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SAMMANFATTNING 

 

Som elev på vårdcentraler och sjukhus samt genom samtal med bekanta inom vården har 

många klagomål hörts om att det administrativa tar så mycket tid så att det blir mindre tid 

över för att träffa patienter. Det bästa vore om vårdadministratörer får sköta det 

administrativa, det de utbildas till, och annan behandlande sjukvårdspersonal får sköta det 

medicinska.  

 

Genom en enkätundersökning, som skickades till verksamhetscheferna för Värmlands 

samtliga 32 vårdcentraler, togs det reda på vad personalen egentligen tycker om deras 

arbetsuppgifter, såväl administrativa och andra, och om de tycker att någon annan borde sköta 

dessa istället.  

 

Som förväntat visade det sig att behandlande yrkeskategorier tycker att de lägger alldeles för 

mycket tid på det administrativa och att många av deras administrativa uppgifter tycks kunna 

göras av vårdadministratörer istället.  
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1 INLEDNING 

Sista delen av utbildningen till vårdadministratör på Karlstads Teknikcenter består av att 

skriva ett examensarbete. Eleverna väljer ett valfritt ämne att forska i och sammanställer ett 

examensarbete med resultaten som fås. Ämnet är, som tidigare nämnts, valfritt, det går att 

komma på ett eget ämne eller välja ett ämne som Landstinget i Värmlands ledningsgrupp 

väljer ut eftersom de känner att de vill få bättre kunskap inom just det ämnet. Ett ämne 

bestämdes efter många timmars fundering och samtal med olika personer inom vården. 

 

Arbetsväxling är det valda ämnet eftersom det verkar vara ett väldigt aktuellt ämne ute på 

arbetsplatserna. Med arbetsväxling menas i det här arbetet uppgifter som en yrkeskategori 

skulle kunna ta över från en annan yrkeskategori utan att det skapar merarbete eller 

komplikationer på annat vis.  

 

1.1 BAKGRUND 

Som elev på praktikplatser eller genom samtal med bekanta inom vården hörs det ofta 

klagomål att det administrativa tar så mycket tid från patientvården, att personalen helt enkelt 

inte kan ta emot lika många patienter för att tiden försvinner till administrativa 

arbetsuppgifter. Då utbildningen till vårdadministratör lär ut administration tycks det vara 

självklart att det är vårdadministratörerna som ska sköta så mycket administrativt som möjligt, 

så att annan sjukvårdspersonal kan ägna mer av sin tid till patienterna. Varför är det då inte 

så? Hur ser personalen på detta? 

 

 

1.2 SYFTE OCH MÅLSÄTTNING 

Vad anser personalen om arbetsfördelningen? Har de några förslag på hur man kan lösa 

arbetsfördelningen på ett bättre sätt och på så sätt få mer tid för det de är utbildade till? Vart 

går gränsen för att arbetsväxla? Målet med detta arbete är att försöka komma fram till hur 

personalen i vården ser på deras arbetsuppgifter och om de tycker att de arbetar med det de är 

utbildade till.  
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1.3 AVGRÄNSNING 

Det valdes att undersöka arbetsfördelningen för läkare, sköterskor, undersköterskor och 

vårdadministratörer på vårdcentralerna inom Värmlands län, såväl landstingsägda 

vårdcentraler som privatägda. Undersökningen begränsades till vårdcentralernas personal för 

att uppgifterna för vårdadministratörer tycks generellt vara mer varierande och mer i nära 

arbete med andra yrkeskategorier än på sjukhuset.  

 

1.4 METOD 

En enkät sammanställdes, se bilaga A, bestående av åtta frågor med hjälp av Google Forms. 

Länken till enkäten skickades sedan via mejl till verksamhetscheferna för de olika 

vårdcentralerna i Värmland och de ombads vidarebefordra mejlet till alla läkare, sköterskor, 

undersköterskor och vårdadministratörer. Anledningen till att mejlet med länken till enkäten 

skickades till verksamhetscheferna var att de i samma vända som de vidarebefordrade mejlet 

till de anställda godkände att deras personal skulle delta i enkäten. Alternativet hade varit att 

påpeka viktigheten av att personalen frågar chefen om tillstånd att delta i undersökningen men 

eftersom chefen fick informationen och vidarebefordrade den behövdes det inte.  Enkäten 

skickades ut till verksamhetscheferna för samtliga 32 vårdcentraler i Värmland.  

