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SAMMANFATTNING 

 

Detta examensarbete undersöker om vårdadministratörerna på de regionsdrivna 

vårdcentralerna anser att deras arbete har påverkats sedan BEON infördes. BEON är ett 

förändringsarbete och förkortningen står för Bästa effektiva omhändertagandenivån. Det 

handlar om arbetsväxling mellan olika yrkeskategorier. Undersökningen är gjord via 

webbaserad enkät.  

 

Syftet är att ta reda på om och i så fall hur vårdadministratörernas arbete har påverkats sedan 

BEON infördes.  

 

Resultatet visar att arbetet har förändrats, alltifrån en liten förändring till en större förändring 

för vårdadministratörerna. På en del av vårdcentralerna har de dock, redan innan 

förändringsarbetet, jobbat på ett sätt som gjort att de inte har märkt en stor skillnad.  

 

Resultatet visar även att många av respondenterna menar att de har fått en högre 

arbetsbelastning men att resurserna är desamma som tidigare. Det framkommer även att 

nästan hälften av respondenterna anser att samarbetet med andra yrkeskategorier har ökat 

sedan BEON infördes.   
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1 INLEDNING 

I vårdadministratörsutbildningen vid Yrkeshögskolan i Karlstad ingår det att skriva ett 

individuellt examensarbete under fem veckor på 25 Yh-poäng.  

 

I denna rapport beskrivs ett examensarbete som handlar om hur BEON, Bästa effektiva 

omhändertagandenivån, har påverkat vårdadministratörerna. BEON är ett förändringsarbete 

som implementerades hösten år 2017 inom de regionsdrivna vårdcentralerna. 

Frågeställningarna i detta arbete är att besvara om och i så fall hur BEON har påverkat deras 

arbete.  

 

Rapportens resultat bygger på en enkätundersökning ifyllt av vårdadministratörer på samtliga 

vårdcentraler som drivs av Region Värmland, och information inhämtad från Region 

Värmlands intranät.  

 

1.1 BAKGRUND 

Åldersstrukturen i Värmland förväntas att förändras det närmsta årtiondet. De äldre 

åldersgrupperna förväntas öka, likaså behovet av vård hos barn och ungdomar mellan 0 och 

19 år. Det förutspås också att den arbetsföra befolkningen i Värmland kommer att minska. 

Detta innebär både ett förändrat behov av vård och högre kostnader för Region Värmland, 

samtidigt som skatteintäkterna kommer att minska. De framtida behoven måste tas hänsyn till 

och därmed måste hälso- och sjukvården förändras, eftersom den ska vara jämlik och 

behovsanpassad. Den måste även vara mer kostnadseffektiv [1]. 

 

BEON är ett förändringsarbete som startades under år 2016. Detta på grund av stora skillnader 

på vårdkvaliteten mellan olika vårdcentraler, personal som var under hög belastning och brist 

på läkarresurser. Efter en förstudie bedömdes det att många patienter med sju olika 



 

 

Examensarbete YhVA17 19-06-27  2 

 

BEON – har det påverkat 

vårdadministratörerna?  

 Annika Jämtervik    

 

 

 

sjukdomstillstånd inte behövde hanteras av just läkare i den mån som det har varit tidigare, 

utan att annan legitimerad sjukvårdspersonal likaväl skulle kunna hantera många av besöken, 

det vill säga en arbetsväxling från läkare till exempelvis sjuksköterska. Patienterna skulle få 

samma, eller i vissa fall, ökad kvalitet i sin vård. Dessa sjukdomstillstånd är:  

• Astma/KOL 

• Diabetes 

• Hjärtsvikt 

• Infektion 

• Leder och muskler 

• Psykisk hälsa  

• Högt blodtryck [1]. 

 

Sjukdomstillstånden valdes dels utifrån stora flöden inom vissa områden, dels att det var 

patientgrupper som behövde en bättre kvalitet i sin vård [1]. 

 

För att vården mellan de olika regionsdrivna vårdcentralerna i Värmland ska vara jämlik har 

det ansetts vara nödvändigt med ökad standardisering och minskade variationer inom många 

områden [1]. 

