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SAMMANFATTNING 

 

Rapportens syfte är att ta reda på om yrket som vårdadministratör ger arbetsrelaterade 

belastningsbesvär, vilka delar av kroppen som drabbas i störst utsträckning och om 

arbetsställningen spelar någon väsentlig roll. Rapporten bygger på en enkätstudie som 

skickades till yrkesverksamma vårdadministratörer i Sverige. Det medium som använts är 

Facebook och då specifikt gruppen ”Vi läkarsekreterare och medicinska sekreterare i 

Sverige”.  

 

Resultatet som inkommit visar att yrket som vårdadministratör kan ge arbetsrelaterade 

belastningsbesvär hos vissa, men alla drabbas inte. De kroppsdelar som är vanligast att få 

belastningsbesvär i är nacke, axlar och rygg/ländrygg. Det framkommer att 

vårdadministratörens arbetsställning till största delen består av sittande, men att detta inte 

behöver innebära att den som arbetar får belastningsbesvär. 
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1 INLEDNING 

I yrkeshögskoleutbildningen Vårdadministratör ger Karlstads Teknikcenter eleverna i uppdrag 

att skriva ett självständigt examensarbete under fem veckors tid, vilket motsvarar 25 poäng. 

 

En av de vanligaste arbetsrelaterade åkommorna är belastningsbesvär. Definitionen av 

belastningsbesvär är besvär i rörelseorganen, det vill säga alla former av ohälsa i 

rörelseorganen som kan ha samband med förhållanden i arbetet. Rörelseorganen är de 

kroppsdelar och de strukturer som gör att kroppen intar olika ställningar och rör på sig.  

Vanligast är att ha besvär i rygg, nacke, axlar, skuldror, armar och händer men också höfter, 

ben och fötter kan drabbas. Hälsoproblemen omfattar allt från obehag, lättare värk och 

smärtor till allvarligare medicinska tillstånd. Dessa i sin tur kan kräva sjukskrivning eller 

sjukvård. [1,2]  

 

I Arbetsmiljölagen kap 2. 1§ står följande: 

”Teknik, arbetsorganisation och arbetsinnehåll ska utformas så att arbetstagaren inte 

utsätts för fysiska eller psykiska belastningar som kan medföra ohälsa eller olycksfall. 

Det ska eftersträvas att arbetet ger möjligheter till variation, social kontakt och 

samarbete samt sammanhang mellan enskilda arbetsuppgifter”. [3] 

 

1.1 BAKGRUND 

Arbetsrelaterade belastningsbesvär förekommer i många yrken idag och 

vårdadministratörsyrket är inget undantag. För mycket stillasittande bidrar till att kroppens 

muskler inte får arbeta vilket i sin tur gör att de blir försvagade. När musklerna arbetar utan 

paus och utan någon yttre rörelse försämras blodflödet till musklerna och därmed ökar risken 

för belastningsbesvär. [4] Att arbeta vid dator kan innebära långa stunder av fysisk inaktivitet. 
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I längden kan dessa bidra till olika välfärdssjukdomar så som övervikt, höga blodfetter, 

diabetes, högt blodtryck och hjärt- och kärlsjukdomar. Fysisk inaktivitet kan även bidra till att 

musklerna blir försvagade, skelettet blir skört och rörligheten blir nedsatt. [5] 

 

Under LIA-perioder (lärande i arbete) och sommarvikariat har det uppmärksammats att 

vårdadministratörer sällan byter arbetsställning eller tar regelbundna pauser under arbetstiden. 

Arbetsställningen för en vårdadministratör består till stor del av sittande framför en dator. 

Många vårdadministratörer har pausprogram aktiverat, men trycker snabbt bort det eftersom 

de håller på med andra arbetsuppgifter. Ett intresse växte för att göra en studie kring hur 

arbetsställningen hos vårdadministratörer i Sverige ser ut och försöka se om det finns några 

samband mellan arbetsställning, antal år i yrket och arbetsrelaterade belastningsbesvär. 

