
Vårdadministratör
2 år, 400 YH-poäng, Söderköping

Som vårdadministratör arbetar du med 
journalskrivning efter diktat, receptionsarbete där 
du tar emot patienter, bokar tider mm. 

Du arbetar även med remisshantering där 
du registrerar/bokar tider/har hand om väntelista och vidarebefordrar 
remisser till rätt instans. Arbetsuppgifter inom ekonomi som t ex 
fakturahantering, avvikelsehantering ingår också. Du kan även arbeta 
med att ta fram och analysera statistiska underlag och vara delaktig i 
eventuella förbättringsarbeten i olika projektformer. 

Som vårdadministratör är du en viktig kugge i organisationen. Du 
servar både läkare, sjuksköterskor, undersköterskor samt annan 
administrativ personal.

Arbetet är roligt, utvecklande och varierande, vilket kräver att du är 
serviceinriktad, flexibel, strukturerad, noggrann och kan ha många 
bollar i luften samtidigt.

Region Östergötland och Nyströmska skolan har tillsammans 
skapat innehållet i utbildningen för att garantera att du får den 
yrkeskompetens som arbetsgivaren efterfrågar.

Start: Augusti 2020
Sista ansökan: 15 maj 2020
Ansök via: www.osyh.se

Utöver grundläggande behörig-
het för yrkeshögskola ska du ha 
godkänt betyg i:
• Svenska B (Svenska 2)
• Engelska B (Engelska 6) 

Om du saknar betyg och intyg som 
gör dig behörig kan du ansöka via 
fri prövning. Då tar vi hänsyn till 
din reella kompetens.

KONTAKT
Annica Jonas
0121-184 89
annica.jonas@soderkoping.se
www.soderkoping.se

DRIFTTEKNIKER 
Norrköping, 415 Yh-poäng
Få kunskaper i styr-, automations- och reg-
lerteknik, termodynamik, kemi och miljö för 
att säkra en bra och miljövänligare produk-
tion inom kraft-, värme- och energiteknik.
 
COMPOSITETEKNIKER
Linköping, 300 Yh-poäng 
En hightechutbildning med spännande 
inslag som ger kunskaper i tillverkningsme-
toder, konstruktion och design av plast- och 
kompositmaterial.

VÅRDADMINISTRATÖR
Söderköping, 400 Yh-poäng
Utbildningen ger mycket goda förutsätt-
ningar för ett administrativt arbete inom vår-
den. Utbildningen är bred och har ett nära 
samarbete med landstinget i  Östergötland.

HOTEL MANAGEMENT
Söderköping, 400 Yh-poäng
Vill du vara en del av den växande hotell- 
och konferensnäringen? Utbildningen ger 
dig kunskap som gör dig attraktiv för fram-
tida jobb inom branschen, där efterfrågan 
på utbildad personal är stor.

MÄTNINGSTEKNIKER
Motala, 400 Yh-poäng
Som mätningstekniker har du ett själv-
ständigt praktiskt arbete där du använder 
avancerade tekniska instrument och data-
program för t.ex. anläggningsmätning.

SPECIALISTUNDERSKÖTERSKA
Efterfrågan på undersköterskor med 
 specialistkompetenser kommer att öka!

PALLIATIV VÅRD (Linköping)
Distans, Halvfart, 200 Yh-poäng
Utbildning för dig som är utbildad under-
sköterska och vill specialistutbilda dig mot 
avancerad omvårdnad och palliativ vård 
för alla åldrar i samtliga vårdformer.

DEMENS (Motala/Mjölby)
Distans, Halvfart, 100 Yh-poäng
Denna utbildning gör dig specialiserad för 
arbete inom omsorg och vård om perso-
ner med demenssjukdomar samt kunska-
per inom kvalitetsutveckling i vården. 

Läs mer på www.osyh.se

VILKET YRKE 
VÄLJER DU?
Våra yrkeshögskoleutbildningar är skräddarsydda 

i nära samarbete med arbetslivet.

DRIFTTEKNIKER
Norrköping, 415 Yh-poäng
Få kunskaper i styr-, automations- och 
reglerteknik, termodynamik, kemi och miljö 
för att säkra en bra och miljövänligare 
produktion inom kraft-, värme- och ener-
giteknik.
 
