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SAMMANFATTNING 

 

Syftet med detta arbete var att undersöka hur vårdadministratörsstuderande upplever sin 

praktik. Underlaget till arbetet inhämtades genom en enkätundersökning.  

 

Det som ämnades besvaras var om det finns behov av förbättring av praktiken för studerande. 

För att begränsa storleken på arbetet så sändes enkäten endast ut till vårdadministratörer på 

Centralsjukhuset i Karlstad. 

 

Resultatet av arbetet visar att även om många tycker att praktiken är bra som den är idag, så 

finns det ändå utrymme för förbättring. Bland annat i form av mer information till de 

studerande, bättre bemötande och mer tid för dem under praktiken. 
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1 INLEDNING 

Detta arbete handlar om praktiken inom utbildningen till vårdadministratör. Hur blir de 

studerande mottagna ute på arbetsplatserna? Under utbildningen har de studerande fyra 

perioder praktik fördelade på minst lika många platser. Alla praktikplatser har dock inte 

samma rutiner för att ta emot studerande och upplevelsen av praktiken kan då bli olika för 

olika studerande. 

 

I detta arbete har det lagts fokus på hur studenterna upplever sin praktik och om det finns 

önskan om förbättringar av praktiken. 

 

1.1 BAKGRUND 

Utbildningen till vårdadministratör är en yrkeshögskoleutbildning där det ingår praktik, LIA, 

som står för lärande i arbete. I utbildningen till vårdadministratör är en fjärdedel av tiden, det 

vill säga 20 veckor, förlagd till olika arbetsplatser. Under praktiken ska den studerande få 

möjlighet att se hur en vårdadministratör arbetar och även få se hur yrket går till i 

verkligheten. På detta vis får den studerande tidigt komma i kontakt med sitt framtida yrke 

och får ett bra nätverk inför sitt yrkesliv.  

 

Yrkeshögskolan har gjort uppföljningar som säger att cirka hälften av de studerande som fått 

jobb, har fått det just på sin praktikplats (1). Därför känns det viktigt att praktiken blir så bra 

som möjligt, inte bara för den studerande utan även för praktikplatsen, som kan bli den 

framtida arbetsplatsen. 

 

1.2 SYFTE OCH MÅLSÄTTNING 

Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur de studerande har upplevt sin praktik ute 

på arbetsplatserna. Genom en enkätundersökning försöker detta arbete svara på 

frågeställningen: 

 

− Finns det behov av förbättring av hur verksamheten lägger upp praktiken för 

studerande? 
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1.3 AVGRÄNSNING 

Arbetet begränsades till att fråga nu arbetande vårdadministratörer hur praktiken upplevdes. 

En enkät skickades ut till vårdadministratörer på Centralsjukhuset i Karlstad.  

 

1.4 METOD 

Med hjälp av enkätprogrammet Survio gjordes en enkät där svaren på ett smidigt sätt kunde 

sammanställas och det gick att välja vilken typ av diagram resultatet skulle presenteras i (2).  

 

Enkäten skickades därefter via e-post till vårdadministratörer på Centralsjukhuset i Karlstad. 

 

2 GENOMFÖRANDE 

En enkät med tio frågor gjordes och skickades ut till två vårdadministratörsstuderande för att 

kontrollera att frågorna var klara och tydliga och även för att se att länken fungerade (bilaga 

A). De första sju frågorna kunde besvaras med att kryssa i förvalda alternativ. Det gick också 

att kommentera på sex av de frågorna. De sista tre frågorna var frisvarsfrågor där det endast 

gick att skriva själv. 

 

Därefter skickades enkäten tillsammans med ett missivbrev till Marielle Jalal, 

verksamhetschef för vårdadministrativa enheten, område slutenvård, Landstinget i Värmland 

(bilaga A, B). Efter hennes godkännande mejlades enkäten ut till avdelningscheferna inom 

vårdadministrationen, som i sin tur distribuerade den till sina medarbetare.  