 

1.2 SYFTE OCH MÅLSÄTTNING 

Syftet med rapporten är att ta reda på om yrket som vårdadministratör ger arbetsrelaterade 

belastningsbesvär och vilka delar av kroppen som drabbas i störst utsträckning. Utifrån 

följande frågeställningar har rapporten besvarats: 

• Förekommer arbetsrelaterade belastningsbesvär hos vårdadministratörer? 

• Har vårdadministratörens arbetsställning något samband med arbetsrelaterade 

belastningsbesvär?  

• Finns det något samband mellan antal år i yrket och arbetsrelaterade 

belastningsbesvär? 

Målet med rapporten är att besvara huruvida belastningsbesvär existerar hos 

vårdadministratörer och om det finns något samband mellan arbetsställning, antal år i yrket 

och belastningsbesvär. 
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1.3 AVGRÄNSNING 

För att begränsa arbetets storlek beslutades att endast fråga yrkesverksamma 

vårdadministratörer i Sverige. En webbaserad enkät skickades ut i en Facebookgrupp där 

författaren informerade om ovan nämnda målgrupp. Från början var arbetet tänkt att handla 

om ergonomi, men då detta är ett brett område och tiden för examensarbetet är begränsad, 

valdes istället att vinkla arbetet mot arbetsrelaterade belastningsbesvär. Rapporten kommer 

inte beskriva ergonomiska hjälpmedel eller hur en arbetsplats bör se ut ur ett ergonomiskt 

perspektiv. Rapporten kommer heller inte att ta upp belastningsbesvär ur ett psykosocialt 

perspektiv.  

 

1.4 METOD 

För att kunna besvara frågeställningarna i denna rapport gjordes en webbaserad enkät via 

Google formulär som riktades till yrkesverksamma vårdadministratörer runt om i Sverige. 

Valet föll på Google formulär eftersom det var enkelt att utforma enkäten, alternativen för 

frågorna var enkla att förstå och det fanns mycket hjälp att tillgå under skapandet av enkäten. 

Svaren kunde sammanställas antingen enskilt eller som en sammanfattning, där också 

överskådliga diagram visades. [6] 

 

En förfrågan via mejl skickades till Arbetsmiljöverket avseende statistik kring arbetsskador 

och belastningsbesvär hos vårdadministratörer. 
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2 GENOMFÖRANDE 

2.1 FÖRBEREDELSER 

Arbetet inleddes med att formulera frågor utifrån nämnda frågeställningar, se bilaga A. För att 

få en bredare förståelse och kunna se samband valdes att göra frågor utifrån arbetsställning, 

pauser och arbetsrelaterade belastningsbesvär. Detta resulterade i 13 frågor, varav fyra 

bakgrundsfrågor. Frågorna skulle vara neutrala, inte innehålla några värdeladdade ord och 

vara lätta att förstå för den som svarade. De sammanställda frågorna resulterade i tre stycken 

öppna frågor, där respondenten fick möjlighet att skriva en egen kommentar. En av frågorna 

var en attitydskala, där respondenten fick möjlighet att välja ett alternativ mellan 1–5. 

Resterande frågor bestod av flervalsalternativ, där respondenten kunde välja mellan olika 

redan föreslagna alternativ eller ha möjlighet att skriva en egen kommentar. Tidsåtgången för 

att besvara enkäten uppskattades till 2–3 minuter. 

 

2.2 ENKÄT 

En webbaserad enkät från Google formulär färdigställdes och mejlades ut till 

vårdadministratörerna på Psykiatriska öppenvården i Karlstad, efter godkännande från 

avdelningschef. Detta gjordes för att se om länken fungerade korrekt och om frågorna var 

enkla att förstå. Svaren som inkom togs sedan bort innan enkäten slutgiltigt lades ut i en 

Facebookgrupp. För att få en så stor spridning av svaren som möjligt valde författaren att 

skicka ut enkäten till Facebookgruppen ”Vi läkarsekreterare och medicinska sekreterare i 