COMPOSITETEKNIKER
Linköping, 300 Yh-poäng 
En hightechutbildning med spännande 
inslag som ger kunskaper i tillverknings-
metoder, konstruktion och design av plast- 
och kompositmaterial.

VÅRDADMINISTRATÖR
Söderköping, 400 Yh-poäng
Utbildningen ger mycket goda förut-
sättningar för ett administrativt arbete 
inom vården. Utbildningen är bred och 
har ett nära samarbete med landstinget i 
Östergötland.

HOTEL MANAGEMENT
Söderköping, 400 Yh-poäng
Vill du vara en del av den växande hotell- 
och konferensnäringen? Utbildningen ger 
dig kunskap som gör dig attraktiv för fram-
tida jobb inom branschen, där efterfrågan 
på utbildad personal är stor.

MÄTNINGSTEKNIKER
Motala, 400 Yh-poäng
Som mätningstekniker har du ett själv-
ständigt praktiskt arbete där du använder 
avancerade tekniska instrument och data-
program för t.ex. anläggningsmätning.

SPECIALISTUNDERSKÖTERSKA 
AVANCERAD OMVÅRDNAD, 
PALLIATIV VÅRD
Linköping, Distans, Halvfart, 200 Yh-poäng
Utbildning för dig som är utbildad under-
sköterska och vill specialistutbilda dig mot 
avancerad omvårdnad och palliativ vård för 
alla åldrar i samtliga vårdformer.

UNDERSKÖTERSKA MED 
SPECIALISTKOMPETENS, DEMENS
Motala/Mjölby, Distans, Halvfart, 100 Yh-poäng
Denna utbildning gör dig specialiserad för 
arbete inom omsorg och vård om personer 
med demenssjukdomar samt kunskaper 
inom kvalitetsutveckling i vården. 

15 maj

Ansök senast

www.osyh.se

I SAMARBETE MED



ANATOMI, FYSIOLOGI OCH SJUKDOMSLÄRA,  35 YH-POÄNG
Målet med kursen är att ge den studerande en god grund-
kunskap i kroppens anatomi, fysiologi och dess sjukdomar samt 
behandling av dessa så att en säker patientdokumentation kan 
ske. Kursen motsvarar de krav som yrkeslivet ställer. 

PATIENTDOKUMENTATION OCH DIAGNOSKLASSIFICERING,
60 YH-POÄNG
Målet med kursen är att ge den studerande kunskap och 
säkerhet i att dokumentera så att patientens säkerhet inte ska 
komma i fara. Färdigheter i att patientdokumentera på ett
korrekt sätt samt kunskap i övrigt förekommande administrativa
arbetsuppgifter. Den studerande ska även kunna reflektera 
över kursens innehåll och omsätta sina kunskaper i praktisk 
tillämpning. Diktatskrivning inom alla områden samt inom yrket 
förekommande intyg, remisser, brev, protokoll och anteck-
ningar, kunskaper som förvärvats genom, kurserna Anatomi, 
fysiologi och sjukdomslära och Medicinsk terminologi. Kunna 
skriva protokoll.   

MEDICINSK TERMINOLOGI, 10 YH-POÄNG
Målet med kursen är att ge den studerande kunskap och 
säkerhet i det medicinska språket så att patientdokumenta-
tionen utförs på ett säkert och rationellt sätt. Den studerande 
ska koppla sina färdigheter i kursen Medicinsk terminologi 
med kurserna Anatomi, fysiologi och sjukdomslära och Patient-
dokumentation och diagnosklassificering så att dokumenta-
tionen sker på ett korrekt och rättssäkert sätt.

