VÅRDADMINISTRATION
En 2-årig yrkeshögskoleutbildning

Bli administrativt proffs
inom vården
Yrkeshögskoleutbildningen Vårdadministration
vänder sig till dig som vill arbeta som vårdadministratör i offentlig eller privat hälso- och
sjukvård.
Inom hälso- och sjukvården sker en ständig
utveckling. Genom informationstekniken har
under senare år nya förutsättningar och arbetssätt skapats och det är viktigt att ta tillvara på
alla de möjligheter detta ger. Därför behövs det
ny kompetens inom området. Det är här vårdadministratören kommer in i bilden!
KRAVEN PÅ KOMPETENS ÖKAR
Modern vårdverksamhet är komplex och behovet av administration är stort. Kraven på
kunskap om vårdens alla verksamheter, informationssystem och säkerhetsfrågor blir också
större. Oavsett var, på sjukhus, inom primärvård, hemsjukvård eller företagshälsovård,
behövs en professionell syn på administration.
Utbildningen Vårdadministration skapades i
samarbete med Landstinget i Jönköpings län
och Hälsohögskolan i Jönköping för att möta
behoven.
NYA KUNSKAPER
Utbildningens mål är att ge dig grundläggande
kunskaper och färdigheter i medicinsk dokumentation och administrativ verksamhet inom
hälso- och sjukvård. Men kunskap inom organisations-, process-, och utvecklingsarbete är
också betydelsefulla delar.
TEORI OCH PRAKTIK
De teoretiska studierna varvas med fyra LIAperioder (lärande i arbete). Dina LIA-perioder
förläggs på vårdcentraler eller på något av sjukhusen inom Jönköpings län. Om du så önskar
kan de också förläggas på annan ort.

SPÄNNANDE ARBETSUPPGIFTER
Efter utbildningen kan du arbeta med praktisk
administration kring vård och behandling. Det
kan innebära att du hanterar information som
gäller enskilda patienter och vårdtillfällen, enhetens verksamhet och resultat, samt att du
medverkar i projekt och processer med alla de
utmaningar det innebär. Andra möjliga arbetsuppgifter kan vara statistikbearbetning, specialuppgifter inom IT och informationsbearbetning.
Arbetsuppgifterna förutsätter att du som
person har social kompetens, multikulturell
förståelse, är systematisk, analytisk och utvecklingsorienterad. Närliggande yrken är läkarsekreterare, medicinsk sekreterare, klinikassistent
och administrativ enhetschef. Utbildningen kan
även leda till anställning som administratör inom
andra områden än hälso- och sjukvård.

År 2011 utexaminerades
28 vårdadministratörer från
Internationella Handelshögskolan i Jönköping.
De allra flesta av dem hade
relevanta arbeten innan utbildningen avslutades
I december 2011 arbetade 26
av dem som vårdadministratörer och en var föräldraledig
från sitt arbete som vårdadministratör.

Nida Kurut
Studerande på Vårdadministration
Det bästa med utbildningen är att det man lär sig i kurserna är också
det man stöter på senare, under LIA-perioderna och i arbetslivet.
Man får teori varvat med praktik, och utbildningen går hand i hand
med den framtida yrkesrollen som vårdadministratör.
Vi får en väldigt bred bas att stå på och utöver patientdokumentation har vi kunskaper inom till exempel utvecklingsarbete och IT.
Man har otroligt stor chans att utvecklas karriärmässigt, allt beror på
vad man vill i sin roll som vårdadministratör. Kompetens och kunskaper får man via utbildningen, frågan är bara hur man använder det.

Alem Muharemovic
Vårdadministratör, Landstinget i Jönköpings län
(utexaminerad från Vårdadministration)
Mina arbetsuppgifter består till största delen av journalföring, receptionsarbete och andra administrativa uppgifter, men vi som jobbar
som vårdadministratörer på akutkliniken har också olika ansvarsområden som till exempel statistik, katastrofplan, IT-kontaktpersoner
med mera.
Jag känner att det finns möjligheter att utvecklas på min arbetsplats, eftersom vår chef satsar på oss vårdadministratörer och ofta
ger oss möjligheter att ta på oss nya uppdrag. Det handlar mycket
om hur mycket man själv vill utvecklas och vad man vill uppnå.

Micael Edblom
Verksamhetschef, Landstinget i Jönköpings län
Vårdadministratören har en viktig roll. Hon eller han ska med sin
specialistkompetens serva sjukvården inom det administrativa området, men också medverka i utvecklingsarbetet för att få funktioner
och processer att fungera på bästa sätt.
Den vårdadministrativa utbildningen i Jönköping ger inblick i den
bredd som finns inom vårdadministratörens jobb. Det finns en bra
kombination av erfarenhet när det gäller att ordna utbildning, handledning och LIA, och samtidigt en framförhållning för att anpassa
utbildningen till hur yrket utvecklas.
Jag tror att vården allt mer ser behovet av kompetenta vårdadministratörer, eftersom det ställs allt större krav på informationshantering.

Läs fler intervjuer på www.jibs.hj.se/vardadministration
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BEHÖRIGHET
Grundläggande behörighet eller motsvarande kunskaper samt Svenska kurs B och
Engelska kurs A. Dispens medges för sökanden från tvåårig linje på gymnasieskolan
med lägst betyget 3.
OMFATTNING
Två års heltidstudier. Under de teoretiska kurserna är ca 2/3 av tiden undervisning,
resterande tid ägnas åt självstudier och grupparbete.
Planerad utbildningsstart: Augusti/september
Sista ansökningsdag: 15 april
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