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SAMMANFATTNING 

 

Det här examensarbetet handlar om vårdadministratörerna inom den värmländska 

öppenpsykiatrin och hur de upplever samarbetet med de övriga yrkesgrupperna på sin 

mottagning.  

 

En enkät skickades ut till vårdadministratörerna där de fick svara på olika frågor om hur de 

upplever sin delaktighet i sina mottagningar, om de är en del av ett team och vad de känner 

har positiv samt negativ inverkan på samarbete med deras kollegor från andra yrkesgrupper. 

 

Resultaten tyder på att de flesta av vårdadministratörerna trivs ganska bra, de flesta känner sig 

delaktiga i verksamheten, vare sig de tillhör ett team eller inte. Däremot tycks de som är med i 

team uppleva arbetsbelastningen som mer hållbar.  

 

Det kanske mest genomgående är att vårdadministratörerna i Karlstad upplever sig mindre 

delaktiga i verksamheten än vad vårdadministratörerna på de övriga mottagningarna gör. 

Många där uppger att mottagningen är för stor för att det ska bli någon riktig 

delaktighet/gemenskap. 
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1 INLEDNING 

Det här examensarbetet handlar om vårdadministratörerna inom den värmländska 

öppenpsykiatrin och hur de upplever sina arbetsplatser och samarbetet de har tillsammans 

med de övriga yrkesgrupperna där. Det här examensarbetet sker som sista arbete i min 

utbildning till vårdadministratör på Karlstad Teknikcenter. 

 

1.1 BAKGRUND 

Psykiatrin i Värmland, och även i övriga Sverige, framstår ofta i medierna som i det närmaste 

kollapsad med långa väntetider och brist på personal. Därför är det intressant med information 

som beskriver hur verkligheten faktiskt ser ut för dem ”på insidan”. Det här examensarbetet 

fokuserar på den värmländska öppenpsykiatrins vårdadministratörer och hur de upplever sitt 

samarbete med psykiatrins övriga personal. 

 

1.2 SYFTE OCH MÅLSÄTTNING 

Hur upplever öppenpsykiatrins vårdadministratörer sitt samarbete och arbete med de övriga 

yrkesgrupperna? 

 

1.3 AVGRÄNSNING 

Det här handlar endast om hur vårdadministratörerna själva upplever sina arbetsplatser och 

hur samarbetet fungerar. 

 

1.4 METOD 

En enkät (se bilaga 1) skickades ut till vårdadministratörerna som jobbar inom den 

värmländska öppenpsykiatrin. Genom att sammanställa resultaten från den enkäten och 

jämföra de olika mottagningarna kan man få en bild av hur deras upplevelser ser ut och se om 

det finns några mönster. 
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2 GENOMFÖRANDE 

Enkäten utformades i samråd med handledare och mejlades därefter ut till 

vårdadministratörerna som jobbar inom öppenpsykiatrin. Efter några veckor sammanställdes 

svaren och det här examensarbetet skrevs med utgång i dem resultaten.  

 

3 RESULTAT 

Av de cirka 40 tillfrågade svarade 21 vårdadministratörer på enkäten. Fördelningen mellan de 

olika mottagningarna kan ses på bild 1: 

 

 
Bild 1. 

 

Enligt uppgifter från vårdadministratör inom psykiatrin jobbar det cirka 20 

vårdadministratörer inom öppenpsykiatrin i Karlstad, lite mindre än hälften där svarade, 

Arvika har 8, alla svarade. Torsby har 4 och Kristinehamn har 8, hälften svarade på de båda 

ställena. 
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Enkäten skickades även ut till Säffles och Hagfors mottagningar, men ingen där valde att 

svara. Det jobbar 2 vårdadministratörer på vardera av de mottagningarna. 

 

På frågan om hur många som formellt tillhör ett team på sin arbetsplats blev resultatet 7 som 

gör det och 14 gör det inte. Fördelningen Kan ses på bild 2: 

 

 
Bild 2. 

 

Det finns alltså en blandning på de flesta mottagningarna, men i till exempel Arvikas fall 

finns det Unga Vuxna på mottagningen och de har lite annat arbetssätt där.   

 

Enkäten efterfrågade huruvida vårdadministratörerna ser sig som delaktiga i sitt 

team/mottagning/verksamhet. De flesta känner sig mycket eller åtminstone något delaktiga. 

