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SAMMANFATTNING 

 

Detta examensarbete handlar om hot mot vårdadministratörer som arbetar i receptionen på 

vårdcentraler anslutna till Hälsoval Värmland. Vårdadministratörer möter dagligen olika typer 

av vårdtagare som av varierande anledningar kommer in i receptionen men de har ett 

gemensamt behov, att få hjälp av sin vårdgivare. 

 

Syftet var att undersöka förekomsten av hotfulla situationer i mötet med vårdtagare och hur 

det påverkar vårdadministratörer. Den övergripande frågeställningen har varit: Förekommer 

hot mot vårdadministratörer och hur ser det i så fall ut? Centralt är vårdadministratörens 

upplevelse och med hot avses i detta arbete något som framkallar oroskänslor och som har en 

negativ inverkan på individen. 

 

Genom en enkätundersökning som riktades till vårdadministratörer på vårdcentraler runt om i 

Värmland skaffades underlaget för arbetet fram. 

 

Resultatet visar att verbalt hotfulla situationer är relativt vanligt på grund av missnöje med 

vården av en eller annan anledning. Ofta handlar det om vårdcentralens begränsade 

tillgänglighet. De flesta upplever inte att de påverkas i någon högre utsträckning av detta 

faktum men det finns ändå ett antal administrativa medarbetare på vårdcentraler i Värmland 

som känner sig oroliga på grund av hot som riktas från vårdtagare. 
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1 INLEDNING 

I utbildningen till vårdadministratör ägnas fem veckor under den sista terminen till ett 

examensarbete på 25 YH-poäng. Uppdragsgivare är Karlstads Teknikcenter som bedriver 

yrkeshögskoleutbildningen för vårdadministratörer i Karlstads kommun. 

 

Inom vården finns många olika yrkesgrupper som kan råka ut för hotfulla situationer och 

fokus har under längre tid varit riktat mot de som arbetar i det vårdande patientnära arbetet. 

Arbetsmiljöverket sammanställer varje år statistik över anmälda arbetsolyckor med 

sjukfrånvaro orsakat av hot och våld. De allvarligaste hoten sker, kanske inte oväntat, inom 

slutenpsykiatrin och i särskilda boenden [1]. På senare år har även akutsjukvårdens situation 

uppmärksammats allt mer. Den på uppdrag av regeringen genomförda blåljusutredningen 

avslutades nyligen och där föreslås skärpta straff för hot och våld mot vårdpersonal [2]. 

Numera verkar hotfulla situationer tyvärr utgöra en del av arbetslivets vardag för personal 

inom vården. 

 

Arbetsmiljöverket beskriver att även de yrkeskategorier som arbetar i anslutning till 

vårdarbetet kan drabbas av hot [3]. Likafullt finns det inget specifikt dokumenterat om 

vårdadministratörers upplevelser av hot varför intresset väcktes för att undersöka detta 

område vidare. Det hela har utmynnat i denna rapport som beskriver vårdadministratörers 

upplevelser av hotfulla situationer och hur de påverkas av detta. 

 

1.1 BAKGRUND 

Vårdadministratörer som arbetar på vårdcentraler har ofta en del av sin arbetstid förlagd till 

receptionen på arbetsplatsen vilket i sin tur innebär dagliga kontakter med vårdtagare. Således 

möter besökare som önskar kontakt med sin vårdgivare inledningsvis en vårdadministratör. 

Många gånger är receptionen den enda vägen in till vårdcentralen och det första stället där en 

fysisk kontakt med vårdkedjan etableras. 

 

Vårdcentralerna hör till primärvården, en del av den öppna hälso- och sjukvården i Sverige, 

där många individer med olika typer av vårdbehov passerar genom varje dag. Primärvården 

svarar, enligt Hälso- och sjukvårdslagen 6§, för behovet av grundläggande medicinsk 

behandling, omvårdnad, förebyggande arbete och rehabilitering som inte kräver sjukhusens 

resurser eller särskilda kompetens, ”… utan avgränsning när det gäller sjukdomar, ålder eller 
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patientgrupper” [4]. Detta innebär att oavsett om det handlar om receptförnyelse av 

smärtstillande läkemedel, ryggproblem eller bihåleinflammation så behövs vårdcentralens 

hjälp. 