Sverige”. Datum för utskick var den 23 mars 2018. Efter drygt en vecka hade 36 svar 

inkommit och målet var att få fler än 50 svar. För att försöka få fler respondenter lades en 

statusuppdatering ut i samma grupp den 29 mars 2018 med en uppmaning om att besvara 

enkäten. I statusuppdateringen skrevs även hur respondenterna skulle göra för att lättast hitta 

enkäten. Enkäten låg ute under en tvåveckorsperiod och har besvarats av totalt 68 personer. 
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2.3 STATISTIK 

Avseende statistik i Sverige kring arbetsskador och belastningsbesvär hos vårdadministratörer 

skickades en förfrågan via mejl till Arbetsmiljöverket den 26 april 2018. Svar inkom den 27 

april med ett flertal bifogade filer kring detta ämne.  

 

3 RESULTAT 

3.1 ARBETSSTÄLLNING, PAUSER OCH BELASTNINGSBESVÄR INOM 

VÅRDADMINISTRATION 

 

Diagram 1 

 

Fråga 1 (diagram 1) visar att samtliga 68 personer som svarat är kvinnor.  
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Diagram 2 

 

På fråga 2 (diagram 2) svarar 30 personer att de är mellan 36–45 år, 17 personer att de är 

mellan 26–35 år, 15 personer att de är mellan 46–55 år, 3 personer att de är 56–65 år och 3 

personer att de är 25 år eller yngre. Majoriteten finns i åldersspannet 36–45 år. 

 

 

Diagram 3 
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På fråga 3 (diagram 3) svarar 30 personer att de har arbetat som sekreterare inom vården i 1–5 

år, 12 personer svarar mindre än 1 år, 9 personer i 6–10 år 8 personer 21 år eller mer, 5 

personer i 11–15 år och 4 personer i 16–20 år. Majoriteten av de svarande har arbetat mellan 

1–5 år som sekreterare inom vården. 

 

Region Antal  

Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Jämtland 4 

Gävleborg, Dalarna, Uppsala, Västmanland, Örebro, Södermanland 12 

Stockholm, Gotland 11 

Västra Götaland, Halland, Värmland 25 

Östergötland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg 9 

Blekinge, Skåne 7 

Tabell 4 

 

På fråga 4 (tabell 4) svarar 25 personer att de är yrkesverksamma i Västra Götaland, Halland 

och Värmland. 12 personer svarar att de är yrkesverksamma i Gävleborg, Dalarna, Uppsala, 

Västmanland, Örebro och Södermanland. 11 personer svarar att de är yrkesverksamma i 

Stockholm och Gotland. 9 personer svarar att de är yrkesverksamma i Östergötland, 

Jönköping, Kalmar och Kronoberg. 7 personer svarar att de är yrkesverksamma i Blekinge 

och Skåne och 4 personer svarar att de är yrkesverksamma i Norrbotten, Västerbotten, 

Västernorrland och Jämtland. 
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Diagram 5 

 

På fråga 5 (diagram 5) svarar 29 personer att de har måttlig variation i arbetsställning under 

en vanlig arbetsdag. 16 personer svarar att de har mer än måttlig variation, men mindre än stor 

variation. 13 personer svarar att de har mindre än måttlig variation, men mer än ingen 

variation. 9 personer svarar att de har stor variation och 1 person svarar att den har ingen 

variation. 

 

På fråga 6 om hur vårdadministratörens arbetsställning ser ut merparten av dennes arbetstid 

svarar 55 personer att arbetsställningen är sittande. 4 personer svarar att arbetsställningen är 

stående. Övriga respondenter har valt att kommentera i den fritextruta som fanns med i 

enkätfrågan. Svaren redovisas nedan: 

 

”Beroende på uppdrag för dagen. Sitter allt som oftast när jag skriver journal. Andra 

arbetsuppgifter föredrar jag stående” 

”Blandar sittande och stående” 

”Hälften stående, sittande” 

1

13

29

16
9

0
10
20
30
40

Ingen variation Mindre än
måttlig men
mer än ingen

Måttlig
variation

Mer än måttlig
men mindre än
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Stor variaton

A
n

ta
l

Grad av variation

Anser du att du har tillräcklig variation i 
arbetsställning under en vanlig 

arbetsdag?
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”Stående, gående och sittande” 

”Stående och sittande varierande” 

”Halv dag stående halv dag sittande i genomsnitt” 

”Står och sitter” 

”Vissa dagar mer stående, andra mer sittande. I längden ungefär hälften av vardera. 

