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SAMMANFATTNING 

 

Detta examensarbete undersöker hur intresset för att hospitera ser ut hos 

vårdadministratörerna på Centralsjukhuset i Karlstad. Underlaget till arbetet inhämtades 

genom en webbaserad enkätundersökning. [1] 

 

Syftet med detta arbete var att ta reda på hur stort intresset är för att hospitera. Finns det något 

som skulle göra vårdadministratörer mer intresserade av att hospitera eller är det något som 

hindrar dem? 

  

Resultatet av arbetet visar att det finns ett intresse av att hospitera men att många av 

vårdadministratörerna känner att de inte hinner med att hospitera i dagsläget, vilket beror på 

att man har tillräckligt att göra på sin egen klinik. Detta beror till stor del på personalbristen 

som råder inom yrket just nu, något som förhoppningsvis blir bättre i framtiden. 
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1 INLEDNING 

Det här arbetet handlar om hospitering inom vårdadministration. Att hospitera innebär att 

man, utöver sitt ordinarie arbete, lär sig en annan kliniks rutiner och terminologi för att kunna 

hjälpa till där då det behövs. Det som denna undersökning är inriktad på är alltså den typ av 

hospitering då man hjälper varandra över klinikgränserna. Det främsta målet med 

undersökningen är att ta reda på hur erfarenheten och intresset ser ut hos vårdadministratörer 

på Centralsjukhuset i Karlstad. Är det många som är intresserade av att hospitera? Vad behövs 

för att man ska känna sig bekväm med att hospitera? Hinner man med att hospitera som det 

ser ut i dagsläget? 

 

 

1.1 BAKGRUND 

Som vårdadministratör arbetar man inom olika kliniker. På grund av tillfällig arbetshopning 

på olika kliniker så har det efterfrågats hospitering, alltså att man hjälper varandra över 

klinikgränserna. Hospitering är ett omtalat ämne både hos chefer och personal och det finns 

delade åsikter om ämnet. Just nu kan det vara svårt att genomföra hospitering inom 

vårdadministration på grund av att det inte finns tillräckligt med personal och för att det finns 

nog att göra på de egna klinikerna. Det finns helt enkelt inte tid över. Frågan är om det är det 

enda problemet eller finns det ett intresse för att hospitera? Vilka krav har 

vårdadministratörerna för att hospitering ska kännas lockande för dem? 

 

 

1.2 SYFTE OCH MÅLSÄTTNING 

Syftet med detta examensarbete är att ta reda på hur intresset för och erfarenheten av 

hospitering ser ut bland vårdadministratörer.  

 

Målsättningen är att denna rapport, med hjälp av enkätundersökningen [1] som har skickats 

ut, ska svara på om det finns något intresse för att hospitera bland vårdadministratörerna inom 

slutenvården, Centralsjukhuset i Karlstad. 
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1.3 AVGRÄNSNING 

En webbaserad enkät skickades ut till vårdadministratörer inom slutenvården, 

Centralsjukhuset i Karlstad, för att se hur intresset och erfarenheterna av hospitering såg ut 

hos dem. [1] 

 

 

1.4 METOD 

Metoden som användes för att få fram det material som behövdes för att skriva rapporten var 

en enkätundersökning. Denna gjordes i Google formulär och skickades ut till samtliga 

vårdadministratörer på Centralsjukhuset i Karlstad. [1] 

 

 

2 GENOMFÖRANDE 

Undersökningen är en webbaserad enkätundersökning (se bilaga A) från Google formulär. 

Denna består av tolv frågor varav åtta är kryssfrågor som två av dem gick att lämna 

kommentarer till, tre öppna frågor och en fråga med en skala från 1-5. Då det är av stor 

betydelse att frågorna i enkäten är tydliga och lätta att svara på fick jag hjälp av några 

testpersoner att besvara enkäten och de gav sedan sina synpunkter innan den skickades ut. [1] 

 

Enkät och missivbrev (se bilaga A, B) skickades via mejl till Marielle Jalal som är 

verksamhetschef för den administrativa vårdenheten, område slutenvård, för godkännande. 

Därefter skickades enkäten ut via avdelningscheferna till alla vårdadministratörer på 

Centralsjukhuset i Karlstad.  

 

Enkäten skickades ut 2018-03-26 och låg öppen för svar under en treveckorsperiod. Enkäten 

besvarades av totalt 84 vårdadministratörer. 

