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SAMMANFATTNING 

 

Det här är en rapport om huruvida vårdadministratörsutbildningarna i Karlstad och 

Kristinehamn ger eleverna de kunskaper som behövs för att klara av yrket.  

 

Enligt undersökningen som gjordes med hjälp av enkäter via hemsidan Surveymonkey får 

eleverna med sig de kunskaper de behöver för att klara av jobbet som vårdadministratör. Det 

finns kurser de önskade att de haft mer av och det finns kurser de inte känner att de haft någon 

nytta av. Vid undersökning av lärarnas kompetens var det blandade svar, både nöjda och 

missnöjda, dock minst nöjda i Karlstad. 

 

Samtliga svarande skulle rekommendera utbildningen till någon annan.  

 

Rapporten innehåller även en förklaring till att utbildningarna har olika kursplaner trots att de 

ligger i samma län.  

 

Då båda utbildningarna har en egen ledningsgrupp med olika personer i som ansvarar för 

innehållet i kursplanerna blir kursplanerna olika. Ledningsgrupperna består av en majoritet 

från arbetslivet och de har till uppgift att berätta vilka kunskaper man anser att en 

vårdadministratör behöver ha.  

 

Utbildningsanordnarna tror inte att lika kursplaner skulle ha någon betydelse då det dels är 

olika personer som undervisar och olika litteratur man använder vid undervisning, dels också 

för att arbetsgivaren anställer människor som gått utbildningen utanför Värmland.  

 

Vägen kanske inte är lika men målet är detsamma för båda utbildningarna, det vill säga 

utbildade vårdadministratörer. 
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1 INLEDNING 

I den här rapporten beskrivs huruvida utbildningarna i Kristinehamn och Karlstad ger 

eleverna de färdigheter de behöver för att klara av vårdadministratörsyrket. Detta gjordes 

genom en jämförelse mellan utbildningen i Kristinehamn och utbildningen i Karlstad som 

båda hade elever som tog examen 2017. Rapporten innehåller dess olikheter gällande 

kursplanerna och varför det finns olikheter där. Hur eleverna som tog examen 2017 sett på 

utbildningen och om utbildningen gett eleverna den kunskap de känner att de har behövt för 

att kunna klara av sitt arbete som vårdadministratör. Den innehåller även hur eleverna ansett 

sig ha behov av specifika ämnen och om lärarna har haft den kompetens och kunskap inom 

ämnena de har undervisat i utifrån elevernas perspektiv. 

 

1.1 BAKGRUND 

Då utbildningen ska leda till en utbildad vårdadministratör utfördes studien i syfte att 

verkligen ta reda på om utbildningarna ger eleverna de förutsättningar och kunskaper de 

behöver för att kunna klara av yrket direkt efter examen utifrån de nyexaminerades 

perspektiv. Efter att olikheter i kursplanerna noterats utvidgades studien för att undersöka om 

de olika kursplanerna påverkat elevernas yrkesfärdigheter efter genomgången utbildning.  

 

1.2 SYFTE OCH MÅLSÄTTNING 

Syftet med denna rapport och undersökning var att ta reda på om vi efter utbildningen har fått 

med oss det vi behöver för att kunna klara av yrket som vårdadministratör. I undersökningen 

behövdes också svar på varför utbildningarna och kursplanerna ser olika ut.  

 

1.3 AVGRÄNSNING 

Arbetet avgränsades till en undersökning gjord med hjälp av de som tog examen 2017 i 

Karlstad och Kristinehamn. En enkät skickades ut till dessa. Detta på grund av att det var 

första klassen som tog examen i Karlstad och för att få undersökningen så jämn som möjligt 

var det givet att enbart fokusera på de klasserna.  
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För svar om de olika kursplanerna och om det ger eleverna olika yrkesfärdigheter ställdes 

frågan till de båda utbildningsanordnarna och till de som satt i ledningsgrupperna i Karlstad 

respektive Kristinehamn.  

 

1.4 METOD 

 

De metoder som har använts för att genomföra denna studie har varit enkät till de som 

genomgått utbildningen i Kristinehamn och Karlstad med examensår 2017. Enkäten gjordes 

med hjälp av SurveyMonkey där svaren på enkäterna också analyserades.  