Även en mindre del gående” 

 

 

Diagram 6 

På fråga 7 (diagram 6) svarar 66 personer att de har möjlighet att ta regelbundna pauser under 

arbetsdagen. 2 personer svarar att de inte har möjlighet att ta regelbundna pauser under 

arbetsdagen.  

66

2

Anser du att du har möjlighet att ta 
regelbundna pauser under arbetsdagen?

Ja Nej Vet inte
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Diagram 7 

 

På fråga 8 (diagram 7) fick de som svarade ”ja” på fråga 7 svara om de tar regelbundna pauser 

under arbetsdagen. 36 personer svarar att de tar regelbundna pauser under arbetsdagen. 26 

personer svarar att de ibland tar regelbundna pauser under arbetsdagen och 4 personer svarar 

att de inte tar regelbundna pauser under arbetsdagen. 

 

På fråga 9 skulle respondenten besvara om han eller hon inte har möjlighet att ta regelbundna 

pauser och vad det i så fall beror på. Svaren redovisas nedan: 

 

”Lathet” 

”Beror helt på arbetsbördan och om man är ensam sekreterare på plats men kan även 

ibland bero på vilken dag det är. Vi har exempelvis vissa dagar i veckan som är fasta 

till möten etc.” 

”Glömmer bort” 

”Stress, stor arbetsbörda” 

”Det är alldeles för stressigt tyvärr” 

36

4

26

Om du svarade JA på föregående fråga, 
tar du regelbundna pauser under 

arbetsdagen?

Ja Nej Ibland
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”Har ett fritt arbete och styr mycket själv hur jag lägger upp arbetet” 

”Ibland svårt att hinna, arbetet går i ett” 

”Arbetsbördan” 

”Om det dyker upp ett högakut ärende och ingen erfaren är på plats” 

”Mycket eller brådskande uppgifter och för lite erfaren personal” 

 

 

Diagram 8 

 

På fråga 10 (diagram 8) svarar 38 personer att de inte har några belastningsbesvär från yrket 

som sekreterare. 25 personer svarar att de har belastningsbesvär från yrket som sekreterare.  

5 personer väljer att svara vet inte på frågan. 

 



 

 

Examensarbete YhVA16 2018-09-06  12 

 

Belastningsbesvär hos 

vårdadministratörer 

 Johanna Eriksson   

 

 

 

 

Diagram 9 

 

På fråga 11 (diagram 9) svarar 17 personer att de har belastningsbesvär i axlar. 16 personer 

svarar att de har belastningsbesvär i nacke. 7 personer svarar att de har belastningsbesvär i 

rygg och ländrygg. Övriga kroppsdelar de svarande har belastningsbesvär i är skuldror 

(3 svarande), armar (3 svarande), armbågar (3 svarande), händer (3 svarande), fingrar, tumme 

(3 svarande), handleder (1 svarande) och revben (1 svarande). 
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Diagram 10 

 

På fråga 12 (diagram 10) svarar 52 personer att de inte har några tidigare belastningsbesvär 

från ett annat yrke än yrket som sekreterare. 14 personer svarar att de har tidigare 

belastningsbesvär från ett annat yrke än yrket som sekreterare. 2 personer väljer att svara vet 

inte på frågan.  

