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SAMMANFATTNING 

 

2011 beslutade Vision att man skulle frångå den gamla titeln läkarsekreterare på vår 

yrkesgrupp. De beslutade att vi i deras publikationer och i de sammanhang vi nämns av 

Vision ska benämnas medicinska sekreterare. Detta blev ingen nationell titel utan alla 

landsting och regioner fick själva bestämma vad vår yrkesgrupp skulle heta hos dem. Detta 

har lett till förvirring kring titlar, lönenivåer och utbildningsnivåer.  

 

I denna rapport lyfts frågan till yrkesverksamma och stämmer av hur väl deras syn på saken 

stämmer överens med vad de egentligen har för officiell yrkestitel. Genom en kort enkät 

konstaterades att engagemanget i denna fråga var stort och att detta engagemang kan sprida 

sig. Enkäten spreds över hela landet och genom de många kommentarerna utlästes det att 

respondenterna hade tänkt igenom frågan ordentligt. 
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1 INLEDNING 

Denna rapport handlar om vilken benämning och titel vår yrkesgrupp har och vilken titel de 

flesta vill ha. Ute i verksamheterna inom Landstinget i Värmland har problemet med vilken 

yrkestitel som de yrkesverksamma vill ha och vilken de har märkts av. Många ute i 

verksamheterna har en stark åsikt i ämnet och har ibland känt sig frustrerade i kontakten med 

andra landsting och regioner för att andra runt om i Sverige inte har samma titel som 

vårdadministratörerna här i Värmland har. Även om titeln vårdadministratör är vedertagen här 

är det många som presenterar sig som sekreterare i kontakt med utomstående för att de i andra 

änden av telefonluren inte vet vad en vårdadministratör är eller vad denne gör.  

 

Syftet med detta arbete är att försöka få fram en helhetsbild över vår yrkeskår i Sverige. Vad 

finns det för yrkestitlar i de olika landstingen och regionerna? Vad vill de yrkesverksamma ha 

för yrkestitel och varför vill de ha just denna titel? 

 

 

1.1 BAKGRUND 

Vår yrkeskår hade för inte så länge sedan en gemensam titel över hela landet och den var 

läkarsekreterare. I de flesta landsting och regioner har den bytts ut men det verkar inte ha varit 

helt förankrat hos den stora massan av vårdadministratörer vad denna titel bör vara. Frågan 

lyftes i en stor grupp på Facebook under sommaren 2016 och det var många som hade starka 

åsikter. Det framkom även tydligt att det finns en del förvirring kring vår titel och vad denna 

innebär. Det verkar finnas ett behov av en gemensam yrkestitel över alla landsting och 

regioner för en jämlik lön, för att lättare se behovet och för att allmänheten ska förstå vilka vi 

är och vad vi gör. 

 

Inom Landstinget i Värmland är titeln på yrkeskåren vårdadministratör, men när man 

presenterar sig som det både i kontakt med andra landsting och regioner samt i samtal med 
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personer som inte rör sig inom hälso- och sjukvård har man ofta antingen förklarat vad det är 

eller så får man ofta frågan ”är det samma som läkarsekreterare?”. Vore det inte praktiskt med 

gemensam titel som folk i gemen vet vad det är? 

 

1.2 SYFTE OCH MÅLSÄTTNING 

Syftet med arbetet är att genom undersökningar försöka få fram om det i vår yrkesgrupp i 

Sverige finns en önskan om en gemensam yrkestitel och vilken detta i så fall bör vara. För att 

få klarhet i frågan användes enkät, intervju och en rapport att få en så övergripande syn som 

möjligt. Frågeställningarna som undersöks i arbetet är: 

– Vilken yrkestitel vill de som arbetar inom vår yrkeskår ha? 

– Varför vill de ha denna yrkestitel?  

