
    
  
 
 
 
 

 

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

 
 

Närvarorapport samt  
bedömningsunderlag LIA 3 (Lärande i arbete 3) 
   

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         

Vecka 6         

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 3 (Lärande i arbete 3)  

Bedömningsunderlaget är uppbyggt utifrån de kursmål som examineras under 
kursen LIA 3. 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 3 bör den studerande skriva i verksamhetens journalsystem (drift).   
 

Kursmål LIA 3 

Kursens mål är att kunna omsätta utbildningens teoretiska kunskaper i en 
yrkesmässig praktisk verksamhet och under handledning utföra yrkets 
basarbetsuppgifter och därmed kunna använda verksamhetens IT-system. 
Kursen ska ge baskunskaper om patientklassificering. De studerande ska 
tillämpa kunskaper om lagar och regelverk i den praktiska yrkesutövningen.  
 
 
Kursens huvudsakliga innehåll 
 

 Patientrelaterad dokumentation 
 IT-system 
 Patientklassificering 
 Vårdjuridikens praktiska tillämpning 

 
  
 
 
 



     
 
 

1. Bearbetar och återger medicinsk text efter diktat 

Förmåga 1 2 3 Kommentar 

Har den studerande en kritisk förmåga att bedöma 
rimlighet och logik i textens innehåll? 
  

    

Kan de studerande bearbeta diktat till god svenska 
med hög språkriktighet? 
 

    

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

    

Klarar den studerande att självständigt lösa 
språkliga utmaningar? (ex. svåra ord, korrigera 
felaktiga meningsbyggnader, hantera 
språkförbistringar) 
 

    

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

    

Hur upplever du den studerandes kunskaper om det 
medicinska språket (stavning och böjning av 
latinska termer, försvenskning)? 
 

    

Använder den studerande korrekt tangentbords-
teknik? 
 

    

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

  



     
 
 

2. IT-system  
 

Förmåga 1 2 3 Kommentar 

Kan den studerande använda verksamhetens IT-
system som hjälpmedel i yrkesutövningen? 
  

    
 

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

 

3. Patientklassificering 

 
Förmåga 1 2 3 Kommentar 

Kan den studerande beskriva vad 
patientklassificering är? 
 

    

Kan den studerande redogöra för arbetsrutiner kring 
korrekt primärklassificering av diagnoser och 
åtgärder på LIA-platsen? 
 

    

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

  



     
 
 
 

4. Vårdjuridikens praktiska tillämpning 

 
Förmåga 1 2 3 Kommentar 

I enlighet med Patientdatalag (2008:355) kan den 
studerande i sin yrkesutövning på LIA-platsen visa 
på en förståelse för varför en patientjournal skall 
föras? 
 

    

I enligt med Offentlighets- och sekretesslag 
(2009:400) tillämpar den studerande kraven på 
sekretess och tystnadsplikt i sin yrkesutövning på 
LIA-platsen? 
 

    
 

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

 
 



     
 
 
 

Instruktioner och formalia kring den skriftliga LIA-inlämningen 

Nedanstående frågor besvaras skriftligen i ett worddokument med en textmassa 
på max 3 A4-sidor. Du ska ha en titelsida och du ska nu använda dig av 
rubriker för att tydliggöra ditt innehåll.  
  
Inlämning via Vklass senast söndag vecka 44, klockan 23.59. 
 
 

Uppgifter 
 

1. Patientrelaterad dokumentation 
Under din LIA-period skriver du många diktat och du stöter säkert på 
diktat där det finns språkliga utmaningar. Välj ut ett eller flera diktat 
där du måste bearbeta talspråket i det inlästa diktatet för att få en 
anteckning i patientens journal som håller en hög språkriktighet. 
Analysera texten i diktatet/diktaten, förklara vari du och din handledare 
tycker att den språkliga utmaningen ligger och hur du har bearbetat 
språket för att göra det mer språkriktigt. Använd dig av teoretiska 
kunskaper från till exempel Svenska skrivregler. Du kan citera några 
meningar ur diktatet och därefter redogöra för hur din bearbetning gått 
till och varför.  
 
 

2. Patientklassificering 
Vilka arbetsrutiner finns på din LIA-plats kring primärklassificering av 
diagnoser och åtgärder? Vilket ansvar har varje profession? Redogör 
för och reflektera över betydelsen av att arbetsrutinerna följs. 



     
 
 

3. Vårdjuridikens praktiska tillämpning (max 1 A4-sida) 
Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) gäller inom offentliga 
verksamheter. Sjukvårdssekretessen är en del av denna lag och gäller 
för offentligt bedriven sjukvård, tandvård samt habilitering och 
hjälpmedel. Tystnadsplikten som följer av lagen gäller alla som arbetar 
med patienter, såväl vårdpersonal som administrativ personal, 
studenter, praktikanter, konsulter och förtroendevalda med flera.  
 
Din uppgift blir att beskriva två situationer där du i din roll som 
medicinsk sekreterare fått beakta kraven på sekretess och tystnadsplikt. 
Det är viktigt att du tydligt argumenterar för varför de specifika 
situationerna går under kravet på sekretess och tystnadsplikt. 
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