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SAMMANFATTNING 

 
Syftet med detta examensarbete är att undersöka om det finns en karriärutvecklingsmodell för 

vårdadministratörer inom Landstinget i Värmland.  

 

Efter de svar och litteraturstudier som genomförts har det framkommit att det inte finns någon 

karriärsutvecklingsmodell utan man använder sig av medarbetarsamtal en gång om året. 

Genom att det inte finns en karriärutvecklingsmodell kan arbetstagarna inte planera vilka 

kurser eller utbildningar som de behöver för att kunna gå vidare i karriären. 

 

Dagens nyexaminerade vårdadministratörer har helt andra krav när det gäller karriären. De 

vill inte fastna i en yrkesroll med små chanser att påverka sin karriär. En 

karriärutvecklingsmodell är att föredra framför medarbetarsamtal. 
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1 INLEDNING 

Under den sista terminen på utbildningen till vårdadministratör på Karlstads Teknikcenter ska 

man skriva ett examensarbete. I det här examensarbetet undersöks 

karriärutvecklingsmöjligheterna för vårdadministratörer i Värmland. Litteraturunderlaget för 

karriärutvecklingsmodeller är väldigt få. På grund av det har det inte gått att få fram ett 

tillräckligt brett underlag för att göra en djupare undersökning.  

 

1.1 BAKGRUND 

När kompetenslyftet för vårdadministratörer startade var det på grund av den 

generationsväxling som Landstinget i Värmland stod inför. Landstinget ville säkerställa att 

alla inom yrket hade samma plattform att utgå ifrån. Fokus låg på generationsväxlingen såväl 

från ledningen som hos personalen. Det var också önskvärt från personalens sida att man fick 

fortbilda sig. Detta eftersom det fanns ett behov att få genomgå kompetenshöjande 

utbildningar och kurser, men det togs inte fram någon karriärutvecklingsplan [1]. Det borde 

ha varit en naturlig fortsättning på arbetet som lagts ner gällande kompetenslyftet för 

vårdadministratörer. En karriärutvecklingsplan är viktig om man ska göra yrket attraktivt för 

nyutbildade vårdadministratörer. 

 

1.2 SYFTE OCH MÅLSÄTTNING 

Syftet med examensarbetet är att undersöka om det finns någon karriärutvecklingsmöjlighet 

alternativt kompetensutvecklingsplan för vårdadministratörer inom Landstinget i Värmland.  

 

Målet med rapporten är att belysa hur viktigt det är att det finns en 

karriärutvecklingsmöjlighet för vårdadministratörer. Frågeställningen är därför om det finns 

någon karriärutvecklingsplan eller kompetensutvecklingsplan i Värmland? 
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1.3 AVGRÄNSNING 

Avgränsningen har gjorts så att undersökningen endast omfattar karriärutvecklingsmöjligheter 

för vårdadministratörer inom Landstinget i Värmland.  

 

1.4 METOD 

Rapporten baseras dels på en litteraturstudie, dels på samtal och mejlkontakt med en 

kompetensstrateg, samt kontakt med ansvarig för kompendiet ”Karriärutvecklingsmodell, 

medicinsk sekreterare, Västra Götalandsregionen”.  

 

På grund av att det är en konkret fråga som är direkt ställd till Landstinget i Värmland var inte 

en enkätundersökning tillämplig. 

 

2 GENOMFÖRANDE 

För att få fram information om det finns en kompetensutvecklingsplan alternativt 

karriärutvecklingsmodell inom Landstinget i Värmland skickades frågor (se bilaga A) till Eva 

Lindqvist Österberg som arbetar som kompetensstrateg inom Landstinget i Värmland.  

 

Det har gjorts en litteraturstudie av broschyren angående karriärutvecklingsmodellen 

framtagen av Västra Götalandsregionen för medicinska sekreterare. Frågor har även skickats 

(se bilaga B) angående broschyren till Gunilla Length Persson, HR-strateg i Västra 

Götalandsregionen.   

