
   
   
 
 
 
 

 

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

 

Närvarorapport samt  
bedömningsunderlag LIA 2 (Lärande i arbete 2)
   
Studerandes namn: _________________________________________________
   

LIA-placering: _________________________________________________
   

Handledare:  _________________________________________________
  

 
 
 

Närvarorapport för LIA    

 Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag Anteckningar 

Vecka 1         

Vecka 2         

Vecka 3         

Vecka 4         

Vecka 5         

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 2 (Lärande i arbete 2) 
 
Bedömningsunderlaget är uppbyggt utifrån de kursmål som examineras under 
kursen LIA 2. 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 2 får den studerande, beroende på färdigheter och handledarens 
förutsättningar, skriva i verksamhetens journalsystem (drift).   
 

Kursmål LIA 2 

Kursens mål är att under handledning praktisera den teoretiska kunskapen i 
praktisk yrkesverksamhet. Kursen ska ge kännedom om användningen av olika 
IT-system som hjälpmedel i yrkesutövningen. Den studerande ska under 
handledning kunna förstå, bearbeta och återge medicinsk text efter diktat. 
Kursen ska ge kunskaper om ergonomi och arbetsmiljö. Kursen ska också ge 
kunskap om vårdjuridikens påverkan på yrkesverksamheten. 
 
Kursens huvudsakliga innehåll 
 

 IT-system som hjälpmedel i yrkesutövningen 

 Medicinsk dokumentation 

 Arbetsteknik, ergonomi och arbetsmiljö 

 Vårdjuridikens och medicinsk dokumentation 

 Vårdkedjor och administrativa flöden 

 Professionellt bemötande 
  



   
 
 
 

 
                        
 
 

1. Yrkets IT-system som hjälpmedel i yrkesutövningen 
 

Förmåga 1 2 3 Kommentar 

Kan den studerande redogöra för hur LIA-platsens 
IT-system används som hjälpmedel i 
yrkesutövningen? 
 

    

Kan den studerande se nyttan och svårigheten med 
verksamhetens IT-system? 
 

    

Kan den studerande reflektera över 
användarvänligheten i IT-systemen? 
 

    

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

 

2. Medicinsk dokumentation 

Förmåga 1 2 3 Kommentar 

Kan den studerande bearbeta diktat till journaltexter 
med god språkriktighet?  
 

    

Visar den studerande kunskaper om 
sökordsanvändning och vilken typ av information 
som ska skrivas under respektive sökord? 
 

    

Visar den studerande kunskaper om svenska språket 
(stavning, särskrivningar, stor-/liten bokstav etc.) 
 

    
 

Kan den studerade använda tillförlitliga källor för att 
säkerställa den medicinska terminologin? 
 

    

Har den studerande förståelse för hur 
läkemedel/dosering, labb, provsvar skrivs i 
journalanteckningar? 
 

    

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



   
 
 
 

 
                        
 
 

3. Arbetsteknik, ergonomi och arbetsmiljö 

Förmåga 1 2 3 Kommentar 

Kan den studerande redogöra för LIA-platsens 
fysiska arbetsmiljö?  
 

    

Kan den studerande reflektera kring arbetsplatsens 
ergonomiska förutsättningar?  
 

    

Kan den studerande förklara varför det är viktigt att 
upprätthålla en god ergonomi inkl. korrekt 
tangentbordsteknik? 
 

    

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

 

4. Vårdjuridik som påverkar den medicinska dokumentationen 

Förmåga 1 2 3 Kommentar 

Kan den studerande redogöra för och ge exempel på 
vilka lagar och förordningar som påverkar 
arbetsrutiner kring medicinsk dokumentation på LIA-
platsen? 
 

    

Kan den studerande redogöra för vilka uppgifter 
(enligt patientdatalagen) en patientjournal ska 
innehålla för att säkerställa en god och säker vård? 
 

    

Kan den studerande redogöra för hur 
patientdatalagen påverkar arbetsrutiner kring 
utlämnande av journalkopior? 
 

    

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 

Den skriftliga inlämningsuppgiften ska besvaras genom en textmassa på max 3 
A4-sidor. Du ska alltid ha en titelsida till din LIA-inlämning och du ska nu 
använda rubriker för att tydliggöra ditt innehåll. 
 
För varje nedanstående fråga anges det antal sidor som svaret ska omfatta. Det 
är viktigt att du varken under- eller överskrider detta utrymme.   
 

Inlämning via Vklass senast söndag vecka 12, klockan 23.59. 
 

Frågeställningar 

1. IT-system som hjälpmedel i yrkesutövningen 
Redogör kortfattat för de IT-system som förekommer på din LIA-plats. 
Reflektera över hur dessa system används i yrkesutövningen, vilka 
fördelar respektive nackdelar kan du identifiera? Kan du se några 
förbättringsområden gällande IT-användningen som hjälpmedel i 
yrkesutövningen? (½–1 A4). 
 
 

2. Arbetsteknik, ergonomi och arbetsmiljö 
Redogör för din LIA-plats fysiska arbetsmiljö och ergonomi. Använd 
de kunskaper du fått till dig i samband med föreläsningen av 
ergonomen Eva. 

Du ska göra en kartläggning av hur arbetsplatsen ser ut samt reflektera 
över densamma (½–1 A4). 

 

3. Vårdjuridik som påverkar den medicinska dokumentationen 
Redogör kring språkanvändningen i journaltexter utifrån patientens rätt 
att förstå vad som skrivs i journalen och läkarens behov av att kunna 
använda journaltexten som ett arbetsverktyg.  
 
Reflektera kring dessa två olika krav på den medicinska 
dokumentationen utifrån det medicinska fackspråket, det svenska 
språket och aktuell vårdjuridik (1 A4). 
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