Endast i Karlstad fanns det ingen som inte kände sig mycket delaktig. Det är också bara där 

någon uppger sig inte känna sig det minsta delaktig. Resultaten ses på bild 3: 
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Torsby Karlstad Kristinehamn Arvika

Är du en del av ett team?

Ja Nej
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Bild 3. 

 

Om man ställer upp känslan av delaktighet mot tillhörandet av team så verkar det inte finnas 

någon väldigt stark korrelation. Det är en större andel av de som tillhör team som känner sig 

delaktiga, men även bland de som inte tillhör team är det en majoritet med positiv 

deltagandekänsla. Värt att notera kan vara att den enda som uppger sig vara med i ett team 

och ha en negativ deltagandekänsla jobbar i Karlstad. Resultaten ses på bild 4: 

0

1

2

3

4

Torsby Karlstad Kristinehamn Arvika

Känner du dig delaktig?

Ja, mycket. Ja, till viss del. Nej, lite bara. Nej inte alls.
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Bild 4. 

 

De tillfrågade fick ange egna svar på frågorna om vad de upplever har positiv samt negativ 

inverkan på samarbetet mellan olika yrkesgrupper på deras arbetsplats. Tabellen nedan tar upp 

det som nämns mest. Till exempel kan nämnas i Karlstad där flera uppger den stora 

mottagningen som något negativt samtidigt som Arvikas vårdadministratörer nämner den lilla 

mottagningen som något positivt. Ett flertal i Karlstad uppger även problem som att det 

saknas förståelse mellan olika yrkesgrupper för vad de sysslar med och någon nämner 

specifikt att det saknas förståelse bland andra för vad vårdadministratörer sysslar med. I 

Arvika uppges som motsats den lilla mottagningen vara ett plus då det innebär att alla får en 

chans att träffa varandra och därmed få en ökad gruppkänsla.  
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Tillhör team Tillhör inte team

Positiv känsla Negativ känsla
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 Torsby Karlstad Kristinehamn Arvika 

Positivt Bra förståelse för 

olika yrkesroller. 

Olika former av 

kommunikation 

mellan grupper 

samt möten och 

utvecklingsarbeten. 

Arbetsfördelning 

och samarbete. 

Liten, öppen 

mottagning där alla 

träffar varandra, 

gemensamma 

möten och raster. 

Negativt Stress, rörigt när 

flera hanterar 

samma patient. 

Stor mottagning 

med bristande 

kommunikation 

och förståelse som 

följd. 

Personalbrist, 

administratörer får 

ta över andras 

uppgifter. 

Information går 

inte alltid ut från 

ledningen, olika 

yrkesgrupper får 

olika information. 

 

Jag efterfrågade även hur de upplever arbetsbelastningen på sin arbetsplats. Det är ganska 

jämnt mellan alla tillfrågade, men något fler som anser att arbetsbelastningen fungerar som 

den är. Se bild 5: 

 

 
 Bild 5. 
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Sorterat efter mottagning så verkar de flesta mottagningar fungera ganska bra. Endast i 

Karlstad är det en majoritet som inte tycker att situationen är hållbar. I övrigt ser det ganska 

jämnt ut enligt bild 6: 

 
Bild 6. 

 

Sorterat efter teamtillhörighet så tycks de som är med i team känna att deras arbetsbelastning 

fungerar bättre. Se bild 7. 

0

1

2

3

4

5

6

Torsby Karlstad Kristinehamn Arvika

Är er arbetsbelastning hållbar?

Ja Nej
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Bild 7. 

 

Slutligen kan man även jämföra sambandet mellan hur de upplever arbetsbelastningen och 

känslan av gemenskap på arbetsplatsen: 

 

 Hållbar belastning Inte hållbar belastning 

Positiv delaktighetskänsla 11 4 

Negativ delaktighetskänsla 0 6 

 

Ingen som inte upplever sig delaktig i verksamheten tycker att arbetsbelastningen känns 

hållbar.  

 

4 DISKUSSION 

Det mest återkommande i resultaten verkar vara hur vårdadministratörerna i Karlstad tycks 

mer missnöjda än på de andra mottagningarna. De upplever sin arbetsbörda mycket värre och 

de upplever inte samma tillhörighet/gemenskap som de flesta på de övriga mottagningarna 

upplever. Nästan alla svarande från Karlstad uppger att mottagningen är för stor eller uppger 
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Hållbar arbetsbelastning Icke-hållbar arbetsbelastning
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något problem som möjligtvis kan härröra från detta, till exempel att det verkar finnas 

bristande förståelse mellan yrkesgrupperna vad de andra sysslar med.  