 

Många upplever idag att det är svårt att nå sin vårdcentral. Ilskna insändare på tidningarnas 

debattsidor skvallrar om att det finns ett stort missnöje och sedan en tid tillbaka har det 

diskuterats både på landstingsnivå och i media hur tillgängligheten ska kunna ökas. Om de 

vårdadministratörer som dagligen träffar patienter i receptionen påverkas av denna situation är 

därför intressant att undersöka. 

 

1.2 SYFTE OCH MÅLSÄTTNING 

Syftet med rapporten är att undersöka eventuell förekomst av hotfulla situationer i mötet med 

vårdtagare och hur det påverkar vårdadministratörer. Utgångspunkten är vårdadministratörens 

upplevelse av händelsen. Med hot avses här en upplevelse som framkallar oroskänslor och 

som inverkar negativt på individen. Målsättningen är att undersökningen ska ge svar på om 

hot mot vårdadministratörer existerar, om och hur det påverkar dem. Den övergripande 

frågeställningen är: Förekommer hot mot vårdadministratörer och hur ser det i så fall ut? 

 

1.3 AVGRÄNSNING 

Undersökningen avgränsades genom att enbart omfatta vårdadministratörer och andra som 

helt eller delvis arbetar i receptionen på vårdcentraler som är anslutna till Hälsoval Värmland. 

Både privata och landstingsdrivna vårdcentraler ingår därmed i rapporten. 

 

Det är inga andra hot än de som riktas från vårdtagare mot receptionspersonal som hör hemma 

i detta arbete. Eventuell förekomst av hot mellan kollegor eller från chefer lämnas utanför 

denna undersökning. 

 

Utvecklingen, det vill säga den faktiska förekomsten av olika hotfulla situationer över tid, 

kommer inte att behandlas här. Arbetet avser inte heller speciellt de gärningar som enligt 

brottsbalkens bestämmelser definieras som hot utan ambitionen är att undersöka det som 

vårdadministratörer upplever som hotfullt. 
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1.4 METOD 

För att undersöka frågeställningen utformades en strukturerad enkät med hjälp av 

enkätplattformen SurveyMonkey. Enligt Statistiska Centralbyrån är frågesatsen den vanligaste 

och oftast bästa formen att ställa frågor på. Upplevelsefrågor är en sorts subjektiva frågetyper 

som syftar till att mäta respondenternas uppfattning och bedömning [5]. Metoden valdes bland 

annat baserat på detta. 

 

En kvantitativ undersökning befanns också vara lämpligare än kvalitativa intervjuer eftersom 

det var grundläggande för resten av arbetet att ta reda på om det överhuvudtaget förekommer 

hot mot vårdadministratörer. Denna metod når ut till fler och fångar upp en större mängd data 

från det relativt stora geografiska område som Värmland utgör. 

 

Undersökningen riktade sig till personer som arbetar i receptionen på vårdcentraler anslutna 

till Hälsoval Värmland. Vårdadministratörer, medicinska sekreterare, läkarsekreterare och 

receptionister var därför alla aktuella deltagare. 

 

2 GENOMFÖRANDE 

En enkät utformades i form av sju frågor med fasta svarsalternativ. Vid ett nekande svar på 

den första frågan ”Har du någon gång känt dig hotad av en vårdtagare på din arbetsplats?” 

ombads respondenten att hoppa över de två följande frågorna och gå vidare direkt till fråga 

nummer fyra ”Har du någon gång bevittnat en hotfull situation mot någon annan 

vårdadministratör på din arbetsplats?”. På fråga två och tre gick det även att utveckla svaret 

genom att med egna ord beskriva upplevelsen. Respondenten kunde där välja att berätta om 

sina erfarenheter. Sista frågan var en bakgrundsfråga som handlade om hur många år 

enkätdeltagaren arbetat på vårdcentral. Denna fråga fanns framför allt med för att se om det 

fanns något samband mellan många år i yrket och utsatthet för hot. 

 

Enkäten testades genom att mejla länken till andra vårdadministratörsstuderande för att låta 

dem göra undersökningen och komma med synpunkter. På detta sätt säkerställdes både 

frågornas användbarhet och att länken fungerade. 

