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SAMMANFATTNING 

 

Kan sjukvårdspersonal använda vårdadministratörernas specialkompetens i större utsträckning 

än det görs idag? Är det önskvärt? Om ja, varför? 

 

Detta är frågorna som tas upp i denna rapport och resultatet visar att ja, det finns många 

administrativa uppgifter som idag utförs av läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, kuratorer 

et cetera som skulle kunna utföras av professionella vårdadministratörer. Resultatet visar även 

att det finns ett stort behov av att aktivt driva ett förändringsarbete med fokus på en 

effektivare vårdadministration då det skulle medföra en ökad produktivitet av högre kvalitet, 

en ökad lönsamhet och en bättre arbetsmiljö. 
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1 INLEDNING 

Vårdadministratörsutbildningen är en tvåårig yrkeshögskoleutbildning som avslutas med ett 

examensarbete. Examensarbetet utförs på uppdrag av yrkeshögskolan. Temat ska ha en 

anknytning till något som är relevant för utbildningen eller yrket och det ska vara ett tema 

som det kan forskas på. Studenten väljer temat fritt, antingen ett eget förslag eller ett av de 

förslag som ledningsgruppen föreslår. 

 

När kraven på sjukvården ökar snabbare än resurserna gör pratas mycket om olika 

förbättringsmodeller, som till exempel BEON (bästa effektiva omhändertagandenivå), RAK 

(rätt använd kompetens) och LEAN. En målbild som nämns återkommande är att man måste 

bli bättre på att ta vara på personalens kompetens, att varje profession ska utföra de uppgifter 

de har utbildat sig till, det gäller även administrativa arbetsuppgifter. Temat arbetsväxling 

med fokus på administrativa processer är högaktuellt och ett område som lämpar sig för 

analyser och problemlösning. 

 

 

1.1 BAKGRUND 

Att vårdköerna ökar och tillgängligheten blir sämre förklaras ofta med resursbrist, framför allt 

så saknas personal. I media syns ofta rubriker och debattartiklar som handlar om stängda 

vårdplatser, läkarbrist och brist på sjuksköterskor. Personalen som finns gör så gott de kan 

med de resurser som finns tillgängliga. Oavsett vilken LIA-plats man är på under sin 

utbildning, inom primärvården eller slutenvården, en ofta återkommande kritikpunkt är att just 

administrativa uppgifter tar för mycket tid. Tid som personalen hellre skulle lägga på det de 

har utbildat sig till: träffa och behandla patienter. Med tanke på att det finns en hel yrkesgrupp 

med utbildning inom administration och dokumentation torde detta i många fall vara ett 
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lösbart problem och en lösning skulle gynna personalen, både den administrativa personalen 

och de andra yrkesgrupperna, patienterna och deras anhöriga, samt verksamheten i stort.  

 

1.1.1 Vårdadministratörsutbildningen, kursplan 

För att förstå vilken grundläggande kompetens vårdadministratörerna bidrar med följer här en 

översikt över kurserna som ingår i den tvååriga yrkeshögskoleutbildningen till 

vårdadministratör på Karlstads yrkeshögskola [1]. 

 

Kurs Poäng 

Anatomi, fysiologi och sjukdomslära 30 

Arbetspsykologi, etik och respektfulla möten 20 

Diagnosklassificering 25 

Ekonomi och statistik 15 

Examensarbete och utredningsmetodik 25 

IT, IT-säkerhet och E-hälsa 30 

Kommunikation och informationsutformning 30 

Kvalitetsutveckling och internationalisering 15 

Lärande i arbete LIA - termin 1 20 

Lärande i arbete LIA - termin 2 25 

Lärande i arbete LIA - termin 3 25 

Lärande i arbete LIA - termin 4 30 

Medicinsk engelska 15 

Medicinsk terminologi - medicinska språket 25 

Patientrelaterad administration och dokumentation 70 

Totalt 400 Yh-poäng, det vill säga 80 veckor.  
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1.1.2 Arbetsväxling 

Arbetsväxling, även arbetsrotation, innebär att olika arbetsuppgifter omfördelas till olika 

yrkesgrupper. Synonymer är även kompetensväxling, jobbrotation eller uppgiftsväxling. 

