MEDICINSK SEKRETERARE
2 år, heltid i Nyköping, Eskilstuna,
Katrineholm och Ronneby

Bli betydelsefull på
mer än ett sätt.

MEDICINSK SEKRETERARE
2 år, heltid i Nyköping, Eskilstuna, Katrineholm
och Ronneby
Nya krav inom den medicinska informationshanteringen innebär att efterfrågan på
kvalificerade medicinska sekreterare är mycket stor. Många erbjuds jobb redan under
utbildningen. Som medicinsk sekreterare arbetar du administrativt inom offentlig eller privat sjukvård. Du jobbar självständigt och drivande med att utveckla nya rutiner,
dokumentera och skriva journaler, samt arbetar med diagnosklassificering, ekonomisk
planering och patientbokning. Välkommen till en utbildning som gör dig oumbärlig.
Utbildningens innehåll
Anatomi- och sjukdomslära, Arbetspsykologi – arbetsliv, Diagnosklassificering, Ekonomi för medicinska sekreterare,
Examensarbete, IT för administratörer, LIA 1, 2, 3 och 4, Medicinsk dokumentation, Medicinsk engelska, Medicinsk
terminologi, Självledarskap och kommunikation i vården, Skriftlig kommunikation, Tangentbordsteknik. Utbildningen
omfattar 400 YH-poäng.
Praktik
Lärande i arbete (LIA) är en mycket viktig del av utbildningen och utgör cirka en fjärdedel av utbildningstiden. LIA ger,
förutom viktig praktisk erfarenhet som ökar förståelsen för de teoretiska avsnitten, ett nätverk av kontakter som öppnar
vägar till jobb efter examen.
Ansökan och behörighet
Din ansökan gör du på webben: campusnykoping.se. Sista ansökningsdag 3 maj.
Utbildningen ges i Nyköping, Eskilstuna, Katrineholm och Ronneby. Vi tillgodoser ditt önskemål om studieort i mån av
plats.
För att vara behörig till utbildningen Medicinsk sekreterare krävs att du har gymnasieexamen från gymnasieskolan eller
kommunal vuxenutbildning. För att du skall kunna tillgodogöra dig utbildningen till medicinsk sekreterare krävs också att
du har goda kunskaper i svenska och datorkunskap. Dina kunskaper i svenska och datorkunskap testas i ett obligatoriskt webbprov.
Om antalet behöriga sökande överstiger antalet platser görs ett urval. Urvalet sker utifrån betyg, och särskilt prov. Alla
behöriga sökande kallas till särskilt prov på Campus Nyköping respektive Kunskapskällan i Ronneby.

I samarbete med arbetslivet
Utbildningen Medicinsk sekreterare är framtagen i nära samarbete med arbetslivet. Det innebär att våra samarbets
partners till exempel är delaktiga i utbildningens innehåll, medverkar i ledningsgruppen och/eller tar emot studerande
på LIA. I nätverket finns sjukhus och vårdcentraler.

Utbildningsstart 19/8. Läs mer och gör din ansökan på campusnykoping.se
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