 

Enkäten besvarades av 51 personer och den var öppen för svar mellan 2017-04-25 och  

2017-05-03. 

 

3 RESULTAT 

På den utskickade enkäten svarade 51 vårdadministratörer. 34 personer av de som svarat hade 

tagit examen för mer än 5 år sedan. 12 personer hade tagit examen för 0-2 år sedan och 5 

personer för 3-5 år sedan. 
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Figur 1 

 

På frågan svarade 16 personer ”annat”, se figur 1. Flera har skrivit att de inte minns hur 

många praktikplatser de var på för det var så pass länge sedan. Andra hade flera placeringar 

under en praktikperiod och svarade då att de var på fem platser eller till och med fler. En 

svarande hade inte varit på någon praktikplats under utbildningen. 

 

 
Figur 2 

 

25 personer uppger att de inte fått välkomstbrev från någon praktikplats, se figur 2. 8 personer 

har fått från alla. 18 personer har kommenterat i frisvarsrutan. Cirka hälften av dem uppger att 

4
4

8

19

16

Hur många praktikplatser var du på under din 
utbildning?

1 plats 2 platser 3 platser 4 platser Annat

8

25

18

Fick du välkomstbrev från alla praktikplatser?

Ja, från alla Nej, inte från någon Om inte från alla, från hur många?
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de inte kommer ihåg om de fått något välkomstbrev. 4 personer fick från hälften av 

praktikplatserna, ytterligare 2 personer fick från en praktikplats, 1 person fick själv ringa upp 

och 1 person har inte haft någon praktik. 

 

 

 
Figur 3 

 

De flesta som inte svarat ja eller nej kommer inte ihåg om de fått någon information, se figur 

3. Ett fåtal har fått på hälften av platserna och två personer arbetade sedan innan på sjukhuset 

och hade redan fått informationen innan praktiken. 

 

 

 
Figur 4 

 

355

11

Fick du under första dagen praktisk 
information om praktikplatsen?

Ja, på alla Nej, inte på någon Om inte på alla, på hur många?

29

8

14

Blev du presenterad för övriga medarbetare 
på praktikplatsen?

Ja, på alla Nej, inte på någon Om inte på alla, på hur många?



 

 

Examensarbete YhVA15 17-09-18  5 

 

Praktiken i fokus 

 Ann-Sofi Jansson   

 

 

Större delen av de svarande blev presenterad för övriga medarbetare, se figur 4. Av de 14 

personer som har svarat i frisvarsrutan har större delen av dem blivit presenterade på någon av 

praktikplatserna. 4 personer kommer inte ihåg om de blev presenterade. 

 

 

 
Figur 5 

 

Av de 21 som svarat att de inte fått på alla platser så är kommentarerna likvärdiga, se figur 5. 

De har fått schema på någon/några av praktikplatserna men inte på alla. Exakt hur många 

ställen de fick schema på har de flesta av dessa 21 personer svårt att besvara.  

 

 

 
Figur 6 

12

18

21

Fick du någon form av planeringsschema för 
praktikperioden?

Ja, på alla Nej, inte på någon Om inte på alla, på hur många?

23

15

13

Hade du möjlighet att komma med egna 
önskemål om vad du ville göra på praktiken?

Ja, på alla Nej, inte på någon Om inte på alla, på hur många?
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En fjärdedel av de tillfrågade har lämnat kommentarer på denna fråga, se figur 6. Till 

övervägande del svarar de att de tyckte att praktikplatsen redan hade ett bra ordnat schema 

eller att de inte hade några önskemål. Några kommer inte ihåg och en person har svarat att det 

inte togs hänsyn till några önskemål. 

 

Vårdadministratörerna tillfrågades också om det var något som de saknade under sin praktik, 

och hade här möjligheten att skriva med egna ord. 30 personer valde att svara på denna fråga 

med en kommentar. Övriga 21 svarade nej eller med ett ”x”. 