 

1.3 AVGRÄNSNING 

Endast titelfrågan tas upp i detta arbete, vilka titlar som finns i Sverige, vilken titel 

majoriteten av de tillfrågade vill ha och hur de styrande ställer sig i denna fråga. Funderingar 

fanns på att ta upp frågan om legitimation och skyddad titel men arbetet skulle då bli alldeles 

för stort och tas i en annan riktning. 

 

1.4 METOD 

En enkät med fyra frågor har genomförts för att se vad vår yrkesgrupp kallas i olika delar av 

landet. Verksamhetschefen för vårdadministrativa enheten område slutenvård, Landstinget i 

Värmland Marielle Jalal har intervjuats om hennes syn på frågan. Fackförbundet Visions syn 

på det hela har fåtts fram genom en rapport om medicinska sekreterare. 

 

Enkäten genomfördes på internet med tjänsten www.surveymonkey.se, se bilaga 1. Där 

sammanställdes svaren på ett överskådligt sätt och man kan välja hur svaren ska 

sammanställas samt vilken typ av diagram som ska användas.  

http://www.surveymonkey.se/
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2 GENOMFÖRANDE 

En enkät med fyra frågor, bilaga 1, och tillhörande missivbrev, bilaga 2, skickades till två 

chefer för vårdadministration inom Landstinget i Värmland för godkännande av frågorna 

innan de i sin tur skickade ut den till sina medarbetare. Innan den skickades till cheferna fick 

några vårdadministratörsstuderande prova att göra enkäten för att eventuella fel och oklarheter 

skulle kunna rättas till. Med förhoppningen att fler skulle svara, gjordes enkäten kort med 

endast fyra frågor och med alternativet att kunna lägga till kommentarer till sitt svar. Detta för 

att det inte skulle ta så lång tid att genomföra enkäten. 

 

En länk till enkäten lades även ut i en stor grupp för vårdadministratörer och medicinska 

sekreterare på Facebook. Det finns cirka 5 300 medlemmar i gruppen. En medarbetare inom 

Landstinget i Värmland som har ett stort nätverk i övriga landet skickade ut enkäten till detta 

nätverk. Enkäten besvarades av 539 personer, 45 svar kom via Facebook och resterande svar, 

alltså 494 svar kom via länken som skickades ut på mejl både till medarbetare i Landstinget i 

Värmland och till resten av landet. Enkäten var öppen för svar mellan 2017-04-01 och 2017-

04-21 

 

En intervju genomfördes med verksamhetschefen för vårdadministratörer, område slutenvård, 

Landstinget i Värmland [1]. Intervjuer med representanter för Vision försöktes få till stånd 

men de hörde aldrig av sig tillbaka. Därför användes en rapport som fackförbundet Vision gav 

ut i december 2014 som källa till hur Vision ser på frågan. [2]  

 

Under hösten 2016, inför ett annat skolarbete, fördes en kort mejlkonversation med en 

representant för Vision i Värmland [3]. Vissa detaljer kommer att finnas med från dessa 

konversationer. 
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3 RESULTAT 

Enligt rapporten ”Medicinska sekreterare–en översikt” så fanns det i fackförbundet Vision 

cirka 12 000 medicinska sekreterare i december 2014. Enligt samma rapport innehöll 

arbetsidentifikationskoden ”administratör, vård” 15 700 individer år 2012. [2] 

 

Visions yrkesnätverk beslutade efter flera års diskussion, i november 2011, att förorda titeln 

medicinsk sekreterare för yrkesgruppen. Yrkesnätverket tyckte att den förra titeln, 

läkarsekreterare var förlegad och ledde tanken åt fel håll. Detta betyder att överallt där 

yrkesgruppen nämns, såsom i media, trycksaker, internet och så vidare ska den benämnas som 

medicinska sekreterare. [2] 

 

Vision beslutade om yrkesbenämningen medicinsk sekreterare på nationell nivå efter att 

Landstinget i Värmland hade bestämt sig för titeln vårdadministratör. Eftersom Vision vid 

stickprov i Landstinget i Värmland märkte av en motvilja mot ordet sekreterare så beslöt de 

sig för att inte driva denna fråga vidare. [3] 

