Medicinsk
SEKRETERARE

2 år

Intressant och utvecklande
En medicinsk sekreterare utför administrativt arbete
och är en nyckelperson inom hälso- och sjukvårdens
administration. Som medicinsk sekreterare utför du
patientsäker medicinsk dokumentation och administration med hjälp av modern teknik.

Kurser i YH-utbildningen
• Administrativ IT, 30 p
• Anatomi och sjukdomslära, 30 p
• Arbetspsykologi, 10 p
• E-hälsa, 20 p
• Ekonomisk planering, budget och
statistik, 20 p
• Engelskt yrkesspråk Standard 25
• Examensarbete Examensarbete 25
• Hälso- och sjukvårdsadministration,
20 p
• Kommunikation och informationsutformning, 20 p
• LIA 1 LIA, 15 p
• LIA 2 LIA, 25 p
• LIA 3 LIA, 25 p
• LIA 4 LIA, 35 p
• Medicinsk terminologi, 25 p
• Personal- och löneadministration, 20 p
• Sjukdomsklassificering, 15 p
• Vårddokumentation, 40 p
Behörighetskrav
Grundläggande behörighet för Yrkeshögskolan och särskilda förkunskaper:
• Svenska 2/Svenska som andra-		
språk 2
• Engelska 6
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Yrkesrollen och arbetsuppgifterna
Yrkesrollen som medicinsk sekreterare passar dig som är strukturerad,
gillar att skriva och är intresserad av
det svenska språket. Som medicinsk
sekreterare är du en viktig kugge i vård
organisationen. Du samverkar med
läkare, sjuksköterskor, undersköterskor
samt annan administrativ personal. Du
kommer att arbeta med journalskrivning efter diktat, receptionsarbete där
du tar emot patienter och bokar tider
samt sköter remisshantering, men
även arbetsuppgifter inom ekonomi
som fakturahantering och avvikelsehantering förekommer. Det kan också
vara aktuellt att ta fram och analysera
statistiska underlag.
Hur är jobbet?
Arbetet är roligt, utvecklande och
varierande, vilket kräver att du är serviceinriktad, flexibel, strukturerad, noggrann och klarar av att hantera många
arbetsuppgifter samtidigt.
Den administrativa yrkesrollen inom
hälsa och sjukvård förändras konti-

nuerligt, inte minst på grund av den
tekniska utvecklingen. Jobbet kan därför innehålla delaktighet i utredningar,
sammanställningar och presentation
av framtaget material. Yrkesrollen
ställer höga krav på kommunikativ
förmåga och goda kunskaper i det
svenska språket.
Mål och krav för examen
Den studerande skall ha samtliga kunskaper, färdigheter och kompetenser
som ingår i betygskriteriet Godkänt i
utbildningens samtliga kurser för att
erhålla yrkeshögskoleexamen. I kursen
”Engelskt yrkesspråk” uppfylls förordningens krav om kommunikation på
främmande språk. Utbildningen skall
även innehålla ett självständigt arbete
(examensarbete). Om den studerande
inte har uppfyllt kraven erhålls ett utbildningsbevis. Utbildningen omfattar
400 yrkeshögskolepoäng.

”Studera till medicinsk
sekreterare, ett intressant och utvecklande
framtidsyrke!”
Anne-May Ots Hagqvist,
utbildningsledare, Xenter
Yrkeshögskola
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