 

 

Diagram 11 

5 5

3

7

1 1

0

2

4

6

8

Axel/axlar Nacke Skuldra Rygg Ländrygg Musarm

A
n

ta
l

Kroppsdel

Belastningsbesvär av annat yrke än yrket 
som sekreterare
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På fråga 13 (diagram 11) svarar 7 personer svarar att de har tidigare belastningsbesvär i 

ryggen. 5 personer svarar att de har tidigare belastningsbesvär i axel/axlar. 5 personer svarar 

att de har tidigare belastningsbesvär i nacken. 3 personer svarar att de har tidigare 

belastningsbesvär i skuldra. 1 person svarar att den har tidigare belastningsbesvär i 

ländryggen och 1 person svarar att den har tidigare belastningsbesvär genom musarm. 

 

3.2 STATISTIK ARBETSSJUKDOM/ARBETSSKADA 

Statistik från Arbetsmiljöverket visar att för 2013 fanns 48 anmälda fall av arbetssjukdom. 

Siffran höjdes 2014 då det var 51 anmälda fall. År 2015 hade det skett en minskning till 

47 anmälda fall. År 2016 skedde ytterligare en minskning till 46 anmälda fall och år 2017 till 

41 anmälda fall. Totalt mellan åren 2013–2017 var det 233 anmälda fall av arbetsskador, se 

bilaga B. Statistiken visar att 82 kvinnor har som misstänkt orsak till arbetssjukdomar 

ergonomiska belastningsskador. Vidare visar statistiken olika exponeringsfaktorer. 45 kvinnor 

har uppgett att bildskärmsarbete (även med tangentbord och datormus) är en 

exponeringsfaktor till arbetssjukdom. 4 kvinnor har uppgett att arbetsställningar är en 

exponeringsfaktor till arbetssjukdom. 
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4 DISKUSSION 

Totalt inkom 68 svar från hela Sverige och jag är mycket nöjd över de svar som inkommit. 

Önskvärt innan utskick var en geografisk och åldersmässig spridning av de som besvarade 

enkäten. Resultatet visar toppar bland olika åldersintervall, antal år i yrket och geografisk 

tillhörighet, men detta hade jag räknat med innan enkäten skickades ut.   

 

De flesta vårdadministratörer tycker att de har måttlig variation i arbetsställning under en 

arbetsdag. Ett glädjande resultat är de personer som svarade att de har stor variation i sitt 

arbete. Endast en person svarade att den inte har någon variation. Detta tolkas som att 

variationen i yrket beror mycket på hur man själv organiserar arbetet och om man väljer att 

sitta eller stå och arbeta.  

 

De allra flesta som besvarat enkäten har sittande som huvudsaklig arbetsställning under sin 

arbetstid. Det är samma resultat som setts ute i verksamheterna under LIA-perioder och 

sommarvikariat. Intressant är att de fem personer som uppgett att de arbetat 16 år eller mer 

inom yrket svarar att de huvudsakligen jobbar stående eller mer varierat med hälften sittande, 

hälften stående. Fyra personer som uppgett att de arbetat 1–5 år inom yrket svarar liknande 

med mer varierande arbetsställning.  

 

Nästan alla, 66 av 68 svarande i denna undersökning, har möjlighet att ta regelbundna pauser 

under sin arbetstid. Detta är ett gott resultat eftersom våra kroppar mår bra av att ta pauser 

emellanåt. Det intressanta här är om man tar dessa regelbundna pauser under sin arbetsdag. 

Resultatet visar att de allra flesta gör det. Sådant som kan förhindra vårdadministratören att ta 

pauser kan vara hög arbetsbelastning, för lite erfaren personal på plats, akuta ärenden eller 

andra personliga orsaker.  
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Det framkommer att det finns arbetsrelaterade belastningsbesvär hos ungefär 37 procent av de 

vårdadministratörer som besvarat denna undersökning. 25 personer svarar att de har 

belastningsbesvär från yrket som sekreterare och de kroppsdelar som drabbas i störst 

utsträckning är nacke, axlar och rygg/ländrygg. 38 personer svarar att de inte har några 

belastningsbesvär från yrket som sekreterare, vilket är en viktig aspekt att ta med. Alla 

drabbas inte av belastningsbesvär och det finns många olika faktorer som spelar in. Exempel 

på sådana faktorer kan vara medvetenhet kring hur kroppen fungerar, fysisk aktivitet, 

undervisning av arbetsteknik och hjälpmedel från arbetsgivarens håll, rätt användning av de 

hjälpmedel som finns att tillgå samt regelbundna pauser. 