Enligt Socialstyrelsen får arbetsuppgifter som inte omfattas av särskilda regler fördelas fritt så 

länge de utförs i enlighet med kraven i Hälso- och sjukvårdslagen. Det är upp till respektive 

verksamhetschef eller arbetsledande chef att bedöma och säkerställa att personalen har rätt 

kompetens [2]. 

 

1.2 SYFTE OCH MÅLSÄTTNING 

Syftet och målsättningen med denna rapport är att visa på att kravet på dokumentation och 

administration upplevs som en belastning för icke-administrativ personal som bland annat 

läkare, sjuksköterskor och kuratorer och vilka konsekvenser det får för vårdadministratörernas 

yrkesgrupp, för patienterna och för verksamheten. 

 

1.2.1 Frågeställningar 

• Vilka yrkesgrupper skulle kunna profitera ytterligare från vårdadministratörernas 

specialkompetens? 

• Vilka konsekvenser får det när personal som inte har vårdadministratörernas 

kompetens utför uppgifter som kräver fördjupad kunskap inom administration och 

dokumentation?  
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1.3 AVGRÄNSNING 

Intervjuerna begränsades till personal på Centralsjukhuset Karlstad (CSK) för att få en 

jämförbar bild. Andra sjukhus och vårdcentraler har andra förutsättningar och andra 

arbetssätt, det hade gjort det svårt med en tydlig helhetsbild. 

 

1.4 METOD 

Detta är en kvalitativ studie och materialet som ligger till grund för den har tagits fram genom 

intervjuer. Intervjufrågorna sammanställdes i tre olika intervjuguider, riktade mot 

målgrupperna sjukvårdspersonal, vårdadministratörer och ledningspersonal [Bilaga A-C]. 

 

 

2 GENOMFÖRANDE 

När ämnet var valt var nästa steg att formulera en specifik och tydlig frågeställning att hänga 

upp arbetet på och att ta fram en tidslinje. Med frågeställningarna i fokus formulerades 

intervjufrågor. Frågorna sammanställdes till tre olika intervjuguider [Bilaga A-C], beroende 

på vilken yrkesgrupp som skulle svara på dem. 

 

Respektive intervju inleddes med en kort presentation av examensarbetets tema och syftet 

med frågorna och sedan följde den första delen som bestod av några allmänna uppgifter om 

respondenten, som yrkesgrupp, arbetsplats och verksamhetsområde. Den andra delen 

handlade specifikt om de administrativa arbetsuppgifter som utförs på respektive arbetsplats 

och till sist kom frågor om arbetsväxling och huruvida det finns ett behov och möjligheter att 

föra över administrativa uppgifter från vårdpersonal till vårdadministratörer. 
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Verksamhetschefen på neurologi- och rehabiliteringskliniken på CSK kontaktades och gick 

med på att förmedla kontakt till personal som var intresserade av att svara på frågorna. 

Intervju på plats, telefonintervju eller att mejla intervjufrågorna erbjöds. Därutöver 

tillfrågades personal på barn- och ungdomshabiliteringen (BUH) via direktkontakt. 

 

 

3 RESULTAT 

3.1 VÅRDPERSONAL OM VÅRDADMINISTRATION 

Frågorna besvarades av två sjuksköterskor och en kurator från neurologi- och 

rehabiliteringskliniken respektive BUH. Angående vilka administrativa uppgifter de utför som 

del av sina arbetsuppgifter nämnde sjuksköterskorna framför allt att dokumentera 

patientkontakter och kodning, kuratorn nämnde omfattande journaldokumentation, att föra in 

data i kvalitetsregister och mötesdokumentation. Sjuksköterskorna fick en del administrativ 

kunskap under utbildningen, diagnoskodning ingick dock inte. Som socionom får man ingen 

utbildning i journaldokumentation. De uppgifter man utför idag har man en gång lärt sig på 

arbetsplatsen. På frågan om och hur de följer utvecklingen gällande till exempel ändrade 

kodningsdirektiv och uppdaterade språkdirektiv svarar man att det gör man inte. Förklaringar 

till detta är tidsbrist och att man vet inte var man får den informationen. 