 

Enligt Marielle Jalal så beslutade Landstinget i Värmland, på organisationsnivå, tillsammans 

med Vision att man här skulle kalla yrkesgruppen för vårdadministratörer. Marielle tycker 

även personligen att yrkesgruppen ska kallas just vårdadministratörer. Vårdadministratör är en 

könsneutral titel om det är så att vi vill ha in fler män i yrket. Hon har under sina snart 25 år i 

yrket sett en stor förändring i arbetet mot att vårdadministratörerna tar hand om allt 

administrativt inom vården och inte längre bara är läkarens sekreterare. [1] 

 

Vad tycker då de yrkesverksamma i frågan? Enkäten fick ett stort gensvar, hela 539 svar, och 

i denna resultatredovisning presenteras genom diagram med beskrivande text vad enkäten 

visar. Enkätfrågorna ligger som bilaga 2 längst bak i rapporten.  
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Enkäten gick ut på nätet och har fått respondenter över i stort sett hela landet, se figur 1 

nedan. De flesta svaren kom från Region Örebro län (18,37 %), Landstinget i Värmland 

(17,07 %), Region Skåne (12,80 %) och Landstinget i Dalarna (12,62 %). Alla tillfrågade 

svarade på frågan var de arbetade någonstans. Tre av de som svarade på enkäten arbetar på 

skrivbyrå.  

 

 

Figur 1. Var jobbar du? 

 

Fråga 2 var vad respondenterna hade för officiell yrkestitel. Fem personer svarade inte på 

frågan. De flesta hade den officiella titeln medicinsk sekreterare (49,63 %). Vårdadministratör 

och medicinsk vårdadministratör låg nära varandra, vårdadministratör på en andra plats (19,29 

%) och medicinsk vårdadministratör på en tredje plats (18,35 %). Det var 38 personer  
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(7,12 %) av de svarande som hade en annan yrkestitel än någon av de ovan nämnda listade i 

enkäten, till exempel chefssekreterare, kodare, sektionschef, klinikassistent och koordinator. 

Endast 30 personer (5,62 %) av de som svarade har titeln läkarsekreterare. 

 

Svaren till fråga 3, där frågan var om vad de besvarande ville att vår yrkeskår skulle ha för 

titel blev en fråga med många kommentarer eftersom det efterfrågades varför de ville ha just 

den yrkestitel de hade sagt att de ville ha.  Det var 292 personer som lämnade kommentarer. 

Åtta personer hoppade över denna fråga.  

 

De flesta ville ha yrkestiteln medicinsk sekreterare (35,97 %), på andra plats även här kom 

vårdadministratör (28,06 %) och på tredje plats medicinsk vårdadministratör (27,12 %). 

Endast 39 personer av de som svarade på frågan vill ha yrkestiteln läkarsekreterare.  

Åtta personer vill ha en annan titel än någon av de som föreslogs. Ett av förslagen var hälso- 

och sjukvårdsadministratör. Bland argumenten för och emot vissa titlar var det vissa som stod 

ut. De som ville ha vårdadministratör eller medicinsk vårdadministratör som titel tyckte att 

dessa alternativ är bredast, bäst representerar det man gör, är könsneutralt och har framför allt 

inte lika negativ klang som respondenterna tycker att ordet sekreterare har. Här följer några av 

kommentarerna från de som förordar något av de två alternativen vårdadministratör eller 

medicinsk vårdadministratör. 

