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SAMMANFATTNING 
 
Syftet med den här rapporten är att ta reda på hur arbetssituationen kan se ut för 
distansarbetande vårdadministratörer. För att få den information som behövdes togs kontakt 
med ett enmansföretag och ett större företag. Det som framkommer i rapporten är att man har 
flexibla arbetstider och kan arbeta när det passar, bara arbetet blir utfört. Däremot ställs det 
stora krav på struktur för att verkligen få arbetet gjort och att man har ett stort ansvar själv för 
sin arbetssituation.  
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1 INLEDNING 

Hur är det att arbeta på distans? Rapporten innehåller information som kommer från av den 

större skrivbyrån Conscriptor (2) och den mindre skrivbyrån DistansSekreterarna (1). Valet av 

skrivbyråer gjordes utifrån att kunna redogöra för hur det ser ut på en större skrivbyrå och hur 

det är att driva en egen skrivbyrå.  

 

 
1.1 BAKGRUND 

Det var ren nyfikenhet på distansarbete som gjorde att valet föll på att skriva om att arbeta på 

distans med journaldokumentation. Inom landstingen använder man sig av distanssekreterare 

för att få hjälp med att minska övermäktiga diktatlistor, men det finns även uppdragsgivare 

som endast anlitar distanssekreterare.  

 

 
1.2 SYFTE OCH MÅLSÄTTNING 

Syfte och målsättning är att redogöra för hur arbetssituationen kan se ut för de som väljer att 

jobba på distans.  

 

• Hur ser arbetssituationen ut för de vårdadministratörer som väljer att arbeta på 

distans? 

 
 
1.3 AVGRÄNSNING 

Arbetet kommer inte innehålla information gällande vilken utrustning man kan tänkas behöva, 

inte heller hur man jobbar med tanke på sekretess och inget om vårdadministratörers syn på 

för- och nackdelar med att arbeta på distans. 
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1.4 METOD 

Tanken från början var att skriva om vilka arbetsgivare som finns, vad de har för 

anställningskrav och hur löner och arbetstider ser ut.  Men när arbetet med rapporten kommit 

igång blev det mer riktat ur företagsperspektiv. Rapporten blev istället inriktad på två olika 

företag, ett med många anställda och ett enmansföretag. Valet av företag har gjorts för att de 

är så olika och man ska kunna få en bild av skillnaden att jobba för en stor skrivbyrå, 

Conscriptor (2) kontra driva egen liten skrivbyrå, som till exempel DistansSekreterarna (1). 

 

Kontakt togs med LSF (Läkarsekreterares och sjukvårdsadministratörers förbund) och Helena 

Zander (Förbundsordförande) (4) tipsade om att kontakta Conscriptor (2) och Jeanette Corén 

på DistansSekreterarna (1). Kontakten på Conscriptor har varit Malin Hesser (3) som besvarat 

alla frågor. All kontakt med berörda parter har skett via mejl.  

 
 
2 GENOMFÖRANDE 

För att få tag på den information som behövts för att skriva denna rapport har frågor mejlats 

till Jeanette Corén på DistansSekreterarna (1) och på Conscriptor har frågorna mejlats till 

Malin Hesser (3). Utifrån svaren som inkommit har sedan följdfrågor dykt upp och mejlats 

iväg allt eftersom de kommit. När det gäller Conscriptor hittades viss information på deras 

hemsida (2). 
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3 RESULTAT 

3.1 DISTANSSEKRETERARNA 

Jeanette Corén startade företaget DistansSekreterarna för 12 år sedan, och har sedan dess flera 

fasta kunder som skickar diktat till henne varje vecka. Hon berättar att hon tidigare har arbetat 

som vårdadministratör åt olika arbetsgivare. Då Jeanette bor i Stockholm där det är långa 

avstånd och tar tid att ta sig fram slipper hon restid på cirka två timmar varje dag genom att 

arbeta hemma/distans. Två halvdagar i veckan arbetar Jeanette på plats hos kund och dessa 

dagar har hon restid på två timmar per dag (1). 

 

När hon rekryterar nya kunder ringer hon runt till olika mottagningar. När de har kommit 

överens så skriver de ett avtal mellan parterna. (se bilaga A) Arbetstiden är flexibel och 

Jeanette lägger själv upp sina arbetstider, men när diktaten kommer har hon 48 timmar på sig 

att skriva ljudfilerna (1).  