 

På frågan vad deras tankar är kring de administrativa uppgifterna svarar man enhälligt att man 

anser att de utgör en alldeles för stor del av deras arbetsuppgifter och att man i en del fall inte 

har rätt förutsättningar för att utföra dem på ett bra sätt. Det är påfrestande och man känner sig 

otillräcklig. Man skulle gladeligen överlåta dem till professionella vårdadministratörer då man 

uppskattar att det skulle säkerställa att uppgifterna utförs med hög kvalitet och det skulle ge 

dem mer tid åt det direkta arbetet med patienter och anhöriga. Man skulle till exempel gärna 
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diktera eftersom det skulle säkerställa att anteckningarna blir korrekta från första början. Som 

exempel på uppgifter som vårdadministratörer skulle vara mer lämpade att utföra nämns allt 

som rör bokningar och remisser, kodning och journaldokumentation. 

 

Man har vid flera tillfällen genom åren tagit upp detta med ledningen men det har inte lett till 

någon förändring. Man har blivit hänvisad till att det inte finns tillräckligt med 

vårdadministratörer eller att det inte finns möjlighet att avsätta tid för förändringsarbete. 

 

3.2 CHEFERNA OM VÅRDADMINISTRATION 

Verksamhetschefen på neurologi- och rehabiliteringskliniken svarar att när det gäller 

administrativa uppgifter har kraven och volymerna ökat även inom hennes område. Allt har 

ökat i volym men framför allt de administrativa uppdragen och rapporteringar. Administrativa 

uppgifter som hon har idag omfattar bland annat strategiska uppgifter som framtida planering 

och löpande uppgifter som bemanning, patientbeläggning, statistik och patientärenden. Tiden 

som är avsatt för dessa uppgifter under en arbetsvecka räcker inte till. Hon är helt klart positiv 

till arbetsväxling, både vad gäller administrativa arbetsuppgifter inom det egna området och i 

verksamheten. Många av hennes administrativa arbetsuppgifter är framför allt skrivningar och 

sammanställningar och enligt hennes åsikt och erfarenhet finns det inget som talar emot att en 

professionell vårdadministratör skulle kunna lära sig att utföra dessa, tvärtom. 

 

När det gäller verksamheten tycker hon att man till viss del nyttjar vårdadministratörernas 

kompetens men det finns förbättringspotential, hon känner att man bara har borrat igenom det 

översta skalet än så länge. Som exempel nämner hon att man borde standardisera intyg mer än 

man gör idag (inte alls inom hennes verksamhet). I de fall som Försäkringskassan ifrågasätter 

samma diagnos på samma sätt borde man till exempel kunna svara med ett standardsvar. 



 

 

Examensarbete YhVA17 19-06-27  7 

 

Titel: Arbetsväxling: optimera vården 

genom att involvera 

vårdadministratörerna mer 

 Författare: Linda Billqvist   

 

 

 

 

Hon säger att hon tror att det gäller bara att våga. I de fall de har lyckats att överföra uppgifter 

till administrativ personal har det framför allt handlat om intresse och mod från alla parter, det 

vill säga både vårdgivare, mottagare och ansvarig chef. 

 

Avdelningschefen på neurologi- och rehabiliteringskliniken svarar att det är ett stort problem 

att vårdpersonal med annan kompetens än administration och dokumentation tvingas utföra 

just dessa. Hon säger att så som det är idag, till exempel att hennes vårdpersonal måste sköta 

bokningar och remisser, är inte optimalt och inte effektivt. Det står också i rak motsats till 

föreställningen att varje profession ska utföra arbetsuppgifterna som den är bäst på. Det 

handlar inte heller om att man vill ta över administrativa områden utan att det inte finns något 

annat alternativ. Det är ett problem som har funnits i årtionden. Man har genom åren påpekat 

problemet och konsekvenserna och gjort ändringsförslag men det har inte lett till ett förändrat 

syn- och arbetssätt. 

 

3.3 VÅRDADMINISTRATÖRERNA 

Dessa frågor besvarades av en vårdadministratör på en neurologiavdelning och en 

vårdadministratör på BUH. Beroende på verksamhet och extra uppdrag förekommer vissa 

uppgifter i olika omfattning. 

