
 

 
 

 

 

 
Modern vårdverksamhet är komplex och behovet av administration är 
stort. Kraven på kunskap om vårdens alla verksamheter, infor-
mationssystem och säkerhetsfrågor blir också större. Oavsett var, på 
sjukhus, inom primärvård, hemsjukvård eller företagshälsovård, behövs 
en professionell syn på administration. Utbildningen Vårdadministration 
är utformad i ett samarbete mellan Region Jönköpings län, Jönköping 
International Business School och Hälsohögskolan i Jönköping. 
Representanter från alla samarbetspartner ansvarar för utbildningens 
innehåll och kvalitet. Det har också blivit naturligt att mer och mer knyta 
privata vårdgivare till utbildningen. Det gäller såväl till ledningsgruppen, 
etablering av LIA-platser och som dialogpartner för utveckling av 
utbildningen.  
 
Utbildningens mål är att ge grundläggande kunskaper och färdigheter i 
medicinsk dokumentation och administrativ verksamhet inom hälso- och 
sjukvård. Men kunskap inom organisations-, process-, och utvecklings-
arbete är också betydelsefulla delar.  
 
De teoretiska studierna varvas med fyra LIA-perioder (lärande i arbete). 
De tre första fördelas mellan placeringar på klinik, vårdcentral och någon 
annan serviceenhet som t.ex. röntgen eller IT-centrum inom Region 
Jönköpings län. Om det finns önskemål och tillgång till relevant placering, 
så kan de också förläggas på annan ort. 
 
Den fjärde LIA-perioden innebär att studenterna följer det dagliga 
arbetet på valfri verksamhet inom eller utanför Region Jönköpings län. 
Under perioden förbereds även en undersökning alternativt ett 
utvecklingsarbete. Detta arbete ska utgöras av en beställning från 
berörd enhet. Undersökningen sammanställs och analyseras därefter i 
kursen Examensarbete. 
 

Välkommen till utbildningen Vårdadministration! 
www.ju.se/vårdadministration 

 

 
 

Vårdadministration 
En 2-årig yrkeshögskoleutbildning 

Utbildningsplan 
 
Datorn som administrativt stöd, 50 p 
 
Kommunikation och patientrelaterad 
dokumentation, 25 p 
 
Anatomi och sjukdomslära, 25 p 
 
Medicinsk terminologi, 25 p 
  
Juridiskt regelverk och 
informationssäkerhet, 25 p 
 
Ekonomistyrning och organisation, 
25 p 
 
Digital kommunikation, 25 p 
 
Klassifikation av sjukdomar och 
vårdåtgärder, 25 p 
 
Verksamhetsutveckling, 25 p 
 
Forskningsmetodik, 15 p 
 
Kunskaps- och kvalitetsstyrning i 
hälso- och sjukvården (15 p) 
 
Examensarbete, 20 p 
 
Lärande i arbete, totalt 100 p –  
5 veckor per termin 
 
 
25 poäng motsvarar 5 veckors 
heltidsstudier. 