 

 

3 RESULTAT 

Resultatet från enkätundersökningen kommer att presenteras här i löpande text samt genom 

diagram. Det var totalt 84 vårdadministratörer som svarade på enkäten. [1] 
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           Diagram 1 

 

De flesta som svarade på enkäten var i åldersgrupp 46–60 år (se diagram 1). Därefter kom de 

som var i åldrarna 31–45 år. De övriga som svarade var i åldrarna 20–30 år och 61 år och 

över. 
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             Diagram 2  

 

Största gruppen som svarade på enkäten hade arbetat i 26 år eller längre, se diagram 2. De 

som stod för 19 procent av svaren hade arbetat i mindre än ett år. 
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          Diagram 3 

 

46,4 procent av vårdadministratörerna svarade ”ja” på frågan om de har ett intresse av att 

hospitera, se diagram 3. De som stod för 38,1 procent av svaren hade ”kanske” ett intresse av 

att hospitera och 15,5 procent svarade ”nej”. De flesta av de som svarat har ändå ett intresse 

av att hospitera eller kan tänka sig att hospitera. 

 

Majoriteten av de tillfrågade skulle vara intresserade av att hospitera för att få mer kunskap 

och erfarenhet, högre lön, chansen att hjälpa till och för att få en variation i arbetet. 

 

En av frågorna i enkäten handlade om vad man tycker är positivt med att hospitera. Det var 68 

vårdadministratörer som svarade på frågan. Det var en öppen fråga där man fick lämna sitt 

eget svar. Många tyckte att det faktum att man får lära sig mer, hjälpa till och att man får mer 

varierande arbetsuppgifter är det som är mest positivt med att hospitera.  
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Ett urval av svaren nämns här nedan: 

 

- ”Att kunna hjälpa till.” 

- ”Att man får lära sig mer, kunna bidra med sin kunskap. Mer varierande arbetsuppgifter.” 

- ”Att arbetet inte blir så statiskt och att man har möjlighet att lära nytt.” 

- ”Mer variation, mer erfarenhet och kunskap.” 

- ”Att man får en inblick i andra människors arbete och att man får idéer till att förbättra sin egen 

arbetsplats.” 

- ”Få ytterligare kunskap.” 

- ”Lära mig hur andra jobbar, stötta varandra vid arbetstoppar.” 

- ”En chans till fortbildning inom det egna yrket.” 

 

62 vårdadministratörer svarade på vad de ansåg är negativt med att hospitera. De vanligaste 

nackdelarna som vårdadministratörerna anser med att hospitera är att det inte finns nog med 

tid, de har för mycket att göra på sin egen klinik och att man inte får tillräckligt med 

upplärning. Det kan lätt bli rörigt, man känner sig osäker och det kan innebära en 

patientsäkerhetsrisk. Ett urval från de svar som gavs nämns nedan: 

 

- ”Det måste finnas tid, så inte ens eget arbete blir lidande. Inte mer stress!!” 

- ”Bara om upplärningen inte är bra.” 

- ”Får man ingen upplärning så kan man göra många fel och då måste vårdadministratör på kliniken 

åtgärda felen.” 

- ”Risken finns att det till slut bara blir hoppande fram och tillbaka och så får man ingen struktur istället.” 

- ”Svårt då det är olika rutiner.” 

- ”Tidskrävande.” 

- ”Arbetet tar längre tid på en redan stressig arbetsplats.” 

- ”För kort tid för upplärning, 2,5 dag. Känsla av att vara till mer besvär än nytta.” 
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       Diagram 4  

 

De flesta vårdadministratörer vill ha en ordentlig utbildning och upplärning om de ska 

hospitera på en klinik som de inte har någon tidigare erfarenhet ifrån, se diagram 4. En stor 

del kan även tänka sig att hospitera utan tidigare erfarenhet eller upplärning. 13,3 procent kan 

inte tänka sig att hospitera på en klinik som de inte har någon tidigare erfarenhet ifrån.  
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                                          Diagram 5 

 

Majoriteten av vårdadministratörerna är positiva till att låta någon annan hospitera på deras 

klinik. En mindre grupp anser att det varken är positivt eller negativt. Några tycker däremot 

att det är negativt att låta någon annan hospitera på deras klinik. 
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                                                       Diagram 6 

 

De var 82 vårdadministratörer som svarade på denna fråga. De flesta av dem har inte tidigare 

hospiterat, några har hospiterat men slutat och 9,8 procent hospiterar i dagsläget. 