 

På BUH skriver man färre diktat men hanterar komplexa gruppbokningar och inbjudningar. 

Man fungerar som tekniskt stöd vid problem med datorer och krångel med Cosmic, man har 

receptionsarbete, ansvarar för telefonen som är öppen för patienter, tar emot samtal om 

sjukanmälningar, förbereder dokument för skanning, hanterar posten, för att nämna några. 

Särskilda ansvarsområden är bland annat uppdateringar av vissa kvalitetsregister, 1177-
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administration och remisshantering (en vårdadministratör ingår i en remissgrupp och närvarar 

vid remissbedömningar och bearbetar dessa direkt). 

 

Som vårdadministratör på en neurologisk avdelning skriver man fler diktat och hanterar inga 

bokningar. Precis som på BUH hanterar man till exempel post och remisser, förbereder 

dokument för skanning och är ett stöd för övrig personal när det gäller Cosmic. Utöver 

vanliga vårdadministratörsuppgifter har respondenten bland annat även ett kodaruppdrag, 

ansvar för dokument i Vida och en kvalitetskontrollerande funktion när det gäller TIA-

/strokekodning så att rätt uppgifter förs in i kvalitetsregistret. 

 

På frågan vilka administrativa uppgifter som utförs av annan personal svarar 

vårdadministratören på BUH att de delvis skriver journalanteckningar och kodar. De bokar 

och av- och ombokar även till viss del själva. På neurologiavdelningen handlar det om in- och 

utskrivningar, journaldokumentation inklusive kodning, bokningar, de skriver remisser, 

uppdaterar register och beställer prover. 

 

På BUH är vanligt förekommande fel att det skapas dubbla vårdkontakter, anteckningar blir 

felkodade, vissa saker dokumenteras inte alls medan andra dubbeldokumenteras, i tidböckerna 

noteras bokningar som anteckning istället för att man skapar en bokning, vilket leder till att 

bokningarna inte syns i kontaktöversikter och liknande. Journalanteckningar följer inte 

Regionens riktlinjer, förkortningar som inte ska användas används, stavning och 

formuleringar är inte korrekt svenska. Det är ett återkommande problem att besök bokas om 

eller av men en tillhörande tolkbokning uppdateras inte, vilket inte sällan leder till att en 

beställd tolk dyker upp på plats för att finna att besöket har flyttats eller ställts in. 

Verksamheten måste då betala fullt pris för tolken. 
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Även på neurologiavdelningen är dubbla och/eller fel vårdkontakter återkommande fel. I 

journalanteckningar används många förkortningar, stavfel är vanliga, vissa uttryck och 

formuleringar är inte på svenska. Det förekommer även mycket dubbeldokumentation. 

Provtagningsremisser till externa labb skrivs i stort sett aldrig, trots gällande rutin, och finns 

därför inte i Cosmic. Besök som ska kodas är ofta felkodade eller så saknas det koder. Inte 

sällan ser man även fler vårdåtaganden på samma patient och samma sjukdom. 

 

Konsekvenserna av dessa fel blir stora merkostnader för verksamheten och en enorm 

frustration hos vårdadministratörerna som båda säger att en stor del av deras arbetstid går till 

att rätta och rensa andras fel. Ingen av dem har tid avsatt för detta och därmed blir många fel 

inte åtgärdade. 

 

På frågan vilka av ovan uppgifter som skulle kunna utföras av vårdadministratörer nämns i 

stort sett allt som har med dokumentation att göra, bokningar, in- och utskrivningar, 

provbeställningar, remisshantering och kodning. Det skulle öka kvaliteten på dessa uppgifter, 

öka patientsäkerheten, friställa tid för annan personal till mer patientnära arbete och spara 

mycket pengar. 

