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SAMMANFATTNING 

 

I rapporten redovisas huruvida nattarbete för vårdadministratörer på Centralsjukhuset i 

Karlstads akutmottagning kan påverka stress och effektivitet i arbetet. Bakgrunden till 

frågeställningen bygger på att vårdadministratörerna under en period bemannade 

akutmottagningen dygnet runt, med anledning av att diktatlistorna behövde minskas, men att 

nattarbetet efter en tid avvecklades. Idag har vårdadministratörerna sin arbetstid förlagd 

mellan klockan 07.00 och 01.00. 

 

Underlaget till arbetet inhämtades genom tre intervjuer med vårdadministratörer vilka arbetat 

på Centralsjukhuset i Karlstads akutmottagning innan, under och efter det att nattarbete 

infördes. 

 

Det visar sig i rapporten att respondenterna upplevde en bättre arbetsro samt minskad stress 

då de arbetade hela nätter på akutmottagningen. Detta var dels på grund av att införandet av 

nattarbete ledde till att mottagningens diktatlistor minskade och dels för att man upplevde 

färre störningsmoment i lokalen nattetid. Trots det framkommer även en del negativa sidor 

med nattarbete, så som att det blir väldigt stillasittande arbete nattetid samt att nattarbete leder 

till ett behov av att sova oregelbundna tider vilket av två respondenter upplevs ta upp mycket 

av fritiden. 
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1 INLEDNING 

Rapporten undersöker hur nattarbete för akutmottagningens vårdadministratörer på 

Centralsjukhuset i Karlstad påverkar effektivitet och stress. Rapporten bygger på tre intervjuer 

med personer som arbetat på akutmottagningen under den ungefär två år långa period 

vårdadministratörer bemannade mottagningen dygnet runt och som även arbetat på 

mottagningen efter det att nattarbetet avvecklades. Med hjälp av öppna frågor har svaren på 

frågorna redogjort för hur de tre vårdadministratörerna upplevt skillnaden vad gäller stress 

och effektivitet då de arbetade hela nätter i jämförelse med att enbart arbeta dagtid och halva 

nätter. 

 

1.1 BAKGRUND 

Under ett sommarvikariat på akutmottagningen Centralsjukhuset i Karlstad väcktes en undran 

om varför vårdadministratörerna enbart hade sina arbetspass förlagda mellan klockan 07.00-

01.00 istället för hela dygnet. Med tanke på att akutmottagningen är öppen och bemannad av 

övrig personal dygnet runt dikterar läkarna patientbesök nattetid och diktatlistan ökar på 

under de timmar då vårdadministratörerna inte bemannar mottagningen. 

 

Det framgick att flera av akutmottagningens vårdadministratörer kunde tänka sig att arbeta 

hela nätter då flertalet av dem hade valt att arbeta på en akutmottagning just för att det gav 

möjlighet till skiftarbete. Under vikariatet märktes det även att viss personal ansåg att det 

fanns en stress i att avsluta sitt arbetspass och gå hem för natten med vetskapen om att 

diktatlistan med oskrivna diktat skulle fortsätta fyllas på fram tills det att morgondagens 

vårdadministratörer började arbeta. Det pratades även om att det vore effektivt att arbeta 

nätter då det fanns mindre störningsmoment nattetid. 

 

Det visade sig att akutmottagningen under en period bemannades av vårdadministratörer 

dygnet runt med syfte att komma ikapp med diktatskrivningen. Nattarbetet avvecklades av 

någon anledning ett par år efter det att det införts. På grund av detta föll valet på att skriva om 

vilka effekter nattarbete kan ha gällande effektivitet och stressfaktorer för akutmottagningens 

vårdadministratörer. 
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1.2 SYFTE OCH MÅLSÄTTNING 

Syftet är att undersöka hur nattarbete för en vårdadministratör på akutmottagningen påverkar 

effektivitet och stress. Genom intervjuer försöker arbetet svara på frågeställningen: 

 

- Kan nattarbete innebära mer effektivitet och mindre stress för akutmottagningens 

vårdadministratörer? 

 

1.3 AVGRÄNSNING 

Arbetet avgränsas till att innefatta tre vårdadministratörer som arbetat på Centralsjukhuset i 

Karlstads akutmottagning under den period nattjobb ingick i vårdadministratörernas arbete. 

Målet med undersökningen var att ta reda på om vårdadministratörerna upplever en skillnad 

gällande stressfaktorer och effektivitet i arbetet då de arbetade nätter i jämförelse med att de 

idag enbart arbetar dagar eller dagar och halva nätter. Av den anledningen intervjuades tre 

personer som både arbetat på akutmottagningen under perioden då den bemannades av 

vårdadministratörer dygnet runt samt som även arbetade där efter det att nattarbetet 

avvecklades. 

