Yrkeshögskoleutbildning
Vårdadministratör –
Medicinsk sekreterare

Följande kurser kommer du
att läsa:
Anatomi och sjukdomslära,
30 p
Arbetsmiljö – arbetsliv, 25 p
Diagnosklassificering,
30 p
Ekonomisk planering och
uppföljning, inklusive
statistik, 20 p
Examensarbete med
utredningsmetodik, 35 p
IT, 35 p
Medicinsk engelska, 20 p
Medicinsk terminologi, 30 p
Lärande i arbete – LIA, totalt
20 veckor fördelat på 4
terminer, 100 p
Patientrelaterad
administration och
dokumentation, 75 p
omfattande:




Vårdjuridik, 20 p
Organisation, 10 p
Medicinsk
dokumentation, 45 p

5 poäng = 1 veckas
heltidsstudier

Välkommen till vår utbildning som ger dig möjligheter att arbeta
inom framför allt sjukvården, nära patienterna men utan att ha
den direkt vårdande delen! Utbildningen omfattar 400
yrkeshögskolepoäng och pågår under fyra terminer.
Innehållet i utbildningen har utarbetats av en ledningsgrupp som
består av flertalet representanter för sjukvården i Värmlands län
samt Örebro län. Utbildningen syftar till att ge dig specifika
kunskaper och färdigheter för att passa den verksamhet som kan
komma att bli din arbetsplats efter avslutad utbildning.
I skolan får du de teoretiska delarna med hjälp av engagerade och
kompetenta lärare och kommer att arbeta med såväl individuella
uppgifter, diskussionsämnen, inlämningsuppgifter, som
grupparbeten. Vi tränar journalskrivning i en övningsmodul i det
journalsystem som används inom Landstinget i Värmland. Under
utbildningen kommer du att förutom ordinarie lärare att träffa
olika föreläsare från verksamheten och vi gör också studiebesök.
Studierna i skolan varvas med lärande i arbete (LIA) vilket innebär
att du får tillämpa dina teoretiska kunskaper i ”riktigt” arbete. Det
är en LIA-period varje termin och den första är uppdelad på två
veckors LIA, två veckor i skolan och härefter ytterligare två
veckors LIA. Termin 2 och 3 består av fem veckors LIA vardera och
sista terminen är man ute på LIA i hela sex veckor. Under LIAperioderna har du särskilt utsedda handledare som stöd. Skolan
erbjuder samtliga studerande en LIA-plats.
Sista terminen görs ett examensarbete där du får djupdyka i
något ämne du tycker är intressant och som är relaterat till yrket.
Vi håller till i skolhuset Vasallen, i en naturskön miljö med gamla
anor nära Kristinehamns skärgård. Det finns bra förbindelser till
Kristinehamn med tåg och buss samt stadsbuss (nr 65) med avoch påstigning vid hållplats Presterud.
Mer information på vår webbplats www.kristinehamn.se eller via
utbildningsledare moa.sundin@kristinehamn.se
Välkommen att läsa hos oss!
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