 

”Den säger exakt vad vi gör, är administratörer i vården. Enkelt och koncist”   

”Könsneutralt. Titeln talar mer om vad vi faktiskt gör idag, inte bara läkardiktat. Vi har så 

många andra/övriga arbetsuppgifter som post, kallelser, bokningar, kodning, statistik, 

skanning, reception, 1177, röstbrevlåda m m.(sic) Samt att det är så många specifika 

verksamhetsområden inom ett landsting. Som t e x (sic) Medicinsk sekreterare har en klang av 

att man endast jobbar på medicinsidan och nästan i likhet med läkarsekreterare bara talar om 

att vi skriver diktat för läkare.”  
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”Det vi gör är administrativt arbete inom vården, så det känns logiskt. Titeln sekreterare känns 

omodern och starkt förknippad med gamla tiders sekreterare - alltid kvinnliga - som dagens 

yrke och arbetsuppgifter har ytterst lite gemensamt med.”  

”Administratör känns som en mer modern och adekvat titel. Den känns mer professionell och 

kan attrahera både kvinnor och män. Det är också en titel som fungerar inom alla branscher 

och som känns attraktiv. Sekreterare låter förlegat och gammalt och skrämmer antagligen bort 

män från yrket och det är tråkigt då det är något som behövs.”  

 

De som förordar medicinsk sekreterare har argumenten att utomstående lättare förstår vad det 

är, att den är internationellt gångbar och att det är just medicinsk terminologi vi är 

specialiserade på. Nedan följer några av de kommentarer från de som vill ha titeln medicinsk 

sekreterare: 

 

 ”Jag tycker att det blir enhetligt med den engelska titeln medical secretary och jag tycker 

titeln säger mer om vad arbetet går ut på.”  

”För att gemeneman (sic) känner till det. De vet inte vad medicinsk vårdadministratör betyder. 

Jag läste till medicinsk sekreterare och det är ju en bättre titel än administratör. Man får alltid 

förklara att man är läkarsekreterare när någon frågar vad man jobbar med.”  

”Vårt arbete är framförallt ett sekreterararbete där bl.a (sic) vårdadministrativa sysslor ingår. 

Vårt arbetsområde är ju brett och de flesta vet ju att en sekreterares arbetsuppgifter är enormt 

varierande. Det är bra när man kan förstå vad man jobbar med utifrån ens titel.”  

”Jag tycker att Medicinsk sekreterare sammanfattar all medicinskt administratörsarbete och 

låter bättre.”  

 

Det var enbart ett fåtal som lämnade motivering till varför de ville ha titeln läkarsekreterare. 

Det var fler som lämnade anledning till varför de inte ville ha denna titel, bland annat att den 

var gammalmodig och hade en tråkig och negativ klang. Motiveringen som kom fram för 

varför man ville ha läkarsekreterare var att det var ett känt yrke och folk visste vad det var 
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utan en förklaring. Nedan följer en kommentar från en respondent som vill ha titeln 

läkarsekreterare: 

 

”Läkarsekreterare är ett yrke som funnits i många år och "folk" vet vad man gör. Nu när vi 

fått annat namn på yrket så frågar de ofta vad gör en sådan, då får man förklara.”  

Se figur 2 nedan för en överblick över svaren på fråga 3. 

 

Figur 2. Vad tycker du att vår yrkeskår ska ha för titel? 

 

Den sista frågan var en ja eller nej-fråga. Frågan var om respondenterna tyckte det var viktigt 

med en gemensam yrkestitel i Sverige och varför de tyckte detta. Fyra personer svarade inte 

på frågan. En majoritet (89,35 %) tyckte det var viktigt. Anledningarna var väldigt likartade 

och var för att vi ska kunna visa bredd och en enighet inom yrket, för att höja statusen, 

synligheten och lönenivåerna och för att bli en erkänd yrkesgrupp med makt att använda vår 

röst på ett mer övertygande sätt. Flera personer lyfte även frågan om en yrkeslegitimering för 

att höja statusen ytterligare.  
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”Ingen utomstående (knappt arbetsgivarna själva) har koll på att de olika titlarna är samma 

sak, eller alla de arbetsuppgifter vi faktiskt utför. Gemensam titel = starkare yrkesgrupp!”  