 

Den 9 mars skickades ett mejl (bilaga A) till 24 vårdadministratörschefer verksamma på 

vårdcentraler anslutna till Hälsoval Värmland. I mejlet framfördes önskemål om att 
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vidarebefordra missivbrev (bilaga B) med länk till enkätundersökningen till berörd personal. 

Enkätundersökningen inleddes med en introduktionstext (bilaga C) som bland annat innehöll 

en förklaring av den definition av hot som avses i de ställda frågorna. Allt för att 

respondenterna så enkelt som möjligt skulle kunna besvara enkäten och för att undvika 

eventuella missförstånd. Syftet med examensarbetet och sista svarsdag framgick också. 

 

En vecka före sista svarsdatum hade 40 svar inkommit. En påminnelse (bilaga D) mejlades ut 

och när undersökningen stängdes den 13 april hade ytterligare 13 svar kommit in. På grund av 

att enkäten var anonym går det inte att uppge det totala antalet utskick och därför inte heller 

att utläsa någon faktisk svarsfrekvens. 

 

Resultatet sammanställdes och redovisades i form av olika diagramtyper beroende på vilket 

som befanns lämpligast avhängigt frågan och även i löpande text. De frågor som 

respondenterna själva kunde utveckla sitt svar på genom att beskriva upplevelsen 

analyserades för att se om det förekom något återkommande mönster. Samtliga svar av 

redogörande karaktär bifogas sist i rapporten (bilaga E). 

 

3 RESULTAT 

Enkäten genererade svar från 53 personer. Den sista frågan var en bakgrundsfråga och löd: 

Hur länge har du arbetat som vårdadministratör på vårdcentral? De flesta som svarade på 

enkäten har arbetat mellan 1–5 år på vårdcentral (35,85 procent). Övriga respondenter i 

fallande ordning hade arbetat mellan 6–10 år (16,98 procent), 26 år eller längre (15,09 

procent), mindre än 1 år (13,21 procent), 21–25 år (7,55 procent), 11–15 år (5,66 procent) och 

16–20 år (5,66 procent). De som i högst utsträckning besvarat enkäten är alltså de som arbetat 

i mellan 1–10 år, sammanlagt 28 personer av de 53 som deltog. 

 

Övriga frågor redovisas i den ordning de ställdes och svaren presenteras här i text och visas i 

olika typer av diagram. 
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Diagram 1 

 

Majoriteten av de tillfrågade, 44,23 procent, har flera gånger känt sig hotade av vårdtagare på 

sin arbetsplats. Tillsammans med de 17,31 procent som har känt sig hotade en gång utgör 

detta sammantaget 61,54 procent vilket därmed innebär att mer än hälften av respondenterna 

har känt sig hotade en eller flera gånger. 34,62 procent uppger att de aldrig har känt sig 

hotade. 3,85 procent svarar ”vet inte” och 1 person valde att hoppa över denna fråga. 
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Diagram 2 

 

34 personer besvarade frågan om vilken typ av hot det har handlat om. Till allra största delen 

är det verbala hot som respondenterna uppger att de utsatts för, hela 82,35 procent berättar 

detta. 8,82 procent svarar att det har handlat om både verbala och fysiska hot. Lika stor andel, 

8,82 procent har svarat ”vet inte”. Ingen av enkätdeltagarna har uppgett att de har utsatts för 

endast fysiska hot vilket också fanns med som ett svarsalternativ.  

 

23 personer av de 34 som svarade på fråga 2 har här också valt att lämna egna kommentarer 

utifrån uppmaningen ”Beskriv gärna situationen kort”. Några teman som återkommer är att 

hotfulla situationer uppstått när vårdtagaren inte kommit fram på telefonen eller inte kan få en 

läkartid bokad direkt i receptionen. Hot på grund av att personal i receptionen får stå till svars 

för vårdens ”otillräcklighet”, ”missar” och ”felbehandlingar” som gjorts. Recept som av 

någon anledning inte förnyats eller inte kan skrivas ut av läkare omgående beskrivs också som 

en anledning till att hot förekommer. Kommentarer om alkoholpåverkade vårdtagare och 

språkförbistring finns med i materialet.  

