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STUDIEUPPGIFT: Användning av kvalitetsregister i patientnära 
verksamhetsförlagd undervisning. 
 

Under 2016 genomförs en pilotstudie för att utveckla en interprofessionell studieuppgift kring 
användning av kvalitetsregister under VFU. Piloten är en del av ett nationellt 
utvecklingsprojekt, finansierat av Beslutsgruppen för nationella kvalitetsregister. Projektet 
syftar till att utveckla lärmodeller för ökad kunskap om och användning av nationella 
kvalitetsregister under och efter utbildning. 
 
 
Studieuppgiften syftar till utveckla kunskap om kvalitetsregister, deras betydelse och 
användning, nationellt, lokalt och på individnivå. Efter genomfört arbete bör du kunna förklara 
hur ett utvalt nationellt kvalitetsregister används och kommer till nytta, för både patienten 
och för dig som professionell. 
 
 
Studieuppgiften utgörs av frågor som berör det aktuella registret. Besvara dem gärna 
tillsammans med studenter från egen och annan profession som samtidigt gör VFU. Den är 
formulerad så att du/ni självständigt kan genomföra den, formulera svar direkt i formuläret 
och ta nästa steg.  
Redovisa hela eller delar av resultatet vid arbetsplatsträff, rond, team-möte eller annat 
lämpligt tillfälle. 
 
 
Efter genomförd studieuppgift får du ett intyg på ditt deltagande. Återkoppling till 

undertecknade kring hur uppgiften fungerar och kan förbättras är viktig då detta är en del av 

ett utvecklingsarbete. 

Frågor besvaras av: 

 
 
Stöd i arbetet; 

 Verksamhetsplan eller andra styrdokument för kliniken 

 Namn på aktuellt register, web adress till aktuellt register 

 Nationella kvalitetsregister - kunskap för bättre vård och omsorg www.kvalitetsregister.se 

 Jacobsson Ekman G, Lindahl B, Nordin A; Nationella kvalitetsregister i hälso- och sjukvården, 
Karolinska institutet University Press, Stockholm 2015 

 Web-föreläsningar: Kammerlind, P: Kvalitetsregister – en introduktion, Kvalitetsregister som 
underlag för förbättringsarbete  
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kontaktuppgifter 

namn 
kontaktuppgifter 
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kontaktuppgifter 
 
 

   



 

 

Registrets namn 

  
  

Välj en patient som är aktuell i registret 

  

Registrera och för in patientdata 
i registret  
eller 
följ eller undersök processen 
hur detta går till. 

 

  

Har patienten kunskap om 

registreringen och hur data 

används?  

Hur ser patienten på 

registreringen? 

 

  

Följer registrerade data 

patientens vårdprocess? 

 

  

Har åtgärder vidtagits på bas av 
registrerade uppgifter?  
Vilka? 
Hur? 

 

  

Dubbelregistreras data 
(journalsystem resp. register)?  

 

Reflektioner, förslag 

  

  



 

 

Registret 

  

Vad är syftet med registret?  

  

Vad registreras?  

Hur används data?  

  

I vård och behandling av 
patienten 

 

 

  

Av patienten själv 
 

 

  

Av olika professioner  

  

För verksamhetsuppföljning  

  

Nationellt  

Reflektioner, förslag 

  

  

  



 

 

Återkoppling till vårdenheten 

  

  

 

 