 

Metoden för att undersöka varför de olika kursplanerna skiljer sig åt och huruvida de kan ge 

eleverna olika yrkesfärdigheter från de olika utbildningarna togs fram genom mejlkontakt 

med frågor som skickats till utbildningsanordnarna och de från Landstinget i Värmland som 

sitter i de två ledningsgrupperna.  

 

 

2 GENOMFÖRANDE 

Med hjälp av SurveyMonkey gjordes två enkäter med åtta frågor i vardera, en för de som 

studerat i Kristinehamn (Bilaga A) och en för de som studerat i Karlstad (Bilaga B). Enkäten 

testades av mig själv och en familjemedlem för att se att enkäterna gav mig tydliga svar. 

Enkäterna hade åtta likadana frågor gällande utbildningen. Frågorna var kryssfrågor men med 

möjlighet att ge kommentarer på flera av frågorna. 

 

Innan enkäten kunde skickas ut skickades frågorna och deras svarsalternativ till Marielle Jalal, 

verksamhetschef vårdadministration område slutenvård på Centralsjukhuset i Karlstad, som 

godkände dem. Därefter skickades ett mejl ut innehållande presentation (Bilaga C) och en 

länk till enkäten för Kristinehamns tidigare elever ut till de som studerat i Kristinehamn. Ett 

likadant mejl skickades ut till de som studerat i Karlstad innehållande länken till enkäten för 

Karlstads tidigare elever.  

 

Enkäterna var öppna för svar mellan 2018-05-03 och 2018-05-09. Enkäten för Kristinehamns 

utbildning skickades ut till 19 personer och av dessa besvarades enkäten av 15. Enkäten för 

Karlstads utbildning skickades ut till 20 personer och av dessa besvarades enkäten av 14.  
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Mejlet (Bilaga D) till ledningsgrupperna och utbildningsanordnarna skickades ut till deras 

mejladresser med frågor. Båda utbildningsanordnarna svarade på mina frågor. Då 

undersökningen utvidgades i sista stund skickades mejlet till de i ledningsgrupperna ut sent 

och svar har inte inkommit från dessa. 

 

 

3 RESULTAT 

Kristinehamn:  

Av de 15 personer som svarade på enkäten för Kristinehamn jobbar samtliga som 

vårdadministratörer idag.  

 

På fråga 2 svarade elva stycken att de upplevde att utbildningen gett dem alla de verktyg de 

behöver för att klara av arbetet medan en inte upplever detta. Tre personer angav svaret 

delvis. Frågan fick två kommentarer som följer:  

 

-”Där jag jobbar behöver man kunskap om så mycket annat än vad utbildningen 

erbjöd. Mycket lär man sig på plats men hade även behövt gå genom mycket 

mer än vad som gjordes. Även en del av praktikplatserna hade kunnat visat 

mycket mer ingående i vissa arbetsuppgifter än vad de gjorde.” 

 

-”Arbetet är så mycket bredare än man trodde som studerande. Självfallet beror 

det också på var man hamnar efter examen, men för mig erbjöd utbildningen 

bara en bråkdel av det som utgör verksamheten.” 
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Diagram 1 

 

På fråga 3 (diagram 1) var svaren delade. Åtta stycken tyckte inte att de behövde något mer av 

någon kurs för att klara yrket bättre, medan tre stycken tyckte att de skulle behövt mer 

patientrelaterad administration och dokumentation. Anatomi och sjukdomslära, 

diagnosklassifikation, IT och kommunikation blev valt en gång var. 
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Diagram 2 

 

På fråga 4 (diagram 2) svarade fem personer nej. Kommunikation och ekonomi fick fyra svar 

vardera medan examensarbetet och medicinsk engelska fick ett svar vardera. 

 

 
Diagram 3 
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Fråga 5 (diagram 3) svarade nio personer att lärarna haft den kompetens de behövt för att 

kunna lära ut den kurs de undervisat i. Fem stycken svarade delvis och en person svarade nej. 

Frågan fick tre kommentarer som lyder: 

 

-”Majoriteten av lärarna var toppen. Någon var mindre bra på att lära ut men vår 

huvudsakliga mentor hade enorma kunskaper och är väldigt 

förtroendeingivande.” 

 

-”De flesta förstod sina egna kurser ganska bra, men de hade dålig koll på 

vårdadministratörsyrket. En lärare var superentusiastisk i sin undervisning trots 

att denne totalt saknade kunskap om ämnet (dvs. läraren förstod inte sin egen 

kurs). Fokus låg ofta lite fel och det var i många fall svårt att ta undervisningen 

seriöst.” 

