
 
 

Kurser för intag 2016 och 2017 

Administration och juridik i vården 30yhp 
Kursmål: 
Kursens mål är ge kunskaper utifrån gällande lagstiftning för att kunna 
utföra vårdrelaterad administration och dokumentation. Kurser ger 
kunskaper om vårdprocesser och bemötande mot så väl patienter som 
personal. 
Kursinnehåll: 
- Hälso- och sjukvårdens lagstiftning och vårdjuridik 
- Tystnadsplikten innebörd 
- Socialförsäkring 
- Hälso- och sjukvårdens avtal 
- Avgiftsregler, vårdavgifter, vårdgaranti och EU-sjukvård 
- Vårdprocesser och administrativa rutiner inom hälso- och sjukvården 
 
Administrativt verksamhetsstöd 10yhp 
Kursmål: 
Kursens mål är att ge de kunskaper som behövs för att självständigt utföra 
administrativt verksamhetsstöd och service till ledning, medarbetare och 
patienter. 
Kursinnehåll: 
- Arbetsrätt 
- Administrativt verksamhetsstöd och service inom områden som human 
resources (HR), ekonomi, kvalitetssäkring, planering och uppföljning 
 
Anatomi och sjukdomslära 35yhp 
Kursmål: 
Kursens skall ge kunskaper kroppens anatomi och fysiologi. Målet är att få 
kunskaper om somatiska och psykiska sjukdomar. Kursen ska även ge 
kunskaper och förståelse om allmänt förekommande utrednings- och 
behandlingsmetoder samt förebyggande hälsovård för att kunna utföra en 
säker dokumentation. 
Kursinnehåll: 
- Kroppens uppbyggnad och funktion 
- De vanligaste somatiska och psykiska sjukdomarna samt 
missbruksproblematik 
- Hälso- och sjukvårdens lagstiftning 
- Vårdhygien och allmänt förekommande mikroorganismer 
- Läkemedel och handring kring detta 
- Allmänt förekommande utredningsmetoder 
- Hjärt-lungräddning 
 
  



 
 
Ekonomi och statistik 25yhp 
Kursmål: 
Kursens mål är att ge grundläggande kunskaper och färdigheter i ekonomi 
med inriktning mot vård och omsorg. Den studerande skall utveckla 
kunskaper kring centrala ekonomiska frågeställningar. Olika begrepp och 
modeller inom kalkylering och budgetering, marknadsföring, 
entreprenörskal, bokföring samt statistik. Alla områden anknyts till 
ekonomisk historik såväl som dagsaktuella ekonomiska problem. 
Kursinnehåll: 
- Ekonomiska system 
- Privat och offentlig verksamhet 
- Budget 
- Grundläggande marknadsföring 
- Ekonomiska begrepp och modeller 
- Enkla kalkyler 
- Statistik/beskrivningssystem 
- Företagsformer och affärs-/verksamhetsidé 
- Enklare bokföring 
 
Engelskt yrkesspråk 20yhp 
Kursmål: 
Kursens mål är att ge kunskap och färdigheter i engelska inom det 
vårdadministrativa yrkesområdet. Den studerande ska kunna uttrycka sig 
väl på engelska i tal och skrift och anpassa sin kommunikation till 
mottagare och situation. 
Kursinnehåll: 
- Muntlig och skriftlig kommunikation med inriktning mot uppgifter inom det 
vårdadministrativa yrket 
- Grammatik, regler för stavning och uttal 
- Ordkunskap samt texter och information med medicinsk inriktning 
- Användning av webbaserade medier och ordböcker 
 
Examensarbete 25yhp 
Kursmål: 
Kursens mål är att den studerande självständigt ska planera, strukturera 
och ta ansvar för ett projekt som är knutet till det framtida yrket. Målet är att 
projektet ska visa fördjupade kunskaper inom utbildningens område. 
Kursinnehåll: 
- Formulera en projektplan 
- Identifiera, avgränsa och formulera en frågeställning 
- Insamling och bearbetning av data 
- Rapportskrivning 
- Respondent- och opponentskap 
 
