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SAMMANFATTNING 

 

Rapporten har som syfte att undersöka hur säkra vårdadministratörerna är i sin yrkesroll inom 

ämnet diagnosklassificering. Tyngdpunkten har lagts på att studera vilka utbildningar 

vårdadministratörer har som grund samt vilken utbildning de har för det aktuella ämnet. I 

arbetet framkommer det att de flesta vårdadministratörerna känner sig säkra på ämnet men en 

stor del är också osäkra. Hur viktigt man tycker ämnet är verkar ha samband med hur säker 

man är på ämnet. Likaså verkar tiden man anser är skälig att lägga på anteckningen höra 

samman med hur säker man känner sig inom ämnet. Men det går inte att se något direkt 

samband mellan hur säker man är på ämnet utifrån vilken utbildning man har eller utifrån 

ålder eller arbetslivserfarenhet.   
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1 INLEDNING 

Syftet med rapporten är att undersöka hur säkra vårdadministratörerna är i sin yrkesroll inom 

ämnet diagnosklassificering. Inom landstinget i Värmland diagnosklassificeras patienternas 

journalanteckningar. Det innebär att den eller de sjukdomsdiagnoser som patienten visar sig 

ha under vårdkontakten med sjukhuset kodas med hjälp av ett internationellt system som 

kallas ICD-10 (Den svenska versionen kallas ICD-10-SE) (2). Uppgifterna från 

diagnosklassificeringen ligger sedan till grund för forskning, landstingets budgetering, 

statistik, underlag för debitering, rapportering av folkhälsan med mera.  

 

Med tanke på vad diagnosklassificeringen ligger till grund för kändes det intressant att ta reda 

på hur utbildning och motivation såg ut hos de enskilda vårdadministratörerna. Hur väl 

rustade är de för uppgiften?  I rapporten redogörs för vilka kunskaper och utbildningar de 

vårdadministratörer som har svarat på enkäten har. Det går även att läsa ut hur 

vårdadministratörernas egenupplevda säkerhet och motivation till diagnosklassifikation ser ut.   

 

1.1 BAKGRUND 

Division Medicin på Centralsjukhuset i Karlstad har egna kodare som arbetar med att koda 

epikriser och att vara ett rådgivande stöd i frågor gällande kodning för de underliggande 

avdelningarna. Hösten 2016 bestämdes det om en omorganisation, divisionerna skulle bli 

områden och det skapades en enda stor vårdadministratörsenhet på Centralsjukhuset i 

Karlstad. Detta innebär att kodarenheten på medicin ska upphöra och istället ska de enskilda 

vårdadministratörerna koda sina epikriser själva. Opererande enhetens avdelningar och 

mottagningar kodar sedan tidigare sina epikriser själva. Medicinska enheten som kodar sina 

epikriser via kodarenheten har nu istället påbörjat arbetet för att lära upp sina 

vårdadministratörer för att koda så rätt och riktigt som möjligt under stöd av kodarenheten. 

Kodarenheten kommer att fasas ut under 2017 och ersättas av Klassifikationsenheten under 

hösten 2017. Klassifikationsenheten kommer att bestå av totalt åtta heltider som ska 

upprätthålla kvaliteten på kodningen av epikriser genom interna utbildningar och 

stickkontroller. Samtidigt görs en stor satsning på utbildning inom diagnosklassificering inom 

Värmlands läns landsting. 30 stycken vårdadministratörer får nu under våren 2017 en 10 
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veckors utbildning i diagnosklassificering av konsultföretaget Emendor Consulting AB (3) på 

uppdrag från Värmlands läns landsting. 

 

I och med den här omorganiseringen och det ökade ansvaret på varje enskild 

vårdadministratör väcktes mitt intresse för att få veta hur utbildning och motivation ser ut idag 

hos de enskilda vårdadministratörerna gällande diagnosklassificering.  

 

1.2 SYFTE OCH MÅLSÄTTNING 

Syftet är att undersöka hur säkra vårdadministratörerna känner sig i sin yrkesroll inom 

kategorin kodningen av diagnosklassifikationerna. 

