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MEDICINSK
SEKRETERARE
Är du intresserad av att arbeta administrativt inom hälso- och
sjukvården? Vill du hjälpa patienter och personal? Då är medicinsk sekreterare ett yrke för dig!
Som medicinsk sekreterare är du den första personen som patienterna möter. Servicekänsla och intresse för människor är
egenskaper du bör ha.

boras.se/yh
Ansök här

Stort behov av nya medicinska sekreterare
Du behövs. Behovet av din kompetens som medicinsk sekreterare är stort inom hälso- och
sjukvården. I takt med ökade krav på en modern och säkrare hälso- och sjukvård ökar också kraven
på kvalificerat och effektivt administrativt stöd. Som medicinsk sekreterare har du här en viktig roll.
När du studerar till medicinsk sekreterare blandas teori med praktiskt arbete för att du ska få
förståelse för yrkets alla delar. Du är ute på praktik 21 veckor under utbildningstiden vilket ger dig
viktiga kontakter i arbetslivet.

Studieort

Kurser som ingår i utbildningen

Utbildningen ges av Yrkeshögskola i Borås, på Bryggaregatan
12. Utbildningen kan inte läsas på distans.

Ett poäng på yrkeshögskolan motsvarar en dags studier.

Behörighet till yrkeshögskolan

Kurser och poäng som ingår i utbildningen

För att bli antagen måste du uppfylla grundläggande
behörighet för yrkeshögskola eller ansöka på reell kompetens.

Anatomi, fysiologi och sjukdomslära

30

Arbetspsykologi och bemötande

20

IT-adminstrativt verktyg

30

Kommunikation, retorik och information

40

Medicinsk diagnos- och åtgärdsklassificering

30

Medicinsk dokumentation

30

Medicinsk terminologi

20

Urval efter betyg och särskilt prov

Medicinsk engelska

20

Om antalet behöriga sökande överstiger antalet platser
för utbildningen gör vi ett urval bland samtliga behöriga
sökande. Först görs ett urval på betyg där de med högst
betygmedelvärde kallas till ett prov i svenska. Provet består
av ordkunskap och uppsatsskrivning. Därefter görs ett urval
baserat på provresultat.
Provet genomförs i början av maj och tar cirka en halv
dag. Kallelse utgår i april med e-post.

Verksamhetsutveckling

20

Vårdjuridik och organisation

30

Examensarbete

25

Lärande i arbete 1

40

Lärande i arbete 2

30

Lärande i arbete 3

35

Du hittar information om behörighet till yrkeshögskolan på
www.yrkeshogskolan.se.

Krav på särskilda förkunskaper
För att antas krävs godkända betyg E/G i Svenska/Svenska som
andraspråk 2 och Engelska 6 eller minst betyget Godkänd i
kurserna svenska /Svenska som andraspråk B och engelska B.

Reell kompetens

Om du inte har betyg eller intyg på grundläggande behörighet eller särskilda förkunskaper men anser att du har kompetens att tillgodogöra dig utbildningen kan du hänvisa till din
reella kompetens. Arbetsgivarintyg och tjänstgöringsintyg
måste bifogas om du ansöker om reell kompetens.

Summa yrkeshögskolepoäng

Kurspoäng

400

Mer information finns på vår hemsida, www.boras.se/yh

Vill du veta mer?
På hemsidan finns mer information om utbildningen,
vår skola och hur du ansöker. Har du fler frågor är du
alltid välkommen att kontakta utbildningsledaren.

Kontakta utbildningsledaren
Jessica Feufel
E-post: jessica.feufel@edu.boras.se
Telefon: 0721-60 08 95
Hemsida: boras.se/medsek

