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SAMMANFATTNING 

 

Rapporten syftar till att ta reda på förekomst och intresse av arbetsuppgifter inom 

standardiserade vårdförlopp (SVF) för vårdadministratörer. Vidare redovisas hur det kan se ut 

för den som är SVF-koordinator. 

 

Utifrån enkätresultatet kan man se att många vårdadministratörer redan har ett antal uppgifter 

inom SVF. Vidare finns det intresse av sådana uppgifter hos flera som i nuläget inte har det. 

Vårdadministratörer som arbetar som SVF-koordinatorer har fått positiv återkoppling från 

personal ur den yrkesgrupp som tidigare ansvarade för respektive uppgift. 
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1 INLEDNING 

Standardiserade vårdförlopp (SVF) för cancersjukdomar betyder att alla patienter under 

utredning ska bemötas likvärdigt. Målet är att undersökningarna ska göras i samma ordning 

och gå så fort som möjligt oavsett vem patienten är eller var hen bor. Det ska finnas tider för 

relevanta undersökningar. Det finns ett standardiserat vårdförlopp för varje cancersjukdom 

och olika vårdförlopp har olika tidsramar att hålla sig inom [1]. 

Uppdragsgivare för denna rapport är Karlstads Teknikcenter där yrkeshögskoleutbildningen 

till vårdadministratör ges och som avslutas med kursen examensarbete. Kursen är på 25 YH-

poäng och motsvarar fem veckors heltidsstudier. Ämnet för rapporten ska ha koppling till 

vårdadministratörsyrket. 

Rapporten ger en beskrivning av hur involverade vårdadministratörer är i administrationen av 

standardiserade vårdförlopp, hur intresset ser ut för dem som för närvarande inte har 

arbetsuppgifter inom SVF samt en beskrivning av vad man kan ha för arbetsuppgifter som 

SVF-koordinator. 

 

1.1 BAKGRUND 

I november 2017 fanns en artikel i tidningen Vision [2] om två vårdadministratörer i Blekinge 

som hade rollen som SVF-koordinatorer, ett ansvar som ofta ligger hos en 

kontaktsjuksköterska. Kontakt togs med dem för att få mer information om hur deras arbete 

ser ut. Det väckte intresset att undersöka hur det ser ut inom Landstinget i Värmland. Om den 

medicinskt utbildade personalen kan avlastas skulle det frigöra tid samtidigt som det är 

vårdadministratörerna som har den administrativa utbildningen. 

 

1.2 SYFTE OCH MÅLSÄTTNING 

Syftet med rapporten är att få en uppfattning om hur det ser ut för vårdadministratörer 

avseende arbetsuppgifter inom standardiserade vårdförlopp samt intresse för desamma. 

Målsättningen är att få en bild av hur intresset ser ut hos dem som inte för närvarande har 

arbetsuppgifter inom standardiserade vårdförlopp. 
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1.3 AVGRÄNSNING 

Beslut togs om att utesluta en av enkätfrågorna (se bilaga 1) då den inte var optimalt ställd 

och svaren saknar därför relevans för arbetet. Svaren från en av deltagarna har även de 

uteslutits på grund av att personen inte tillhörde målgruppen.  

  

1.4 METOD 

För att få fram underlag för rapporten togs kontakt med SVF-koordinator i Blekinge. Därtill 

genomfördes en enkätundersökning samt intervju. Enkäten gjordes med hjälp av 

Surveymonkey och bestod av fem frågor. Länk till den skickades till Marielle Jalal, 

verksamhetschef för vårdadministrativa enheten område slutenvård inom Landstinget i 

Värmland. Därefter vidarebefordrades den till berörda avdelningschefer som i sin tur skickade 

den till aktuella vårdadministratörer. På detta sätt kunde cheferna godkänna 

vårdadministratörernas deltagande i enkäten.  

 

 

2 GENOMFÖRANDE 

Inledningsvis togs kontakt med en medicinsk sekreterare i Blekinge som har rollen som SVF-

koordinator. Därefter kontaktades Petra Jonaeus som tidigare var ansvarig för Cosmic i 

arbetet med SVF. Jonaeus gav information om vilka arbetsplatser som har SVF-

vårdåtaganden. Hon hänvisade också till en vårdadministratör som i sin tjänst är SVF-

koordinator på 50 procent och en kort intervju med denna genomfördes. Detta för att få en 

bild av hur det kan se ut för den som har dessa uppgifter i sitt uppdrag. Därtill skickades en 

enkätundersökning ut till alla vårdadministratörer inom slutenvården som har SVF-

vårdåtaganden på sin arbetsplats. Enkäten bestod av en kort introduktion följt av fem frågor, 

bland annat om de har arbetsuppgifter inom standardiserade vårdförlopp utöver det som ingår 

vid journalskrivning och i så fall vilka samt om de i annat fall skulle vara intresserade av 

sådana.  
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3 RESULTAT  

Rapporten syftar till att ge en uppfattning om i vilken utsträckning vårdadministratörer har 

arbetsuppgifter inom standardiserade vårdförlopp samt hur intresset ser ut hos dem som i 

nuläget inte har sådana uppgifter. Nedan följer en redogörelse för resultaten av de olika 

delarna; samtal med SVF-koordinator på Centralsjukhuset i Karlstad, enkätundersökning samt 

kontakt med SVF-koordinator i Blekinge. 