 

Målsättning är att kunna påvisa om det finns tillräckliga kunskaper hos de enskilda 

vårdadministratörerna för att det ska anses som kvalitetssäkert och kostnadseffektivt att varje 

enskild vårdadministratör sköter kodningen av journalanteckningarna. 

 

1.3 AVGRÄNSNING 

Frågorna är begränsade till att röra utbildning och kunskap inom ämnet diagnosklassificering. 

Då intresset i första hand varit att undersöka hur utbildningen och kunskapen ser ut hos 

vårdadministratörer inom slutenvården skickades enkäten ut till vårdadministratörer på 

Centralsjukhuset i Karlstad. För att begränsa svarsfrekvensen valdes åtta enheter ut.  

 

1.4 METOD 

Undersökningen är genomförd med hjälp av en enkät som utformades via en webbsida. En 

webblänk till enkäten mejlades sedan ut till enhetscheferna för vårdadministratörerna på åtta 

olika enheter på Centralsjukhuset i Karlstad. De inkomna svaren från enkäten sammanställdes 

i Excel.  
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2 GENOMFÖRANDE 

Arbetet inleddes med att formulera frågeställningen samt att sammanställa frågor som var 

relevanta för att få svar på rapportens frågeställning. Efter en sökning på Google efter gratis 

enkäter föll valet på SurveyMonkeys (1) enkät. De tillhandahöll en lättarbetad enkätmall och 

möjlighet till att utforma frågornas utseende på olika sätt. Enkäten kunde generera minst 10 

frågor, ta emot 100 svar, var gratis, internetbaserad och tillhandahöll statistik på inkomna 

svar. Frågorna utarbetades för att vara neutral och relevanta för frågeställningen. Genom 

studiehandledaren Tina Andersson tillhandahölls mejladresserna till åtta enhetschefer på 

Centralsjukhuset i Karlstad. En webblänk med enkäten mejlades till enhetscheferna som i sin 

tur vidareförmedlade den via epost till sina vårdadministratörer. 

 

2.1 ENKÄT 

Enkäten bestod av totalt 10 huvudfrågor, varav fråga 2, 3 och 4 hade en kompletterande fråga. 

(Se bilaga A) 

 

1. Hur gammal är du?  

2. Hur länge har du arbetat inom yrket? Vad är din yrkesroll idag?  (Vårdadministratör, 

SuperUser, Kodare, Chefssekreterare) 

3. Vilken typ av utbildning har du i yrket? Hur lång var din utbildning?  

4. När gick du din utbildning och var?  

5. Vilken typ av utbildning har du inom ämnet diagnosklassificering av journaler?  Hur 

lång var utbildningen?  

6. Hur skulle du beskriva dina kunskaper i diagnosklassificering?  

7. Hur viktig tycker du att diagnosklassificeringen är i ditt yrke?  

8. Varför diagnosklassificerar landstinget sina journaler?  

9. Hur mycket tid anser du att det är skäligt att lägga på kodningen av en enskild 

anteckning?  



 

 

Examensarbete YhVA15 2017-05-18 4 

 

Hur säkra är vårdadministratörerna 

i sin yrkesroll inom ämnet 

diagnosklassificering? 

 Jenny Norrman   

 

 

10. Brukar du använda dig av koder ”av gammal vana” eller tar du dig tid att kontrollera 

vilken kod som passar för just den aktuella vårdkontakten? Beskriv gärna kortfattat 

hur du går tillväga när du klassificerar en anteckning.  

 

2.2 SVARSALTERNATIV 

Till frågorna fanns det olika svarsalternativ. Till fråga 2 fanns en kompletterande öppen fråga 

med textruta. Till fråga 3 och 5 fanns det 3 respektive 4 kompletterande svarsalternativ till 

huvudfrågan. Fråga 4, 8 och 10 var öppna frågor där den svarande kunde formulera svaret 

själv. (Se bilaga A)  

 

1. Svarsalternativ: 20-30 år, 31-40 år, 41-50 år, 51-60 år, 61-70 år, äldre än 70 år. 

2. Svarsalternativ: 5 år eller mindre, 6-10 år, 11-15 år, 16-25 år, 26-35 år, 36 år eller mer. 

Kompletterande svar till huvudfrågan: Öppen fråga med textruta. 