 

Motsatsen till Karlstad skulle kunna vara Arvika där många uppger den lilla mottagningen 

som något positivt. En liten och öppen mottagning verkar uppmuntra till samarbete och 

gemenskap mellan yrkesgrupperna.  

 

Om man ser till teamtillhörighetens betydelse är det lite blandat. Om man bara ser till 

teamtillhörighet så verkar de generellt uppleva mer gemenskap på arbetsplatsen och upplever 

även sin arbetsbelastning som mer hållbar. Det kanske kan tolkas som att arbetsbelastningen 

känns mer överkomlig när man delar den med andra. Men det tycks ändå som att de flesta 

problemen där är mer koncentrerade till Karlstads vårdadministratörer. 

 

Frågan är kanske om det finns någon större vinst i att vårdadministratörerna känner större 

gemenskap/delaktighet i mottagningarna. Av resultaten från min enkät verkar det som att de 

som känner sig som en del av mottagningen upplever sin arbetsbelastning som mer hanterlig. 

Men som med alla former av undersökningar kan det vara svårt att avgöra i vilken riktning 

korrelationen går, det är till exempel inte omöjligt att de som är stressade känner av viss 

fientlighet på arbetsplatsen, distanserar sig från arbete eller kanske inte helt enkelt har tid eller 

vilja till att bygga upp något samarbete eller stärka arbetsplatsens gemenskap. Det kan 

givetvis också vara något annat i botten. 

 

Det finns mycket potential för den som vill forska vidare i ämnet. Till exempel skulle man 

kunna undersöka vilka fördelar som kan finnas i att vårdadministratörerna känner sig 

delaktiga i verksamheten och hur man i så fall på en högre nivå kan bidra till att stärka detta.  

Eventuellt skulle det också kunna vara värt att se närmare på vilka förhållanden som Karlstads 

vårdadministratörer har och vad som skulle kunna göras för att förbättra detta.   

 

Det kan vara en brist med undersökningen att Karlstad vinklar resultaten till viss del. Totalt 

utgör de nästan hälften av vårdadministratörerna inom öppenpsykiatrin så förhållandena där 

har stor betydelse för det totala utfallet, förutsatt att man har svar från alla 

vårdadministratörer. Det plus att bara hälften av de tillfrågade svarade på enkäten kan 

eventuellt ge missvisande resultat.  
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5 SLUTSATSER 

Det är blandade resultat mellan de olika mottagningarna, men de flesta känner sig delaktiga i 

sina mottagningars arbete och de upplever sin arbetsbelastning som hanterbar. Om de tillhör 

ett team eller inte tycks ha en ganska liten effekt på både deltagandekänsla och hur de 

upplever arbetsbelastningen.  

 

Det verkar istället som att flera av vårdadministratörerna på Karlstads psykiatrimottagning 

upplever sin arbetsplats som sämre än vad de övriga gör. De upplever generellt sin 

arbetsbörda värre och de känner sig inte lika delaktiga i sin mottagning.   
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BILAGOR 

Bilaga 1 

 

De olika frågorna i enkäten samt de olika svarsalternativen.  

 

”Fråga 1 

Var ligger den mottagning du jobbar på? 

Karlstad 

Arvika 

Torsby 

Kristinehamn 

Hagfors 

Säffle 

 

Fråga 2 

Ingår du som vårdadministratör formellt i något team? 

Ja 

Nej 

 

Fråga 3 

Känner du dig som vårdadministratör delaktig i team/mottagning/verksamhet? 

Ja, mycket. 

Ja, till viss del. 

Nej, lite bara. 

Nej, inte alls. 

 

Fråga 4 

Nämn något som positivt gynnar samarbete och gemenskap mellan olika yrkesgrupper på din 

mottagning. 

*Fria svar 

 

Fråga 5 

Nämn något som negativt drabbar samarbete och gemenskap mellan olika yrkesgrupper på din 

mottagning. 
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*Fria svar 

 

Fråga 6 

Upplever du er arbetsbelastning som i hållbar i längden? 

Ja 

Nej” 

 