 

-”Vår första it-lärare hade inte det, men vi fick sedan en ny som lärde oss 

massor.” 

 

 

 
Diagram 4 

 

På fråga 6 (diagram 4) svarade sju stycken att de trodde det, fem stycken nej och tre delvis. 

Till svaren finns två kommentarer:  

 



 

 

Examensarbete YhVA16 18-09-11  7 

 

Ger vårdadministratörsutbildningen 

det vi behöver? 

 Malin Hultman Öfverbeck   

 

 

-”Det jag har uppfattat är att utbildningarna inte ska skilja sig åt i teorin men att 

de gör det ändå. Det är två olika individer som håller i utbildningarna och de har 

starka åsikter. Det känns självklart att de skiljer sig en del. Sen är jag inte säker 

på om det faktiskt är negativt.” 

 

-”Det finns en uppenbar skillnad i färdigheterna - det har jag sett efter att ha 

jobbat med elever från den andra utbildningen. Huruvida dessa färdigheter är 

avgörande kan jag dock inte svara på.” 

 

 

 
Diagram 5 

 

På fråga 7 (diagram 5) svarade samtliga från utbildningen i Kristinehamn att de skulle 

rekommendera utbildningen till någon annan.  

 

Den sista frågan i enkäten var om de hade något annat de ville tillägga om utbildningen. Tio 

svarade nej medan de resterande fem svarade ja och skrev en kommentar. Kommentarerna 

lyder: 

 

-”Är mycket nöjd med utbildningen i Kristinehamn, men det hade kunnat vara 

lite mindre arbetspsykologi och mer diagnosklassifikation.” 

 

-”Det känns som att utbildningen går att korta ner till 1,5 år istället för 2 år, till 

exempel genom att ta bort kursen kommunikation.” 
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-”Vissa ämnen känns som bara utfyllnad. Man hade kunnat korta ner 

utbildningen.” 

 

-”Trots att jag kan verka kritisk så ångrar jag inte mitt yrkesval. Utbildningen 

var lite "flummig" och man skulle förmodligen kunna korta ner den med 0,5-1 år 

om det irrelevanta plockas bort. Likväl en utbildning jag rekommenderar till 

andra.” 
 

-”Synd att man fokuserade så mycket på Cosmic. Jag siktade på att jobba inom 

Örebro där de har annat journalsystem.” 

 

 

 

Karlstad:  

På enkäten som skickades ut till de som tagit examen 2017 i Karlstad svarade 14 stycken. 

Samtliga jobbar som vårdadministratör i dagsläget.  

 

Av dessa tyckte tio stycken att de fått de verktyg de behöver för att klara arbetet som 

vårdadministratör. Fyra stycken svarade delvis och frågan fick fyra kommentarer till svaren 

som följer:  

 

-”för lite tid i Cosmic, det var det som LIA ombesörjde som tur var” 

 

-”Och mer därtill.” 

 

-”Hade gärna fått lite mer utbildning kring själva Cosmic (det var inte direkt 

något som man gick igenom på LIAn heller tyvärr). Jag tänker på detta med 

vårdbegäran och vårdkontakter som utgör själva grunden för patientens besök. 

Känner inte att jag till 100% riktigt begriper hur det hänger ihop när det gäller 

exempelvis att flytta vårdkontakter som kanske ligger på fel vårdåtagande.” 

 

-”Fick alla verktyg jag behövde, men mera inblick i hur Cosmic är uppbyggt 

kring vårdåtaganden och sådant hade varit önskvärt.” 
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Diagram 6 

 

På fråga 3 (diagram 6) svarade fyra stycken nej, fyra stycken skulle velat haft mer 

patientrelaterade administration och dokumentation. Två stycken svarade 

diagnosklassifikation och en svarade anatomi. Tre stycken hoppade över frågan och frågan 

fick fem kommentarer som följer:  

 

-”Mer anatomi hade varit intressant, men kanske inte nödvändigt för jobbets 

skull.” 

 

-”Mer utbildning på Cosmic, hur man hanterar felaktiga vårdkontakter, flyttar 

kontakter i vårdprocessöversikten och så vidare” 

 

-”Mer tid i Cosmic” 

 

-”Mera grundläggande om Cosmics uppbyggnad.” 