 

DistansSekreterarna fakturerar kunden och därefter ska skatt, moms, försäkringar och diverse 

utgifter betalas innan man ser vad som blir över att ta ut i lön. Lönen kan därmed variera 

ganska mycket. Inkomsterna i företaget påverkas också om någon kund blir sjuk till exempel 

för då utgår inkomsten från den kunden (1).  

 

Om Jeanette blir sjuk eller vill ha semester har hon några andra distanssekreterare som hon 

samarbetar med. Dessa sekreterare har också egna företag och fakturerar Jeanette i efterhand. 

Detsamma gäller det omvända, alltså att Jeanette skriver åt någon annan sekreterare och 

fakturerar i efterhand (1).  
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När det gäller arbetsmiljön har Jeanette inrett ett kontor där hon har ett bra skrivbord, stol och 

även bra belysning. Hon ser också till att ta pauser med jämna mellanrum för att inte sitta 

stilla för länge (1).  

 

3.2 CONSCRIPTOR 

För att få jobba på Conscriptor ska man ha relevant utbildning och helst ha jobbat några år för 

att ha lite erfarenhet av vårdadministraörsyrket (2). Eftersom man skriver för hela Sverige kan 

det vara bra att ha känsla för dialekter och gärna ha kunskap om olika journalsystem. När man 

arbetar på distans skriver man olika medicinska specialiteters terminologi så det är en merit 

att ha bred kunskap. Det är även bra att vara teknisk så man kan lösa vissa av 

teknikproblemen som dyker upp (3). 

 

Conscriptor använder sig av visstidsanställning och tillsvidareanställning med 6 månaders 

provanställning. Lönen är prestationsbaserad, beror alltså på hur många rader man skriver och 

raderna räknas av ett program. Vid heltidsarbete bör man skriva 18 500 rader i månaden (3). 

 

Man skriver diktaten i kundens journalsystem där man loggar in digitalt via molnet (VirCon). 

Beroende på vilket avtal Conscriptor har med kunden, så har man antingen 24 timmar, 48 

timmar eller 72 timmar på sig att skriva diktaten (3). Utöver dessa avtal finns även 

bevakningsavtal där Conscriptor ligger och bevakar kundens diktatlistor och skriver så fort 

det behövs för att diktatlistorna ska ligga i fas med vad kunden har beställt. Vid behov finns 

även möjlighet genom Conscriptor att få utbildning i journalsystem man inte har arbetat i 

tidigare (3).  

 

Det som lockar arbetstagare att jobba för Conscriptor är att man arbetar hemifrån/distans, att 

man har flexibla arbetstider och radersättning. Antalet anställda är cirka 250 stycken och man 
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beräknar varje månad hur stor omsättning på personal man har, under mars var 

personalomsättningen 0,4 %. Enligt Malin Hesser börjar det bli svårare att rekrytera men att 

det än så länge fungerar (3).  

 

När det gäller arbetsmiljön så gör Conscriptor en skyddsrond varje år hos alla anställda där de 

går igenom arbetsmiljön. De ordnar även personalfrämjande aktiviteter som after work eller 

annan träff där de anställda får möjlighet att träffas. Man har även ordnat motionsrace och 

andra aktiviteter (3). 

 
 
4 DISKUSSION 

 

Som egen företagare ska du själv ha koll på ekonomi, försäkringar, pensionsförsäkringar och 

arbetsmiljö. Det är även dig det hänger på om du blir sjuk, man får själv ordna ersättare. 

Förutom arbetet som vårdadministratör måste du även fakturera företagen du jobbar för. 

Fördelarna med att vara egen företagare är att du lättare kan styra om du vill arbeta mer under 

en period och mindre under en annan.  

 

Som anställd på Conscriptor (2) har du tryggheten som anställd, man kan vara sjuk, du får lön 

för det du uträttat. Man har tryggat med pensionen och man är försäkrad genom sin 

anställning. 