”Det blir förvirrande med olika titlar och allmänheten tror att det är olika yrken. Det är inte 

bara en gång jag fått förklara att det är samma yrke. Upplevelsen kan också bli att det "inte är 

så noga", vårt jobb är inte viktigt om vi inte har samma titel."  

”Eftersom vi utför samma arbetsuppgifter mer eller mindre (finns ju vissa arbetsuppgifter som 

inte alla gör) bör vi ha samma titel. Tror också att det är bättre ur löneökningssynvinkel då 

lönen skiljer sig väldigt från region till region. Har man samma titel så är det lättare att 

jämföra löner regionsvis (sic) och ger ett bättre underlag vid löneförhandlingar.”  

”Jag tycker att vår relativt lilla yrkesgrupp behöver enas på fler än ett sätt. Gemensam 

yrkestitel är väl ett steg på vägen. Upplever nu att vi har flera olika titlar, men gör samma 

jobb; administrerar vården.”  

”Den gamla titeln läkarsekreterare finns djupt bland allmänheten. En gemensam titel skulle 

göra övergången mycket lättare därför, inte så förvirrande med alla olika titlar som finns nu 

att lära sig. Människan flyttar mer inom både Sverige och utomlands idag än förut och därför 

tycker jag att en gemensam titel vore mycket förnuftigt.” 

 

Det lämnades ingen motivering till varför det inte skulle vara en gemensam yrkestitel även 

om flera personer (10,65 %) inte tyckte detta var nödvändigt. 
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4 DISKUSSION 

Jag är inte förvånad över resultatet, särskilt inte över att så många vill ha en gemensam 

yrkestitel. Jag har under mina praktikperioder och vid samtal med vårdadministratörer märkt 

en frustration över att vi är en ganska osynlig grupp och över att få vet vad en 

vårdadministratör är eller vad denne har för arbetsuppgifter. Jag är övertygad om att om det 

finns en titel som är lika över hela landet så skulle detta höja statusen på vårt yrke och på sikt 

höja lönenivåerna.  

 

Det jag däremot är förvånad över är hur stort gensvar jag har fått, både på enkäten och på 

arbetet i stort. Jag är glad över att kollegor över hela landet har svarat på enkäten, detta gör att 

det blir ett rättvisare resultat och visar på att frågan engagerar över hela landet. Flera personer 

har hört av sig och vill se resultatet av enkäten för att ta med sig till sina chefer och det tycker 

jag visar att en gemensam titel är något som vårdadministratörer, medicinska sekreterare, 

medicinska vårdadministratörer och läkarsekreterare verkligen vill ha.  

 

Det är synd att jag inte har fått något större gensvar från Vision angående frågan då det 

uppenbarligen är något som engagerar deras medlemmar. Vad jag kan se i några av 

kommentarerna är att det ibland är lite oklart att det faktiskt är samma sak men att 

yrkesgruppen har olika namn i olika landsting och regioner. Jag tror verkligen att det ligger i 

allas intresse, då främst Sveriges Kommuner och Landsting som arbetsgivarorganisation och 

även hos Vision som vårt främsta fackförbund att hitta en gemensam yrkestitel igen. Det 

kommer göra vår löneutveckling, status och yrkesstolthet gott. För att ha en god 

rekryteringsbas i framtiden, då vi ju är ett bristyrke, behövs en klar yrkesidentitet och 

yrkesstolthet. 

 

Jag själv tycker att vårdadministratör är en väldigt bra titel och håller med om vad flera 

respondenter skrev i sina kommentarer på enkäten, den beskriver bra vad vi gör på 
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arbetsplatsen och är en könsneutral titel. Jag tror att fler män kan lockas till yrket om titeln 

blir vårdadministratör. På många arbetsplatser har det numera blivit så många fler 

arbetsuppgifter än att bara skriva journal, även om detta naturligtvis också utförs. I många fall 

är vi även webbredaktörer, dokumentgranskare, receptionister, expertstöd, kodare, tidsbokare 

och schemaläggare. Vad som ursprungligen var en läkares personliga sekreterare har 

verkligen blivit den som gör allt administrativt på arbetsplatsen.  