3. Svarsalternativ: Yrkeshögskola, Universitet eller högskola, Komvux, annan typ av 

utbildning, upplärd på arbetsplatsen utan utbildning i yrket.  

Kompletterande svarsalternativ till huvudfrågan: Mindre än 1 år, 1-2 år, 2-3 år. 

4. Öppen fråga med textruta. 

5. Svarsalternativ: Genom skolan, Emendor, kurs på arbetsplatsen, självlärd, extern kurs, 

ingen utbildning.   

Kompletterande svarsalternativen till huvudfrågan: Mindre än 1 månad, mindre än ett 

halvår, mindre än 1 år, längre än 1 år.  

6. Svarsalternativ: Inte bra, mindre bra, bra, mycket bra. 

7. Svarsalternativ: Inte viktigt, mindre viktigt, viktigt, mycket viktig. 

8. Öppen fråga med textruta. 
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9. Svarsalternativ: 1-5 minuter, 6-10 minuter, 11-15 minuter, 16-20 minuter, längre tid än 

20 minuter. 

10. Öppen fråga med textruta. 

 

2.3 SVARSSAMMANSTÄLLNING 

När svaren på enkäten inkommit sammanställdes de i en Excelrapport. Det ingick en 

statistiksammanställning i tjänsten från SurveyMonkey (1), men det krävdes ytterligare en 

tjänst för att få kopiera den och den tjänsten var avgiftsbelagd och valdes därför bort. 

69 personer svarade på enkäten som hade skickats ut till åtta enheterna på Centralsjukhuset i 

Karlstad.  

 



 

 

Examensarbete YhVA15 2017-05-18 6 

 

Hur säkra är vårdadministratörerna 

i sin yrkesroll inom ämnet 

diagnosklassificering? 

 Jenny Norrman   

 

 

3 RESULTAT 

Det kom in 69 svar på enkäten av de svaren var det 20 som inte var komplett ifyllda. Dock har 

jag valt att ta med dessa i alla fall då svaren på de frågor som besvarats i de enkäterna är 

värdefulla.  

 

Fråga 1 ”Hur gammal är du?” har besvarats av 69 personer. Se tabell 1. 

   Ålder svarande Procent 

20-30 år 5 7 % 

31-40 år 16 23 % 

41-50 år 22 32 % 

51-60 år 17 25 % 

61-70 år 9 13 % 

70 år eller äldre 0 0 % 

Totalt 69 100,00 % 

Tabell 1, Hur gammal är du? 

 

Fråga 2 ”Hur länge har du arbetat inom yrket?” har besvarats av 69 personer. Se tabell 2. 

 

Antal år Svarande procent 

5 år eller mindre 17 25 % 

6–10 år 14 20 % 

11–15 år 11 16 % 

16–25 år 12 17 % 

26–35 år 7 10 % 

36 år eller mer 8 12 % 

Totalt 69 100 % 

Tabell 2 Hur länge har du arbetat inom yrket? 



 

 

Examensarbete YhVA15 2017-05-18 7 

 

Hur säkra är vårdadministratörerna 

i sin yrkesroll inom ämnet 

diagnosklassificering? 

 Jenny Norrman   

 

 

 

Kompletterande fråga till fråga 2 ”Vad är din yrkesroll idag? (Vårdadministratör, SuperUser, 

Kodare, Chefssekreterare)” besvarades av 61 personer. 59 har fyllt i att deras yrkesroll är 

vårdadministratör. 7 av dessa 59 har även angett att de förutom sin yrkesroll som 

vårdadministratör även har ett annat ansvarsområde. (SVF-koordinator, schemaläggare, 

SuperUser, handledare och fem kodare.) En har uppgett kodare som yrkestitel och en har 

uppgett chefssekreterare som yrkestitel. Åtta personer har inte svarat på den här frågan. 