 

Annat som beskrivs är att vårdtagare kastat stolar, slagit i dörrar, visat fingret, drämt handen i 
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disken, skrikit, kastat sig på golvet, hyttat med näven och slagit med armarna. Vårdtagare har 

hotat med att slå sönder skyddsglaset framför receptionen, ta stryptag, varit på väg att kasta 

sig över disken och betett sig våldsamt mot andra personer än respondenten själv. Hot om att 

gå till media, ett allmänt hotfullt tonläge, meningar som ”du kan dra åt helvete” och ”hämta 

mig med ambulans när jag är död” beskrivs. En vårdtagare ville lämna in en kniv i 

receptionen. I 11 av de 23 kommentarerna återkommer orden arg och arga. 

 

 
Diagram 3 

 

Efterföljande fråga besvarades också den av 34 personer. På frågan om händelsen/händelserna 

har inneburit att respondenterna påverkats på något sätt så svarar de flesta, 58,82 procent, att 

de inte har påverkats så mycket. 20,59 procent uppger att de har påverkats ganska mycket och 

lika stor andel, 20,59 procent, att de inte har påverkats alls. Svarsalternativen ”ja mycket” och 

”vet inte” hade ingen av respondenterna valt. 

 

Här valde 15 av de 34 personer som svarade att också kommentera sina upplevelser med egna 

ord under rubriken ”Beskriv gärna hur du eventuellt har påverkats”. Symtom som ont i magen 

och huvudvärk beskrivs liksom känslor av gråtfärdighet och ångest. En annan utrycker ”inte 

roligt att stå och ta emot allt skäll och gnäll man blir självklart trött”. Det finns funderingar 
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kring hur människor kan bete sig vilket är upprörande för stunden men en del tar det också 

med sig hem, trots vetskapen om att det inte är personligt. Flera påverkas olika mycket 

beroende på hur resten av dagen ser ut, ”om man är stressad blir man mer ledsen över att 

personer skriker elaka saker och hotar”. Någon känner sig ”mer lättstressad i receptionen, 

spänd över vad som kanske kan hända” men går inte och oroar sig över detta utan märker det 

väl på plats. En annan är på sin vakt och backar när någon är arg. Vid ett par tillfällen har 

hoten lett till rättegång i tingsrätten. Det förekommer också viss oro både på jobbet och 

hemma för att namnbrickan som bärs av alla som arbetar i receptionen ger vårdtagare direkt 

information om hela namnet och därför gör det lätt att kolla upp personen vidare.  

 

Det beskrivs även att riskerna alltid finns med i bakhuvudet men att läsa av patienten, hantera 

och avväpna situationer hör till. I receptionstjänsten ingår att kunna hantera olika typer av 

patienter och om det behövs finns det alltid en chef att hänvisa till men ”Det har hittills inte 

behövts för min egen del”. En annan respondent skriver ”Jag upplever inte att jag känner  mig 

osäker.” Med åren blir det lättare att inte ta det hela personligt. Verbala hot förekommer så 

ofta att det skapar en tillvänjning. ”Man får ta det med en klackspark.” Det finns en förståelse 

för att det mesta kan hända i patientmötet. 

Diagram 4 
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54,72 procent av de tillfrågade uppger att de aldrig har bevittnat en hotfull situation mot 

någon annan vårdadministratör. 16,98 procent svarar att de har varit med om detta flera 

gånger och lika många svarar en gång. Sammantaget har därmed 33,96 procent bevittnat en 

hotfull situation mot en kollega på arbetsplatsen. 11,32 procent svarar ”vet inte”. 

 

Diagram 5 

 

På frågan om hur mycket oro som respondenten känner inför att eventuellt möta hotfulla 

situationer i arbetet uppger de flesta, 56,6 procent, att de inte känner så mycket oro. 37,74 

procent svarar att de inte känner någon oro alls. 5,66 procent känner ganska mycket oro inför 

framtiden angående detta. Ingen av de tillfrågade uppgav att de känner mycket oro vilket 

också var ett svarsalternativ som kunde väljas. Ingen har här heller valt svaret ”vet inte”. 
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Diagram 6 

 

Den sista frågan i enkätundersökningen om hot mot vårdadministratörer handlade om hur 

stort problem de tillfrågade tycker att detta är på arbetsplatsen. Övervägande del, 73,58 

procent, tycker inte att detta är ett så stort problem. 18,87 procent anser inte att det finns något 

problem alls med hot mot vårdadministratörer på deras arbetsplats. 3,77 procent tycker att det 

