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Medicinsk sekreterare

Yrkesutgångar
Medicinsk sekreterare, läkarsekreterare, 

vårdadministratör medicinsk sekreterare,
vårdadministrativ sekreterare

Studiefinansiering/CSN
Utbildningen berättigar till  

studiemedel från CSN

”
Information om ansökan:

www.kunskapsforbundet.se/yh

Arbeta inom hälso- och sjukvårdssektorn
Medicinsk sekreterare leder till en yrkeshögsko-
leexamen och efter utbildningen finns mycket 
goda möjligheter till anställning då efterfrågan 
på medicinska sekreterare är stor. 

Yrkesrollen innebär att du utför administrati-
va uppgifter och medicinsk dokumentation på 
till exempel vårdcentral eller sjukhus. Ett annat 
exempel på arbetsuppgift som kan ingå i yrket 
är att diagnosklassificera. Att vara en del av ett 
team, kunna ge service och ha patientkontakt är 
genomgående inslag i yrkesrollen.

Utbildningen är bunden med lärarledd undervis-
ning cirka 20 timmar/vecka. En dag i veckan är 
hemstudiedag. Under termin 1 görs fyra auskul-
tationsdagar i arbetslivet.

LIA 
En fjärdedel av utbildningen består av den prak-
tiska delen LIA, ”Lärande i arbete”. Då är du ute 
och praktiserar dina nya kunskaper i branschen. 

Samarbeten
NU-sjukvården, Primärvården Närhälsan Fyrbo-
dal samt privata aktörer i området Fyrbodal.
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Vuxenutbildningen
Vänerparken 5 | Vänersborg

Allt börjar med en utbildning. Allt.

EN UTBILDNING  
FÖR DIG?

SKICKA IN  
ANSÖKAN

SVARA PÅ 
ANTAGNINGS-

BESKED

Läs mer och ta reda på  
om du är behörig till  
utbildningen. 

Nyfiken på någon annan 
yrkesroll? Vi har fler ut- 
bildningar!

På vår webb hittar du:  
- uppdaterad information 
om ansökningsperioder  
för våra yrkeshögskole- 
utbildningar
- hur du går till väga för  
att söka
- samt hur urval går till

Håll utkik efter ditt  
antagningsbesked  
som dyker upp under 
vecka 25 som ett mail.  

Kom ihåg att tacka ja  
till din plats!

www.kunskapsforbundet.se/yh

Häng med oss i sociala medier och få en bild av 
alla våra utbildningar för vuxna. 

Vuxenutbildningen  
Trollhättan Vänersborg

Kurser YH-poäng

Anatomi och sjukdomslära 35

Arbetspsykologi 15

Diagnosklassificering 20

Bransch-engelska 15

Hälso- och sjukvårdsadministration 30

Informationsteknik och digitalisering 35

Kommunikation och bemötande 30

LIA, lärande i arbete 100

Medicinsk dokumentation 45

Medicinsk terminologi 20

Examensarbete: inriktning förbättringskunskap 25

Arbetsliv och verksamhetsutveckling 30

Totalt antal YH-poäng: 400

Medicinsk sekreterare

*med reservation för ändringar

Utbildningsledare
Åsa Johansson | 0521-72 20 42
asa.johansson@kunskapsforbundet.se

Tf rektor
Ann-Chatrine Zackrisson | 0521-72 18 64
ann-chatrine.zackrisson@kunskapsforbundet.se

   Studie- och yrkesvägledning  
   Helena Gustafsson 
   helena.gustafsson@kunskapsforbundet.se

Kontakter