 

 

2 GENOMFÖRANDE 

Efter att ha valt ämne var nästa steg att fundera på hur ovanstående frågeställningar skulle 

besvaras. Ett enkelt sätt att få reda på personalens åsikter är ju att fråga personalen så därför 

bestämdes det för att göra en enkät. Ett mejl skickades till verksamhetscheferna för 

vårdcentralerna i Värmland. I mejlet förklarades vad enkäten handlar om, hur lång tid den 

skulle ta att besvara och att alla som svarar skulle vara anonyma. Cheferna ombads 

vidarebefordra mejlet innehållande en länk till enkäten till alla anställda läkare, sköterskor, 

undersköterskor och vårdadministratörer.  

  

Enkäten bestod sammanlagt av åtta frågor där det bland annat frågades efter vilka 

administrativa uppgifter personalen har, om de tycker att någon annan yrkeskategori skulle 

kunna göra de uppgifterna istället och om de har några förslag på vilken yrkeskategori. Det 

frågas också vad de själva arbetar med och om det finns några andra uppgifter än de 
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administrativa som de tycker någon annan yrkeskategori skulle kunna utföra, och i sådana fall 

vilken eller vilka. Sammanlagt var det 56 personer som svarade på enkäten. 

 

3 RESULTAT 

Enkäten skickades ut till 4 yrkeskategorier; läkare, sköterskor, undersköterskor och 

vårdadministratörer. Totalt var det 56 personer som svarade på enkäten och bland dem såg 

den yrkesmässiga fördelningen ut enligt bild 1 nedan. Totalt var det 11 läkare (20 %), 27 

sköterskor (48 %), 3 undersköterskor (5 %) och 15 vårdadministratörer (27 %) som svarade 

på enkäten.  

 

20 %

48 %

27 %

5 % Läkare

Sjuksköterska/distriktssköters
ka

Vårdadministratör

Undersköterska

Bild 1 

 

Läkarnas administrativa uppgifter består främst av remisshantering, vidimering eller 

signering, skriva eller diktera intyg eller journalanteckningar samt tidsbokning. Att skriva ut 

sjukintyg och medicinlistor, lägga brev i kuvert eller fylla på papper i skrivaren är sådana 

uppgifter som läkarna tycker borde göras av en vårdadministratör istället. På frågan om de har 

andra uppgifter någon annan kan göra eller om de har uppgifter de inte tycker passar till det 

de är utbildade till svarar många att mer kan göras av sköterska eller undersköterska innan 

patienten träffar läkaren, exempelvis visa patienten till rummet eller ta ett blodtryck. 

Någonting som också kommer fram är att många läkare tycker de har för mycket psykosocialt 

arbete. De menar att de för ofta får ha stödjande samtal med patienter och att det är någonting 
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en kurator borde sköta i större utsträckning. Städning av de egna rummen föreslås kunna 

göras av lokalvårdare eller undersköterskor istället.  

 

Sköterskornas uppgifter är väldigt varierande men huvudsakligen är det 

journaldokumentation, telefonrådgivning, tidsbokning och kallning av patienter som deras 

administrativa uppgifter består av. E-tjänster såsom Mina Vårdkontakter är också en 

administrativ uppgift som tar upp sköterskornas tid. Av de åtta som bland annat svarat att de 

sysslar med tidsbokning är det sju som tycker att det är någonting en vårdadministratör kan 

göra istället. Ta hand om receptförfrågningar och lämna dessa till läkare samt kallning av 

patienter är också uppgifter som föreslås vara uppgifter för en vårdadministratör istället. Det 

finns de svarande som önskar att även de fick diktera och slapp dokumentera allt i journalen 

själva. Telefonrådgivning där det inte handlar om medicinsk rådgivning tycker några av de 

svarande är något som inte passar till det de är utbildade till.  

