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SAMMANFATTNING 
 
Syftet med den här rapporten var att ta reda på hur Landstinget i Värmland arbetar med den 
generationsväxling som vårdadministratörsyrket är inne i. Hur går man till väga för att säkra 
kompetens och inte förlora viktig kunskap när medarbetare slutar? 
 
Det rapporten visar är att landstinget har ett material man utgår ifrån när det gäller den här 
frågan men också att man har ett utvecklingsarbete framför sig. Det finns ett förslag på en 
modell att använda sig av men inget formellt beslut är taget huruvida man faktiskt ska arbeta 
utifrån denna.  
 
Man jobbar fortlöpande med att säkra kompetens och målet är att alla arbetsuppgifter ska 
kunna utföras av minst två personer samt att det ska finnas skriftliga rutiner för alla uppgifter 
som förekommer på en arbetsplats.  
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1 INLEDNING 

På yrkeshögskoleutbildningen Vårdadministratör ingår kursen Examensarbete. Kursen är på 
25 yh-poäng vilket motsvarar fem veckors heltidsstudier och innehållet i rapporten ska på 
något sätt kopplas till vårdadministratörsyrket.  
 
Sveriges Kommuner och Landsting konstaterade tidigare i år att över hälften av Sveriges 
vårdadministratörer är 50 år eller äldre och fackförbundet Vision beräknar att cirka en 
tredjedel av dem kommer att gå i pension inom de närmaste tio åren. Man ser också att antalet 
nyutexaminerade från yrkeshögskolan är för litet för att täcka det kommande 
rekryteringsbehovet [1]. Läget i Värmland är ungefär detsamma, nästan 57 procent av 
vårdadministratörerna inom landstinget är minst 50 år och inom 10 år beräknas nästan 40 
procent av dem gå i pension [Bilaga A]. 
 
De här stora pensionsavgångarna kommer innebära att mycket ny personal behöver anställas 
och läras upp. Vad händer när ett stort antal medarbetare försvinner från en arbetsplats under 
kort tid? Hur går man till väga för att behålla kompetens och inte plötsligt stå utan den 
kunskap dessa medarbetare stod för? 
 
1.1 BAKGRUND 

Inom en femårsperiod beräknas cirka 100 vårdadministratörer inom Landstinget i Värmland 
gå i pension [2]. Utöver detta kommer anställda att försvinna av andra anledningar, man 
flyttar, blir långtidssjukskriven eller får barn.  
 
Den här rapporten avser ta reda på hur Landstinget i Värmland jobbar med att säkra 
kompetens och bevara kunskap när medarbetare slutar. Hur bevarar man den ”tysta 
kunskapen”? Går det?  
 
1.2 SYFTE OCH MÅLSÄTTNING 

Syftet med den här rapporten är att försöka ta reda på hur Landstinget i Värmland tänker kring 
kunskapsöverföring och hur man ska se till att kunskap inte försvinner när en medarbetare 
slutar.  
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1.3 AVGRÄNSNING 

Den här rapporten är avgränsad till att undersöka hur planen ser ut för Landstinget i Värmland 
för att säkra kompentens och kunskap när medarbetare slutar. Någon djupare undersökning 
huruvida planen följs eller om den fungerar i praktiken har inte gjorts.  
 
1.4 METOD 

Material till rapporten har samlats in på flera sätt. Dels genom att söka information på internet 
för att förklara begreppet ”tyst kunskap”, dels genom mejlkontakt med HR-avdelningen på 
Landstinget i Värmland och samtal med Marielle Jalal, verksamhetschef för 
vårdadministrativa enheten område slutenvård.  
 
 
2 GENOMFÖRANDE 

För att få fram den information som behövts togs först kontakt med Marielle Jalal på 
Landstinget i Värmland som i sin tur hänvisade till Eva Lindqvist Österberg, 
kompetensstrateg på landstingets HR-avdelning. Efter mejlkontakt med Eva där hon berättade 
vad hon kunde hjälpa till med togs åter kontakt med Marielle för att få kompletterande 
information och detta skedde genom att vi träffades för ett samtal.  
 
