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YH-KURSPLAN
Klassifikation av sjukdomar och vårdåtgärder, 25
yrkeshögskolepoäng
 

Statistical Classification of Diseases, Related Health Problems and Health Intervention, 25 HVE

credit points 

 

Läranderesultat 
Efter genomgången kurs ska den studerande ha:
 
Kunskap 

statistisk klassifikation av diagnoser enligt svensk och internationell standard
klassifikation av vårdåtgärder enligt nordisk och svensk standard
DRG (Diagnos Relaterade Grupper) - ett system för att skapa en överskådlig
verksamhetsbeskrivning av sjukhusvården
ACG (Adjusted Clinical Groups) – ett patientbaserat Case-mixsystem.

 
Färdigheter 
Efter genomgången kurs ska den studerande kunna klassificera diagnoser och utförda åtgärder enligt
svensk och internationell standard.
 
Kompetens 
Förståelse för kodningens ekonomiska och statistiska betydelse samt skillnaden mellan primär och
sekundär klassifikation.
 

Innehåll 
Klassificering av diagnoser och åtgärder i sluten- och primärvård.
Datamässiga rutiner för klassificering av diagnoser och åtgärder.
Praktisk hantering av DRG-klassificering.
Praktisk hantering av ACG-klassificering.
Kodningens ekonomiska och statistiska betydelse.

 

Undervisningsformer 
Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar och övningar.
 
Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
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Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet eller motsvarande kunskaper samt Svenska B/Svenska 3 och Engelska
A/Engelska 5 med betyget G/E. Dispens från kraven på särskild behörighet kan medges från tvåårig linje
på gymnasieskolan med lägst betyget 3 (eller motsvarande kunskaper).
 

Examination och betyg
Kursen bedöms med betygen Icke godkänt, Godkänt eller Väl godkänt (Yh).
 
Kursen examineras med hjälp av tentamen.
 
Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:

 

Betygskriterier
För betyget Godkänd (G) ska den studerande uppnå kunskaps- och färdighetsmålen på ett godtagbart
sätt. För betyget Väl godkänd (VG) ska den studerande dessutom kunskapsmålen uppnås på en avancerad
nivå.
 

Kursvärdering
Kursutvärdering genomförs kontinuerligt och i slutet av kursen. Efter avslutad kurs träffas representanter
för studerande,  program- och kursansvariga samt berörda lärare för diskussion kring kursutvärderingen
och möjliga förbättringar.
 

Övrigt
Den kompetens som anges i kursens målbeskrivning används under LIA-kurserna. De olika kursernas
kompetensmål samverkar och tillsammans utgör de den grundläggande kompetens som krävs för en bred
vårdadministrativ roll.
 

Kurslitteratur
Kurslitteraturen meddelas i samband med kursstart.

Examinationsmoment Omfattning Betyg

Examination 25 yhp IG/G/VG
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