  



 
 
IT-digital kommunikation och informatik 30yhp 
Kursmål: 
Kursens övergripande mål är att ge kompetens kring digital kommunikation 
genom bland annat text- och bildbehandling, registerhantering, kalkylering, 
digital presentationsteknik, informationssökning och sociala medier. Vidare 
ska kursen ge kunskaper om redigering och uppdatering av hemsidor. 
Kursen ska ge allmänkunskaper om säkerhet vid datoranvändning samt ge 
verktyg för källkritiskt förhållningssätt vid informationshantering. 
Kursinnehåll: 
- Mapp- och filhantering 
- E-post och konferenssystem/lärplattform 
- Grundläggande och avancerade funktioner i ett ordbehandlingsprogram 
- Bildredigering i samband med användning av Office-program 
- Presentationsprogram och presentationsteknik 
- Grundläggande kalkyler, register/databaser, statistiska funktioner, 
databasfunktioner och diagram 
- Redigering och uppdatering av hemsida och blogg. Webbmöten samt 
webbjuridik 
- Webb 2,0. Sociala mediers roll för personal och patient 
 
Klassificering 10yhp 
Kursmål: 
Kursens mål är att den studerande skall förstå systemet för klassificering 
och dess tillämpning och betydelse för hälso- och sjukvården. Kursen skall 
ge 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. 
Kursinnehåll: 
- Medicinsk och administrativ grundregistrering i öppen och sluten vård. 
- Kostnad per patient (KPP) 
- DRG-systemet och dess syfte 
 
Kultur och arbetspsykologi 10yhp 
Kursmål: 
Kursen ska ge kunskaper om att bemöta människor i olika sociala och 
kulturella sammanhang. Målet är att få kunskap om olika livsåskådningar 
och hur människor påverkas av sin kultur. Kursen ska ge kunskaper om 
arbetspsykologiska teorier och vilka faktorer som påverkar arbetsmiljön ur 
fysiska och psykosociala aspekter av hälsa, samt ge kännedom om risker 
för hot och våld inom yrket. 
Kursinnehåll: 
- Fysisk och psykosocial arbetsmiljö 
- Hot- och våldssituationer 
- Kulturella möten 
- Bemötande 
- Etik och moral 
- Tolkservice 
 
  



 
 
Lärande i arbete 1 10yhp 
Kursmål: 
Kursens mål är att få en uppfattning om en verksamhets organisation och 
arbetssätt. Under handledning delta i det vårdadministrativa arbetet, visa 
samarbetsförmåga, bemöta patienter på ett respektfullt sätt samt ta initiativ 
till att vilja lära sig olika vårdadministrativa uppgifter. 
Kursinnehåll: 
- Arbetsplatsens verksamhet, organisation och arbetssätt 
- Medicinska sekreterarens arbetsuppgifter 
- Bemötande av patienter 
- Hygienrutiner 
 
Lärande i arbete 2 25yhp 
Kursmål: 
Kursens mål är att få information om arbetsplatsens verksamhet, 
organisation och arbetssätt. Under handledning delta i det 
vårdadministrativa arbetet för att tillgodogöra sig kunskap, öva och utveckla 
förmåga och färdighet i det vårdadministrativa arbetet. 
Kursinnehåll: 
- Arbetsplatsens verksamhet, organisation och arbetssätt 
- Medicinska sekreterarens arbetsuppgifter 
- Bemötande av patienter 
- Hälso- och sjukvårdens lagstiftning 
- Informationssökning på regionens/landstingets intranät 
- Hygienrutiner 
 