För att förklara begreppet tyst kunskap gjordes sökningar på Google med sökorden ”tyst 
kunskap” och ”vad betyder tyst kunskap”.  
 
 
3 RESULTAT 

3.1 TYST KUNSKAP 

Nationalencyklopedin beskriver tyst kunskap som ett uttryck, ursprungligen använt av 
Michael Polyani, för att beteckna sinnesintryck, uppfattningar, sociala regler och värderingar 
som tas för givna i mänskligt handlande [3]. Det handlar helt enkelt om sådant vi vet och kan 
utan att riktigt kunna förklara hur vi vet det och som är svårt att lära ut, det kommer med 
erfarenhet.  
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Ett sätt att lära sig tyst kunskap kan beskrivas som relationen mellan en mästare och en 
lärling. Med andra ord, den som ska lära sig ett yrke går bredvid och lär sig i de situationer 
där yrket utövas, vilket då blir en slags härmning eller imitation av handlingar. Mästaren 
berättar då vad som ska göras och varför, och lärlingen utför uppgiften. Lärande på detta sätt 
blir dock ofta situations- och personbundet, en mästares expertkunnande kan skilja sig från en 
annans, och det kan också hindra införandet av nya dimensioner av yrkeskunnandet [4].  
 

3.2 INFORMATION FRÅN LANDSTINGETS HR-AVDELNING 

I tabellen nedan redovisas åldersfördelningen bland vårdadministratörerna inom Landstinget i 
Värmland. 100 personer, vilket motsvarar cirka 21 procent, är 60 år eller äldre och beräknas 
gå i pension inom fem år [Bilaga A]. 
 

Ålder Antal personer Procent 
20 – 24   3 0,6 
25 – 29  15 3,2 
30 – 34  34 7,3 
35 – 39  39 8,4 
40 – 44  52 11,2 
45 – 49  57 12,3 
50 – 54  79 17 
55 – 59  83 18 
60 – 64 81 17,5 
65 – 69  18 3,8 
70+ 1 0,2 
Totalt 462  

 
 
I sitt arbete med att säkra och behålla kompetens använder Landstinget i Värmland en modell 
[Bilaga B] som innehåller kompetensanalyser, där man undersöker vilken kompetens man har 
och vad man behöver, en kompetensplanering som innehåller kort- och långsiktiga 
kompetensmål. Genomförande består av något som kallas ARUBA-modellen, denna förklaras 
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närmare lite längre fram i rapporten, och slutligen uppföljning där man följer upp arbetet samt 
påbörjar och genomför förbättringar. 
 
I den första delen kompetensanalys och kompetensplanering använder sig Landstinget i 
Värmland av ett arbetsmaterial från ABC Karriär & Kompetens AB [Bilaga C] som innehåller 
en introduktionsanalys och en avslutningsanalys. Introduktionsanalysens syfte är att den nya 
medarbetaren så snabbt som möjligt ska få goda förutsättningar att göra ett så bra jobb som 
möjligt. Man vill också kunna ta tillvara på den nyanställdes kompetens och kunnande.  
 
Introduktionsanalysen är uppdelad i två delar. Den första är ett samtal mellan chefen på 
arbetsplatsen och den nyanställa när hen börjar och andra delen är ett nytt samtal efter en till 
två månader. Då har den nyanställde hunnit bilda sig en uppfattning av sitt arbetsinnehåll och 
vilken kompetens som krävs. Med hjälp av denna kunskap kan medarbetaren och chefen då 
göra en kompetensutvecklingsplan.  
 
Mallen för detta ser ut så här och man fyller sedan på med det som anses relevant för 
respektive arbetsplats.  
 
Vad utveckla?  
Vilken kompetens? 

Hur utveckla? När? Med 
vem/vilka? 