 

3.1 SAMTAL MED VÅRDADMINISTRATÖR/SVF-KOORDINATOR 

Angelica Stålbrand är vårdadministratör på urologen på Centralsjukhuset i Karlstad och i 

hennes uppdrag ingår det sedan hösten 2017 att vara SVF-koordinator på 50 procent [3]. Detta 

efter att hon fick förfrågan från urologens chef. På urologen finns även en undersköterska med 

koordinatorfunktion på heltid. Till Stålbrands arbetsuppgifter hör att granska rapporter i 

datalagret via landstingets intranät. Detta för att se till att ledtiderna stämmer så att rätt 

uppgifter skickas in till SKL (Sveriges Kommuner och Landsting). Det kan till exempel 

handla om att det rent datummässigt ser ut som om det borde ha startats en behandling. Ibland 

kan det räcka med att titta på en journalanteckning för att se vad som inte stämmer, 

exempelvis att det inte har fyllts i att förloppet har avslutats. Rapportgranskningen utförs cirka 

en gång i veckan. En annan uppgift är att sortera inkommande remisser efter remissmall. Om 

kriterierna är uppfyllda accepteras remissen. Vid tveksamheter tillfrågas en läkare. Patienten 

bokas in och relevanta undersökningar beställs, det vill säga cystoskopi och datortomografi av 

njurar samt eventuella blodprover. Därefter kallas patienten, helst inom sju dagar. Detta gäller 

urinblåsecancer, olika förlopp har olika hålltider. Att kalla patienter är det som tar mest tid 

och är något som görs dagligen.  

 

Ytterligare en uppgift är att anmäla så att patienten tas upp på multidisciplinär konferens, 

vilket innebär att olika professioner diskuterar undersökningsresultat och olika behandlingar. 

På urologen rör det sig om urolog, onkolog och patolog medan det inom andra områden även 

kan vara relevant med en radiolog. Detta är huvudsakligen den andra koordinatorns uppgift, 

men om det specifikt kommer upp i diktat som Stålbrand skriver sköter hon det. Tidigare 

skötte kollegan alla bokningar och Stålbrand har fått positiv återkoppling på denna förändring. 
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3.2 KONTAKT MED SVF-KOORDINATOR I BLEKINGE 

Monica Wahlström och hennes kollega delar rollen som SVF-koordinator [4]. De jobbar 

varannan vecka som SVF-koordinator och varannan vecka som teamsekreterare på urologen. 

Från början ansvarade de för två vårdförlopp och nu för ytterligare två. De har då hand om 

bokningarna för de diagnoserna. Diagnoserna valdes för att kontaktsjuksköterskorna som 

ansvarade för dem var i störst behov av avlastning. Det är även de diagnoserna som har störst 

volymer med inkommande remisser till kirurgkliniken. Wahlström berättar att de även 

ansvarar för kodning och rapportering till nationellt register av 16 kirurgiska diagnoser.  

 

Arbetet är oerhört intressant och spännande. Wahlström känner tacksamhet över att de har fått 

vara med och starta upp något nytt tillsammans och hitta bästa möjliga sätt att jobba på. 

Bokningarna sköttes tidigare av sjuksköterskor, men då de har mycket att göra bland annat i 

form av egna mottagningar och telefontider kunde det inte ske lika snabbt som nu. Att SVF-

koordinatorerna nu har denna uppgift har lett till att sköterskorna känner sig väldigt avlastade 

då detta var ett stressmoment. Innan fick de ägna tid efter mottagningar åt att leta efter snabba 

tider. Nu har de i mycket större utsträckning tid för rent patientarbete. 

 

Wahlström berättar att de är medvetna om att det saknas medicinska sekreterare men att man 

ändå måste börja någonstans. Ett flertal andra kliniker har visat intresse för deras arbete på 

kirurgkliniken och vill att de ska presentera hur de arbetar med SVF. Wahlström säger att de 

verkligen ser att SVF-koordinatorsadministration kan och ska göras av medicinsk sekreterare. 