 

Fråga 3 ”Vilken typ av utbildning har du i yrket?” med kompletterande fråga ”Hur lång var 

din utbildning? genererade 74 olika svar och besvarades av 69 personer. Fyra av de svarande 

har uppgett att de har fler än en utbildning för yrket. Se tabell 3. 

 

Utbildning 
mindre än 1 år 1-2 år 2-3 år total 

Yrkeshögskola 3 37 7 47 

Universitet eller 
högskola 1 2 0 3 

Komvux 1 5 0 6 

Annan typ av 
utbildning 9 8 0 17 

Upplärd på 
arbetsplatsen 
utan utbildning 
i yrket 1 0 0 1 

Totalt 
   

74 

Tabell 3 Vilken typ av utbildning har du i yrket? Hur lång var din utbildning? 

 

Fråga 4 ”När gick du din utbildning och var?” gav 69 svar. 59 av de svarande har gått sin 

utbildning vid yrkeshögskolan i Kristinehamn med avgångsår från 1972-2016. Två har 

utbildning från Komvux i Härnösand respektive Göteborg. Åtta har gått yrkeshögskola 
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fördelat på följande orter: Skövde, Vänersborg, Uppsala, Göteborg, Östersund, Haninge och 

två har uppgett Söderköping. 

 

Fråga 5 ”Vilken typ av utbildning har du inom ämnet diagnosklassificering/kodning av 

journaler?” med kompletterande fråga ”Hur lång var utbildningen?” gav totalt 93 olika svar. 

Se tabell 4. 

Utbildningarna har fördelats enligt följande redovisning av svaren: 

16 har utbildning genom skolan utan kompletterande kurser. 

15 har utbildning genom skolan med kompletterande kurser. 

22 har utbildning från kurs på arbetsplatsen. 

11 har utbildning via Emendor. 

2 är självlärda. 

3 har ingen utbildning. 

 

Utbildning 
Mindre än 
en månad 

Mindre än  
ett halvår 

Mindre än  
ett år 

Längre än  
ett år Totalt 

Genom skolan 5 13 10 2 31 

Emendor 2 13 0 0 15 

Kurs på 
arbetsplatsen 28 7 0 0 35 

Självlärd 4 1 1 0 6 

Extern kurs 0 0 0 0 0 

Ingen utbildning 5 0 0 1 6 

Tabell 4, Vilken typ av utbildning har du inom ämnet diagnosklassificering/kodning av journaler? Hur lång var 

utbildningen? 

 

Fråga 6 ”Hur skulle du beskriva dina kunskaper i diagnosklassificering?” besvarades av 64 

personer. Fem personer har inte svarat på den här frågan. Se tabell 5. 

 

Inte bra Mindre bra Bra Mycket bra Inte svarat totalt 

4 21 32 7 5 69 

Tabell 5, Hur skulle du beskriva dina kunskaper i diagnosklassificering? 
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Fråga 7 ”Hur viktigt tycker du att diagnosklassificering är i ditt yrke?” besvarades av 68 

personer. En person har inte svarat på den här frågan. 

 

Inte viktigt Mindre viktigt Viktigt Mycket viktigt Inte svarat totalt 

0 2 23 43 1 69 

Tabell 6, Hur viktig tycker du att diagnosklassificeringen är i ditt yrke? 

 

Fråga 8 ”Varför diagnosklassificerar landstinget sina journaler?” besvarades av 60 personer. 

Svaren har fördelats på följande vis: 

37 har svarat för ekonomi och statistik. 7 av dessa 37 har även svarat för forskning. 

14 har svarat för statistik. 

9 har svarat för ekonomi. 

9 har inte svarat på den här frågan. 

 

Fråga 9 ”Hur mycket tid anser du att det är skäligt att lägga på kodningen av en enskild 

anteckning?” besvarades av 69 personer. Se tabell 7. 

 

Tid Antal 

1–5 minuter 41 

6–10 minuter 20 

11–15 minuter 5 

16–20 minuter 2 

20 minuter eller 
mer 1 

Totalt 69 

Tabell 7, Hur mycket tid anser du att det är skäligt att lägga på kodningen av en enskild anteckning? 