 

-”Svenska!” 
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Diagram 7 

 

Fråga 4 (diagram 7) svarade fem stycken nej. Fyra personer svarade examensarbete, två 

stycken ekonomi och statistik och anatomi och sjukdomslära, arbetspsykologi och medicinsk 

engelska blev valt en gång var. Frågan fick också tre kommentarer som lyder:  

 

 -”samt medicinsk engelska” 

 

 -”samt ekonomi och statistik.” 

 

 -”IT.” 
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Diagram 8 

 

Elva personer svarade delvis på fråga 5 (diagram 8), två personer svarade nej och en svarade 

ja. Frågan fick en kommentar:  

 

 -”IT-utbildningen samt medicinsk engelska var under all kritik” 
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Diagram 9 

Vid fråga 6 (diagram 9) svarade sju stycken nej. Fyra svarade ja och en delvis. Frågan 

hoppades över av två stycken men fick två kommentarer som lyder:  

 

 -”Vet inte” 

 

 -”Ingen uppfattning” 

 

 

 
Diagram 10 

 

Samtliga från Karlstads utbildning med examensår 2017 som besvarade enkäten och dess 

sjunde fråga skulle rekommendera utbildningen till någon annan.  

 

På frågan om de hade något att tillägga angående utbildningen svarade tolv stycken nej, två 

stycken svarade ja och frågan fick två kommentarer: 

 

-”Vad det gäller lärarens kompetens så var det framförallt inom IT som jag 

känner att det brast. Jag tycker att man hade kunnat titta på vad det är för IT-

behov som man behöver inom jobbet mer än MS Office, det vill säga enkla 

praktiska kunskaper som till exempel felsökning, koppla ihop dator med olika 
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enheter, hur funkar diktafonen med mera, och se till att läraren har den 

kompetens som behövs för att kunna lära ut detta på ett adekvat sätt.” 

 

-”Som jag har förstått det hamnar fokus lite annorlunda beroende på var man går 

utbildningen. Exempelvis så lärde vi oss diagnosklassificering väldigt ingående 

då vår lärare är utbildare inom det ämnet och eleverna i Kristinehamn får 

anatomi mer ingående eftersom deras lärare är gammal sköterska. Som sagt är 

jag inte helt säker på huruvida detta stämmer men om så är fallet tycker jag att 

det inte är rätt. Båda utbildningarna borde få samma fokus i utbildningen och 

inte variera på grund av lärarnas preferenser.” 

 

 

Vad gäller kursplanerna skickades ett mejl med tre frågor och bifogad bild av kursplanerna ut 

till de två utbildningsansvariga som båda besvarade med utförliga svar.  

 

Fråga 1: Vad är orsaken till att kursplanerna skiljer sig åt när de ligger i samma län och 

arbetar mot samma landsting, i detta fall Landstinget i Värmland? 

 

Båda två svarade att kursplanerna skiljer sig åt på grund av att det är olika ledningsgrupper 

och att det är ledningsgrupperna som fastställer kursplanerna. Olika personer ger olika 

kursplaner. En svarade även att ledningsgruppen består av en majoritet från arbetslivet och att 

det är de som för fram vilka kunskaper man anser att en vårdadministratör ska ha. Resultatet 

av beställningen blir kurser och innehåll man från arbetsgivarens håll anser som önskvärt.  

 

Fråga 2: Tror du att elevernas slutresultat och yrkesfärdighet påverkas av detta? 

 

Ingen av de tillfrågade trodde att det hade någon påverkan på elevernas slutresultat eller 

yrkesfärdighet. En av dem svarade dock att det möjligtvis kunde vara så att Karlstad fick en 

grundligare klassifikationsutbildning som hade 25 poäng än vad Kristinehamn fick som hade 

15 poäng.  

 

Fråga 3: Tror du att lika kursplaner för utbildningarna skulle vara att föredra? 
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Det ena svaret var att det inte spelar någon roll om kursplanerna ser lika ut, vägen till målen 

kommer ändå vara olika beroende på att det är olika utbildningsanordnare med olika 

ledningsgrupper. Karlstad och Kristinehamn använder inte samma litteratur i de olika ämnena, 

det är olika personer som lär ut kursmålen och på grund av detta kommer det alltid att vara 

olika även om kursplanerna skulle vara exakt lika.  