 

En sammanfattning av kommentarerna visar att flera av de som svarat vill ha tydlig 

information inför praktiken för att kunna förbereda sig. På praktikplatsen önskades det en 

rundvandring och att den studerande kände sig välkommen. 

 

På frågan om de upplevde någon skillnad på praktiken inom öppen- och slutenvården har 24 

personer valt att svara på frågan. 27 personer har inte svarat. Några har svarat på vad 

skillnaden är rent arbetsmässigt.  

 

Ett urval av kommentarerna följer nedan: 

 
Inom öppenvården, åtminstone på de vårdcentraler jag varit på, har det varit mera familjärt mellan 

alla yrkeskategorier än vad det var inom slutenvården. 

 

Mindre enheter inom öppenvården vilket gjorde det lättare att lära känna personalen. 

 

Bättre ordning vad gäller välkomstbrev och planering inom slutenvården. Öppenvården hade inget 

sådant utan där var det dag för dag planering. Inget färdigt schema. 

 

Ja, stor skillnad. Jämför man vårdcentral med sjukhus är det stor skillnad. På en vårdcentral är det 

ofta lättare att komma in i gruppen och det är oftast inte särskilt hierarkiskt. Jag upplevde även 

svårighetsgraden på uppgifterna (bland annat diktatskrivningen) som mycket lägre på en vårdcentral. 

 

Jag fick mer fria händer på slutenvårdspraktiken. 

 

 

På den sista frågan kunde de svarande lämna egna förslag på hur praktiken kan göras så bra 

som möjligt. 33 personer har lämnat kommentarer, 18 personer har inte kommenterat. 

Flertalet av de svarande har nämnt att det är viktigt med god planering, lyhörd och engagerad 

handledare, bra bemötande och att den studerande känner sig välkommen. 
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Här följer ett urval av svaren: 

 
Lyssna till vad eleven har för önskemål. Fråga eleven vad denne vill/behöver lära sig mer av för att 

klara sig när den kommer ut ”i verkliga livet”. Inte säga inför eleven att verksamheten inte vill ta 

emot elever. 

 

Jag tror att planeringen av LIA-perioden är betydligt bättre nu. Fler erfarna handledare som har avsatt 

tid till att just handleda studerande. 

 

Målet med praktiken måste vara att komma yrket så nära som möjligt och att det inte ska splittras 

mellan skola och arbetsplats och därför bör inte skoluppgifter delas ut som ska göras parallellt med 

praktiken. 

 

Välkomnandet och känna sig delaktig är viktigt. Att få träna på det man känner att man behöver. 

Lyssna in LIA-eleven och diskutera hela tiden så att praktiken blir så bra som möjligt. Eftersom jag 

själv är handledare nu och vet hur det är att vara ute på praktik har jag med mig mina egna 

erfarenheter. Det här med välkomstbrev + lite praktisk information till LIA-eleven är jätteviktigt. 

Även viktigt att informationen sprids så att alla på arbetsplatsen vet att det kommer en elev, så att 

eleven känner sig välkommen. Att handledaren gör ett grundschema men att det sedan eventuellt fylls 

på med lite olika saker. Vill till exempel eleven vara med på någon undersökning så kan det bokas in. 

Alla vill inte det så det måste man ha en dialog om. 

 

När man kommer till praktiken vill man känna att den är förberedd. Det ska finnas schema med 

planering för hela perioden. På ÖNH har vi skapat en LIA-pärm där vi sätter in allt från vanliga 

diagnoskoder på ÖNH till terminologi som vi använder oss mycket av, den innehåller även de rutiner 

vi har på kliniken, vilka läkare som är bra att skriva, de olika journalmallarna vi har. Det finns även 

information i pärmen om hur man hanterar patienter med skyddad ID, hur man skriver 

betalningsförbindelser osv. Det mesta som är bra att ha som LIA-elev. Vi uppmuntrar även eleven att 

lägga till det som den anser behövs i pärmen, om det är någon terminologi som saknas eller liknande. 

