
   
   
 
 

 
 
 

 
Kursansvariga: Jenny Gustavsson och Anna-Lena Jungsenius  
E-post: SMS-LIA@skovde.se 

 

Närvarorapport samt  
bedömningsunderlag LIA 1 (Lärande i arbete 1)
    
Studerandes namn: _________________________________________________
   

LIA-placering: _________________________________________________
   

Handledare:  _________________________________________________
  

 
 
 

Närvarorapport för LIA    

 Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag Anteckningar 

Vecka 1         

Vecka 2         

Vecka 3         

Vecka 4         

X = närvaro heldag 
F = frånvaro 
E = ej schemalagd 
 

Den studerande följer arbetsplatsens arbetstider på heltid (cirka 40 timmar per 
vecka). En riktlinje för att uppnå tillräckliga kunskaper är 30 timmars närvaro 
per vecka. Inom timmarna för heltid ska den studerande få möjlighet till 
egenstudier på cirka 4 timmar per vecka. Egenstudierna kan göras på valfri 
plats. 

  



   
 
 
 

 
                        
 
 
Bedömningsunderlag LIA 1 (Lärande i arbete 1) 

Bedömningsunderlaget är uppbyggt utifrån de kursmål som examineras under 
kursen LIA 1. För varje kursmål tar handledaren ställning till den studerandes 
förmågor. Styrkor såväl som svagheter bör lyftas fram. Bedömningsunderlaget 
fylls i av ansvarig handledare.   
 
Ifyllt bedömningsunderlag och den studerandes skriftliga inlämning ligger till 
grund för slutbetyget i kursen. Slutbetyg sätts av utbildningsanordnaren efter 
avslutad LIA.  
 
Efter avslutad LIA mejlas ifyllt bedömningsunderlag till:  
SMS-LIA@skovde.se 
 
Under LIA 1 skriver den studerande diktaten i ordbehandlingsprogram.  

 

Kursmål LIA 1 

Kursen ska ge den studerande grundläggande praktisk yrkeserfarenhet, baserad 
på teoretiska kunskaper inom patientrelaterad dokumentation och 
vårdadministrativa datorsystem. Kursens mål är att få en tidig yrkeskontakt och 
få kunskaper om vårdkedjor och deras administrativa flöde samt inblick i hur 
de olika yrkeskategorierna samarbetar inom öppenvården. Kursen ska ge 
inblick i hur verksamhetens IT-system används i yrkesverksamheten. Kursen 
ska ge praktisk övning i att kunna förstå, bearbeta och återge medicinsk 
dokumentation. 
 

Kursens huvudsakliga innehåll 

 Yrkets arbetsuppgifter  

 Medicinska dokumentationens uppbyggnad och struktur 

 Vårdadministrativa system 

 Tystnadsplikt och sekretess 

 Vårdkedjor och administrativa flöden  

 Professionellt bemötande 
  
 
 
 



   
 
 
 

 
                        
 
 

 

1. Yrkets arbetsuppgifter samt samarbete mellan olika 
yrkeskategorier  

Förmåga 1 2 3 Kommentar 

Kan den studerande redogöra över vanligt 
förekommande arbetsuppgifter som utförs av 
medicinska sekreterare på LIA-platsen? 
 

    
 
 

Kan den studerande redogöra för hur olika 
arbetsuppgifter samspelar med andra 
yrkeskategoriers arbetsuppgifter? 
 

    

Kan den studerande förklara hur kommunikationen 
sker mellan olika yrkeskategorier på LIA-platsen? 
 

    

Kan den studerande ge exempel på olika 
samarbetssituationer?  
 

    

Kan den studerande redogöra för hur tystnadsplikt 
och sekretess påverkar yrkets arbetsuppgifter? 
 

    

Den studerande förstår vikten av professionellt 
bemötande mellan kollegor samt till vårdtagare på 
aktuell LIA-plats. 
 

    

Förklaring 
1 = Behöver öva mer (kommentera vad som behöver övas mer på)  
2 = Redogör ytligt 
3 = Redogör utförligt (självständigt och med säkerhet)  



   
 
 
 

 
                        
 
 
 

2. Den medicinska dokumentationens uppbyggnad och struktur 

Förmåga 1 2 3 Kommentar 

Kan den studerande förklara vad som ska 
dokumenteras i patientjournalen? 
 

    

Kan den studerande förklara varför patientrelaterad 
dokumentation sker? 
 

    
 

Kan den studerande beskriva olika dokuments 
utseenden samt förklara varför dokumenten är 
utformade på ett visst sätt? 
 

    

Kan den studerande förklara vikten av enhetlig 
dokumentation och rutindokument? 
 

    

Kan den studerande förklara varför och hur olika 
sökord används i olika anteckningstyper? 
 

    

Förklaring 
1 = Behöver öva mer (kommentera vad som behöver övas mer på)  
2 = Beskriver med viss handledning 
3 = Beskriver efter handledning (självständigt och med säkerhet) 



   
 
 
 

 
                        
 
 
 

3. Vårdadministrativa system 

Förmåga 1 2 3 Kommentar 

Kan den studerande redogöra för vilka 
vårdadministrativa system som används på LIA-
platsen? 
 

    

Visar den studerande förståelse för LIA-platsens 
övriga IT-systems användningsområden?  
 

    

Kan den studerande redogöra för hur verksamhetens 
samtliga IT-system är kopplade till den medicinska 
sekreterarens arbetsuppgifter, samt hur dessa 
underlättar olika arbetsuppgifter? 
 

    

Förklaring 
1 = Behöver öva mer (kommentera vad som behöver övas mer på)  
2 = Redogör ytligt 
3 = Redogör utförligt (självständigt och med säkerhet) 

 

 

4. Vårdkedjor och administrativa flöden 

Förmåga 1 2 3 Kommentar 

Kan den studerande redogöra för olika vårdkedjor där 
aktuell LIA-plats ingår?  
 

    

Kan den studerande redogöra för de aktiviteter som 
kan förekomma i en vårdkedja både ur ett 
patientperspektiv och ur ett administrativt 
perspektiv? 
 

    

Förklaring 
1 = Behöver öva mer (kommentera vad som behöver övas mer på)  
2 = Redogör ytligt 
3 = Redogör utförligt (självständigt och med säkerhet)



   
 
 
 

 
                        
 
 
Instruktioner och formalia kring den skriftliga LIA-inlämningen 

Nedanstående frågor ska besvaras skriftligen i ett worddokument med en 
titelsida, där dina svar och dina reflektioner ska omfatta en hel textmassa utan 
rubriker. Upprepa inte frågeställningarna i din inlämning, använd utrymmet till 
dina svar. Den skriftliga inlämningsuppgiften ska besvaras genom en textmassa 
på max 2 A4-sidor.  
  
Inlämning via Vklass senast söndag vecka 50, klockan 23.59. 

 

Frågeställning 

Redogör utförligt för hur en vårdkedja kan se ut på din LIA-plats. Vilka 
aktiviteter kan ingå och vilka olika typer av arbetsuppgifter uppstår för den 
medicinska sekreteraren? Hur genererar dessa arbetsuppgifter samarbeten 
mellan olika yrkeskategorier? 
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