 

Implementeringen av BEON på de regionsdrivna vårdcentralerna startade under hösten år 

2017 med syftet och målet att öka den medicinska kvaliteten, skapa en bättre arbetsmiljö för 

personalen och att minska hyrläkarkostnaderna. Läkarna ska kunna ägna mer tid till de 

patienter som behöver dem mest samt även kunna ägna mer av sin tid till forskning, 

utbildning och kompetensutveckling. Målen är också att de olika professionerna ska möta 

patienterna tidigare i vårdförloppet, att samarbetet med slutenvården ska förbättras och att 

samarbetet med friskvården ska öka [1]. 
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De risker man ser med implementeringen av förändringsarbetet med BEON är att om det inte 

implementeras fullt ut finns det en risk att BEON blir ytterligare en börda i en redan ansträngd 

situation. Ytterligare en risk är att de yrkeskategorier som berörs av BEON redan är hårt 

belastade och det blir istället att det flyttas runt på ett problem som egentligen handlar om 

resursbrist [1]. 

 

Det har noterats i artiklar angående BEON att yrkeskategorin vårdadministratör sällan nämns, 

trots att de i högsta grad berörs av denna förändring likväl som de andra yrkeskategorierna på 

vårdcentralerna.  

 

1.2 SYFTE OCH MÅLSÄTTNING 

Syftet med denna rapport och undersökning var att ta reda på om, och i så fall på vilket sätt, 

vårdadministratörernas arbete har påverkats sedan BEON införts på vårdcentralerna.  

 

Målet med rapporten var att undersöka och belysa på vilka sätt vårdadministratörernas arbete 

har påverkats och/eller förändrats sedan BEON infördes.   

 

1.3 AVGRÄNSNING 

Avgränsning har gjorts genom att författaren av rapporten valt att enbart skicka ut enkäter till 

de regionsdrivna vårdcentralerna i Värmland, detta för att BEON inte har införts på de privata 

vårdcentralerna eller inom slutenvården. Avgränsning har även gjorts genom att enbart fråga 

om och hur BEON påverkat vårdadministratörernas arbete, övriga yrkeskategorier har 

utelämnats.   
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1.4 METOD 

Undersökningsmetoden som har använts för att genomföra denna studie har varit 

enkätundersökning via SurveyMonkey till vårdadministratörerna på de regionsdrivna 

vårdcentralerna i Värmland [2]. 

 

Faktainsamlingsmetoden för ändamålet har varit att göra en nätbaserad litteraturstudie och 

valet av litteratur blev Region Värmlands intranätssida Insikt, där information om BEON 

fanns tillgänglig.   

 

2 GENOMFÖRANDE 

Nedan följer beskrivning av tillvägagångssättet för insamling av information till rapporten.  

 

2.1 FÖRBEREDELSE 

Första steget i arbetet var att formulera frågor till enkäten (se bilaga A), som senare skickades 

ut till vårdadministratörer på regionsdrivna vårdcentraler i Värmland. Enkäten bestod av åtta 

frågor. En del var flervalsfrågor där respondenten kunde välja mellan olika föreslagna svar, en 

del var öppna frågor där respondenten endast kunde svara med egna ord.   

 

2.2 ENKÄT 

Länken till enkäten mejlades först ut till några utvalda personer i författarens privata omkrets 

som ett pilottest för att få återkoppling på frågornas formulering samt för att kontrollera om 

länken fungerade och för att se hur de inkomna svaren presenterades i SurveyMonkey. Dessa 

svar är givetvis inte med bland de slutgiltiga svaren som redovisas i resultatet. 
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Ämnet till denna rapport var ett förslag från verksamheten som gavs till Karlstads 

Teknikcenter när tiden började närma sig för examensarbete. Författaren av rapporten tog 

kontakt med denne så kallade ämnesägare och fick då veta att ämnesägarens verksamhetschef 

gärna tog emot material för att sedan gå vidare med detta. Länken till enkäten mejlades till 

den nämnda verksamhetschefen och blev godkänd av denne och dennes kollegor.  