Uppföljning 

     
     

 
Avslutningsanalysen syftar till att ta reda på vilka kompetenser en medarbetare som ska sluta 
har och som måste föras vidare till annan personal. Den som ska sluta ska då fundera på vilka 
uppgifter hen har som behöver tas över av någon annan och vilka kompetenser som behövs. 
Den bild man som medarbetare har av sitt arbete kan vara ett viktigt komplement till 
exempelvis en dokumenterad arbetsbeskrivning. Man frågar även medarbetarens kollegor om 
deras bild för att få en så fullständig bild som möjligt. Detta ska göras utan den avgående 
kollegan på plats för att undvika att hen kanske blir sårad om någon av hens uppgifter inte 
längre anses relevanta.  
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Ett exempel på en kompetensväxlingsplan kan se ut på följande sätt:  
 
Vilken kompetens? Hur överföra/växla? Till vem/vilka? När? 
Väntelistor/Kallning 
av patienter 

Minikurs och 
upprättande av 
skriftlig rutin. 

Anna och Karin Vecka 20 

Hantera uteblivna 
patienter 

Genomgång ang. 
detta och skapa egen 
rutin 

Tina Vecka 28 

 
Efter att de här analyserna är gjorda kommer man till genomförande och den tidigare nämnda 
ARUBA-modellen, där ARUBA står för: 
 

• Attrahera – man ska vårda och stärka landstingets varumärke och skapa meningsfulla, 
intressanta arbeten med tilltalande anställningserbjudanden. 

• Rekrytera – detta handlar om att göra en professionell rekryteringsprocess där alla blir 
behandlade lika och möts med respekt. Målet är att de som inte får ett jobberbjudande 
återkommer när det är dags att rekrytera på nytt och pratar positivt om 
rekryteringsprocessen. 

• Utveckla och Behålla – man ska ta hand om de medarbetare och den kompetens som 
finns inom landstinget. Det kan till exempel handla om att visa på vilka karriärvägar 
som finns eller att flytta en kompetens som inte tas till vara på bästa sätt och som kan 
behövas på en annan plats i organisationen.  

• Avveckla/avsluta – det ska finnas en bra planering och förberedelse inför att 
medarbetare av olika anledningar väljer att lämna organisationen. Bra 
avslutningssamtal ska genomföras och resultaten tas tillvara på. Dessa samtal kan ofta 
ge förslag på förbättringar i verksamheten och ger ökad kunskap om hur bra avslut ska 
genomföras.  

 
Idag används delar av detta material av landstinget men inget formellt beslut är taget 
angående att använda sig av det fullt ut. Man hoppas dock få detta klart innan hösten [2]. 
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3.3 SAMTAL MED MARIELLE JALAL 

Marielle Jalal är verksamhetschef för vårdadministrativa enheten område slutenvård, 
Landstinget i Värmland. Hon berättar att under de kommande fem åren räknar man med att 
cirka 100 personer kommer att gå i pension och utöver detta tillkommer att medarbetare 
försvinner av andra anledningar, som till exempel flytt eller långtidssjukskrivning. Detta gör 
att behovet av nya vårdadministratörer troligen kommer vara fortsatt stort i Värmland i minst 
fyra till fem år till [5]. Jalal berättar också att man i år har sett att färre av de som går 
vårdadministratörsutbildningen i Kristinehamn har sökt sommarjobb i Karlstad jämfört med 
tidigare år och i stället verkar vända sig mer mot Örebro län. Beroende på hur detta utvecklar 
sig när det sedan är dags att söka jobb efter att utbildningen är avslutad kanske det kan bli 
ännu längre.  
 
Trots att stora pensionsavgångar väntar är det inte där det största problemet finns enligt Jalal. 
Att en medarbetare ska gå i pension är något man vet om flera månader i förväg och det finns 
då gott om tid att planera för detta och lära upp någon annan. Problemet ligger i det 
oplanerade som till exempel att någon blir plötsligt sjuk och kanske inte kommer tillbaka till 
jobbet på väldigt lång tid, kanske inte alls. Har man då inte redan sett till att fler medarbetare 
kan utföra samma arbetsuppgifter, eller att det finns tydliga skriftliga instruktioner att följa 
kan detta få svåra konsekvenser och i värsta fall hota patientsäkerheten.  
 