Den andra var övertygad om att ledningsgrupperna tar fram de mål och kunskaper man ser 

behov av. Det skrevs även att arbetsgivaren anställer också vårdadministratörer som gått sin 

utbildning utanför Värmland och hen tror därför inte att det har någon avgörande betydelse. 

 

 

4 DISKUSSION 

Resultaten som enkäterna gav visade sig vara olika beroende på var man gått utbildningen.  

 

De som svarat på enkäten för Karlstads utbildning jobbade alla som vårdadministratörer och 

skulle rekommendera utbildningen till någon annan. De var däremot inte helt nöjda med 

lärarnas kompetens då drygt 78 procent svarat delvis och 1 av 14 svarat ja. Av kurser de inte 

har haft någon användning för i sitt yrke tyckte nästan 30 procent examensarbetet, annars var 

det utspritt en till två röster på anatomi och sjukdomslära, arbetspsykologi, medicinsk 

engelska och ekonomi och statistik. Dryga 36 procent önskade att de hade fått mer 

patientrelaterad administration och dokumentation, framför allt mer kunskap och grundligare 

genomgång av Cosmic. Vad gäller de olika kursplanerna som fanns för Kristinehamn och 

Karlstad var uppfattningen olika. Två stycken valde att inte besvara frågan och skrev 

kommentarerna ”Vet inte” och ”Ingen uppfattning”. På sista frågan svarades det allmänt om 

det fanns något de skulle vilja tillägga och där var en kommentar angående utbildningarnas 

olikheter. Hen trodde att utbildningen i Kristinehamn fick mer ingående i anatomi och 

Karlstad mer ingående i diagnosklassificering. Detta skulle kunna stämma då kursplanen för 

Karlstad för 2017 hade 25 poäng diagnosklassifikation jämfört med Kristinehamns 15 poäng. 

Kristinehamns poäng för anatomi var dock lika många som Karlstads.  

 

Av de som svarade på enkäten för Kristinehamns utbildning jobbade också samtliga som 

vårdadministratörer och de skulle också rekommendera utbildningen till någon annan. De var 

inte lika missnöjda med lärarnas kompetens som de som tog examen i Karlstad 2017. Här har 

en svarat nej medan fem svarade delvis och resterande nio svarade ja. Kommentarerna på 

frågan berättade att deras första IT-lärare inte hade haft den kompetens som behövts men att 



 

 

Examensarbete YhVA16 18-09-11  15 

 

Ger vårdadministratörsutbildningen 

det vi behöver? 

 Malin Hultman Öfverbeck   

 

 

de sedan fått en ny som lärt dem massvis. En nackdel enligt en besvarande var att fokuset ofta 

låg lite fel och att de flesta förstod sina egna kurser ganska bra men hade dålig koll på 

vårdadministratörsyrket. Liksom Karlstad fanns det kurser de tidigare eleverna inte tycker sig 

ha haft användning för i yrket. För Kristinehamns elever gäller det kurserna kommunikation 

och ekonomi framför allt som vardera blivit valt av fyra personer. Examensarbete och 

medicinsk engelska blev också valt.  

 

I mitt tycke är det väldigt intressant att det är ett så högt antal som svarat delvis eller nej på 

lärarkompetensen. Kom det fram till ledningsgrupperna under klassernas tid på skolorna eller 

efter? Eller är det fortfarande okänt för ledningsgrupperna hur eleverna har tyckt? Det har 

varit en rolig enkät att få svar på, den har gett många tankar och funderingar men den har 

också gett en bra känsla inför det som kommer härnäst, att jobba som vårdadministratör. De 

flesta har tyckt att utbildningen gett dem det som behövts, en del till och med mer, vilket ger 

ett tryggt perspektiv inför framtiden. Att alla skulle rekommendera utbildningen, liksom jag, 

gör att det känns som en bra utbildning. Som för alla utbildningar finns det alltid något man 

vill ha mer eller mindre utav, så att de frågorna fick olika svar men också många nej gör att 

det verkar som att det är en bra mängd av allt.  