Hon bifogade den nationella funktionsbeskrivningen för koordinator inom standardiserade 

vårdförlopp. Den visar att många av uppgifterna kan skötas av administrativ personal. 

Uppgifter som ingår i koordinatorns uppdrag är att:  

 

• Vara första kontakt för remittent 

• Boka undersökningar som finns angivna i de standardiserade vårdförloppen 

• Säkra att vårdförloppen följs och att beställda undersökningar genomförs utan onödig 

väntan 

• Vid avvikelser informera och involvera verksamhetsansvarig eller motsvarande 

• Återkoppla till inremitterande som har skickat inkompletta remisser 
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• Ta emot märkta remisser och märka remisser som uppfyller kriterierna för 

standardiserade vårdförlopp, vilket kan kräva granskning av läkare 

• Säkra att patienten får strukturerad och individanpassad information om sina 

undersökningstider och det aktuella utredningsförloppet 

• Understödja säkra övergångar i vårdkedjan, till andra vårdgivare och över 

landstingsgränser 

• Direktnummer till koordinatorsfunktionen ska finnas tillgängligt, under vardagar, året 

runt, för remittent, patient och närstående [5] 

 

3.3 RESULTAT AV ENKÄTEN 

Det kom in 35 svar på enkäten, men då svaren från en deltagare har uteslutits redovisas bara 

34. Som nämnt under rubriken avgränsningar var en fråga felställd och därför redovisas 

resultatet från övriga fyra frågor. Nedan följer en sammanställning av frågorna och svaren.  

 

1. På vilken ort jobbar du? 

Arvika  3 

Karlstad  31  

 

2. Inom vilken specialitet arbetar du? 

Hudsjukvården 4 

Kirurgi  3 

Kvinnosjukvården 6 

Lungmedicin  2 

Neurologi  2 

Onkologi  5 

Ortopedi  4 

Urologi  1 

Medicin  5 

Opererande  2 
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3. Har du arbetsuppgifter inom SVF utöver det som ingår vid journalskrivning? 

Ja  18 

Nej  16 

 

Om ja, vilka?  

En sammanställning har gjorts av de kommentarer som utgör svaren på denna följdfråga. En 

majoritet granskar uppgifter som plockas upp av datalagret och som sedan skickas till SKL. 

Man kontrollerar alltså att ledtiderna stämmer och rättar till fel när sådana finns. Majoriteten 

nämner också att de informerar och hjälper vårdadministratörskollegor och andra 

yrkesgrupper i ärenden som gäller SVF. Två personer har rollen som SVF-koordinator. De har 

uppgifter som rapportgranskning och att vara mellanhand mellan remisskansliet och 

kontaktsjuksköterskorna på mottagningen. Vidare hjälper de sina kollegor vid frågor om start 

och avslut av SVF. Kontakt kan behöva tas med koordinatorer på andra sjukhus om uppgifter 

som ska överensstämma. Vid felaktigheter korrigeras de. 

 

Ett flertal personer sitter med i SVF-processgrupper. Det finns en sådan för varje förlopp och 

består av en förbättringsledare samt representanter från verksamheten. Förbättringsledaren 

håller ihop gruppen och håller i möten. Det är också förbättringsledaren som kontrollerar att 

förloppet sköts som det ska. Andra uppgifter som förekommer är märkning av remisser och 

journalskrivning på plats vid multidisciplinär konferens, MDK, och att ansvara för SVF-

funktionsbrevlåda (inkorg). Några kallar patienter och beställer undersökningar inför 

utredning. Övriga uppgifter är att ansvara för att SVF initieras och är gjort inför MDK samt 

att boka in patienter för det. Någon deltar på möten med utvecklingsledare och läkare. 

Ytterligare någon har deltagit vid utformning av ny rutin för MDK för ett visst SVF-

vårdåtagande. Slutligen är det flera som utbildar vårdpersonal om korrekt dokumentation och 

en har hand om statistik. 

 

Om inte, har du intresse för att ta på dig det om utrymme fanns? 

Ja  15  

Nej  13 
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4 DISKUSSION 

När enkäten skickas ut via någon annan är det svårt att veta hur många som har fått den. Det 

kan påverka hur man förhåller sig till antalet svar. Enkätresultatet visar ändå tydligt att 

arbetsuppgifter inom administrationen av SVF är relativt vanligt, mer vanligt än förväntat, 

vilket ses som positivt. Det är också positivt att det hos flera av dem som idag inte har 

uppgifter inom SVF finns intresse av det. Det är en önskvärd utveckling med ökad kunskap då 

det inte blir lika sårbart vid frånvaro av personal. Att en del svarat att de inte är intresserade är 

inte uppseendeväckande, men det kan tyckas önskvärt att personalen har en vilja att lära sig 

och ta sig an nya arbetsuppgifter. Det blev tydligt hur viktigt det är med formuleringen av 

frågor. Frågorna om specialitet och ort fanns med för att se om det gick att dra några särskilda 

slutsatser utifrån de svaren i kombination med svaren på övriga frågor. Så var inte fallet. 