 

Av de 55 personer som är sittande största delen av arbetsdagen svarar 20 personer att de har 

belastningsbesvär som de har fått av yrket som sekreterare. Åldersgruppen är varierande och 

vad gäller antal år i yrket finns en viss spridning. De som sticker ut är de som arbetat inom 

yrket i 1–5 år, där 8 av 20 personer har belastningsbesvär.  

 

Bland de som varierar arbetsställning och som arbetat inom yrket i 1–5 år har 9 av 26 

personer belastningsbesvär. Här kan man se ett samband att de personer som arbetat inom 

yrket en kortare tid ofta har mer belastningsbesvär än de som jobbat länge. En teori kring vad 

detta beror på kan vara så kallade stressrelaterade belastningsbesvär.  

 

Undersökningen visar att av de 20 personer som är huvudsakligen sittande, har arbetat inom 

yrket i 1–5 år och har belastningsbesvär, svarar 6 personer att de endast tar regelbundna 

pauser ibland. En trolig förklaring till detta kan vara att om man är ny i yrket är man ofta 

ivrig, jobbar hårt och vill få mycket gjort, ofta utan att ta pauser emellanåt. Två personer 

uppger att de på grund av stressigt arbete och stor arbetsbörda inte har någon möjlighet att ta 
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regelbundna pauser under arbetstiden. De två personerna har också fått belastningsbesvär från 

yrket som sekreterare.  

 

Ett inte väntat resultat är att det är lika många personer med varierande arbetsställning som 

har belastningsbesvär av yrket som sekreterare som det är personer som inte har några 

belastningsbesvär. Ingen av dessa personer har några belastningsbesvär sedan tidigare. Vad 

jag kan tolka från detta är att det spelar mindre roll vilket man har en varierande 

arbetsställning eller inte för risken att få belastningsbesvär. 

 

Statistiken visar på en minskning av antal anmälda fall av arbetssjukdom från år 2015 fram till 

2017. Det är svårt att hitta en tydlig orsak till varför det skett en minskning men en teori kan 

vara att många verksamheter jobbar aktivt med utvecklingsarbeten och med hälsofrämjande 

arbetsplatser. Det är arbetsplatser där det ska finnas en god arbetsmiljö, lägre sjukfrånvaro hos 

personalen och lägre personalomsättning. [7] De exponeringsfaktorer som tagits med i 

rapporten är de som varit relevanta för detta arbete. Övriga exponeringsfaktorer har valts bort 

eftersom de hamnar utanför arbetets gränser.  
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5 SLUTSATSER 

De slutsatser som kan dras är att alla som arbetar som vårdadministratör får inte 

belastningsbesvär. Ungefär 37 procent av de som besvarat enkäten har belastningsbesvär från 

yrket som sekreterare. De som drabbas får högst sannolikt besvär i nacke, axlar och 

rygg/ländrygg. En varierande arbetsställning för en vårdadministratör tycks spela mindre roll 

för risken att få belastningsbesvär.  

 

Undersökningen visar att de personer som arbetar mycket sittande och som jobbat inom yrket 

en kortare tid tar mindre regelbundna pauser än de som arbetat länge. De personer som jobbat 

inom yrket en kortare tid har också mer belastningsbesvär än de som jobbat länge. På lång sikt 

är stress en negativ faktor och kan bidra till att vårdadministratörer får arbetsrelaterade 

belastningsbesvär. 
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BILAGOR 

Bilaga A, bild 1, frågor. 
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Bild 2, frågor 
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Bild 3, frågor 
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Bilaga B, översikt antal arbetsskador 

 