är ett ganska stort problem och lika stor andel svarar vet inte på denna fråga. Inte någon av 

respondenterna har valt alternativet att de tycker att det är ett mycket stort problem 

 

4 DISKUSSION 

Min målsättning var att undersöka om det förekommer hot mot vårdadministratörer och ta 

reda på hur detta ser ut. Jag tycker att jag har fått en mycket bra bild över situationen genom 

den enkätundersökning jag valde att göra. Antalet svar jag fick in motsvarade mina 

förväntningar, det känns som en rimlig svarsfrekvens att utgå från med tanke på hur många 

vårdcentraler den skickades till. 

 



 

 

Examensarbete YhVA16 18-09-11  11 

 

Hot – vårdadministratörers 

upplevelser 

 Ulrika Karlsson   

 

 

 

Att över hälften av respondenterna har känt sig hotade av vårdtagare på sin arbetsplats 

överraskade mig. Jag trodde att det förmodligen skulle finnas några stycken som hade upplevt 

hotfulla situationer men inte att de skulle vara så många. I tillägg till detta har mer än en 

tredjedel av alla respondenter, även om de inte utsatts själva, erfarit att kollegor blivit utsatta 

för hot. 

 

Framför allt har respondenterna utsatts för verbala hot vilket däremot inte var så oväntat. Arga 

personer som är missnöjda för att de inte får en tid på direkten eller inte kommer fram på 

telefontiden och då vänder sin ilska mot den som arbetar i receptionen verkar vara den allra 

vanligaste orsaken till att vårdadministratörer hotas. Mina misstankar angående detta 

bekräftades alltså. Av egen erfarenhet vet jag att det inte är så enkelt som man skulle kunna 

önska att komma i kontakt med sin vårdcentral. De flesta människor känner igen sig i hur 

vanmakt och frustration kan uppstå när det inte går att påverka sin situation. Sådana känslor 

kan ta sig utlopp i aggression som riktas mot närmast tillgänglig måltavla. 

 

Tydligt är att de flesta som upplevt hot på sin arbetsplats trots allt inte påverkats i någon 

större utsträckning. Men det är ändå två gånger fler som uppger att de har påverkats men inte 

så mycket jämfört med de som svarat att de inte påverkats alls. Faktum är också att en 

femtedel av respondenterna berättar att de påverkats ganska mycket vilket jag tycker behöver 

lyftas upp. Kroppsliga symtom och stresspåslag förekommer hos en del vårdadministratörer. 

Konsekvenserna för enskilda individer kan alltså vara stora trots att det stora flertalet inte 

menar att de påverkats så mycket. 

 

Oron för hotfulla situationer är inte heller så stor i gruppen som helhet även om den finns där. 

Många känner ingen oro alls men det är ännu fler, nästan en femtedel till, som svarar att de 

känner oro fast inte så mycket. En femtedel anser inte heller att hot mot vårdadministratörer 

utgör ett problem på deras arbetsplats men de flesta väljer ändå alternativet ”inte så stort 

problem”. Sammantaget verkar de flesta vara av åsikten att detta inte är ett så stort problem 

och de går inte omkring och oroar sig allt för mycket för vad som eventuellt kan hända i 

framtiden. 

 

Med tanke på att flera av de kommentarer som förekommer i enkäten beskriver att det till slut 

blir en vana att ta emot hot så håller jag inte riktigt med om detta. Det finns ett visst problem 

trots att majoriteten är av en annan åsikt. Antingen är vårdadministratörer ett ovanligt tåligt 
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släkte eller så genomsyrar en professionell hållning yrket de flesta i så hög grad att 

problematiken undgås. Det finns en stor förståelse bland respondenterna för vad som kan 

hända i mötet med vårdtagare, att det oftast inte är personligt riktat utan att det handlar om 

frustration över en uppkommen situation. Det gläder mig att så många har utrustats med rätt 

verktyg för att hantera olika belägenheter i receptionen men jag tycker ändå att det är alltför 

många vårdadministratörer som får klä skott för vårdens tillkortakommanden. 