 

1.4 METOD 

På Centralsjukhuset i Karlstads akutmottagning arbetar idag färre än ett tjugotal 

vårdadministratörer och ett fåtal av dessa arbetade under perioden då nattarbete infördes. För 

rapporten valdes en kvalitativ studie då urvalet för en kvantitativ studie var för lågt. 

 

Rapportens syfte har utretts genom att 15 intervjufrågor skickats via mejl till tre 

vårdadministratörer inom Landstinget i Värmland. Information erhölls av Susanne Domeij 

[1], avdelningschef på vårdadministrativa enheten 1 på Centralsjukhuset Karlstad, om 

personer vilka arbetat på akutmottagningen under den period vårdadministratörerna 

bemannade av mottagningen dygnet runt. Utifrån informationen skickades intervjufrågorna 

till Anna Wargh [3] och Catarina Andersson [4], två vårdadministratörer som arbetar på 

akutmottagningen Centralsjukhuset i Karlstad, samt till Anette Holmgren [2] som numer 

arbetar dagtid på Vårdcentralen Grums. 
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2 GENOMFÖRANDE 

Efter godkännande av Susanne Domeij angående att kontakta vårdadministratörer på 

akutmottagningen skickades 15 intervjufrågor ut via mejl till tre vårdadministratörer. Alla tre 

arbetade på akutmottagningen under den period nattjobb ingick i arbetet. Idag arbetar två av 

dem som vårdadministratörer på akutmottagningen medan den tredje arbetar på Vårdcentralen 

Grums. Samma frågor ställdes till samtliga respondenter och redovisas i rapporten under 

rubriken ”Resultat”. 

 

3 RESULTAT 

3.1 INTERVJUER 

Anette Holmgren [2], numera vårdadministratör på Vårdcentralen Grums, benämns som 

respondent A. De två vårdadministratörer vilka fortsatt arbetar på akutmottagningen 

Centralsjukhuset i Karlstad benämns Anna Wargh [3] som respondent B och Catarina 

Andersson [4] som respondent C. 

 

Under hur lång period arbetade du på akutmottagningen då man som 

vårdadministratör ännu arbetade nätter? 

A) Jobbade under hela den tillfälliga period vi hade nattarbete, varade kanske ett till två år. 

B) Minns inte riktigt, cirka ett till två år. Det höll inte på så länge, högst två år. 

C) Har arbetat alla år som det var nattarbete på akuten, var inte så många år vi hade det 

(kanske två-tre år). 

 

Hur länge arbetade du/har du arbetat på akutmottagningen efter det att nattjobb för 

vårdadministratörer togs bort? 

A) Fem till sex år. 

B) Cirka 12 år. Minns inte riktigt vilket år vi jobbade natt. 

C) Arbetat alla år efter att nattjobbet försvann och gör det fortfarande 
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Hur kom det sig att du valde att arbeta på en arbetsplats där man (bland annat) 

arbetade nätter? 

A) När jag började på akuten så var det inget nattarbete – det var vi vårdadministratörer som 

kom med förslaget då vi låg efter i diktatlistan. 

B) Vi jobbade bara till klockan 22.00 när jag började på akuten. Jag tror inte jag tänkte så 

mycket på tiderna när jag började här, hamnade nog mer här av en slump. Men hade jobbat 

obekväm arbetstid på andra jobb och tyckte det var bra. 

C) Gillar att ha oregelbunden arbetstid, skönt att få vara ledig på vardagar. 

 

Vad tänkte du och hur kände du när nattarbete togs bort på akutmottagningen? 

A) Jag tyckte det var väldigt synd både för vårdadministratörernas skull och övrig 

personal/sjukhuset. Vi var ju med på vissa larm och skrev in patienterna så akuten hade ju stor 

hjälp av oss. Vi skrev ju åt hela sjukhuset på nätterna när det var akuta händelser, så som 

transporter till andra sjukhus med mera. 

B) Både bra och dåligt. Ganska jobbigt med nattarbete när det gäller ett sådant stillasittande 

jobb samt att man ska sova både före och efter. 

C) Tyckte att det var OK att jobba hela nätter, men när vi började jobba till klockan 02.00 

(som vi gjorde när helnattjänstgöringen försvann) så tyckte jag att det var mycket bättre. 

 

Vilka fördelar såg du med att arbeta nätter på akutmottagningen? 

A) Diktatet minskade ju och det blev mindre stressigt för de som jobbade dagen. Det var 

lugnare på nätterna och man fick mer gjort. Lärde även känna övrig personal på ett annat 

sätt. 

