiviteten startar med att ni kommer att följa röntgensjuksköterskan roll 1 och 2 på DT 

under onsdag och torsdag v.20. 



Ni kommer att vara ute på DT på röntgenavdelningarna i Sund, där kommer ni att vara två 

studenter från respektive basgrupp på plats samtidigt. Ni ska endast följa och skapa sig er en 

bild av de aktiviteter som röntgensjuksköterskan gör i DT processen och på så sätt få fram ett 

flödesdiagram som ni sedan kommer att arbeta vidare med.  

 

Ni ska alltså inte vara delaktiga i undersökningen. Viktigt är att då ni möter patienter att ni 

presenterar er och informerar patienten om ert studiearbete. Ni ska vara ombytta till 

personalkläder samt bära namnskylt med student från Lunds universitet, samma som ni 

använder när ni är på VFU. 

 

Innan ni kommer ut till verksamheten så kommer ni att introduceras i kvalitetsarbete och 

praktiskt träna på metoder som ni sedan kan använda er av då ni genomför ert arbete med 

att identifiera och beskriva nuläge med fokus på röntgensjuksköterskans arbete på DT.   

 

Jag kommer att informera er vilken röntgenavdelning som ni besöker samt tid som är 

lämpligt att ni kommer till avdelningen. 

 

Måndagen den 28 maj mellan kl.09.00-13.00 är det examinationsseminarium. Inför 

seminariet ska ett paper med ert arbete laddas upp på avsedd plats på Moodle. Till 

seminariet är verksamheternas enhetschefer och kliniska lärare samt personer som arbetar 

med kvalitets- och förbättringsarbete inbjudna att delta. 
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