 

En annan tanke som kommer upp är att det skulle påverka vårdadministratörernas möjlighet 

att göra karriär, vilket idag är svårt. På neurologiavdelningen skulle man till exempel kunna 

tänka sig en vårdadministratör med specialistkompetens inom neurologi eller huvudansvarig 

för Stroke-registret. 
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Man har genom åren påbörjat försök att involvera vårdadministratörerna mer men dessa 

försök har i stort sett aldrig lett till något, man har inte gjort några uppföljningar och det rann 

ut i sanden. På neurologi- och rehabiliteringskliniken testade man till exempel att vara med på 

ronder för att avlasta administrativt genom att hantera remisser och planeringsuppgifter direkt. 

Ur ett administrativt perspektiv en förbättring och ett steg i rätt riktning, på frågan varför det 

inte utvecklades vidare minns man inte riktigt. 

 

3.4 GEMENSAM FRÅGA 

Avslutningsvis fick alla svara på denna fråga: 

Håller du med om detta påstående: ”Läkare, sjuksköterskor, logopeder, 

kuratorer,… skulle kunna ägna mer tid till patienter och mer avancerat 

patientarbete om andra yrkesgrupper tog över arbetsuppgifter som inte kräver 

deras respektive specialistkompetens. Att till exempel delegera i alla fall vissa 

administrativa uppgifter till vårdadministratörerna skulle bidra till ökad 

effektivitet och gynna både patienterna, kollegorna och verksamheten.” 

Ja? Nej? Varför? Varför inte? 

Alla svarade antingen ”Ja!”, ”Japp!” eller ”Absolut ja!” 

 

 

4 DISKUSSION 

4.1 REFLEKTION 

Svaren motsvarar mina egna iakttagelser och erfarenheter, både som vårdadministratör under 

utbildning och privatperson. Just vad gäller journaldokumentation tror jag att de flesta som då 
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och då läser sin journal på nätet har stött på dåligt formulerade, ibland till och med 

obegripliga, anteckningar. 

 

Jag konstaterar att alla parter i det stora hela ser samma problem och samma lösning: andelen 

administrativa uppgifter som utförs av andra professioner än vårdadministratörer är för hög 

och får konsekvenser som bristande kvalitet och ökade kostnader och man bör i större 

utsträckning överföra dessa uppgifter till personal med administrativ utbildning. Jag kan även 

konstatera att detta är ett problem som har diskuterats under flera år, utan att man egentligen 

har genomfört ändringar. I vissa fall har försök genomförts men det har för det allra mesta 

runnit ut i sanden. 

 

Man kan inte låta bli att fråga sig varför detta tillåts fortsätta. Inom vilket annat område är 

bristande kvalitet och återkommande kostsamma fel så accepterat att man godtar det som 

etablerad praktik? I en rapport från Lunds universitet, Den motvillige administratören [3] 

nämns boken Administrationssamhället [4]. I den talar författarna om att det har skett en 

avprofessionalisering av administrativa yrkesuppgifter, man kallar det även amatörisering. 

Det ökade kravet på administration har lett till att administrativa uppgifter utförs av andra 

personalkategorier som i motsats till professionella administratörer har liten om någon 

administrativ utbildning. 

 

Journalanteckningar som inte uppfyller språkkraven enligt definitionerna i patientdatalagen 

(2008:355) och språklagen (2009:600) eller Regionens riktlinjer [5, 6, 7] är en vanlig 

konsekvens när dessa skapas av personal med bristande kunskaper inom vårddokumentation. 

Diagnosklassificering anses av många vara ett nödvändigt ont och man tror egentligen inte att 

det har en stor betydelse. Det saknas en medvetenhet men framför allt kunskap om att 
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felkodade besök leder till felaktig statistik som bland annat ger en felaktig bild av 

verksamheten och påverkar kvalitetsregister negativt, även felfaktureringar är en följd. Till 

exempel KPP (kostnad per patient), ett system som beräknar verksamhetens kostnad per 

vårdkontakt är beroende av att alla yrkesgrupper som ska koda sina besök kodar rätt [8]. 