 

Därefter mejlades länken ut till samtliga enhetschefer för Värmlands alla regionsdrivna 

vårdcentraler, för att de i sin tur skulle vidarebefordra länken till vårdadministratörerna på 

sina vårdcentraler. Länken mejlades ut den 17 mars 2019 och knappt två veckor senare hade 

28 svar inkommit. För att få så många respondenter som möjligt mejlades en påminnelse ut 

till enhetscheferna den 31 mars 2019. Enkäten var öppen under fyra veckor och den 12 april 

2019 hade enkäten besvarats av totalt 47 respondenter.  
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3 RESULTAT 

I nedanstående diagram redovisas resultatet från enkätundersökningen, även ett urval av 

kommentarer från de öppna frågorna redovisas.  

 

Diagram 1 

 

Fråga 1, diagram 1, svarade sex respondenter att de har jobbat ett år eller mindre på sin 

nuvarande arbetsplats. 41 respondenter svarade att de har jobbat längre än ett år.  
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Diagram 2 

 

Fråga 2, diagram 2, visar att 25 respondenters jobb har förändrats sedan införandet av BEON, 

respektive 22 respondenter som säger att deras jobb inte har förändrats. Efter frågan 

uppmanades de som svarat nej att gå vidare till fråga 5.  
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Diagram 3 

 

Fråga 3, diagram 3, var en uppföljningsfråga. Den är besvarad av 26 respondenter. Enligt 

svaren anser tre respondenter att deras jobb förändrats väldigt mycket, och sju respondenter 

anser att deras jobb förändrats mycket sedan BEON infördes. Tolv respondenter anser att 

deras jobb förändrats lite och slutligen fyra som anser att deras jobb förändrats ytterst lite 

sedan BEON infördes.  

 

Fråga 4, vilka arbetsuppgifter som har förändrats, om det till exempel tillkommit eller 

försvunnit några, besvarades av 24 respondenter. Det skulle ha varit 25 respondenter då det 

var 25 som svarade ja på fråga 2, om jobbet förändrats sedan BEON införts. Det var en öppen 

fråga och det var många som svarade liknande varandra, se citaten nedan.  
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”Det har tillkommit arbetsuppgifter i form av att skriva fysioterapins diktat samt boka in deras 

BEON patienter som bokar tid via sköterskerådgivningen.” 

 

”Mycket bokningar till sköterskor och avbokningar. Hinner inte skriva diktat i den 

utsträckningen som tidigare.” 

 

”Skriver för sjuksköterskor också, samma antal vårdadministratörer fler diktat. Tidsbokningen 

för BEON-mottagningarna också.” 

 

”Det har tillkommit många nya uppgifter då vi som admin är kopplade till de olika BEON-

grupperna och sköter administration som bokningar till mottagningen samt beställning av 

prover och lägger in på väntelista.” 

 

”Möjligen att diktaten minskat eftersom sköterskorna träffar en del av de patienter som 

läkaren annars skulle träffa, sköterskorna skriver sina egna diktat hos oss.” 
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Diagram 4 

 

Fråga 5, diagram 4, svarade 23 respondenter att förändringsarbetet har lett till ökat samarbete 

med övrig vårdpersonal, medan att 24 respondenter menar att det inte har lett till ökat 

samarbete. De 24 som svarade nej ombads att gå vidare till fråga 8.  

 

Nästa fråga, fråga 6, var en följdfråga där författaren av rapporten ville veta på vilket sätt 

samarbetet har ökat. Det var en öppen fråga och har besvarats av 22 respondenter. De 

inkomna svaren var olika, se citaten nedan.  

 

”Alla yrkeskategorier är kopplade till de olika BEON-grupperna och vi samarbetar kring 

patienten för att få ett så snabbt och smidigt flöde som möjligt. Arbetsväxling mellan de olika 

grupperna.” 

 

”Teamarbete har startats upp.” 

 

”Rådgivningssköterskorna kan boka in patienter direkt på akuta nybesök till fysioterapeut. 

Mer samarbete mellan vårdcentralen och Fysioterapimottagningen.” 
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”Ökad dialog.” 

 

”De mottagningarna man jobbar åt mer har samarbetet ökat.” 