 

Det är ingen lätt uppgift att göra alla nöjda men Landstinget i Värmland har ”nöjda patienter” 

som ett av tre effektmål (god folkhälsa och trygg befolkning är de andra) [6]. Vårdtagarens 

första och främsta behov är att komma i kontakt med sjukvården för att få råd och behandling. 

Just bristen på tillgänglighet tror jag är den allra största utmaningen som behöver lösas på 

vårdcentralerna för att göra fler patienter tillfreds. I förlängningen kommer då troligtvis färre 

att behöva utsättas för hotfulla situationer i mötet med upprörda vårdtagare. Jag tycker att 

tillgänglighetsfrågan är den kanske enskilt viktigaste frågan inom vården och jag vet också att 

det arbetas hårt på olika håll inom Landstinget i Värmland för att komma tillrätta med detta 

problem. 

 

Intressant är också att det i nästan alla grupper är dubbelt så många som har utsatts för hot än 

vad som inte har det men att det finns två undantag. Bland de som har arbetat mindre än ett år 

har exakt lika många svarat ja som nej och bland de som har arbetat 26 år eller längre har 

strax under hälften svarat nej och strax över hälften ja. Jag trodde nog att det skulle vara ännu 

mer vanligt med utsatthet för hot bland de som har arbetat så länge med tanke på att ett längre 

tidsperspektiv borde generera fler tillfällen. Det finns alltså inget direkt samband mellan att ha 

arbetat länge och större utsatthet för hot utan det är snarare tvärtom. 

 

Att så många vårdadministratörer ändå har upplevt hotfulla situationer på sin arbetsplats 

kanske förvånar en del men jag tror att när det handlar om så grundläggande saker som 

människors hälsa och behov av vård så är det lätt att låta känslorna ta överhand när ”man inte 

får som man vill”. Oavsett om det är regelverk som ligger bakom, misstag som har begåtts på 

grund av den mänskliga faktorn eller vad det än kan vara som är orsaken till vårdtagarens 

missnöje så hamnar den som står i receptionen i fokus och får ta emot hot på grund av detta. 

Jag tycker att det är viktigt att medvetandegöra beslutsfattare och andra om detta eftersom det 

än mer understryker vikten av ”nöjda patienter”, både för de som arbetar i receptionen och för 

vårdtagarens skull. Min ambition med arbetet var inte att beskriva utvecklingen av hotfulla 
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situationers förekomst så jag kan inte uttala mig om det har ökat eller minskat. Däremot 

tycker jag att det är en intressant frågeställning som skulle kunna vara föremål för en vidare 

undersökning. 

 

5 SLUTSATSER 

Undersökningen visar att över hälften av de vårdadministratörer som arbetar i receptionen på 

en vårdcentral ansluten till Hälsoval Värmland har upplevt minst en hotfull situation i mötet 

med vårdtagare under arbetstid. Till övervägande del handlar det om verbala hot på grund av 

missnöjdhet med vården, oftast är det inte personligt. 

 

Majoriteten av vårdadministratörerna har inte påverkats och är inte heller oroliga för att 

drabbas av hot i framtiden. 

 

Den slutsats som kan dras av enkäten är att trots att det är relativt vanligt förekommande med 

verbalt hotfulla situationer och att det stora flertalet inte påverkas av detta i någon högre 

utsträckning, så finns det ändå ett antal administrativa medarbetare på vårdcentraler runt om i 

Värmland som har påverkats och som upplever oro inför framtiden på grund av hot från 

vårdtagare. 
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Bilaga A: Mejlpresentation till chefer 

 

 

Hej! 

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

examensarbete handlar om förekomst av hot mot de som arbetar i receptionen på 

vårdcentralen. Jag har valt att skicka ut en kortare enkät till vårdadministratörer på 

vårdcentraler anslutna till Hälsoval Värmland. För enkelhetens skull använder jag begreppet 

"vårdadministratör" i undersökningen men den riktar sig till alla som arbetar i receptionen på 

en vårdcentral, oavsett titel.  

Om du som sekreterarchef har möjlighet att vidarebefordra missivbrevet med länken till 

enkäten till de som ibland eller alltid arbetar i receptionen vore jag mycket tacksam. 

Alla svar kommer att behandlas anonymt, varken namn på deltagare eller arbetsplats kommer 

att nämnas i rapporten. Enkäten bifogas även via länken nedan:  

 

https://sv.surveymonkey.com/r/6TSCSKN 

 

Min önskan är att enkäten besvaras så fort som möjligt, sista svarsdag är 13 april. 