 

Gemensamt för båda företagen är att du måste vara väldigt strukturerad för att hinna få arbetet 

gjort inom den tiden man har. Ta ansvar för tiden själv och även ta ansvar för sin arbetsmiljö, 

så man inte får arbetsskador. Även om Conscriptor (2) har skyddsronder varje år för att 

kontrollera arbetsmiljön så gäller det att själv ha koll resten av året.  
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Personligen tror jag man kan vara mer effektiv om man har möjlighet att arbeta på tider som 

passar ens personlighet, vissa är morgonmänniskor och andra är kvällsmänniskor. Dessutom 

har man inte lika många olika arbetsuppgifter när man arbetar på distans som de 

vårdadministratörer som arbetar på en klinik eller mottagning. På många 

kliniker/mottagningar sköter vårdadministratörerna skanning, posthantering, introduktion av 

nya läkare i datasystemet och på vissa ställen bemannar man även reception och svarar i 

telefon.  

 

Det som kanske inte passar alla är att man arbetar själv, har inga arbetskamrater att småprata 

med eller be att komma och lyssna när man inte hör i diktaten. Sedan är frågan vem blir 

arbetslös först om efterfrågan på vårdadministratörer minskar, den anställda som arbetar på 

plats eller den som arbetar på distans? Min gissning är att de som arbetar på distans blir utan 

arbete före de som arbetar på plats. 

 
5 SLUTSATSER 

I den här rapporten får ni en inblick i hur det är att vara ensamföretagare kontra anställd på 

större företag som distansarbetare. Vill man arbeta på distans finns helt klart möjligheten men 

man bör ha lite erfarenhet av yrket innan. Det ställs rätt stora krav på struktur för att klara 

distansarbete då man har en viss tid på sig att skriva diktaten. Samtidigt kan man planera sin 

tid på ett annat sätt än när man är anställd på plats inom vården. Men man får tänka på att det 

kan bli lite ensamt att arbeta på distans och man har ingen att bolla sina tankar med.  
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BILAGOR 

 

Bilaga A 

 

AVTAL MELLAN  
 
Kunden 
 
och  
 
Leverantören   
 
 
Mellan Kunden med organisationsnummer XXXXXX-XXXX, nedan kallad kunden och 
Leverantören med organisationsnummer XXXXXX-XXXX, nedan kallad leverantören, har 
följande avtal träffats.  
 
 
 
Innehållsförteckning 
 
1. Tillämpning 
2. Leverantörens åtaganden 
3. Beställning 
4. Kvalitetssäkring för kunden 
5. Sekretess 
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1.          Tillämpning 

Detta avtal träder i kraft vid undertecknandet.  
Uppsägningstiden är två (2) månader för såväl kunden som leverantören.  
Leverantören tillhandahåller läkarsekreterartjänst från Leverantören. Leverantören 
förbinder sig att skriva ut kundens journaler inom 48 timmar från det att leverantören 
mottagit ljudfilen.  

 
2.   Leverantörens åtaganden  
2.1 Leverantören förbinder sig att ha skrivit ut kundens journalanteckningar inom 

 48 timmar på vardagar till ett pris av XXX kr/tim. Tiden beräknas efter att kunden sänt 
iväg ett diktat på ett korrekt sätt.  

2.2 Leverantören lämnar en effektiv återrapportering av fakturering per önskad enhet. 
2.3 Systemtillgänglighet 

Leverantörens mål är att systemet skall vara säkert och tillförlitligt. Målet är en så nära 
100% tillgänglighet som möjligt.   
Nätverk: Internetförbindelsen tillhandahålls av externa leverantörer. Här kan oförutsedda 
avbrott inträffa som ligger utanför leverantörens kontroll.    

 
3.      Beställning 

 Beställning av tjänsten görs genom att ett diktat skickas på ett korrekt sätt.  
 
4. Kvalitetssäkring för kunden 

Leverantörens arbetssätt är flexibelt och kundfokuserat och kvalitetsmålen är mycket högt 
ställda.  

 
5.  Sekretess 

Läkarsekreterarna sitter i Sverige och skriver journalerna och följer samma sekretessregler 
som vårdgivarens anställda personal. Leverantören har ingen självständig förfoganderätt 
över journaluppgifterna, utan fungerar bara som personuppgiftsombud under behandling 
av uppgifterna. Kunden har den fulla förfoganderätten till alla person- och journaluppgifter 
som skickas till leverantören. Bara den som fått behörighet av kunden kommer åt 
journaluppgifterna.  

 
 
Detta avtal är upprättat i två exemplar av vilka parterna har tagit del av var sitt.  
 
 
Malmö den …..…. mars 2017  Stockholm den ……….. mars 2017 
 
Kunden    Leverantören  
 
 
…………………………………  …………………………………….. 
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