 

”Kontinuerlig kontakt med sköterska och läkare för att planera in patienter.” 

 

”Samarbetet har väl inte ökat så mycket, vi hade ganska mycket BEON-tänk redan innan det 

infördes här men just det här med fysioterapin var något nytt.” 

 

”Vi är mer involverade med sköterskorna än tidigare.” 

 

”Genom att vi gör arbetsuppgifter som sköterskorna tidigare gjorde så samarbetar vi med 

sköterskorna på respektive BEON-mottagning. Samt att även läkare och sjuksköterska 

samarbetar via rond.” 

 

”Vi har större förståelse för varandras arbete. Försöker hjälpa till på det sätt som vi, 

vårdadministratörer, kan.” 
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Diagram 5 

 

Fråga 7, diagram 5, är besvarad av 22 respondenter. Tretton respondenter anser att samarbetet 

ökat med sjuksköterskor, en respondent anser att det har ökat med läkare, fyra anser 

fysioterapeuterna samt att fyra menar att samarbetet har ökat med annan yrkeskategori. De 

fyra som svarat annan yrkeskategori har fått möjligheten att skriva fritt. Dessa svar 

utvecklades med kommentarer och lyder enligt nedan: 

 

”Samarbetet har ökat mellan dsk och läkarna.” 

 

”Vårdadmin.” 

 

”Mellan läkare och ssk.” 
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”Sjuksköterskor och fysioterapeuter.” 

 

Fråga 8, vad har varit mest utmanande som vårdadministratör sedan BEON infördes, 

besvarades av 41 respondenter. Det var en del olika svar som inkom, se nedan.  

 

”Att överleva alla långtråkiga möten angående BEON.” 

 

”Att ta på sig mera arbetsuppgifter utan att ha någon som avlastar det vi gjorde innan.” 

 

”Fler patienter i receptionen i samband med tätare bokningar.” 

 

”När bokningsunderlagen inte är utformade på ett utförligt sätt då blir det svårjobbat med att 

kalla patienter eftersom prover ska beställas av vårdadmin.” 

 

”Att bedömningen av vårt arbete inte har uppdaterats. Det räknas fortfarande på hur många 

diktat vi skriver och tar inte hänsyn till vilka andra uppgifter vi också utför som tidigare gjorts 

av exempelvis sköterskor.” 

 

”Hålla kolla på fysioterapins tidböcker varje dag och boka in BEON-nybesöken 

(sjuksköterskorna skriver bara in personnumret eftersom man måste vara inloggad på 

Fysioterapimottagningen för att boka och det funkar inte för dem att sitta i rådgivning och 

byta inloggning).” 

 

”Inga direkta utmaningar. Dock mer arbetsuppgifter som tar lite mer tid. Resurserna finns 

dock inte på vår arbetsplats, egentligen, till detta.” 
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”Arbetsuppgifterna har blivit fler men inte resurserna.” 

 

”Tidsbristen som uppstår för mig som administratör då införandet har inneburit att en relativt 

omfattande arbetsuppgift har tillkommit utan att vi vårdadministratörer har fått mer resurser.” 

  

”Vi får fler diktat att skriva samt även fler arbetsuppgifter men ingen mer personal. Man har 

lagt över mycket administrativa uppgifter till vårdadministratörerna, vilket är bra, men det får 

till följd att vi får mindre tid att skriva diktat vilket har lett till stor arbetsbelastning och långa 

diktatlistor.” 

 

”Tiden.” 

 

”Har inte märkt av något av BEON-införandet som vårdadministratör. Det är nog mellan de 

andra yrkeskategorierna som det har blivit viss förändring.” 

 

”Har inte märkt någon skillnad.” 

 

”Inte haft något som varit direkt utmanande men att sitta i receptionen och ta emot klagomål 

från patienter som ”vill” komma till läkare och inte till sköterskor då de är vana att komma till 

läkare. Vi har inte haft så mycket arbetsväxling ytterligare arbetsuppgifter än men det kan 

komma längre fram.” 

