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SAMMANFATTNING 

 

Syftet med detta examensarbete var att undersöka i vilken utsträckning som utbildningen man 

gått gjorde att man var rustad för arbetets uppgifter. Undersökningen gjordes via en enkät som 

besvarades av vårdadministratörer inom slutenvården. Den slutsats som rapporten kommer 

fram till visar att utrymme finns för att lyfta ut ekonomikursen ur den generella 

vårdadministratörsutbildningen och ersättas med mer diagnosklassificering då detta är 

önskvärt hos de svarande. 
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1 INLEDNING 

Inom ramen för yrkeshögskoleutbildningen till vårdadministratör ingår att skriva ett 

examensarbete på 25 poäng, vilket motsvarar 5 veckors heltidsstudier. Detta arbete har 

framställts för att titta på sambandet mellan utbildning och yrkesliv från arbetstagarens 

synvinkel, för att se hur pass väl utbildningen är anpassad till det faktiska arbete som ska 

utföras efter tagen examen. 

 

1.1 BAKGRUND 

I allt utbildningsarbete är det viktigt att utbildningsmaterialet hela tiden håller sig à jour med 

hur arbetssituationen ser ut, detta kanske är än viktigare när det rör sig om 

yrkeshögskoleutbildningar då dessa sker i nära samarbete med näringslivet. 

 

Då utbildningen på Karlstad Teknikcenter är helt ny, finns en möjlighet att etablera en 

baslinje som anger hur pass väl anpassad de redan befintliga utbildningarna är till yrkeslivet, 

vilket senare kan användas som ett verktyg i det fortsatta utvecklingsarbetet för att få en bra 

jämförelse kommande år. 

 

1.2 SYFTE OCH MÅLSÄTTNING 

Arbetet avser att undersöka hur pass väl förberedd arbetstagare känner sig efter tagen examen 

med avseende på hur pass väl anpassad utbildningen är för de arbetsuppgifter som 

arbetstagaren ställs inför.  

 

En tänkt användning av arbetet är att etablera en baslinje samt att vara ett verktyg för 

utbildningen vad gäller kvalitetssäkring och anpassning av utbildningens innehåll för att passa 

den kommande arbetssituationen. 

 

1.3 AVGRÄNSNING 

Den avgränsning som har valts är en kombination av tillgänglighet och att försöka hitta en 

lämplig urvalsstorlek. Genom möjligheten att ta hjälp av verksamhetschef Marielle Jalal i 

utskicket kunde kontakt med de cirka 200 vårdadministratörer som arbetar inom slutenvården 
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tas på ett smidigt och säkert sätt. Detta var även en lämplig urvalsstorlek baserat på statistiskt 

värde och tidsram. 

 

1.4 METOD 

Den metod som användes för att få fram undersökningsdata till arbetet var en egenproducerad 

enkät på 10 frågor, som ställdes via ett e-postutskick till cirka 200 vårdadministratörer som 

arbetar inom slutenvården. 

 
 
2 GENOMFÖRANDE 

2.1 FÖRBEREDELSER 

Kontakt togs med verksamhetschef Marielle Jalal och på så sätt upprättades en kontaktväg till 

de vårdadministratörer som var målgrupp för arbetet.  

Sedan sammanställdes en enkät som mejlades till Marielle som godkände och 

vidarebefordrade enkäten samt följebrev till vårdadministratörerna.  

 

2.2 SAMMANSTÄLLNING AV DATA  

Enkäten fick ligga ute i drygt sex veckor innan sammanställning påbörjades. Datainsamlingen 

skedde i en excel-fil. Data bearbetades och sammanställdes till de grafer som presenteras i 

arbetet. 

 

2.3 RAPPORTSKRIVNING 

Efter databearbetningen sammanställdes resultaten i denna rapport. 
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3 RESULTAT 

Totalt inkom 56 enskilda svar under den tid som enkäten fanns ute för ifyllnad. 

 

Diagram 1 

 
 

Diagram 2 
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Diagram 3 

 
 

Diagram 4 
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Av de som svarade på enkäten hade 48 stycken gjort utbildningen i Kristinehamn, 2 stycken i 

Östersund, 2 stycken i Göteborg samt 1 vardera i Söderköping, Jönköping, Uppsala och 

Haninge. Detta kan utläsas i diagram 1. 

 

Endast 1 av de svarande hade gjort utbildningen på distans, vilket ses i diagram 2. 

