På Vimmerby folkhögskola kan du läsa en 2-årig
eftergymnasial yrkesutbildning som ger dig möjlighet
att jobba som medicinsk sekreterare/vårdadministratör.
Vår utbildning till medicinsk sekreterare/administratör
inom hälso- och sjukvården ger dig goda kunskaper i
medicinsk dokumentation och administrativ verksamhet.

Grundläggande behörighet
för högskolestudier samt
datorvana

15 april 2021

Alla som söker får en
inbjudan till informationsdag
som en del i antagningsprocessen.

Augusti 2021

Utbildningen omfattar fyra terminer. I utbildningen
ingår 15 veckors LIA (lärande i arbete) och fältstudier.
Utbildningen syftar till att ge den kompetens som
behövs för att utföra de administrativa arbetsuppgifter som krävs inom hälso- och sjukvårdssektorn.
Arbetsuppgifterna varierar mycket och innehåller
bland annat journalskrivning i till exempel Cosmic
eller andra datorprogram, remisshantering, statistikuttag, systemansvar, kvalitetssäkring, klassifikation,
inköp och receptionsarbete. I yrkesrollen kan det
även ingå att man ansvarar för tidsbokningar till
patienter.
Under utbildningens gång får du förutom kunskaper
i administrativt arbete även kunskap i bland annat
språk, juridik, Officepaketet, anatomi och sjukdomslära. Inom utbildningen arbetar vi ämnesintegrerat
och vill därmed att våra studerande ser helheten
inför yrkeslivet och utvecklar sin förmåga att samarbeta.

Målet med utbildningen är att du efter genomförd utbildning ska ha mycket goda baskunskaper i medicinsk
terminologi och dokumentation. Du förutsätts vara väl
förtrogen med de lagar och regler som styr vårdadministration. Du kommer vidare att ha grundläggande kunskaper om databaserad hantering av
patientinformation ur ett juridiskt, etiskt, ekonomiskt
och kvalitetsmässigt perspektiv.

Det är av största vikt att du är intresserad av språk och
är kunnig i detta ämne, att du har ett bra ordningssinne och är noggrann. Servicekänsla och intresse för
människor är också egenskaper man behöver ha med
sig för att passa i rollen som spindeln i nätet. Intresse
och förmåga att arbeta med datorer är viktigt då det är
ett krav att kunna hantera datoriserade journalsystem.

Har du frågor eller vill ha mer information?
Då är du välkommen att kontakta oss:

I studierna varvas grupparbeten med enskilda arbeten och möjligheter till både hemexaminationer och
examinationer på plats. En stor del av utbildningen
sker i gruppgenomgångar med pedagogisk diskussion och reflektion som metod.

Utbildningen är flexibel och du kommer att varva
teori med LIA då du får komma ut och delta i det
administrativa arbetet på en arbetsplats för att få
praktisk erfarenhet. Genom det arbetsplatsförlagda
lärandet i arbetet får du goda möjligheter att knyta
nödvändiga kontakter inför vidare arbete.

tfn: 072-200 64 11
.

tfn: 072-200 61 22

tfn: 070-644 47 94