Detta är något som jag saknade när jag själv var på LIA då man fick fråga om precis allt. 

 

På en LIA-plats kunde jag inte sitta vid min handledare för det fanns inte plats vilket gjorde att jag 

inte riktigt kände att jag kunde fråga när jag behövde det. Då är det bättre att andra flyttar sig så 

eleven kan sitta om inte i samma rum så i rummet intill. Jag satt i alla fall 50-100 meter bort och hos 

en person som inte hade med sekreterarna att göra. 

 

Bra handledare, bra medarbetare, bra miljö, bra bemötande. 

 

Skicka ut ett välkomstbrev så att eleven har lite information innan. Göra en bra planering för 

praktikperioden och första dagen informera och stämma av med sin elev så att det blir så bra som 

möjligt. Ta en liten rundtur på kliniken och visa var toaletter, fikarum med mera finns. Informera 

kliniken om att en elev kommer så att alla vet om det, det gör att man som elev känner sig extra 

välkommen. 

 

Planering är viktigt. Att man skickar information hem till eleven innan praktiken börjar, gärna brev 

och schema. 
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Att handledaren och de närmaste medarbetarna ges tid att lära upp den eventuellt blivande kollegan, 

som det ju faktiskt är. Att det finns en förståelse från övriga medarbetare att tid kommer att tas till att 

göra detta. Att man får se fler bitar än endast "att skriva"´, få en helhet av hela kliniken, 

vårdcentralen. 

 

Vänligt bemötande av alla. Förberedelser på bästa sätt. 

 

I dagsläget måste man se till att vi har ett stort tryck från utbildningarna, vilket inte alltid är så lätt att 

leva upp till. Planering, placering, introduktion, rundvandring. Vi har ont om platser så det kräver att 

man planerar så noga man någonsin kan. Ibland fungerar det, ibland kan det bli lite stressigt att få det 

att fungera optimalt. Försöka se till att den studerande har en arbetsplats hos någon som är van och 

som kan handleda så bra som möjligt. Se till att den studerande får den information som är viktig för 

den aktuella arbetsplatsen. Ge feedback både på det som är bra och det som är mindre bra. Inte vara 

rädd för att ge negativ feedback, vilket kan vara svårt, men väldigt, väldigt viktigt. Tror att man måste 

vara rak i sin kommunikation till den studerande och att denne därför känner att det är okey att vara 

rak tillbaka oavsett vad det gäller. Finns det brister som framkommer under praktiken får man inte 

vara rädd att framföra den eftersom det kan vara jätteviktigt för fortsättningen. Tror att många är 

rädda för att framföra sådant. 

 

4 DISKUSSION 

Av de 51 personer som svarade på enkäten som skickades ut, så hade 34 av dem tagit examen 

för mer än fem år sedan. Jag trodde att de flesta som skulle svara på enkäten var de som mer 

nyligen tagit examen. I efterhand kan jag ändå tycka att för relevansen skull så spelade det 

ingen roll. Många av de som svarat hade många goda idéer att komma med. 

 

25 personer uppgav att de inte fått något välkomstbrev från sin praktikplats. Det verkar 

stämma bra överens med verkligheten, då det är många som kommenterat att det de vill ha är 

information från praktikplatsen innan de kommer dit. 

 

Många berättar att de blev presenterade för övriga medarbetare på arbetsplatsen och det var 

verkligen positivt. Det överensstämmer med mina egna erfarenheter. Det bästa hade ändå 

varit om alla hade kunnat svara att de blev presenterade. En praktikant är en medarbetare som 

ska finnas där x antal veckor och det hör till att man då blir presenterad. 