 

En litteraturstudie har även gjorts av rapporten ”Kompetenslyftet för läkarsekreterare, 

Landstinget i Värmland” för att se om frågan omhändertogs.  
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3 RESULTAT 

3.1 Eva Lindqvist Österberg, kompetensstrateg inom Landstinget i Värmland 

Enligt Eva Lindqvist Österberg, kompetensstrateg inom Landstinget i Värmland, finns det 

enbart en kompetensutvecklingsplan som är individuell. De insatser som finns i varje 

medarbetares plan ska bidra till att uppnå verksamhetens mål och uppdrag. 

Kompetensutvecklingsplanen tas fram vid det årliga medarbetarsamtalet.  

 

Idag beskriver verksamhetens verksamhetsplaner uppdrag och mål. Detta utgör grunden för 

vilken kompetens som behövs. Enligt Eva Lindqvist Österberg behöver Landstinget i 

Värmland bli bättre på att tydliggöra kompetensbehov i samband med 

verksamhetsplaneringen. Detta är ett pågående arbete.  

 

På frågan hur kompetensutvecklingsplanen ser ut, hänvisar Eva Lindqvist Österberg till 

mallen (se bilaga C) rörande medarbetarsamtal. Eva Lindqvist Österberg uppger att hon inte 

kan svara på varför det inte finns en allmän kompetensutvecklingsplan. Hon tror att det till 

exempel kan handla om okunskap och tidspress.  

 

Det ställdes även en fråga angående utvecklingsprojektet ”Kompetenslyftet för 

läkarsekreterare, Landstinget i Värmland”, om det finns någon karriärutveckling knutet till 

projektet eller om det bara var en kompetenshöjande åtgärd?  

 

Svaret på frågan var att det gjordes en kompetensanalys för hela gruppen 

(vårdadministratörer) och i första hand var syftet att det skulle vara en kompetenshöjande 

insats. Yrkesrollen hade förändrats samtidigt som många av de vårdadministratörer som 

arbetade i landstinget hade en äldre utbildning.  

 

De som utbildades under tiden som projektet pågick och som även rekryterades fick gå en 

kvalificerad yrkesutbildning (KY). Tanken med projektet var att höja yrkesgruppens status. 

Det innebar att man använde metoder för att säkerställa rätt kompetens för uppdraget. Enligt 

Eva Lindqvist Österberg pågår det idag ett arbete där varje yrkesgrupp ska ha 

karriärutvecklingsmodeller. 
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3.2 Gunilla Length Persson, HR-strateg, Västra Götalandsregionen 

Gunilla Length Persson arbetar som HR-strateg i Västra Götalandsregionen. Hon påpekade i 

mejlet att man i broschyren om karriärutvecklingsmodellen för medicinska sekreterare tagit 

bort ”lönedelen” då det visade sig att den var vilseledande gällande lönenivåerna.  

 

Under 2018 ska karriärutvecklingsmodellen implementeras i Västra Götalandsregionen. Vid 

vissa förvaltningar har modellen redan börjat användas. Det prioriteras i budgeten och är även 

ett prioriterat fokusområde. Det innebär att man arbetar med införandet.  

 

Enligt Gunilla Length Persson har de flesta regioner och landsting ett pågående arbete med 

någon form av karriärutvecklingsmodell.  

 

3.3 Kompetenslyftet för vårdadministratörer, Landstinget i Värmland 

Landstinget i Värmland genomförde ett projekt vars syfte var att höja kompetensen hos 

tillsvidareanställda vårdadministratörer inom landstinget inför den kommande 

generationsväxlingen.  

 

Under en diskussion lyftes frågan om en karriärstege inom yrket. Inom Landstinget i 

Värmland har ännu inget förslag tagits fram men frågan finns med i dagordningen. Detta 

bekräftades av Landstinget i Värmlands personalchef under en spridningskonferens rörande 

kompetenslyftet. Han betonade att en ändring av yrkestiteln är en nyckelfråga och att 

yrkestiteln ska relatera till yrkesrollen [1].  
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4 DISKUSSION 

I utvecklingsprojektet ”Kompetenslyftet för läkarsekreterare” som gjordes inom Landstinget i 

Värmland, april 2010 till juni 2011 var syftet att lyfta vårdadministratörernas kompetens för 

att få en grundplattform att utgå från när det gäller dagens och framtidens behov inom 

vårdadministration. Målet var kompetensutveckling för individen. 