Felaktiga vårdkontakter (dubbla vårdkontakter, gamla vårdkontakter som väljs istället för att 

skapa en ny, fel vårdtjänster) uppstår för att användaren inte har tillräckliga kunskaper om 

journalsystemet eller för att ”det går snabbare så” – samtidigt är man helt omedveten om den 

mertid det kommer att ta för den som måste korrigera felet samt att det gör det svårare att få 

en snabb överblick över besök och insatser. Ord som avprofessionalisering och amatörisering 

kan ge intrycket att man inte behöver någon professionell kompetens för att utföra dessa och 

andra administrativa moment men med tanke på felkällor och bristande kvalitet pekar det 

istället klart och tydligt på att denna professionella kunskap behövs. 

  

En annan viktig punkt som är påverkad är arbetsmiljön. Många är missnöjda med situationen 

och arbetsfördelningen som den är idag. Vårdpersonal vill inte hålla på med administration 

och pappershögar i den omfattning de gör idag, de vill göra det de valde att utbilda sig till. I 

många fall är man medveten om att man har bristande kunskaper och det är naturligtvis 

påfrestande och inte roligt att utföra arbetsuppgifter som man vet med sig inte blir helt rätt, tar 

längre tid än om man hade en djupare kunskap, känns irrelevanta och tar tid från patientnära 

arbetsuppgifter. 

 

Även frustrationen bland vårdadministratörerna är stor. Man har utbildat sig inom ett område 

som man tycker är intressant, många är riktiga eldsjälar och brinner för språkkvalitet, 

fördjupar sig gärna i kodning, har ett öga för detaljer och stor datorvana och detta tas inte till 

vara på, istället får man lägga tid på att korrigera andras fel inom dessa områden. I 
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Socialdepartementets formulering kring införandet av nationella samordnare inom hälso- och 

sjukvården nämns även att den ökade administrationen som belastar läkare och sjuksköterskor 

leder till att förtroendet för hälso- och sjukvårdens styrning och ledning minskar [9] och ja, 

enligt dem jag har pratat med så råder en stor uppgivenhet vad gäller ledningens intresse att 

vidta åtgärder och många har slutat att ta upp problemen. 

 

Varför ser det ut som det gör? Socialstyrelsen anför i ovan nämnda dokument att det till 

exempel beror på ökade krav på registrering i hälsodata- och kvalitetsregister och att 

anledningen till att allt fler läkare och sjuksköterskor tvingas göra dessa är bristen på 

vårdadministrativ personal som delvis fortfarande hänger ihop med stora neddragningar inom 

denna yrkesgrupp på 1990-talet. Detta påverkar även andra administrativa uppgifter som 

upplevs som betungande och delvis irrelevanta som bland annat remisshantering, in- och 

utskrivningar. Ett annat problem är att IT-systemen ofta inte är tillräckligt funktionella och 

stabila [9]. 

 

I Visions broschyr ”Medicinska sekreterare – en översikt” från 2014 [Bilaga D] menar man 

att orsakerna till att överföringen av administrativa arbetsuppgifter till administrativ personal 

inte blir av – trots att flera studier och kartläggningar visar på att det skulle medföra ökad 

kvalitet, ökad effektivitet och ökad kostnadseffektivitet – beror på kultur, hierarki och 

traditioner. 

Det är starka professioner inom hälso- och sjukvård som är bekväma och invanda 

med sina arbetsuppgifter. De är heller inte säkra på att en annan yrkesgrupp kan, 

förstår och utför uppgifterna lika bra. Eller bättre. Ledningen har heller inte visat 

intresse eller gett tydligt mandat för att genomföra en överföring av 

arbetsuppgifter. 
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2013 publicerade Myndigheten för vårdanalys sju orsaker till att det går så långsamt att 

överföra arbetsuppgifter mellan läkare och andra yrkesgrupper, trots att det finns ett skriande 

behov av att se över vem som utför vilka uppgifter [10]. Dessa stämmer överens med vad 

Vision kom fram till gällande vårdadministrationen, man nämner till exempel tradition och 

vana först, sedan kommer starka professioner som helt sonika inte vill skifta arbetsuppgifter, 

lagstiftning och regler, att ledningen inte prioriterar dessa frågor, att det saknas formell 

kompetens för en ny arbetsfördelning, IT-systemens utformning och behörighetsstruktur och 

att ersättningssystemen styr arbetsfördelningen. 

