
System för en 
personligare vård
När man blir sjuk kan man behöva besöka vården många gånger. 

Vårdkvaliteten kan bli lidande om patienten träffar en ny läkare 

eller sköterska varje gång. Vi söker dig som vill underlätta för 

patienter att alltid träffa samma vårdpersonal!

Bakgrund

Behandlingstakten i vården har ökat då både rutiner 
och medicinsk teknik har blivit bättre, och patientun-
derlaget blivit större. Patienter måste ofta bokas in på 
första lediga tid snarare än hos den läkare de tidigare 
träffat. Att inte veta hur patientens hälsa utvecklats över 
tid försvårar för läkaren när beslut skall fattas. Onödiga 
akutbesök och inläggningar på sjukhus kan undvikas 
om läkaren eller sjuksköterskan lättare kan bedöma hur 
patienten egentligen mår och patienten i sin tur har 
större förtroende för sin vårdgivare. 

Mål med arbetet

Examensarbetet ska ge ett stöd åt hjärtkliniken på 
Danderyds sjukhus i arbetet med att ge en dedikerad 
läkare eller sjuksköterska till varje patient som behöver 
det, genom att skapa en praktisk it-lösning. Du får där-
med chansen att lösa ett problem som påverkar många 
människors livskvalitet. Du kommer också få direkt 
tillgång till ett stort kontaktnät inom medicinteknik och 
sjukvård, och en meriterande erfarenhet inför en karriär 
i dessa branscher.

Examensarbetet kan kommer att omfatta

- Analys av patientgrupper i behov av dedikerade vårdgivare
- Utveckling av it-stöd för samplanering av patient och vårdgivare
- Utveckling av tjänst för patienten att kommunicera sitt  
  behov av kontinuitet
- Länkning av dessa till “Mina Vårdkontakter”  

Vi söker dig som studerar följande på Masternivå

- Datateknik
- Informationsteknik
- Medieteknik
- Tillämpad logistik
- Management
...eller motsvarande utbildning.

Projektet görs med fördel av två examensstudenter 
med kompletterande utbildningar, varav en av er är 
systemutvecklare och den andra har erfarenhet av 
kartläggning och optimering av processer.

Praktiska detaljer

Erfarenhet av JAVA och XML är meriterande. Projektet 
görs i samarbete med huvudutvecklarna av den 
platform som förmedlar vårddata. Vid bra projektutfall 
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kontakt med systemutvecklare så kommer du att 
bli handledd av en Clinical Innovation Fellow, en 
kontaktperson på hjärtkliniken samt din akademiska 
handledare. Examensarbetet kommer att pågå under 
vårterminen 2015.

Detta examensarbete sköts inom ramen för Clinical 
Innovation Fellowships på CTMH, en tvärvetenskaplig 
satsning på innovation inom sjukvården. 
Läs mer på www.ctmh.se.

Ansökan

Maila CV och personligt brev till: hjartkliniken@clinicalinnovation.se

Referenser uppskattas men är ej obligatoriska.

Sista ansökningsdag är 14:e december men utvärdering och intervjuer sker löpande
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