B) Det skulle verkligen behövas för verksamheten. Vi som jobbade natt hade lägre 

veckoarbetstid så jag hade mer ledighet. 

C) Lediga dagar istället. 

 

Vilka nackdelar såg du med att arbeta nätter på akutmottagningen? 

A) Eftersom jag trivdes mycket med att jobba natt så finner jag inga nackdelar. 

B) Stillasittande jobb samt måste sova både före och efter passet. 

C) Var tvungen att sova före och efter ett nattpass, tog mycket av fritiden. 
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Upplevde du någon skillnad i arbetet när nattjobb togs bort? Om ja; vilken/vilka? (Till 

exempel mer/mindre stress, bättre/sämre effektivitet, bättre/sämre arbetsro). 

A) Det blev stressigare, mycket fler höga diktat på morgonen. Inläggningar som skulle vara 

klara innan morgonronder. Sämre arbetsro. 

B) När vi jobbade natt var vi själva mellan klockan 21.00–07.00. Kunde vara stressigt att bara 

vara en person. Vi ändrade sedan till två personer till klockan 02.00. Lite svårt att minnas men 

det blev så klart mer diktat på dagen efter natten. Vi införde ju nätterna för vi låg väldigt långt 

efter med diktaten och var tvungna att göra något åt det. 

C) Vi låg inte efter på samma sätt som idag när vi jobbade natt, när dagpersonalen kom så var 

inläggningarna färdigskrivna och man kunde börja med dagens arbete. 

 

Vilka fördelar, eller nackdelar, tror du att det fanns för övrig personal på 

akutmottagningen när även vårdadministratörer arbetade nätter? 

A) Övrig personal tyckte det var toppen att vi vårdadministratörer fanns nattetid. Vi var ju en 

förstärkning till dem vid larm. Övriga sjukhuset ringde även till oss om de behövde något 

utskrivet akut eller allmänna datafrågor. 

B) Att vi kunde skriva ut diktat dygnet runt och vara administrativt stöd över huvud taget. 

Hjälpa till med larm etc. Det kunde ju även ringa från övriga sjukhuset. 

C) Fördelen var ju att vi fanns tillgängliga för akuta utskrifter, larm med mera. Kan inte se 

några nackdelar. 

 

Efter att nattarbete tagits bort innebär det att det vid sista arbetspasset för dagen 

sannolikt finns flera diktat som ännu inte hunnit skrivas. Upplevde/upplever du stress 

över att vetskapen att det fanns/finns diktat som låg/ligger oskrivna under natten? 

Utveckla gärna hur du tänker kring detta. 

A) Det fanns diktat kvar och det gällde ju hela tiden att prioritera så att de viktigaste diktaten 

blev skrivna när man gjorde sista passet. Stressigt att försöka hinna få undan så mycket som 

möjligt för de som kom på morgonen. Upplevde ingen stress då det var lika för alla och man 

hade gjort vad man kunnat för att få undan diktaten. 

B) Jo, det kan klart kännas stressigt men det är ju så det är här med detta enorma tryck. Det är 

nästan alltid diktat kvar. Här är ju ändå bra att det alltid kommer någon efter och tar vid 

jämfört på en avdelning där man kanske är själv. Men självklart känns det bättre att det är så 

lite diktat kvar som möjligt när man går hem, lämnar man mycket känns det inte så kul. Men 
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det beror på så många anledningar; antal patienter, vilka läkare har jobbat, längden på diktaten 

och om diktaten är bra eller dåliga. 

C) Ibland kan man känna lite stress, men oftast inte. Man vet att det är ganska många som 

kommer klockan 07.00 nästa dag. Men man försöker ju få undan så mycket som möjligt så det 

går fort att skriva inläggningarna på morgonen till ronden. Det blir ju mer intensivt när man 

jobbar halv natt, man skriver och skriver, kanske inte är så bra för kroppen. 

 

Efter att nattarbete tagits bort: Hände/händer det att du blev/blir stressad över hur 

diktatlistan såg ut inför ett arbetspass då du arbetade dag och kommer in på det tidiga 

morgonpasset? Utveckla gärna hur du tänker kring detta. 

A) Nej inte direkt stressad, vi var uppdelade i olika färger så vi hade olika ansvarsområden att 

skriva. 

B) Det är ju ganska längesedan, så jag tänker inte riktigt så, utan mer ”fy vad mycket”. 

C) Blir oftast inte stressad, blev det i början, men har lärt mig att hantera detta. 

 

Efter att nattarbete tagits bort: Då det fanns många oskrivna diktat på morgonen då du 

började tidigt, tänkte du då att det vore idé att ha någon vårdadministratör som arbetar 

natt? 