 

De flesta vill ha titeln medicinsk sekreterare men efter det kommer vårdadministratör och 

medicinsk vårdadministratör tätt efter varandra. Även om jag personligen gillar titeln 

vårdadministratör bättre så kan jag vänja mig vid medicinsk sekreterare. Helt klart är i alla fall 

att läkarsekreterare är ett gammalt ord som de allra flesta har rört sig bort ifrån och inte alls 

identifierar sig med. I mitt huvud har sekreterare en något negativ klang, som något vänt och 

underdånigt och jag kan inte nämna många vårdadministratörer som känner igen sig i den 

beskrivningen. Det märks att det är ett stort generationsskifte på gång inom yrkeskåren och 

det ska bli spännande att se var framtiden bär oavsett vad vår yrkestitel blir. 

 

Jag är övertygad att om vi får en enhetlig titel i Sverige, vad den än må bli, så kan vi som 

yrkesgrupp lättare höja lönerna och samtidigt höja statusen på vårt yrke. Vi är ju ändå de som 

administrerar hela vården. 
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5 SLUTSATSER 

Slutsatsen som kan dras efter sammanställningen av framför allt enkäten, är att det finns ett 

stort engagemang och när man läser kommentarerna på enkäten är att det är en brännande 

fråga. Många har en åsikt och det är spännande att läsa vilka olika titlar som finns i Sverige 

och även att se vad de yrkesverksamma vill bli kallade och varför de vill bli kallade just det. 

En sak som har märkts väldigt tydligt är att de flesta i alla fall inte vill bli kallade för 

läkarsekreterare. En annan sak som märks i kommentarerna var att det verkar råda tvivel om 

att utbildningarna är likvärdiga. En del verkar tro att vårdadministratör är högre utbildade än 

medicinska sekreterare och en del verkar tro tvärtom. Detta har det inte lagts ner någon större 

kraft på att reda ut i denna rapport eftersom det endast har nämnts i korthet i kommentarerna 

från enkätsvaren men det är ju något för Vision, Sveriges Kommuner och Landsting och 

kanske även för Myndigheten för Yrkeshögskolan att titta mer på.  
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Sekreterare eller administratör?  

Kärt barn har många namn 

 Karin Olsson   
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BILAGOR 

Bilaga 1. Enkätfrågor 

Bilaga 2. Missivbrev 
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6 Administratör eller sekreterare? 
 

1. Var arbetar du?  

Stockholms läns landsting 

Region Uppsala 

Landstinget Sörmland 

Region Östergötland 

Region Jönköpings län 

Region Kronoberg 

Landstinget i Kalmar län 

Region Gotland 

Landstinget Blekinge 

Region Skåne 

Region Halland 

Västra Götalandsregionen 

Landstinget i Värmland 

Region Örebro län 

Region Västmanland 

Landstinget  Dalarna 

Region Gävleborg 

Landstinget Västernorrland 

Region Jämtland Härjedalen 

Västerbottens läns landsting 

Region Norrbotten 

Privat vårdgivare 

Annan, vilken? 

 
 

2. Vad har du för officiell yrkestitel?  
Medicinsk sekreterare 

Vårdadministratör 

Läkarsekreterare 

Medicinsk vårdadministratör 

Annan yrkestitel, vilken? 

 
 
 



 

 
 
 

3. Vad tycker du att vår yrkeskår ska ha för titel?  

Medicinsk sekreterare 

Vårdadministratör 

Läkarsekreterare 

Medicinsk vårdadministratör 

Annan 

Varför vill du ha just denna yrkestitel?  
 

4. Tycker du att det är viktigt att vi har en gemensam 
yrkestitel i Sverige?   

Ja 

Nej 

Motivera ditt svar på ovanstående fråga  

Klar 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