Dessutom var det inte alla som specificerade utan sju personer svarade antingen medicin eller 

opererande. Det var inte tänkta alternativ, samtidigt är det förståeligt om en del inte ville svara 

då det inte blir helt anonymt.  

 

Frågan om vilka SVF-vårdåtaganden som finns på arbetsplatsen var med för att se om den 

kunskapen finns. Det är dock omöjligt att veta om någon läst innantill (vissa arbetsplatser har 

ett stort antal sådana vårdåtaganden) och rapporten behandlar inte denna kunskap. Detta 

sammantaget gör att dessa svar är irrelevanta. I frågan om intresse lades till ”om utrymme 

fanns” för att inte riskera ett nej eftersom det på många platser är hög arbetsbelastning. 

Antalet svar på denna fråga är intressant. De 16 som inte hade uppgifter är de som borde ha 

svarat, men denna fråga fick ändå 28 svar. Det hade varit bra om den frågan ställdes till bara 

dem som svarat nej på frågan innan, men överhoppslogiken finns bara i betalversionen av 

Surveymonkey. Det får väl tolkas som positivt att 15 personer har svarat ja samtidigt som 

man får hoppas att de som svarat nej inte gjort det för att de är missnöjda med uppgifter de 

redan har. Det är synd att det inte gick att få en tydligare bild av intresset.  

 

Utifrån kontakten med Stålbrand och Wahlström är det tydligt att de ser positivt på sina roller 

som SVF-koordinatorer. Med tanke på deras trivsel och den positiva återkopplingen från 

arbetskamrater i kombination med att så många uppgifter på funktionsbeskrivningen är rent 

administrativa verkar det logiskt att dessa uppgifter i så stor utsträckning som möjligt ska 

utföras av yrkesgruppen vårdadministratör. Därtill är det den kategori som har utbildning 
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inom administration och intresse finns bland de vårdadministratörer som i dagsläget inte har 

sådana uppgifter. Visserligen är det på många platser hög belastning, men liksom Wahlström 

menade kan det ändå vara rimligt att börja om ändå bara i liten utsträckning. Om man gör det 

avlastas den medicinskt utbildade personalen och får mer tid till patientarbete. 

 

Förslag på fortsatt arbete kan vara att undersöka om kontaktsjuksköterskor eller annan 

medicinskt utbildad personal är intresserade av att avlastas genom att vårdadministratörer tar 

över ansvaret för vissa uppgifter. 

 

    

5 SLUTSATSER 

Arbetsuppgifterna inom SVF är många och varierande. Många vårdadministratörer har för 

närvarande arbetsuppgifter inom området även om mängden uppgifter skiftar. Det finns 

intresse för mer administrativa uppgifter, dock är det svårt att bedöma hur stort på grund av 

det oväntat stora antalet svar på den enkätfrågan. Det finns goda möjligheter att se till att 

personalens utbildning används på bästa sätt, åtminstone vid full bemanning. Detta gäller 

både den administrativt och den medicinskt utbildade personalen.  
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BILAGOR 

Bilaga A. Vårdadministratörens roll inom standardiserade vårdförlopp  

 

Jag heter Lina Norsell och jag studerar till vårdadministratör i Karlstad. Mitt examensarbete 

handlar om vårdadministratörens roll inom standardiserade vårdförlopp (SVF). Det kan vara 

allt från att komma i kontakt med det endast vid journalskrivning till att ha rollen som SVF-

koordinator. Koordinatorerna kan ha som uppgift att bland annat ta emot SVF-remisser och 

boka undersökningar. En vinst med att vårdadministratörerna har uppgifter inom detta är att 

medicinskt utbildad personal avlastas. Jag vill med hjälp av denna enkät få en bild av vad 

vårdadministratörerna i Landstinget i Värmland har för arbetsuppgifter inom SVF och hur 

intresset för desamma ser ut. 

 

Vilken ort arbetar du på? 

o Arvika 

o Torsby 

 

Inom vilken specialitet arbetar du? 

 

För att hålla ihop ett standardiserat vårdförlopp krävs ett SVF-vårdåtagande. Vilka SVF-

vårdåtaganden finns i er verksamhet? (Utesluten i rapporten) 

 

Har du arbetsuppgifter inom SVF utöver det som ingår vid journalskrivning? 

 

o Ja 

o Nej 

 

Om ja, vilka? 

 

Om inte, har du intresse av att ta på dig uppgifter om utrymme fanns? 

o Ja 

o Nej 