A) Helt klart, allt var mycket enklare när det fanns vårdadministratörer på natten, både för 

skrivrummet och övrig personal/sjukhuset. 

B) Självklart skulle det absolut behövas. Men jag tror faktiskt inte att någon är intresserad. 

C) Absolut att det skulle vara bra med nattarbetare för verksamheten, vet ju att det finns några 

som är intresserade, men själv nöjer jag mig med halva nätter, ganska skönt att inte behöva ta 

så mycket tid från fritiden med att sova före och efter ett nattpass. Jobbar jag halva nätter så 

behöver inte jag sova något extra. Tror säkert att diktatlistan skulle minska om man hade 

dygnet-runt-personal. Det var ju efter att nätterna togs bort som det började öka på sig. 

 

Upplevde du mer eller mindre effektivitet i ditt arbete då det fanns flera oskrivna diktat 

att skriva? Utveckla gärna. 

A) Nej upplevde inget sådant, alla var effektiva och hade oftast samma tänk. 

B) Är det för mycket känner man en stress som inte känns bra, blir nog mest effektiv med lite 

stress men inte hysterisk press. 

C) Man blir ju mer effektiv ju mer det finns att skriva. 
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Efter att nattarbete togs bort: På vilket sätt skulle ditt arbete kunnat förenklas om 

diktat skrevs ut även under natten? 

A) Skulle bli mer patientsäkert för alla. Mer flyt för patienterna med återbesök, remisser som 

skulle skickas iväg. Avdelningarna skulle ha utskrifter klara till morgonronderna. 

B) Det höga skulle ju i princip ha skrivits under natten så då kan man ju ägna sig åt gamla 

dikat direkt på morgonen istället för nu senare på förmiddagen eller aldrig under dagen. 

C) Inläggningarna skrivna på morgonen, kan börja med dagens arbete direkt. 

 

Hur skulle du känna och tänka om nattarbete infördes för akutmottagningens 

vårdadministratörer igen? 

A) Skulle se det som en mycket positiv händelse och eventuellt söka tillbaka då arbetstiderna 

passade mig. Positivt för många parter. 

B) Nej, jag tror inte jag är intresserad av det igen. Mycket tid försvinner till att sova. Jobbigt 

med så stillasittande jobb. Man är väldigt trött klockan 04.00-07.00 när man suttit och stirrat 

in i skärmen så länge. Bättre ersättning i så fall och lägre veckoarbetstid. 

C) Tycker att det skulle vara bra, men själv är jag inte intresserad av att jobba hela nätter igen. 

 

Upplevde du någon skillnad i att hitta fokus och arbetsro då du arbetade nätter jämfört 

med att arbeta dagtid och kvällstid? Utveckla gärna skillnaden. 

A) Det är jättestor skillnad på dag- och nattarbete. Dagtid så är det mycket telefonsamtal, 

frågor från vårdcentraler med mera, frågor från patienter och anhöriga. Störd mest hela tiden. 

Ringde det på nätterna så visste man att det var någon avdelning som behövde hjälp eller 

personalen på akuten som ville något. 

B) Det var mycket lugnare på natten och skönt jämfört med på dagen. Nästan inga 

telefonsamtal. Inte lika mycket spring i korridoren. Det var inte bara nackdelar som det 

kanske låter av mina tidigare kommentarer. Skönt också att känna att man skötte sig själv. 

C) Blev ju mer skrivet på natten eftersom man då inte blev ”störd” av något annat som till 

exempel telefonen. Det blir ju att man bara skriver och skriver nattetid, mer gjort med andra 

ord, men å andra sidan inte bra för kroppen med så många timmars stillasittande och bara 

skriva. 

 

4 DISKUSSION 

Under en period infördes arbete under hela nätter för akutmottagningens vårdadministratörer 

då man låg efter med diktatskrivningen. Förslaget lades fram av vårdadministratörerna själva. 
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Samtliga respondenter i detta arbete arbetade under den cirka två år långa period nattarbetet 

fanns. 

 

Av intervjuerna framgår att respondenterna upplevde en bättre arbetsro under nätterna. Det 

fanns inget som störde på det sätt som det kan göra dagtid med till exempel spring i 

korridorerna, många inkommande telefonsamtal från övriga sjukhuset samt utomstående 

patienter och annan personal på vårdcentraler. Med tanke på arbetsron så skrev man diktat 

under i princip hela arbetspasset nattetid och fick därmed mer gjort i diktatlistan. När 

nattarbetet togs bort blev det enligt respondenterna sämre arbetsro, vilket jag översätter till att 

effektiviteten försämrades. 