Lärande i arbete 3 30yhp 
Kursmål: 
Kursens mål är att få information om arbetsplatsens verksamhet, 
organisation och arbetssätt. Aktivt delta i det vårdadministrativa arbetet på 
arbetsplatsen med den grad av självständighet som tillåts. Tillgodogöra sig 
kunskap, öva och utveckla sin förmåga och färdighet i olika 
arbetssituationer samt följa de lagar som arbetet kräver. 
Kursinnehåll: 
- Arbetsplatsens verksamhet, organisation och arbetssätt 
- Medicinska sekreterarens arbetsuppgifter 
- Mottagande och bemötande av patienter 
- Ekonomins och statistikens betydelse i verksamheten 
- Hygienrutiner 
- Hälso- och sjukvårdens lagar 
- Klassificering 
- Informationssökning på regionens/landstingets intranät 
 
  



 
 
Lärande i arbete 4 35yhp 
Kursmål: 
Kursens mål är att ge information om arbetsplatsens verksamheten, 
organisation och arbetssätt. Ge sådana kunskaper och säkerhet i det 
vårdadministrativa arbetet så att han/hon kan fungera som medicinsk 
sekreterare i arbetslivet. 
Kursinnehåll: 
- Arbetsplatsens verksamhet, organisation och arbetssätt 
- Medicinska sekreterarens arbetsuppgifter 
- Arbetsmiljö, säkerhetsrutiner 
- Mottagande och bemötande av patienter 
- Verksamhetsutveckling 
- Webbsidor och bloggar 
- Hygienrutiner 
- Klassificering och kodning 
- Använda engelska i förekommande fall 
- Informationssökning på regionens/landstingets intranät 
 
Medicinsk terminologi 30yhp 
Kursmål: 
Kursens mål är att ge kunskap om språkets uppbyggnad, och ett 
grundläggande medicinskt ordförråd inom olika specialiteter samt 
användningen av dessa i den medicinska dokumentationen för att kunna 
utföra en säker dokumentation enligt gällande regler. Kursen ger också 
kunskaper i att tillämpa försvenskningsregler inom den medicinska 
terminologin. 
Kursinnehåll: 
- Medicinska språkets historia och struktur 
- Grundläggande ordförråd inom de vanligaste specialiteterna 
- Regler för uttal, stavning och försvenskning 
- Medicinska texter och information i olika medier 
 
Organisation och verksamhetsutveckling 10yhp 
Kursmål: 
Kursens mål är att ge kunskaper om hur vården är organiserad nationellt, 
regionalt och lokalt Ge kunskap om vad som styr utvecklings- och 
förändringsarbete och förståelsen för betydelsen av uppföljning, 
mätmetoder och miljöarbete. 
Kursinnehåll: 
- Vårdens organisation och beslutsgång 
- Centrala myndigheter 
- Lagar och författningar som rör området 
- Offentlighetsprincipen 
- Diarieföring 
- Katastrofberedskapsorganisation 
- Verksamhetsutveckling 
- Kvalitetsregister 
- Kvalitetsmätningsmetoder 
- Flödesmodell 
- Avvikelsehantering 
  



 
 
Svenska och kommunikation 30yhp 
Kursmål: 
Kursens mål är att kunna uttrycka sig väl i tal och skrift samt anpassa 
kommunikationen till olika mottagare och situationer. Kursen ska ge 
fördjupade kunskaper inom kommunikation, språkriktighet, skrivregler och 
presentationsteknik. 
Kursinnehåll: 
- Kommunikation och bemötande 
- Fördjupade kunskaper om språkets uppbyggnad 
- Språkriktighet och skrivregler samt redigering av texter 
- Grundläggande sammanträdesteknik och utformning av dokument 
- Utformning av rapporter 
- Analys av argumentation 
- Retorik och presentationsteknik 
- Källkritiskt förhållningssätt till olika texter 
- Alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) 
 
Vårddokumentation 35yhp 
Kursmål: 
Kursens mål är att utifrån gällande lagstiftning och skrivregler på ett säkert, 
rationellt och självständigt sätt ska kunna utföra säker patientrelaterad 
dokumentation. 
Kursinnehåll: 
- Tangentbordsteknik 
- Förstå, bearbeta och utföra patientrelaterad dokumentation med säkerhet 
efter diktat och koncept 
- Medicinskt fackspråk och skrivregler 
- Journalsystem, sammanhållen journalföring och taligenkänningsteknik 