 

”Inget speciellt. Vi har på denna vårdcentral arbetat på detta sätt sedan flera år tillbaka pga 

läkarbrist. Mycket små förändringar för alla yrkeskategorier.” 
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4 DISKUSSION 

Undersökningsmetod i form av enkät valdes framför intervju för att få möjlighet till fler 

respondenter, trots att detta troligtvis innebar mindre djupgående svar.  

 

Jag fick först in 28 respondenters svar, varpå en påminnelse skickades ut. Detta resulterade i 

47 respondenter av uppskattningsvis 200. Att det var totalt 47 respondenter som svarade på 

enkäten godtog jag då det hade varit svårare att dra några slutsatser med för få svar. Kanske 

skulle ännu en påminnelse behövts skickas för att få fler respondenter, men tidsfristen för 

detta arbete gjorde att enkäten inte kunde hållas öppen längre för att inte riskera att inte hålla 

tidsramen. Två av tjugofyra enhetschefer bekräftade att de hade vidarebefordrat länken till 

enkäten till vårdadministratörerna på deras vårdcentraler. Det är oklart om resterande 

enhetschefer vidarebefordrade den, vilket innebär att det är oklart om bortfallet av 

respondenter beror på att en del av vårdadministratörerna inte har fått länken till 

enkätundersökningen.  

 

De flesta respondenter, 87 procent, har jobbat mer än ett år på sin nuvarande arbetsplats, 

vilket var en lättnad. Om majoriteten av respondenterna hade jobbat mindre än ett år på deras 

nuvarande arbetsplats hade varit mycket svårare att få en bättre bild av hur 

vårdadministratörernas arbete har påverkats, eftersom BEON implementerades för mer än ett 

år sedan.  

 

Lite mer än hälften av respondenterna, 53 procent, anser att deras jobb har förändrats sedan 

införandet av BEON. Att det inte var fler som upplevde det tror jag kan bero på att en del 

vårdcentraler verkar ha haft ett liknande arbetssätt redan innan BEON infördes.  
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26 respondenter besvarade frågan om vilken grad deras arbete har förändrats. 61 procent av 

dessa svarade ”lite” eller ”ytterst lite”, medan 39 procent svarade att det har förändrats 

”mycket” eller ”väldigt mycket”. Återigen tror jag att liknande arbetssätt sedan innan gör att 

upplevelsen av att det har blivit skillnad inte är större på vissa vårdcentraler.  

 

På frågan om vilka arbetsuppgifter som har förändrats, om några har tillkommit eller 

försvunnit, verkar det mestadels ha tillkommit arbetsuppgifter. Det var endast en som svarade 

att en arbetsuppgift försvunnit och denne säger att sköterskorna numer får fler besök som 

läkare egentligen skulle haft och att sköterskorna skriver sina egna anteckningar på den 

vårdcentralen, därmed har diktaten minskat något. Annars skriver de flesta respondenter att 

det har tillkommit bokningar till BEON-mottagningar och även avbokningar samt de numera 

skriver diktat för fysioterapins BEON-besök.  

 

49 procent, 23 av 47 respondenter, svarade att samarbetet med övrig vårdpersonal har ökat. 

Det var dock en respondent som valde att inte besvara de två följdfrågorna om samarbete. På 

vilket sätt samarbetet har ökat fick jag till svar att det är mycket teamarbete och ökad dialog 

mellan yrkeskategorierna samt ökad förståelse för varandras arbete.  

 

59 procent av 22 respondenter svarade att samarbetet har ökat med sjuksköterskor, 18 procent 

svarade fysioterapeuterna respektive annan kategori och en respondent svarade att samarbetet 

har ökat med läkare. De som svarade att samarbetet ökat med annan kategori fick skriva 

fritext med fördjupning. De menar att samarbetet har ökat mellan andra yrkeskategorier som 

inte involverar vårdadministratörer, förutom en respondent som menar att samarbetet har ökat 

vårdadministratörer emellan.  
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Att det numera verkar finnas ökad förståelse för varandras arbete gentemot tidigare och att 

samarbetet har ökat till viss del tror jag kan vara en av de mest positiva sakerna med BEON 

vad gäller arbetsmiljön för vårdadministratörerna. Att samarbetet ökat mestadels mellan 

vårdadministratörer och sjuksköterskor faller sig troligen naturligt då vårdadministratörerna 

har fått ta över en del av sjuksköterskornas tidigare administrativa uppgifter samt att båda 

yrkeskategorierna är involverade i bokningar.  