 

Med vänlig hälsning 

Ulrika Karlsson 

YhVA16 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sv.surveymonkey.com/r/6TSCSKN
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Bilaga B: Missivbrev 

 

 

Hej! 
 

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

examensarbete handlar om förekomst av hot mot de som arbetar i receptionen på 

vårdcentralen. För enkelhetens skull använder jag begreppet "vårdadministratör" i 

undersökningen men den riktar sig till alla som arbetar i receptionen på en vårdcentral, oavsett 

titel. 

 

Om du kan ta dig tid att besvara de sju frågorna i min enkät, vilket tar en till två minuter, så 

vore jag mycket tacksam. Alla svar kommer att behandlas anonymt, varken namn på deltagare 

eller arbetsplats kommer att nämnas i rapporten. Sista svarsdag är fredag den 13 april och 

enkäten bifogas via länken nedan.  

 

 

https://sv.surveymonkey.com/r/6TSCSKN 

 

 

Stort tack på förhand för din medverkan! 

 

Med vänlig hälsning 

Ulrika Karlsson 

YhVA16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sv.surveymonkey.com/r/6TSCSKN
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Bilaga C: Introduktionstext till enkät 

 

Hot – förekommer det och hur ser det i så 

fall ut? 

Examensarbete våren 2018 

Arbetet i receptionen på en vårdcentral innebär många möten med vårdtagare. I mitt 

examensarbete undersöker jag om det förekommer hotfulla situationer och hur det 

påverkar vårdadministratörerna. 

Med hot avses här en upplevelse som framkallar oroskänslor och som inverkar negativt 

på individen.  

Vem du är och var du arbetar är helt anonymt och går inte att utläsa av enkätsvaren. 

 

Tack för att du tar dig tid! 
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Bilaga D: Påminnelse 

 

 

Hej! 

 

Här kommer en påminnelse om att fredag 13 april är sista svarsdag för den 

enkätundersökning som ligger till grund för mitt examensarbete. Jag skulle bli både glad och 

tacksam om du vill delta.  

Enkäten består av sju frågor och vem du är och vilken vårdcentral du arbetar på är helt 

anonymt. 

Länk till enkäten: 

https://sv.surveymonkey.com/r/6TSCSKN 

 

Om du väljer att inte vara med i min undersökning eller om du redan har svarat kan du bara 

bortse från detta meddelande. 

Återigen stort tack på förhand för din medverkan! 

  

Med vänlig hälsning 

Ulrika Karlsson 

YhVA16 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sv.surveymonkey.com/r/6TSCSKN
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Bilaga E: Citat från respondenter 

 

 

Respondenters kommentarer till fråga 2: Vilken typ av hot har det handlat om?  

 
Patient ville lämna in en kniv i receptionen. Kändes olustigt. Vi tog ej emot kniven. Patienter ville 
sitta och dricka alkohol i entrén. Vårdadminstratörer fick säga till dem att gå ut. Olustigt det också. 
Patient kastade runt stolar i väntrum. Vi larmade och polisen kom. Dock dröjde det och pat hann gå. 
Kändes otryggt. 
 
Händer ibland att vi får ta emot verbala hot riktat mot vår verksamhet, att vi inte håller måttet när 
det gäller årliga kontroller, receptförnyelser med mera. Även missnöje med att vi i receptionen inte 
kan boka in tider till alla vårdgivare. 
 
Irriterade, upprörda, arga över vårdens "otillräcklighet" 
 
arga patienter i receptionen 
 
Det händer då och då, men inte särskilt ofta, att vårdtagare uttrycker sig högljutt, aggressivt och 
hotfullt. "Du kan dra åt helvete", "hämta mig med ambulans när jag är död" etc. De kan också slå i 
dörrar, hytta med näven och "visa fingret". 
 
Personangrepp när det blivit missar i hanteringen av patientens ärende. 
 
Inte fått den medicin de begärt. Inte blivit bokad när de vill det. 
 
Patient som blev våldsam i receptionen mot annan patient och annan vårdpersonal (dock ej vi som 
vårdadministratörer) 
 
Bland annat missnöjda patienter som kräver direktkontakt med läkare eller annan vårdpersonal, 
kräver snabb läkartid, eller är arga för att de inte kommer fram på rådgivningstelefonen. 
 