Jalal berättar att det man jobbar med i landstinget är att se till att alla arbetsuppgifter kan 
utföras av minst två personer på varje arbetsplats, gärna fler. Detta för att minska risken att 
viktiga saker glöms bort eller hamnar mellan stolarna när någon slutar eller blir sjuk. Det ska 
finnas skriftliga rutiner för allting, dessa ska också gå att hitta i datasystemet VIDA och de 
ska vara lätta att förstå även för de medarbetare som inte är så insatta i uppgiften sedan 
tidigare. Det är viktigt att en ny rutin upprättas så fort man upptäcker att det saknas.  
 
Vårdadministratörsyrket är ett föränderligt yrke och det sker ofta uppdateringar och 
uppgraderingar av datasystem som kan innebära förändringar av arbetssätt. Det är därför 
oerhört viktigt att även befintliga rutiner ses över och i förekommande fall skrivs så att de 
alltid är korrekta och innehåller relevant information.  
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4 DISKUSSION 

Frågan den här rapporten ville få svar på var huruvida Landstinget i Värmland har någon plan 
för att behålla kunskap på en arbetsplats när någon med mycket erfarenhet slutar och hur 
denna plan ser ut. Det korta svaret är ja, det finns en plan och man har ett material man arbetar 
utifrån för att säkra kompetens och lära upp nya medarbetare. Man har ett 
kompetensplaneringsarbete och en plan för hur man vill utforma det men inget beslut är ännu 
taget om att arbeta efter denna modell. För att behålla kompetens när någon ska sluta är det 
väldigt viktigt att börja i tid med att identifiera vilken kompetens det handlar om och hur 
överlämningen av ansvarsområdet till någon ny ska gå så smidigt som möjligt. Man kan se i 
den här rapporten att Landstinget i Värmland har läget under kontroll vad gäller detta. Det är 
heller inte ovanligt att man som nyanställd antingen haft sin LIA1 eller sommarjobbat på det 
aktuella stället och man har därmed ofta lite inblick i verksamheten från start. Det är också 
tydligt att inte just pensionsavgångar är det största problemet utan att det handlar om att säkra 
kompetens i varje arbetsgrupp inför mer oväntade personalbortfall som till exempel 
långtidssjukskrivning.  
 
Med tanke på att Vision beräknar att antalet nyutexaminerade vårdadministratörer inte 
kommer att vara tillräckligt för att täcka ett framtida rekryteringsbehov är det rimligt att anta 
att detta även gäller i Värmland. Här finns två utbildningar som teoretiskt sett tillsammans 
skulle kunna bidra med 40 nya vårdadministratörer per år, vilket kanske inte täcker hela 
behovet men ändå borde vara en god bit på väg. Men vad händer då om det visar sig att 
studerande i Kristinehamn framöver faktiskt skulle välja att i större utsträckning arbeta i 
Örebro län? Hur skulle detta påverka situationen i Landstinget i Värmland? Detta kan man 
såklart bara spekulera i då man endast sett en tendens när det gäller sommarjobb just i år och 
det är svårt att dra några egentliga slutsatser kring detta redan nu.  
 
ARUBA-modellen verkar också vara ett bra hjälpmedel där varje punkt har ett tydligt syfte 
som visar vad man strävar efter. Kanske kan den utvecklas och anpassas än mer för att passa 
varje specifik arbetsplats bättre om man nu skulle bestämma sig för att det är den modellen 
man ska använda sig av i framtiden.  
 

                                            
1 Lärande i arbete. Den praktik som ingår i vårdadministratörsutbildningen. 
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Vad gäller skriftliga rutiner har man kommit långt med att få in så mycket som möjligt i 
VIDA. Som alltid när det finns väldigt mycket information på ett ställe kan det vara svårt att 
hitta det man letar efter och är man inte väldigt specifik i sin sökning är det lätt att få alldeles 
för många träffar.  
 
 
5 SLUTSATSER 

Undersökningarna som gjorts visar att det finns en plan för hur man ska hantera 
kompetensöverföring och vidarebefordrandet av kunskap när någon på arbetsplatsen slutar. 
Det finns dock ingen helt fastställd modell att arbeta efter och det är ett arbete under 
utveckling. 
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Bilaga C.  
 
Guide till arbetsmaterial för att överföra rätt kompetens, ABC Karriär&Kompetens AB.  
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