 

Jag tycker att det är mycket intressant att det finns uppenbara problem, att det finns 

lösningsförslag med stora potential och att man ändå håller fast vid gamla, ineffektiva 

upplägg och arbetsfördelningar. Uppgifterna som nämns som exempel av respondenterna är 

arbetsuppgifter som många vårdadministratörer redan utför åt läkargruppen, det finns, 

kompetensmässigt, inget som talar emot att utbildade vårdadministratörer utför dessa även åt 

andra yrkesgrupper.  

 

Enligt SKL:s webbsida Väntetider.se uppfyllde Värmland i mars 2019 vårdgarantin gällande 

operativ åtgärd i enbart 59 procent av fallen. Det är klart under det totala regionsgenomsnittet 

på 70 procent [11]. Naturligtvis krävs det fler insatser än att bara avlasta befintlig 

sjukvårdspersonal administrativt för att få upp denna och liknande siffror men att fokusera på 

de lösningar som finns inom räckhåll, att ta vara på de resurser som finns att tillgå, att 

inventera och kartlägga administrativa uppgifter och processer och ta fram nya, effektiva 

arbetssätt och rutiner skulle hjälpa på traven och sända en viktig signal till alla medarbetare 

som är missnöjda med situationen som den är idag. 
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Tid är idag en annan bristvara och det kan vara svårt att hitta tid att avsätta för 

förändringsarbete, vilket kan upplevas som frustrerande. Det innebär dock inte att man inte 

kan göra förändringar alls, som i alla andra lägen får man anpassa sig till de möjligheter man 

har. Att börja i liten skala, med någon arbetsuppgift inom något område, innebär i alla fall att 

man börjar över huvud taget. 

 

Hur administrativa arbetsuppgifter inom vården ska utföras och av vem är en strategisk 

ledningsfråga, enligt Visions broschyr ”10 goda råd för effektiv vårdadministration” [Bilaga 

E], frågan är vad som egentligen krävs för att få ledningen att prioritera frågan. 

 

 

4.2 FORTSATTA STUDIER 

Genom att ta ett rätt brett grepp fick jag under arbetets gång en hel del tankar på mer snäva 

frågeställningar som man skulle kunna analysera vidare. Man skulle kunna göra ett arbete 

med fokus på en specifik yrkesgrupps administrativa arbetsuppgifter (till exempel 

arbetsterapeuter, undersköterskor, et cetera) och jämföra dessa med vårdadministratörernas 

kompetens. 

 

Ett annat perspektiv skulle kunna vara att analysera problematiken med fokus på en specifik 

klinik eller vårdcentral och ta fram förslag på lösningar som är anpassade till respektive 

verksamhets behov. 

 

2013 publicerade Myndigheten för vårdanalys sju orsaker till att det går så långsamt att 

överföra administrativa arbetsuppgifter till administrativ personal [10]. Dessa punkter skulle 
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man kunna ta upp och undersöka hur det ser ut idag, det vore ytterligare ett intressant tema att 

arbeta vidare med. 

 

Om man är intresserad av siffror och statistik skulle man kunna begära ut uppgifter som 

antalet felkodade besök och jämföra yrkesgrupperna som har satt dessa koder. 

 

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Region Gotland har i ett beslutsärende tagit fram en 

checklista för att omfördela arbetsuppgifter, även administrativa, enligt RAK (rätt använd 

kompetens) och LEON (lägsta effektiva omhändertagandet) [Bilaga F]. Den skulle kunna 

ligga till grund för ett examensarbete som ett exempel på frågor och åtgärder att undersöka 

inom en specifik verksamhet.  

 

 

5 SLUTSATSER 

Vårdadministratörernas yrkesgrupp måste lyftas och framhävas som den viktiga yrkesgrupp 

den är. Man verkar vara rörande överens om att det finns både ett stort behov av att föra över 

mer administrativa arbetsuppgifter till administrativ personal och att det skulle medföra stora 

vinster. Det är en öppen hemlighet och diskussionerna har pågått i många år. Frågan måste 

prioriteras på ledningsnivå och där måste man våga göra förändringar. Det kostar vården 

alldeles för mycket att hålla fast vid förlegade, ineffektiva arbetssätt och rutiner. 
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