MEDICINSK SEKRETERARE
YRKESHÖGSKOLEUTBILDNING, 400 YH-POÄNG
VILL DU FUNGERA SOM SPINDELN I NÄTET MELLAN PATIENT, ANHÖRIGA
OCH PERSONAL INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRD? DÅ ÄR MEDICINSK
SEKRETERARE EN YRKESROLL FÖR DIG!

Utbildningen ger dig grundläggande kunskaper
och färdigheter i medicinsk dokumentation och
administrativ verksamhet inom hälso- och
sjukvård. En tredjedel av utbildningen är
verksamhetsförlagd vilket ger dig viktiga
kontakter i arbetslivet.
Utbildningen följer inte normala terminstider.

ARBETSMARKNAD
Det finns stort behov av arbetskraft inom
området och för att möta det stora behovet på
arbetsmarknaden startar utbildningen två
gånger per termin. Genomförd utbildning ger
den kompetens som erfordras för självständigt
arbete som t.ex. medicinsk och
vårdadministrativ sekreterare. Utöver
arbetsuppgifter inom medicinsk
dokumentation kan t.ex.
diagnosklassificering, data- och
statistikbearbetning samt
personaladministration ingå.

ANSÖKAN
Grundläggande behörighet för
yrkeshögskolestudier.

Anatomi, fysiologi och sjukdomslära 25 p

Särskilda förkunskaper:
Svenska B och Engelska B (före hösten 2011)
alternativt Svenska 2 och Engelska 6 eller
motsvarande kunskaper.

Diagnosklassifikation 20 p

Läs mer om behörighet, urval och antagning
här.
Samtliga behöriga sökande kallas till
skriftligt test i svenska och
tangentbordsfärdighet.
Kallelse skickas per e-post cirka en till två vecka
före aktuellt testtillfälle. Räkna med att du
behöver avsätta tid motsvarande en halv dag
för dessa tester.

Arbetspsykologi & bemötande i vården 20 p
Engelska – medicinsk inriktning 10 p
Examensarbete 25 p
Hälso- & sjukvårdsadministration 35 p
IT – administrativt verktyg 30 p
Kommunikation 25 p
Lärande i arbete 1 40 p
Lärande i arbete 2 45 p
Lärande i arbete 3 40 p
Medicinsk dokumentation 30 p
Medicinsk terminologi 25 p
Organisation & arbetsliv 20 p
Utredningsmetodik 10 p
5 YH-poäng motsvarar en veckas heltidsstudier.

SAMARBETSPARTNERS
Utbildningen genomförs av Göteborgs Stad
Utbildning i samarbete med Sahlgrenska
Universitetssjukhuset, offentliga och privata
primärvårdsenheter i Göteborgsområdet samt
Statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs
universitet.

KURSER

FINANSIERING
Utbildningen är statligt finansierad och
berättigar till studiestöd från CSN.
Kostnader för kurslitteratur, kopiering och
utskrifter tillkommer. Avgifter till
självkostnadspris tas ut för läromedel som
skolan producerat. Läromedel/facklitteratur
som vi själva inhandlat förmånligt säljs till
reducerat pris.

MER INFORMATION
Mehrnaz Tabarsian
Tel. 031-367 31 85
mehrnaz.tabarsian@educ.goteborg.se
Reception: 031-367 31 00

OM UTBILDNINGEN
Längd: 80 veckor heltid
Start: 8 mars 2018
Antal platser: 34
Ansökan: Vår webbansökan öppnar den 15
oktober och stänger den 31 december 2017.
Utbildningen är statligt finansierad och berättigar
till studiestöd.
Anmälningskod: YHMED
Du ansöker via vår webbansökan. Förbered din
ansökan genom att ha dina betyg och andra
relevanta intyg tillgängliga elektroniskt.

