
Välkommen till utbildningen medicinsk sekreterare! 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
Datum: måndagen den 29 augusti -2022  
Tid: kl. 09.00, sal T208 plan 2  
Lokal: Regementsgatan 7, 541 46 Skövde  

   



Utbildningslokaler 
Utbildningen kommer i huvudsak att bedrivas i följande fastigheter; 

- Vuxenutbildningen Skövde, Regementsgatan 7, Skövde 
- Vuxenutbildningen Skövde, Wennerbergs gata 2, Skövde 
 

  
Studerandeparkering 

- Skolan saknar studerandeparkering på både Regementsgatan och Wennerbergs gata, vi 
hänvisar till närliggande gator (observera datumparkering). 

 
 
Uppdatering av information 
Utbildningens hemsida kan komma att uppdateras under vecka 33/34, håll utkik! 
 
  
LIA-perioder 
LIA 1: v. 47–49, 2022 
LIA 2: v. 8-12, 2023 
LIA 3: v. 39-44, 2023 
LIA 4: v. 16-21, 2024 
 
Till varje LIA-period ska varje studerande söka sju st platser inom två kommuner i Skaraborg. 
Alla platser väljs via hemsidan www.praktikplatsen.se. Ni kommer få inloggningsuppgifter och 
utbildning i systemet när det är dags att ansöka om platser. Ambitionen är att varje studerande 
ska få någon av de sju platserna som är valda. Inom de fyra LIA-perioderna ska minst en period 
vara inom primärvården/specialistsjukhus. Det är upp till alla studerande att själva bekosta 
resan till och från praktikplatsen.  
  
Förbered dig genom att gå igenom kurslitteraturen, utbildning bedrivs med ett högt tempo! 
  
Schema v.35: 
Måndag 29/8 
Kl. 09.00-11.30 Uppstart och introduktion. 
  
Tisdag 30/8 
Kl. 08.00-11.30 Introduktion till kursen Informationsteknik och digitalisering 
Kl. 11.30-12.30 Lunch, kyl + mikro finns i elevutrymmena 
Kl. 12:30-16:00 Introduktion till kursen patientrelaterad administration och dokumentation 
 
Onsdag 31/8 självstudiedag.  
 
Torsdag 1/9 
Kl. 08.30-11.30 Introduktion till kursen kommunikation och informationsutformning 
 
Fredag 2/9  
Kl. 08:00-12:00 Billingehus. Gemensam Aktivitets- och samarbetsdag, samling vid parkering 
Billingehus. Denna dag är det kläder efter väder då vi är utomhus. Medtag lämpliga tränings-
kläder och joggingskor.   
Mer information om denna dag ges vid introduktionsdagen, den 29/8. 
 



 
Preliminärt ramschema för veckorna 36, 38–46 
Observera att annat schema gäller för vecka 35 samt vecka 37 (information om vecka 37 
kommer under vecka 35-36). 
Reservation för förändringar! 
  
Måndag  kl. 08.00-16:00 (lunch 11.30-12.30) 
Tisdag  kl. 08.00-16:00 (lunch 11.30-12.30) 
Onsdag självstudier 
Torsdag  kl. 08.00-16:00 (lunch 11.30-12.30) fm 08-10:00 bedrivs på skolan, 12:30-16:00 

digitalt 
Fredag  kl 08.00-16:00 (lunch 11.30-12.30) 
  
Observera att ramschemat är preliminärt. Det förekommer föreläsningar/moment i 
utbildningen på andra dagar/tider. 
 Andra tider gäller också under LIA. 
 Utbildningen är heltidsstudier med ca 20 timmar undervisning och 20 timmar egen 

inläsning per vecka. 
 
  
Litteraturlista 
Legl, Elisabeth, Att skriva texter i vården, upplaga 3 (2021)  
Studentlitteratur AB 
ISBN: 9789144151892 
 
Språkrådet/Ola Karlsson, Svenska skrivregler, upplaga 4 (2017)  
Liber 
ISBN: 9789147111497 
 
Kommunikation – Samspel mellan människor 
Nilsson, Björn och Waldemarsson, Anna-Carin (2021) 
Förlag: Studentlitteratur AB   
ISBN: 9789144140964 
 
  
Kompendier, länkar tillkommer - meddelas löpande, även litteratur för VT -23. 
 

Lärplattform 

Skövde Yrkeshögskola använder sig av en Lärplattform. En Lärplattform är en virtuell 
byggnad. I lärplattformen Teams kan studerande och lärare samarbeta och kommunicera. Du 
som studerande förutsätts ha goda datakunskaper. Navigera gärna i teams innan kursstart!  
 
 Lärare i utbildningen 

- Jessica Wänghult 
- Ingela Rosenqvist 
- Hanife Rexhepi 
- Klas Hedenberg 
- Gästföreläsare 

 



 
Kontaktperson 
Utbildningsledare 
Jessica Wänghult 
Jessica.wanghult@skovde.se  
Kontaktcenter telefon 0500-49 80 00  
 
Studievägledare (även CSN-frågor) 
Patrik Clausén 
patrik.clausen@skovde.se 
Kontaktcenter telefon 0500-49 80 00  
 
Vuxenutbildning Skövde reception 
vuxenutbildning@skovde.se 
Telefon 0500-497700 
  
 
Länk till utbildningen medicinsk sekreterare  
Yrkeshögskola (skovde.se) 
 
 
 
 
 
Varmt Välkommen! 
 
 