 

Fråga 10 ”Brukar du använd dig av koder ”av gammal vana” eller tar du dig tid att kontrollera 

vilken kod som passar för just den aktuella vårdkontakten? Beskriv gärna kortfattat hur du går 
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tillväga när du klassificerar en anteckning”.  

Svaren har fördelats enligt följande: 

39 personer uppger att de tar sig tid att kontrollera koderna. 

11 personer uppger att de tar sig tid att kontrollera koderna men att de ibland även använder 

koder ”av gammal vana” 

8 personer uppger att de förlitar sig på de diagnoser doktorn uppger. 

4 personer kodar ”av gammal vana”. 

7 personer har inte svarat på frågan. 
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4 DISKUSSION 

Det kom in långt fler svar på enkäten än förväntat. Resultatet av svaren var mycket spännande 

att sammanställa. Det var glädjande att se att av 69 svarande var det 32 som graderade sina 

kunskaper inom diagnosklassificering till bra och sju stycken till mycket bra. Men av de 

återstående som svarat är det hela 21 stycken som anser att deras kunskaper är mindre bra och 

fyra som känner att kunskaperna inte är bra.   

 

Bland de 25 som är osäkra på diagnosklassificeringen finner vi de två svarande som anser att 

diagnosklassificeringen är mindre viktig. Kanske inställningen till ämnet har med deras 

osäkerhet att göra? De lägger även i snitt mindre tid på sin kodning av anteckningen än de 

som känner sig säkrare.  

 

Jag trodde att jag skulle finna klara mönster i kunskaperna utifrån hur länge personen har 

arbetat inom yrket, ålder och utbildning. Men vid jämförelse är de i stort sett lika många som 

har arbetat länge som de som arbetat kort tid som svarat att deras kunskaper är mindre bra 

likaväl som bra.  

 

Dock kan jag se att bland de som känner sig osäkra är det få som har kompletterande 

utbildning inom ämnet och de har även i snitt kortare utbildningar.  

 

Majoriteten av de tillfrågade har utbildningar inom ämnet som är kortare än en månad.  

 

Flera av de svarande är osäkra och tar gärna råd av kollegor eller kodare och några efterlyser 

ytterligare utbildning i ämnet för att kunna koda bättre och bli säkrare. Det är även många 
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som svarar att de är noggranna med att kontrollera att det blir rätt samt att de rättar läkarna om 

det blir fel kod när de sätter diagnosen.  

 

Min ursprungliga plan vara att jämföra om det var någon skillnad i kvaliteten på 

diagnosklassificeringen om de enskilda vårdadministratörerna gör kodningen eller om en 

kodare gör den. Men i ett tidigt skede var det uppenbart att detta inte skulle gå att genomföra 

med det insamlade materialet. 

 

Såhär i efterhand kan jag se att det hade varit intressant att endast välja ut de 

vårdadministratörer som kodar epikriser för att se hur deras kunskapsnivå och utbildning ser 

ut. 
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5 SLUTSATSER 

I stort verkar det som om vårdadministratörerna känner sig säkra i sin yrkesroll i ämnet 

diagnosklassificering de flesta är positiva och strävar efter att det ska bli korrekt. Men det är 

långt ifrån alla som känner sig säkra. Flera skriver att de gärna rådgör med kodarna om de 

känner sig osäkra. Många av de äldre vårdadministratörerna saknar helt eller har gamla 

utbildningar i ämnet och många av de färska vårdadministratörerna är säkert osäkra på grund 

av att de inte har så mycket erfarenhet.  

 

Den slutsats som kan dras är att det är flera som skulle behöva mer utbildning i ämnet och att 

det behövs stödjande enheter eller kodare för de enskilda vårdadministratörerna för att de ska 

känna sig helt trygga i sin yrkesroll inom diagnosklassificeringen. 
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Bild 1 Enkät, bilaga A 
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Bild 2, Enkät, bilaga A 
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Bild 3, Enkät, bilaga A 

 


