Medicinsk sekreterare

Bedömning av LIA-period 3
v 10-18 2017 LIA3
Studerande

Tidsperiod

Företag

Handledare

Måluppfyllelse
LIA – period
Omfattning: 45 YH-poäng

Mål:
Perioden skall ge fördjupade kunskaper i att utföra de arbetsuppgifter som förekommer i
företagets olika avdelningar samt ge en helhetssyn på verksamheten.
Efter genomgången LIA-period ska den studerande ha färdighet i att
•

Förstå, bearbeta och återge medicinsk text efter diktat

•

Hantera de IT-system som används på arbetsplatsen samt ge enklare IT-support

•

Hantera sina arbetsuppgifter enligt de lagar som styr verksamheten

•

Koda vanligast förekommande medicinska diagnoser eller åtgärder

•

Vara professionell i sitt bemötande gentemot patienter, deras anhöriga och personal på arbetsplatsen

Bedömningsskala LIA 3
Självständigt

Med stöd

Med hjälp

Har svårt för

Handledaren är
”bollplank”

Handledaren närvarar

Handledaren
assisterar

Handledaren deltar
aktivt

Studenten klarar att i
samråd med handledaren
arbeta självständigt, dvs
studenten använder
handledaren som bollplank
och frågar vid behov.
Handledaren behöver inte
vara direkt närvarande vid
moment.

Studenten klarar att arbeta
med stöd av handledaren,
dvs i närvaro av handledare.
Studenten behöver enstaka
muntliga och konkreta
(visuella) genomgångar för
att utföra moment.

Studenten klarar att arbeta
med hjälp av handledaren,
dvs med lätt assistans.

Studenten har svårt att
klara moment trots upprepad muntlig och konkret
(visuell) handledning.

Studenten behöver upprepad muntlig och konkret Handledaren behöver aktivt
(visuell) handledning för att delta i alla moment.
utföra moment.
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Bedömning av studentens förmågor:
Bedömning
Studenten:
Studenten utför ålagda arbetsuppgifter, enligt kursplanens mål,
med noggrannhet och omsorg

Studenten har förmåga att arbeta
tillsammans med andra
Studenten har förmåga att omsätta
teoretiska kunskaper i praktiska
situationer
Studenten kan tillämpa sina kunskaper i nya situationer
Studenten hämtar på egen hand
information från olika källor och
tillämpar informationen i olika
arbetsuppgifter och situationer
Studenten löser problem och kan
kritiskt granska och analysera
resultatet
Studenten har förmåga att övergripande se arbetsprocessen
Studenten hanterar utrustning på ett
godtagbart sätt med hänsyn tagen till
kvalitet och säkerhet

Ev. kommentarer

Självständigt
Handledaren är
”bollplank”

Med stöd

Med hjälp

Handl. närvarar

Handl. assisterar

Har svårt för
Handl. deltar
aktivt
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Personliga egenskaper
Bedömning
Studenten:

Instämmer
helt

Studenten innehar goda
yrkeskunskaper
Studenten har uppvisat gott
socialt beteende
Studenten har uppvisat ett
kvalitetsmedvetande

Ev. kommentarer

Datum:
Underskrift handledare:

Var god skicka till:

@
*

jessica.feufel@edu.boras.se
Borås Stad/Borås Yrkeshögskola
Att: Jessica Feufel
501 80 BORÅS

Instämmer
stort

Instämmer i
delvis

Instämmer
inte alls