 

Vårdadministratörerna tillfrågades även om de någon gång har hospiterat men slutat och vad i 

så fall anledningen var att de slutade. Många som svarade upplevde att de hade för mycket att 

göra på sin egen klinik och valde därför att sluta hospitera.  

Så här svarade några av vårdadministratörerna: 

 

- ”Har mycket att göra på min egen arbetsplats.” 

- ”Blev för rörigt.” 

- ”Mer behov på min egna klinik. 
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Några av de som svarat här har även påpekat att det blev för mycket att både ha sin vanliga 

tjänst och att hospitera på en annan klinik. Det tog mycket energi och kraft och några kände 

sig till och med utbrända.  

 

84 vårdadministratörer svarade på frågan om det är något som de känner hindrar dem från att 

hospitera, de flesta ansåg då att de har för mycket att göra på sin egen arbetsplats. Några hade 

inte fått någon förfrågan om att hospitera. Andra tyckte inte att de hade nog med kunskap för 

att göra ett bra arbete, men det fanns också de som ansåg att det inte var något som hindrade 

dem från att hospitera. 

 

 

4 DISKUSSION 

Jag tycker att jag har fått svar på rapportens frågeställning om hur intresset och erfarenheten 

av att hospitera ser ut hos vårdadministratörerna på Centralsjukhuset i Karlstad. Det resultatet 

visar på är att många av vårdadministratörerna är intresserade av att hospitera, men känner 

inte att de har tillräckligt med tid, de har för mycket att göra på sin egen klinik. Det kommer 

också fram att många tycker att det kan bli rörigt då man inte får tillräckligt med upplärning 

för att känna sig säker. Det många ser som positivt med hospitering är att man får mer 

erfarenhet och kunskap och att man hjälps åt. Något som skulle göra fler intresserade är om 

möjligheten att få högre lön skulle finnas.  

 

På grund av den personalbrist som finns i yrket i dagsläget kan det vara svårt att få hospitering 

att fungera fullt ut. Detta gjorde mig inte så förvånad, då jag redan innan var medveten om 

den personalbrist som finns. I framtiden kommer det förmodligen att fungera bättre när 

bristen på vårdadministratörer inte är lika stor. Enligt många behöver även 

upplärningsperioden bli längre så att man känner sig trygg då man hospiterar. Att hospitera 
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kan göra yrket väldigt intressant och utvecklande, även spännande att få lära sig nya kliniker 

och områden. 

 

5 SLUTSATSER 

Slutsatsen av rapporten är att majoriteten av vårdadministratörerna på Centralsjukhuset i 

Karlstad är intresserade av att hospitera. På grund av den personalbrist som finns inom yrket i 

dag är det dock svårt att genomföra i någon större utsträckning. Det kan istället skapa stress 

och osäkerhet. I framtiden då bristen på vårdadministratörer förhoppningsvis inte är så stor 

kan det nog komma att fungera bättre. Hospitering är ändå något som skapar utveckling, 

kunskap och variation inom yrket. Genom hospitering får man chansen att byta erfarenheter 

och kunskap, lära av varandra och kan hjälpa varandra. Man får även möjlighet att prova på 

att arbeta inom ett annat område. 
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BILAGOR 

Bilaga A – Enkätundersökning till vårdadministratörer på Centralsjukhuset i Karlstad. 

Bilaga B – Missivbrev. 
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Bilaga B 

Missivbrev 

 

Hej! 

Mitt namn är Angelica Sjögren och jag går sista året på vårdadministratörsutbildningen på 

Yrkeshögskolan Karlstads Teknikcenter. Det här är mitt examensarbete.  

 

Jag har valt att göra en enkätundersökning om hospitering. Att hospitera innebär att man 

hjälper varandra, i detta fall över klinikgränserna, med allt från diktatskrivning till 

administrativa uppgifter. Man får på det sättet en inblick i varandras arbete och kan lära av 

varandra. 

  

Det jag vill undersöka är hur intresset och erfarenheterna av hospitering ser ut bland 

vårdadministratörerna på Centralsjukhuset i Karlstad. Resultatet av enkäten kommer att 

sammanställas och användas i mitt examensarbete och vid redovisning.  

 

Alla som deltar kommer att vara anonyma. 

 

Tack för ditt deltagande! 