Det pågår en generationsväxling inom yrket och genom projektet skulle nyexaminerade 

vårdadministratörer lättare komma in på arbetsmarknaden.  

Vårdadministratörerna framhöll de kompetensområden som de utbildas inom så som juridik 

inom områdena förvaltningsrätt (offentlighetsprincipen, personsuppgiftslagen och 

sekretessregler), nationella kvalitetsregister, vårdpedagogik, kvalitetsutveckling i vården, 

vårdinformatik och datasäkerhet samt statistik (grundläggande begrepp inom deskriptiv 

statistik). 

Under de diskussioner som uppkom under kompetenslyftet fördes det fram att det fanns behov 

av en karriärstege (karriärutvecklingsplan). De nyexaminerade vårdadministratörerna som 

kommer in på arbetsmarknaden kommer att efterfråga vilka karriärmöjligheter det finns inom 

yrket.  

Jag tror att om jag skulle få ta del av en karriärutvecklingsplan redan första dagen på mitt 

arbete skulle jag kunna planera hur jag ska gå vidare inom yrket. Dessutom är en 

karriärutvecklingsplan, knutet till individen, något som måste budgeteras vilket säkerställer att 

det finns medel för vidareutveckling. Med en kompetensutvecklingsplan finns det troligtvis 

inga medel avsatta för individen utan det är en fråga om önskemål från arbetstagaren till 

chefen. När det inte finns medel avsatta är det lätt att önskemålet om vidareutveckling inte går 

att uppfylla. Vilket i längden inte skulle kännas tillfredställande.  

För att kunna behålla vårdadministratörerna bör Landstinget i Värmland se till att det finns en 

karriärutvecklingsplan eller karriärutvecklingsmodell. Genom att skapa en attraktiv 

arbetsplats kan man öka möjligheten att behålla de nyexaminerade vårdadministratörerna 

inom vården. Den utbildning man får som vårdadministratör är användbar inom många olika 

företag. Den kompetens som en färdigutbildad vårdadministratör har passar in på många olika 

arbetsplatser, om man bortser från områden som är direkt inriktade på vårdområdet. 
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Det är troligt att den utbildning som vårdadministratörer genomgått kommer innebära att en 

del rekryteras till den privata sektorn. 

4.1 Västra Götalands karriärutvecklingsplan 

Inom den litteraturstudie som har gjorts har det kommit fram att endast ett landsting (Västra 

Götalandsregionen) tagit fram en karriärutvecklingsplan.  

Västra Götalandsregionens karriärsutvecklingsplan är uppdelad i fyra olika nivåer: 

Nivå 1 

Det börjar med en introduktion för att komma in i den nya yrkesrollen. En utbildning i de 

gemensamma systemen inom landstinget inleds. Tillsammans med enhetschefen tar man 

gemensamt fram en individuell mål- och utvecklingsplan. 

Det är regelbundna uppföljningar och avstämningar för att kompetensutvecklingen ska följa 

den plan som lagts för den nya medarbetaren. 

När introduktionen är klar ska arbetet självständigt med kollegor i nära samarbete utföras. 

Man deltar i arbetsplatsträffar, utvecklingsdagar och internutbildningar. Det som styr hur 

länge man blir kvar i nivå 1 är de individuella bedömningar som görs kontinuerligt. 

Nivå 2   

När man flyttas upp till nivå 2 kan man få ansvar för att hjälpa nya kollegor att komma till 

rätta på arbetsplatsen. Har man genomgått en handledarutbildning får man ta hand om 

studenter och elever. Det finns utbildningar och kurser för att man ska känna sig säker i sin 

roll som handledare. 

Det är regelbundna avstämningar och uppföljningar med utvecklingssamtal där man 

kontrollerar om de förväntade resultaten uppnåtts. Det är individens individuella mål- och 

utvecklingsplan som ligger till grund för bedömningen. 