En arg vårdtagare som inte tyckte att hen fick hjälp 
 
Arg patient som var i receptionen och som inte kunde få en tid på en gång. Receptionen såg 
annorlunda ut, kunde lätt hoppat över disken. Nu är den ombyggd tack och lov. Patienten skällde 
och var på väg att kasta sig över disken. 
 
Patientmöte i receptionen, en patient som inte fick starka tabl utskrivna av läkare på jouren. 
 
När patienten inte får en tid på stört så blir de väldigt arga. 
 
Patient var inte nöjd så han skrek och slog med armarna efter mig när jag gick förbi 
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Situationer kan bli hotfulla på så vis att personen kan vara arg, ta ut frustration på 
receptionspersonal eftersom dessa är dem första hen möter. Också situationer som känts olustiga 
och hotfulla I samband med asylsökande där språket utgör ett stort hinder och det finns risk för 
missförstånd. 
 
De blir arga för att de inte får en tid, ilskan går då ut över personalen. 
 
Hotfull situation med aggressiv och utåtagerande vårdtagare som krävde vård. Verbalt hotade 
vårdtagaren vårdpersonal, vad hens vänner skulle göra med vårdpersonalen. Inte direkt riktat mot 
mig men mycket obehaglig situation. Har även varit med om att vårdtagare bråkat och slagits med 
annan vårdtagare vid receptionen. Då är det inte riktat mot mig men situationen är väldigt 
obehaglig att försöka få kontroll över. 
 
En arg person som var hotfull i tonen och som drämde handen i receptionsdisken. 
 
Upprörda/arga människor som "påverkar negativt på individen" 
 
Pat som inte fick det han ville, hotade med att slå sönder skyddsglaset och sedan ta stryptag på mig 
 
En make till en patient krävde att jag skulle ringa upp min chef inom 5 minuter för annars skulle 
han gå till tidningen med information, eftersom han ansåg att vården behandlat hans fru fel. 
 
Berusad man som var skrikig och skällig. 
 
En patient som inte fick det den önskade, blev arg och slängde sig ner på golvet och skrek och 

härjade. 

 

Respondenters kommentarer till fråga 3: Har händelsen/händelserna inneburit att du har 

påverkats på något sätt? 

 

Med åren har jag blivit bättre på att inte ta det personligt. 
  
Men inte roligt att stå och ta emot allt skäll och gnäll man blir självklart "trött" 
 
Viss personal skall till tingsrätten angående detta. 
 
Det ingår i receptionstjänsten att kunna hantera olika typer av patienter. Om man känner att det 
blir för "hett" så har vi alltid möjlighet att hänvisa till vår chef. Det har hittills inte behövts för min 
egen del. 
 
Är mer min vakt nu, backar från disken när någon patient är arg. 
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Jag tänker att hela vårt namn står på oss. Det är lätt att kolla upp folk. Senast i februari kände jag 
lite oro både hemma och på jobbet. 
 
Att det finns risker finnas alltid med I bakhuvudet. Man försöker läsa av patienten, och blir ganska 
duktig på det, men även att hantera och avväpna situationer. 
 
Ledde till rättegång en gång annars bara så att manblir lite irriterad. 
 
Vissa händelser tar man med sig hem, trots att man vet att det inte är mig personligen de är arga på. 
 
Jag är mer lättstressad i receptionen, är spänd över vad som kanske kan hända. Men det är inget jag 
går och oroar mig över utan något jag märker när jag väl är där. 
 
Funderingar på hur vissa vuxna människor kan bete sig som känns upprörande för stunden. 
 
Ont i magen, gråtfärdig, huvudvärk, ångest. 
 
Man får ta det med en klackspark. Möts ofta av verbala hot, så man blir van till slut 
 
Man påverkas, hur mycket beror på hur dagen har sett ut för övrigt. Är man stressad. Blir man mer 
ledsen över att personer skriker elaka saker och hotar. 
 
Jag förstår att det mesta kan hända i mötet med patienten. Jag försöker alltid att lyssna på patienten 
och behandla alla med respekt. Jag upplever inte att jag känner mig osäker. 

 