 

Ungefär hälften av de svarande uppger att de inte fått något schema för praktikperioden. Detta 

resultat var lite överraskande då jag själv fått schema från alla mina praktikplatser. Även detta 

var det flera som efterfrågade i kommentarerna. 
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Möjligheten att komma med egna önskemål för vad man vill göra på praktiken fanns också på 

de flesta praktikplatser som de svarande varit på. I kommentarerna kan man också läsa att 

många tyckte att praktiken var så välplanerad att de inte kände behovet av att få komma med 

önskemål. 

 

På de tre sista frågorna, som var frisvarsfrågor, fick jag många kommentarer om vad som 

saknades under praktiken, om de upplevde någon skillnad mellan öppen- och slutenvård och 

slutligen om de själva hade några förslag på förbättringar som kunde göras.  

 

Som studerande vill man känna sig välkommen till praktikplatsen, vilket flera påpekade. Att 

få en egen plats att sitta och skriva kan ibland vara svårt på grund av brist på utrymme, men 

kanske kan en av de ordinarie vårdadministratörerna tillfälligt flytta på sig som någon 

föreslog. Det ska finnas tid till att ta hand om de studerande.  

 

Det som tydligast märks är de återkommande kommentarerna om tydlighet, information och 

att den studerande känner sig välkommen. 

 

Att göra en enkätundersökning för detta arbete var ett bra sätt för att nå den specifika 

målgruppen. Storleken på svarsgruppen var lämplig då det var lätt att hantera resultaten och få 

tydlighet. Om jag bara hade velat att nyutexaminerade hade svarat på enkäten så hade jag nog 

missat värdefull information från de som arbetat lite längre. Att ta i beräkningen är att flera av 

de som arbetar som vårdadministratörer idag är handledare och får hela tiden ta emot 

studerande. De får efter varje praktikperiods slut en utvärdering där det går att lämna 

kommentarer om vad som varit bra och vad som varit mindre bra. 

 

Resultatet av detta arbete är ungefär det resultat jag förväntat mig. Tydlighet innan praktiken 

och bra omhändertagande med en lyhördhet hos handledarna efterfrågas. 

 

5 SLUTSATSER 

Praktiken för vårdadministratörsstuderande är till stor del bra. Förbättringar kan göras genom 

att vara mer tydlig med information, ge ett bra bemötande och presentera den studerande för 

övriga medarbetare. Att vara lyhörd för den studerandes önskemål och även både ge och få 

konstruktiv kritik.  
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BILAGOR 

Bilaga A. Enkätfrågor till vårdadministratörer 

Bilaga B. Missivbrev 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Examensarbete YhVA15 17-09-18  12 

 

Praktiken i fokus 

 Ann-Sofi Jansson   

 

 

Bilaga A 

Enkät till vårdadministratörer med frågor om hur de upplevde sin 

praktik. 

 

1. Hur länge sedan är det du tog examen? 

 

2. Hur många praktikplatser var du på under din utbildning? 

 

3. Fick du välkomstbrev från alla praktikplatser? 

 

4. Fick du under första praktikdagen praktisk information, till exempel var du kunde 

hänga av dig dina kläder, var toaletter och fikarum fanns? 

 

5. Blev du presenterad för övriga medarbetare på praktikplatsen? 

 

6. Fick du någon form av planeringsschema för praktikperioden? 

 

7. Hade du möjlighet att komma med egna önskemål om vad du ville göra på din 

praktik? 

 

8. Kände du att du saknade någonting under din praktik? 

 

9. Upplevde du någon skillnad på din praktik inom öppenvården och slutenvården? 

 

10. Har du något förslag på hur praktiken kan göras så bra som möjligt? 
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Bilaga B 

 

Missivbrev  

 

Hej! 

Jag läser sista terminen till vårdadministratör på Yrkeshögskolan i Karlstad. Mitt 

examensarbete handlar om hur du upplevde din praktik. Har du lust att besvara tio frågor i 

min enkät nedan så är jag mycket tacksam. 

 

Tack för hjälpen! 

 

Med vänlig hälsning 

 

 

Ann-Sofi Jansson 

 

 