I denna nivå behärskas flera specialistområden och arbetet utförs självständigt tillsammans 

med det stöd som kollegorna utgör. Teamet arbetar med förbättringsarbete inom patient- och 

verksamhetsadministration. 
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Den individuella bedömningen ligger till grund för hur länge man ska vara kvar på nivå 2. 

Nivå 3   

Den kompetens som individen nu uppnått innebär att en studenthandledarkurs är möjlig att gå. 

Efter godkänd utbildning kan man få ansvar för att självständigt handleda studenter. Det finns 

också möjlighet att gå olika utbildningar, till exempel inom fördjupad sjukdomsklassificering 

eller kompetensutveckling inom verksamhetsspecifika områden.    

Regelbundna uppföljningar och avstämningar följer varje nivå. Genom detta förfarande kan 

man ha god kontroll över att kompetensutvecklingsplanen följs. 

På denna nivå driver man och utvecklar olika administrativa processer. Man behärskar fler än 

tre specialistområden inom patientdokumentation. Det är även möjligt att arbeta som 

administrativt chefsstöd på enhetsnivå. Uppgiftsväxling på arbetsplatsen är möjlig -  rätt 

person på rätt plats. 

Den individuella bedömningen ligger till grund för hur länge man ska vara kvar på nivå 3. 

Nivå 4   

På denna nivå är det ansvarsområdena och den egna kompetensens som ligger till grund samt 

verksamheten och dess behov. De utbildningar med mer som individen har gått är inne i den 

fas där de kommer att slutföras. Nya fördjupningsutbildningar kan påbörjas inom det egna 

verksamhetsområdet. 

Det är nu möjligt att verka som mentor för elever, studenter och kollegor. Individen kan även 

vara utvecklingscontroller samt ha olika roller som koordinator. Det finns även en möjlighet 

att verka som chefsstöd på kliniknivå eller arbeta som resurssekreterare. 

På samtliga nivåer finns det formella krav som man ska uppfylla för att vara behörig till de 

olika nivåerna [2]. 
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5 SLUTSATSER 

Det som går att utläsa av litteraturstudien är att det inom flertalet landsting pågår ett arbete 

med karriärutvecklingsmodeller, karriärstege och kompetensutvecklingsplaner. 

 

I Västra Götalandsregionen verkar de ha kommit längst i det arbetet men det är inte helt 

implementerat inom verksamheten. 

 

Det är skillnad mellan en karriärsutvecklingsmodell och en kompetensutvecklingsplan 

eftersom det står mer detaljerat vilka krav som ställs på arbetstagaren för att nå nästa steg i 

karriärutvecklingsmodellen. 

 

Landstinget i Värmland använder sig av en kompetensutvecklingsplan i syfte att höja 

verksamhetens kompetens. I kompetensutvecklingsplanen kan inte arbetstagaren i förväg läsa 

sig till vad som krävs för att vidareutveckla sig inom yrket.  
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Bilaga A. Frågor som skickats till Eva Lindqvist Österberg, kompetensstrateg, Landstinget i 

Värmland. 
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Bilaga A 

Frågor som skickats till Eva Lindqvist Österberg, kompetensstrateg, 

Landstinget i Värmland 

 

1. Finns det en kompetensutvecklingsplan för vårdadministratörer i Värmland? 

 

2. Om det finns en, hur ser den ut? 

 

3. Om det inte finns en kompetensutvecklingsplan, vad är då orsaken till det? 

 

4. Det gjordes ett utvecklingsprojekt i landstinget i Värmland som kallades 

”Kompetenslyftet för läkarsekreterare”, finns det någon karriärsutveckling knutet till 

projektet eller var det bara en kompetenshöjande åtgärd?  
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Bilaga B 

Frågor som skickats till Gunilla Length Persson, HR-strateg, Västra 

Götalandsregionen 

 

1. Får jag använda mig av broschyren i mitt examensarbete? Ta ut vissa faktadelar och 

hänvisa att det kommer från broschyren?  

 

2. Hur har karriärutvecklingsmodellen för medicinska sekreterare fungerat hos er? 

 

3. Känner du till något mer landsting som tagit fram en karriärutvecklingsmodell.  
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Bilaga C  

Medarbetarsamtal-mall 
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