 

När det gäller tid sedan examen besvarades detta med 11 personer som tog examen för högst 

2 år sedan, 5 personer för mellan 3–5 år sedan, 10 personer mellan 5–10 år sedan och 30 

personer angav att det var mer än 10 år sedan examen. Detta tydliggörs i diagram 3. 

 

När de svarande får betygsätta hur pass väl förberedd utbildningen gjort dem ses i diagram 4 

att på en skala från 1–10 har 2 personer angett betyg 1, 2 personer betyg 2, 1 person betyg 4, 6 

personer betyg 5, 5 personer betyg 6, 7 personer betyg 7, 12 personer betyg 8, 6 personer 

betyg 9 och 15 personer betyg 10. 

 

På enkätfrågan ”Vilka delar i din utbildning som du haft mest användning av i ditt arbete?” 

anges ”dokumentation” i 34 svar, ”terminologi” i 28 svar, ”anatomi och sjukdomslära” i 21 

svar, ”LIA-praktik” i 16 svar samt ”diagnosklassificering” i 6 svar. 

 

På enkätfrågan ”Vilka delar i din utbildning som du haft minst användning av i ditt arbete?” 

anges ”ekonomi” i 28 svar, ”andra språk” (medicinsk engelska, latin) i 16 svar samt 

”psykologi” i 14 svar. 

 

På enkätfrågan ”Finns det något du önskar att du haft med i din utbildning, som du saknade?” 

anges ”mer diagnoskodning/klassificering” i 12 svar och ”mer praktik” i 9 svar. 

 

På enkätfrågan ”Fanns det något i din utbildning som du anser att du inte har användning av i 

ditt nuvarande arbete?” anges ”ekonomi” i 22 svar och ”psykologi” i 4 svar.  
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4 DISKUSSION 

Antalet inkomna svar på enkäten var 56 stycken av de cirka 200 som fick utskicket, vilket ger 

en svarsfrekvens på 28 procent och det är möjligt att man hade kunnat uppnå en bättre siffra 

med ett direktutskick och då möjlighet till påminnelser, men i det stora hela är jag nöjd med 

de svar som jag fått in. 

  

Det går självfallet att analysera de inkomna data djupare än vad jag gjort i denna rapport, men 

i syftet att besvara min frågeställning inom den givna tidsramen har jag valt en övergripande 

bild, istället för att dela upp de svarande i mindre grupper. 

  

Resultaten visar på ett samband mellan hur pass länge sedan man tog sin examen och hur pass 

förberedd man kände sig inför arbetet, detta tros troligen vara direkt kopplat till att 

utbildningen förlängts på senare år och då följaktligen fått mer innehåll. 

  

Vidare ses också att utbildningarna håller en hög kvalitet generellt sett då endast 16 av de 

svarande ger utbildningen en 6 eller lägre i betyg och 21 svarande ger utbildningen 9 eller 10 

på en 10-gradig skala. 

 

När det gäller frågeställningen om vilka delar av utbildningen man haft mest respektive minst 

användning av, i kombination med frågeställningen om man saknat något eller tyckt att 

innehåll varit överflödigt, ses att en utökning av framför allt diagnosklassificering och till viss 

del praktik (viktat av att de som önskat mer praktik gjorde sin utbildning när utbildningen 

bara var en termin och man då bara hade någon veckas praktik), önskas till bekostnad av 

ekonomi och arbetspsykologi, som många inte anser att de har någon användning av i sitt 

nuvarande arbete. 

 

En tanke som väcks är om det finns möjlighet att lyfta ut ekonomikursen ur den generella 

vårdadministratörsutbildningen och lägga den som en internutbildning i de fall där detta anses 

berättigat och istället utöka diagnosklassificeringen för att detta är en viktig del i arbetet. 

Huruvida detta är möjligt bör självfallet undersökas ytterligare och sanktioneras i om det 

gagnar verksamheten. 
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5 SLUTSATSER 

I ett kommande förbättringsarbete bör man titta på möjligheten att exkludera en ekonomikurs 

ur den generella utbildningen, då ett stort antal av de svarande anser att de har mycket lite 

eller ingen användning av denna del i sitt nuvarande arbete.  

Möjlighet torde då finnas för en utökning av diagnosklassificering vilket önskas av många 

svarande. 

 

Rimligen så bör detta examensarbete kompletteras med ytterligare undersökning i vilken 

utsträckning som en sådan förändring skulle gagna verksamheten. 
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BILAGOR 

Bilaga A Enkät över samband mellan utbildning och arbete 
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Bilaga A 
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