 

Olikheterna i kursplanerna gav funderingar, men efter bra och utförliga svar från de båda 

utbildningsansvariga så har de stillats. Målet är detsamma för båda, en vårdadministratör som 

har de kunskaper som arbetsgivaren önskar och för att kunna klara av yrket. Att det är två 

ledningsgrupper gör att det blir olika kursplaner, skulle det finnas en ledningsgrupp för både 

Karlstad och Kristinehamn så skulle kanske kursplanerna vara lika men lärarna olika. Olika 

lärare och litteratur gör att utbildningarna skiljer sig åt, även om kursplanen hade varit exakt 

lika, likväl om litteraturen hade varit lika. Så länge som det är olika lärare kommer det att 

skilja sig åt, då alla människor är olika och också lär ut olika. Med samma mål i sikte så bör 

det inte göra något att kursplanerna är olika.  

 

Planen för rapporten kan ha förändrats lite jämfört med startplanen. Planen var att ta reda på 

om vi får med oss det vi behöver när vi kommer ut i arbetslivet. Det har jag tagit reda på, men 

det dök också upp funderingar kring de olika kursplanerna vilket gjorde att arbetet utökades. 

Mejlet med frågor som skickades ut till utbildningsansvariga skickades också ut till de som 

satt i ledningsgruppen, men detta gjordes i sista sekund och svar från dessa har inte inkommit 
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ännu. Därav är den delen inte med i rapporten, men det ska bli spännande att se vilka svar 

som kommer. 

 

 

5 SLUTSATSER 

Vad gäller utbildningarna får man nog dra slutsatsen att utbildningarna mer eller mindre ger 

det som behövs för att klara av arbetet som vårdadministratör. Samtliga som svarat på enkäten 

skulle rekommendera utbildningen till andra och det ger utbildningen ett bra betyg.  

 

Lärarnas kompetens att utbilda i de kurser de haft kan man dra slutsatsen att de som var lärare 

för utgångsklassen 2017 i Kristinehamn i det stora hela var bra eftersom majoriteten svarade 

ja. Karlstads lärare för utgångsklass 2017 är lite svårare att utvärdera då elva stycken svarat 

delvis, två nej och en person ja. Kommentaren som skrevs till frågan uttryckte att IT-

utbildningen och den medicinska engelskan var under all kritik. 

 

Angående de olika kursplanerna verkar de båda utbildningsansvariga vara överens om att det 

inte har någon betydelse om kursplanerna hade varit exakt lika. Anledning till att de skiljer sig 

åt är att det finns en ledningsgrupp för Karlstad och en för Kristinehamn och det sitter olika 

personer i de olika ledningsgrupperna. Detta resulterar i olikheter men målet är detsamma, en 

vårdadministratör med de kunskaper arbetsgivaren önskar. 
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Bilaga A: Vårdadministratörsutbildningen Kristinehamn 

 

1.  Arbetar du dagsläget som vårdadministratör? 

- Ja 

- Nej 

- Kommentarsfält 

 

2.  Upplevde du att utbildningen gav dig alla de verktyg du behöver för att klara av arbetet 

som vårdadministratör? 

- Ja 

- Nej 

- Kommentarsfält 

 

3.  Finns det någon kurs som du känner att du skulle ha behövt mer av för att kunna klara 

ditt yrke bättre? 

- Anatomi och sjukdomslära 

- Arbetspsykologi och arbetsliv 

- Diagnosklassifikation 

- Ekonomi 

- Examensarbete 

- IT 

- Kommunikation 

- LIA 

- Medicinsk engelska 

- Medicinsk terminologi 

- Patientrelaterad administration och dokumentation 

- Nej 

 

4.  Finns det någon kurs du känner att du inte har haft någon användning för i ditt yrke? 

- Anatomi och sjukdomslära 

- Arbetspsykologi och arbetsliv 

- Diagnosklassifikation 

- Ekonomi 

- Examensarbete 
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- IT 

- Kommunikation 

- LIA 

- Medicinsk engelska 

- Medicinsk terminologi 

- Patientrelaterad administration och dokumentation 

- Nej 

 

5.  Har lärarna haft den kompetens som de behövt för att kunna lära ut den kurs de 

undervisat i? 

- Ja 

- Nej 

- Delvis 

- Kommentarsfält 

 

6.  Tror du att de olika kursplanerna för Karlstad och Kristinehamn påverkar elevens 

yrkesfärdigheter? 

- Ja 

- Nej 

- Delvis 

- Kommentarsfält 

 

7.  Skulle du rekommendera utbildningen till någon annan? 

- Ja 

- Nej 

 

8.  Har du något du vill tillägga angående utbildningen? 

- Nej 

- Ja 

- Kommentarsfält 



 

 

Examensarbete YhVA16 18-09-11  21 

 

Ger vårdadministratörsutbildningen 

det vi behöver? 