TEAMARBETE, 25 YH-POÄNG
Målet med kursen är att ge den studerande förståelse för vad 
projektarbete är, när det bör användas och i vilka situationer 
andra arbetsformer är att föredra. Kursen ger den studerande 
en inblick i projektgruppens psykologi, organisation och
ledarskap, samt visar på vikten av dokumentation av process 
och resultat. Loggboken ger den studerande praktiska insikter 
och färdigheter genom ett avslutande projekt i arbetsmiljö
under LIA-period. Målet med kursen är också att öka förstå-
elsen för andra människor och deras beteenden i en organi-
sation där ständiga förändringar och förbättringar leder till 
ett nytt arbetssätt/arbetsklimat. Kursen ger också kunskap i 
konflikthantering, kommunikation, fysisk och psykisk arbets-
miljöarbete.

KOMMUNIKATION, 25 YH-POÄNG
Målet med kursen är att ge den studerande en grundläggande 
orientering i olika former av mänsklig kommunikation, ge
färdigheter i muntligt och skriftligt uttryckssätt. Kursen ger 
också kunskaper i att söka, analysera och sammanställa infor-
mation. Kursen har en viktig funktion som stöd för de större 
projekt som ingår i de mer yrkesspecifika delarna av
utbildningen. Den personliga utvecklingen poängteras. 

INFORMATIONSTEKNIK, 25 YH-POÄNG
Målet med kursen är att ge den studerande kunskaper inom 
området datakommunikation och därmed öka möjligheterna 
för arbetsuppgifter inom IT. 

BRANSCHENGELSKA, 10 YH-POÄNG
Målet med kursen är att ge den studerande förmågan att förstå,
aktivt ta reda på innebörden i och tillämpa fackterminologi så 
att praktisk kommunikation fungerar utan missförstånd.

VÅRDEKONOMI, 20 YH-POÄNG
Målet med kursen är att ge den studerande kunskaper inom 
det ekonomiska området samt att den studerande ska kunna 
ta tillvara dessa kunskaper på ett tvärvetenskapligt sätt i kurs-
erna Patientdokumentation och diagnosklassificering, Förbätt-
ringskunskap och Logistik och processer. Den studerande ska 
även kunna reflektera över kursens innehåll och omsätta sina 
kunskaper i praktisk tillämpning. Hur hälso- och sjukvården 
styrs ur ett ekonomiskt perspektiv (skatteintäkter). 

STATISTIK, 20 YH-POÄNG
Målet med kursen är att den studerande ska erhålla bas-
kunskaper i statistik; förmågan att tolka, och analysera tabeller 
och diagram, samt kunskaper i när respektive diagram och 
tabell ska användas. Kursen ger slutligen den studerande
färdigheter att jobba med statistiskt material i Excel.

FÖRBÄTTRINGSKUNSKAP, 30 YH-POÄNG 
Målet med kursen är att ge de studerande en övergripande 
bild av vad som präglar hälso- och sjukvården idag. Studenten 
ska kunna ta tillvara dessa kunskaper på ett tvärvetenskapligt 
sätt i kurserna Vårdekonomi och Logistik och processer.
En inblick ska ges i framtidsfrågor som har anknytning till
vårdadministration.

EXAMENSARBETE INRIKTNING LOGISTIK OCH PROCESSER, 
25 YH-POÄNG
Målet med kursen är att ge den studerande kompetens att 
förstå aktivitetsflöden (processer) som ofta skär rakt igenom 
de organisatoriska gränserna. Den studerande får redskap och 
förståelse för hur man kan organisera det dagliga arbetet på 
olika sätt och vilka konsekvenser det har för verksamheten. Två 
nyckelord är dels processer, vilket handlar om hur man kan 
samordna olika arbetsuppgifter med varandra och dels plane-
ring och styrning av verksamheten. Den studerande ska kunna 
ta tillvara ovanstående kunskaper på ett tvärvetenskapligt sätt i 
kurserna Vårdekonomi och Förbättringskunskap.

LIA, 115 YH-POÄNG 
Målet med den arbetsplatsförlagda delen av utbildningen, 
LIA:n, är att den studerande ska utveckla sin profession genom 
att delta i det dagliga arbetet inom hälso- och sjukvården, och 
genom reflektion och dokumentation få en djupare förståelse
för branschens innehåll och komplexitet. Genom att den 
studerande byter arbetsplats efter varje LIA-period erhålls en 
bred kunskapsbank och erfarenhet inom vårdsektorn.
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