
1 (3) 
2018-11-20 

 

 

  

 

Kurser intag hösten 2019 
 
Administration och juridik i vården 30 yhp 
Syfte och mål: Kursens mål är att den studerande skall få kunskaper om vårdadministrativa 
rutiner, vårdprocesser och vårdjuridik inom hälso- och sjukvården för att kunna utföra 
vårdrelaterad administration. Den studerande skall också få förståelse för vikten av gott 
bemötande mot så väl patienter som personal. 
 
Administrativt verksamhetsstöd 10 yhp 
Syfte och mål: Kursens mål är att ge den studerande verktyg för att självständigt skall kunna 
utföra administrativt verksamhetsstöd och service till ledning, medarbetare och patienter.  
 
Anatomi och sjukdomslära 35 yhp 
Syfte och mål: Kursens mål är att den studerande ska ha kunskap om den friska kroppen, vanliga 
sjukdomstillstånd, vanliga undersöknings- och behandlingsmetoder, läkemedelslära, 
recepthantering, hälso- och sjukvårdslagen samt relevant medicinsk terminologi för att kunna 
utföra säker dokumentation. De studerande ska dessutom kunna vanliga mikroorganismer och 
vårdrelaterade infektioner för att bidra i arbetet med att förhindra och förebygga 
smittspridning.  
Den studerande ska också kunna utföra hjärt- och lungräddning.  
 
Ekonomi och statistik 25 yhp 
Syfte och mål: Kursens mål är att ge grundläggande kunskaper i ekonomi md inriktning mot 
vård och omsorg. Den studerande ska särskilt utveckla kunskaper om centrala frågeställningar, 
begrepp och modeller inom kalkylering och budgetering, bokföring, marknadsföring och 
statistik samt entreprenörskap. Den översiktliga behandlingen anknyts till den ekonomiska 
historiska utvecklingen och dagsaktuella ekonomiska problem.  
 
Engelskt yrkesspråk 20 yhp 
Syfte och mål: Kursens mål är att den studerande ska kunna uttrycka sig på engelska i såväl tal 
som skrift inom yrkesområdet.  
 
Examensarbete 25 yhp 
Syfte och mål: Kursens mål är att den studerande i samarbete med kurskamrater ska genomföra 
en undersökning med ett vetenskapligt förhållningssätt. Projektet ska vara knutet till den 
framtida yrkesrollen. Syftet är att den studerande skal utveckla en fördjupad analysförmåga där 
flera delar inom utbildningens teoretiska och praktiska delar vävs ihop till en helhet. Den 
studerande ska redovisa projektet både muntligt och skriftligt samt granska kurskamraternas 
projekt genom opponent- och respondentskap. 
 
IT – digital kommunikation och informatik 30 yhp 
Syfte och mål: Kursens mål är att den studerande ska kunna hantera digital kommunikation 
genom bl a text- och bildhantering, registerhantering, kalkylering, digital presentationsteknik, 
informationssökning och sociala medier. Vidare ska kursen ge kunskaper om redigering och 
uppdatering av hemsidor, säkerhet vid datoranvändning samt ge verktyg för källkritiskt 
förhållningssätt vid informationssökning.  
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Klassificering 10 yhp 
Syfte och mål: Kursens mål är att den studerande ska förstå systemet för klassificering och dess 
tillämpning och betydelse för hälso- och sjukvården. Den studerande ska få grundläggande 
kunskaper om klassificering och hur primärklassificeringen är uppbyggd för att ge förståelse så 
att kodning av diagnoser, åtgärder och hälsotillstånd sker på ett säkert och ekonomiskt sätt.  
 
Kommunikativ svenska 30 yhp 
Syfte och mål: Kursens mål är att den studerande ska kunna uttrycka sig väl i tal och skrift samt 
anpassa kommunikationen till olika mottagare och situationer. Kursen ska dessutom ge 
fördjupade kunskaper om skrivregler, olika kommunikationssätt och presentationsteknik.  
 
Etik- och kulturmöten 10 yhp 
Syfte och mål: Kursens mål är att ge den studerande kunskaper om olika kulturer och 
livsåskådningar samt kunskap om hur människor påverkas av sin kultur. Kursens mål är att ge 
den studerande kunskapen om etiska begrepp och riktlinjer samt ge den studerande 
förutsättningen att utveckla sin förmåga att uppfatta, tolka och värdera etiska och existentiella 
frågor. Kursen skall ge den studerande förutsättningar att utveckla förmågan att möta, 
kommunicera och bemöta människor i olika situationer oavsett kulturell, etisk eller religiös 
bakgrund.  
 
Lärande i arbete 1 10 yhp 
Syfte och mål: Kursens mål är att den studerande ska få en uppfattning om vårdenhetens 
verksamhet, organisation och arbetssätt. Kursens syfte är även att den studerande under 
handledning ska delta i arbetet, visa samarbetsförmåga, bemöta patienter och personal på ett 
respektfullt sätt samt ta initiativ till att vilja lära sig sekreterarens olika arbetsuppgifter.  
 
Lärande i arbete 2 25 yhp 
Syfte och mål: Kursens mål är att den studerande ska informera sig om arbetsplatsens 
verksamhet, organisation och arbetssätt. Den studerande ska under handledning delta i arbetet 
och tillgodogöra sig ny kunskap, öva och utveckla sina förmågor och färdigheter i 
sekreterararbetet samt tillämpa dessa i olika arbetssituationer. 
 
Lärande i arbete 3 30 yhp 
Syfte och mål: Kursens mål är att den studerande ska informera sig om arbetsplatsens 
verksamhet, organisation och arbetssätt. Den studerande ska aktivt delta i arbetet på 
arbetsplatsen med den grad av självständighet som tillåts. Den studerande skall tillgodogöra sig 
ny kunskap, öva och utveckla sina förmågor och färdigheter samt tillämpa dessa i 
arbetssituationer. Följda de lagar och förordningar som reglerar hälso- och sjukvården. 
 
Lärande i arbete 4 35 yhp 
Syfte och mål: Kursens mål är att den studerande ska informera sig om arbetsplatsens 
verksamhet, organisation och arbetssätt. Den studerande ska skaffa sig sådana kunskaper och 
sådan säkerhet i sitt arbete att hon/han kan fungera som medicinsk sekreterare i arbetslivet.  
 
Medicinsk terminologi 30 yhp 
Syfte och mål: Kursens mål är att den studerande efter examen skall kunna utföra säker 
dokumentation i sitt kommande yrke. 
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Organisation, arbetspsykologi och arbetsmiljö 10 yhp 
Syfte och mål:  Kursens mål är att den studerande ska få kunskaper om hur vården är 
organiserad nationellt, regionalt och lokalt. Kursen ska ge den studerande kunskaper om lagar 
och författningar som styr hälso- och sjukvården. Kursen skall ge kunskaper om systematiskt 
förbättringsarbete, arbetspsykologiska teorier och om faktorer som påverkar arbetsmiljön och 
kvalitén inom hälsa- och sjukvården. 
 
Vårddokumentation 35 yhp 
Syfte och mål: Kursens mål är att den studerande skall få kunskaper om gällande lagstiftning och 
skrivregler för att på ett säkert, rationellt och självständigt sätt ska kunna utföra säker 
patientrelaterad dokumentation. Den studerande ska efter genomförd kurs kunna använda 
korrekt tangentbordsteknik och vara väl förtrogen med det medicinska fackspråket och 
skrivregler samt ha kännedom om journalsystem, sammanhållen journalföring och ny teknik.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