 Malin Hultman Öfverbeck   

 

 

Bilaga B: Vårdadministrationsutbildningen Karlstad enkätfrågor 

 

1.  Arbetar du i dagsläget som vårdadministratör? 

- Ja 

- Nej 

- Kommentarsfält 

 

2.  Upplevde du att utbildningen gav dig alla de verktyg du behöver för att klara av arbetet 

som vårdadministratör? 

- Ja 

- Nej 

- Kommentarsfält 

 

3. Finns det någon kurs som du känner att du skulle ha behövt mer av för att kunna klara 

ditt yrke bättre? 

- Anatomi och sjukdomslära 

- Arbetspsykologi 

- Diagnosklassifikation 

- Ekonomi och statistik 

- Examensarbete 

- IT 

- Kommunikation 

- Kvalitetsutveckling och internationalisering 

- LIA 

- Medicinsk engelska 

- Medicinsk terminologi 

- Patientrelaterad administration och dokumentation 

- Nej 

- Kommentarsfält 

 

4.  Finns det någon kurs du känner att inte har haft någon användning för i ditt yrke? 

- Anatomi och sjukdomslära 

- Arbetspsykologi 

- Diagnosklassifikation 
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- Ekonomi och statistik 

- Examensarbete 

- IT 

- Kommunikation 

- Kvalitetsutveckling och internationalisering 

- LIA 

- Medicinsk engelska 

- Medicinsk terminologi 

- Patientrelaterad administration och dokumentation 

- Nej 

- Kommentarsfält 

 

5.  Har lärarna haft den kompetens som de behövt för att kunna lära ut den kurs de 

undervisat i? 

- Ja  

- Nej 

- Kommentarsfält 

 

6.  Tror du de olika kursplanerna för Karlstad och Kristinehamn påverkar elevens 

yrkesfärdighet? 

- Ja 

- Nej 

- Kommentarsfält 

 

7.  Skulle du rekommendera utbildningen till någon annan? 

- Ja 

- Nej 

 

8.  Har du något du vill tillägga angående utbildningen?  

- Nej 

- Ja 

- Kommentarsfält 
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Bilaga C: Mejlpresentation 

 

Hej! 

 

Jag heter Malin och läser till vårdadministratör i Karlstad. I mitt examensarbete håller jag på 

med en jämförelse mellan utbildningarna och om vi får med oss det vi behöver från 

utbildningen för att klara av arbetet. Enkäten skickas enbart ut till er som tagit examen 2017 

från Kristinehamn alternativt Karlstad. Jag skulle bli väldigt glad och tacksam om du tog dig 

tid att svara på min enkät som innehåller 8 enkla frågor.  

 

Enkät: https://sv.surveymonkey.com/r/8CNFMRB 

 

Jättetacksam om du kan göra det innan 9 maj, jag vet att det är kort om tid...  

 

Stort tack på förhand. 

 

Med vänlig hälsning 

 

Malin Hultman Öfverbeck 

https://sv.surveymonkey.com/r/8CNFMRB
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Bilaga D: Frågor till utbildningsanordnare och ledningsgrupp 

 

Hej! 

 

Jag läser i dagsläget vårdadministratörsutbildningen i Karlstad och håller för närvarande på 

med mitt examensarbete. I detta arbete vill jag jämföra utbildningarna i Kristinehamn och 

Karlstad och har skickat ut en enkät till de som utexaminerades från utbildningen 2017.  

 

I min studie upptäckte jag att kursplanen ser olika ut vid de två utbildningarna. Jag bifogar 

härmed kursplanerna för de som tog examen 2017 och skulle uppskatta om du har möjlighet 

att besvara några frågor angående detta.  

 

1. Vad är orsaken till att kursplanerna skiljer sig åt när de ligger i samma län och arbetar mot 

samma landsting, i detta fall Landstinget i Värmland? 

2. Tror du att elevernas slutresultat och yrkesfärdighet påverkas av detta? 

3. Tror du att lika kursplaner för utbildningarna skulle vara att föredra? 

 

Jag skulle bli väldigt glad för utförliga svar och tacksam för att du tar dig tid att hjälpa mig 

med mitt examensarbete.  

 

Med vänlig hälsning 

 

Malin Hultman Öfverbeck 

 

Bifogad fil: [2] 

  