 

Vårdadministratörernas administrativa uppgifter består huvudsakligen av att skriva diktat, 

receptionsarbete och hantera och skanna post även om deras arbete är varierat och skiljer sig 

mycket från arbetsplats till arbetsplats. Det framkommer inte många önskemål om att någon 

annan yrkeskategori ska ta över vissa arbetsuppgifter men det som kommer fram är bland 

annat att reception bör skötas av en receptionist eller kanslist. Att bedöma patienter som 

kommer ”akut” till vårdcentralen och söker hjälp borde göras av en sköterska istället. Många 

vårdadministratörer sköter avlyssning av röstbrevlådor med receptförfrågningar och det tycks 

vara en uppgift för sköterskor istället.  

 

Undersköterskorna sysslar huvudsakligen med journalskrivning, kallning av patienter och 

beställning/upplockning av förråd. 1 av 3 undersköterskor tycker att de inte ska behöva städa 

vissa utrymmen utan att även detta ska göras av lokalvårdare. 1 av de 3 som svarade tycker att 

en vårdadministratör borde sköta bokning och kallning av patienter.  

 

 

 

4 DISKUSSION 

Det jag förväntade mig innan jag satte igång detta arbete var att många skulle tycka att 

vårdadministratörerna borde ta över ännu fler av de administrativa uppgifterna och efter 

sammanställningen av enkätsvaren visar sig majoriteten ha den åsikten. Jag är nöjd med 
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antalet som svarade på min enkät men jag tycker det är lite synd att det endast var tre 

undersköterskor. Jag hade gärna sett en mer jämn fördelning av yrkeskategorierna i svaren 

men den ojämna fördelningen beror kanske på att det finns fler sköterskor på vårdcentralerna 

än undersköterskor. Om det skulle ha varit fler som besvarat min enkät så hade jag kanske 

kunnat få en mer representativ bild av vad personalen på vårdcentralerna tycker men jag tror 

inte att det hade varit en stor skillnad i resultaten.  

 

Läkarna verkar till övervägande del tycka att deras patientkontakt ska vara endast medicinskt 

och i behandlingssyfte. Allt kringarbete, såsom hantera remisser och att ta emot patienten och 

visa den till undersökningsrummet, tycker de borde göras av någon annan istället. Hantera 

remisser, bevaka provsvar, skriva sjukintyg, fylla skrivare och tidsbokning är exempel på 

uppgifter en vårdadministratör kan ta över, enligt deras tycke. Jag tycker detta verkar fullt 

möjligt men det man får tänka på är att i dagsläget har vårdadministratören inget eget ansvar 

för det som skrivs i journalen utan anteckningen en vårdadministratör skriver ”ägs” av den 

som är behandlingsansvarig. Detta betyder ju att allt som en vårdadministratör gör i 

patientjournalen behöver senare godkännas, signeras, av den som är behandlingsansvarig. Om 

vårdadministratörerna skulle ta över några av de ovannämnda uppgifterna behöver detta 

kunna göras utan att allting behöver tillbaka till läkarna för godkännande, det skulle skapa ett 

merarbete. Gällande tidsbokning skulle det kunna finnas tydliga riktlinjer för hur långt ett 

besök ska vara och om bokningsunderlaget är tydligt ifyllt ska det inte finnas några problem 

för en vårdadministratör att sköta tidsbokningen istället.  

 

Några av de svarande läkarna tycker att det borde finnas en bättre triagering av patienter som 

kommer till vårdcentralen med akuta besvär. Triagering innebär att man prioriterar 

patienterna utefter besvären de har. Detta är något som i större utsträckning ska göras av 

sköterskor innan patienterna sätts upp för läkarbesök. Jag väljer att avstå diskussion kring 

detta ämne då det huvudsakligen är den administrativa arbetsfördelningen jag ville titta 

närmare på.  