 

Efter införandet av nattjobb minskade diktatlistan vilket ledde till minskad stress både för de 

vårdadministratörer som arbetade nätter men även för de vårdadministratörer som arbetade 

dagtid. De vårdadministratörer som kom till mottagningen på morgonen kunde skriva 

normalprioriterade diktat med en gång istället för att lägga förmiddagen eller hela arbetspasset 

på att skriva högprioriterade diktat. Respondenterna upplevde även att kvällspasset var något 

mindre stressigt då man visste att någon skulle lösa av en inför natten och man slapp därmed 

stressen över att diktatlistan skulle fortsätta fyllas på under natten och då ge mer arbete till 

morgondagens personal. En respondent uttrycker att det blev stressigare när nattarbetet 

avvecklades och att det blev mycket fler högprioriterade diktat att skriva för dagtidpersonalen. 

 

Under rapportens gång framgår att det finns fördelar för övrig personal att akutmottagningens 

vårdadministratörer bemannar nattetid. Läkare och sköterskor på akutmottagningen kan få 

hjälp med inskrivning av patienter vid larm och övriga vårdavdelningar får hjälp att skriva 

diktat. Eftersom akutmottagningens vårdadministratörer även skrev diktat åt andra 

vårdavdelningar nattetid kunde avdelningens läkare och sjuksköterskor ha diktaten utskrivna 

och klara till morgonronderna. Enligt respondenterna gjorde även utskrifter av diktat nattetid 

att det blev ett bättre flöde för patienter med återbesök och remisser som skulle skickas iväg. 

 

Det visar sig när intervjuerna är gjorda att det negativa med att arbeta hela nätter är att arbetet 

blev ganska låst till skrivbordet och därmed väldigt stillasittande. De som arbetade natt hade 

lägre veckoarbetstid och därmed mer ledighet men två av de tre tillfrågade respondenterna vill 

inte arbeta nätter igen på grund av att de upplever det negativt att behöva sova oregelbundna 
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tider. Alla tre respondenter är däremot tydliga med hur positivt det skulle vara om det fanns 

vårdadministratörer som arbetade nätter på Centralsjukhuset i Karlstads akutmottagning. 

 

Att göra intervjuer med tre vårdadministratörer som arbetat innan, under och efter det att hela 

nätters arbete infördes på schemat har känts som ett lämpligt sätt att få fram svar på min 

frågeställning. Jag har genom mina frågor rett ut hur nattarbetet påverkat akutens 

vårdadministratörer på Centralsjukhuset i Karlstad gällande effektivitet och stress, vilket var 

rapportens syfte. Det visar sig när rapporten är gjord att samtliga tre respondenter ställer sig 

positiva till att man bör ha bemanning av vårdadministratörer dygnet runt på 

akutmottagningen, dels för att effektiviteten upplevs bättre nattetid vilket lett till att 

stressnivån minskats hos vårdadministratörerna, dels för att verksamheten i stort påverkas 

positivt då övrig personal på sjukhuset har stor nytta av akutens nattarbetande sekreterare. 

 

Min tanke var tidigare att vårdadministratörer inte alls har en tanke på att vilja arbeta nätter. 

Nu när rapporten är sammanställd inser jag att jag fått tre helt olika svar gällande om 

respondenterna skulle vilja jobba natt, eller om de tror att någon annan skulle vilja göra det: 

 

Respondent A ”Jag skulle eventuellt söka mig tillbaka till akutmottagningen 

om nattarbete infördes” [2] 

Respondent B ”Jag tror faktiskt inte att någon är intresserad” [3] 

Respondent C ”Jag vet ju att det finns några som är intresserade” [4] 

 

De tre helt olika svaren har gett mig en tankeställare och det vore intressant med en vidare 

studie angående hur stort intresset för nattarbete faktiskt är bland vårdadministratörer. Skulle 

det kunna vara så att intresset för nattjobb är större än man tror bland vårdadministratörer och 

att akutmottagningen på Centralsjukhuset i Karlstad skulle varit en mer attraktiv arbetsplats 

om nattjobb erbjöds? 

 

 

5 SLUTSATSER 

I den här rapporten visar det sig att nattarbete på en akutmottagning kan leda till mer 

effektivitet och minskad stress för de vårdadministratörer som arbetar där. Ni får även en 

inblick i de för- och nackdelar som kan finnas med att arbeta nätter som vårdadministratör på 
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en akutmottagning. I övrigt visar även rapporten på vilka fördelar som finns för övrig personal 

på ett sjukhus om de har vårdadministratörer att tillgå även nattetid. 
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