 

När jag ställer frågan vilka arbetsuppgifter sköterskorna har som de anser skulle kunna göras 

av någon annan yrkeskategori istället och i sådana fall vilken, märker jag att större del av 

förslagen är riktade till vårdadministratörer. Några förslag tycker sköterskorna kan göras av 

såväl vårdadministratörer som undersköterskor och några andra av undersköterskor eller 

lokalvårdare. Majoriteten av de 27 sköterskorna som svarade tycker att tidsbokningar och 
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receptförfrågningar borde skötas av vårdadministratörer istället, likaså dokumentation och 

kallning av patienter.  

 

När det är ordinerade blodtryck eller EKG anser sköterskorna att undersköterskorna borde 

göra dessa istället och vissa föreslår till och med att en vårdadministratör också kan utföra de 

uppgifterna. Personligen tycker jag inte att det är någonting vårdadministratörerna ska göra då 

vi är utbildade i det administrativa kring patienternas besök och inte det medicinska.  

 

På de arbetsplatser jag har varit och sett hur det går till har lokalvårdarna städat golvet och 

tömt papperskorgen i alla arbetsrum men ingen utförligare städning brukar utföras. Detta är 

något som undersköterskor eller sköterskor ofta har hand om; spritning av britsar, rengörande 

av skrivbord eller diskbänkar. Kanske vore det bättre att ha en lokalvårdare som sköter dessa 

uppgifter istället då det verkar vara med riktat till det de arbetar med.  

 

Det borde finnas tydliga riktlinjer kring vem som ansvarar för påfyllning av skrivare och 

andra förbrukningsvaror. Personligen tycker jag att en receptionist kunde ansvara för sådant 

men jag tycker inte att en receptionist ska ansvara för att fylla på skrivarna i personalens egna 

rum.  

 

5 SLUTSATSER 

Slutsatsen som dras av svaren på enkäten är, som förväntat, att behandlande 

sjukvårdspersonal tycker att de får mindre tid över till patienterna för att de har fler och fler 

administrativa uppgifter att sköta. När tillfrågade vilka uppgifter någon annan yrkeskategori 

skulle kunna ta över är övervägande del av svaren administrativt och att en vårdadministratör 

borde göra det istället. Att resultatet på undersökningen stämmer överens med det som 

förväntades visar att detta är ett aktuellt problem på arbetsplatserna och att det kanske är dags 

att se över rutinerna för de administrativa arbetsuppgifterna.  
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BILAGOR 

Bilaga A  

 

Arbetsväxling – Vad tycker du? 

 

Jag skriver mitt examensarbete om arbetsväxling, alltså uppgifter som en yrkeskategori skulle 

kunna ta över av en annan yrkeskategori. Jag är därför intresserad av vad du tycker om detta 

om detta med arbetsväxling. Det handlar främst om administrativa uppgifter men har du något 

som du skulle vilja ändra på utöver det administrativa finns det möjlighet att förklara det 

också.  

 

Tack på förhand! 

 

Med vänlig hälsning 

 

Vera Kuijpers  

 

1. Vad arbetar du som?  

- Läkare 

- Sjuksköterska/Distriktssköterska 

- Undersköterska 

- Vårdadministratör 

 

2. Vad har du för administrativa uppgifter nu?  

 

3. Vilken/vilka av dina administrativa uppgifter tycker du en annan yrkeskategori skulle 

kunna utföra? 

 

4. Vilken yrkeskategori tycker du skulle kunna utföra dessa uppgifter istället? 

- Läkare 

- Sjuksköterska/Distriktssköterska 

- Undersköterska 

- Vårdadministratör 
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- Övrigt 

5. Finns det några uppgifter, förutom de administrativa, som du tycker någon annan 

 yrkeskategori kan utföra? Om inte kan du hoppa över denna fråga. 

 

6. Om du har svarat på ovanstående fråga, vilken yrkeskategori tycker du i sådana fall 

skulle kunna ta över dessa arbetsuppgifter?  

- Läkare 

- Sjuksköterska/Distriktssköterska 

- Undersköterska 

- Vårdadministratör 

- Övrigt 

 

7. Vilka arbetsuppgifter har du nu som du tycker inte passar till det du är utbildad till? 

(Frågan gäller såväl administrativa som andra uppgifter) 

 

8. Finns det något du vill tillägga? 

 

 

 