 

Den sista frågan, vad som har varit mest utmanande, besvarades av 41 respondenter, de som 

hoppade över denna fråga var de som jobbat mindre än ett år på deras nuvarande arbetsplats. 

Majoriteten av dessa svar menar att det har tillkommit diverse uppgifter men att resurserna är 

desamma som innan förändringsarbetet trädde i kraft. En del av respondenter menar att det 

inte har varit någon direkt utmaning då de har jobbat på ett liknande sätt redan innan.  

 

Den fakta jag läste om BEON från Region Värmlands intranät beskrev några riskfaktorer, 

bland annat att en risk är att de yrkesgrupper arbetsväxlingen sker till redan kan vara 

ansträngda och att problemet som flyttas runt egentligen handlar om resursbrist. En del 

resultat från denna enkätstudie visar även på detta. På vissa vårdcentraler verkar det som att 

vårdadministratörsgruppen har just resursbrist, en del av respondenterna menar att alla 

arbetsuppgifter inte hinns med i den mån det ska.  

 

Yrkeskategorin vårdadministratör nämns inte någonstans i faktauppgifterna angående BEON 

som lästs. Även om vårdadministratörerna inte vårdar patienter borde de nämnas då 

vårdadministratörerna administrerar olika saker som rör patienterna, och då borde 

arbetsväxlingen uppenbart beröra dem likaväl som det berör de vårdande yrkeskategorierna.  
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Jag anser att man kan gå djupare i detta arbete genom att exempelvis undersöka om det är en 

hållbar arbetssituation för vårdadministratörerna på de regionsdrivna vårdcentralerna i 

längden, när de har fått ökad arbetsbelastning men inte har fått ökade resurser. Man kan 

självklart även göra en undersökning om hur BEON har påverkat andra yrkeskategorier, 

exempelvis om det har frigjorts mer tid för läkarna i och med arbetsväxlingen. En jämförelse 

mellan privata vårdcentraler gentemot regionsdrivna vårdcentraler är också ett förslag, 

exempelvis om de privata vårdcentralerna har någon egen variant av BEON.  

 

5 SLUTSATSER 

Slutsatser som kan dras är att många vårdadministratörer känner att de har fått större 

arbetsbelastning utan att resurserna har ökat, många känner att de hamnar på efterkälken vad 

gäller diktatskrivning samtidigt som de känner press då det kontrolleras hur många diktat de 

skriver.   

 

Det verkar också som att det skiljer sig från vårdcentral till vårdcentral hur arbetet med BEON 

lagts upp. Det verkar som att de flesta jobbar i team numera och att på vissa vårdcentraler 

ingår vårdadministratörerna i teamen, medan på andra vårdcentraler gör de inte det.  

 

I det stora hela har införandet av BEON påverkat vårdadministratörerna. Mestadels negativt 

på grund av ovan nämnda saker, men även positivt då samarbetet har ökat till viss del och de 

olika yrkeskategorierna har fått mer förståelse för varandras uppgifter. 
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BILAGOR 

Bilaga A. Enkätfrågor 
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Bilaga A: Enkätfrågor  

 

1.  Hur länge har du jobbat på din nuvarande arbetsplats? 

- Ett år eller mindre 

- Längre än ett år 

 

2.  Har ditt jobb förändrats sedan BEON infördes? Om nej, hoppa vidare till fråga 5.  

- Ja 

- Nej 

 

3.  Om ja, i vilken grad har det förändrats? 

- Väldigt mycket 

- Mycket 

- Lite 

- Ytterst lite 

 

4.  Om ja, vilka arbetsuppgifter har förändrats? (Har det till exempel tillkommit eller 

försvunnit några arbetsuppgifter?) 

- Kommentarsfält 

 

5.  Har BEON lett till ökat samarbete med övrig vårdpersonal på din arbetsplats? Om nej, 

gå vidare till fråga 8.  

- Ja 

- Nej 
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6.  Om ja, på vilket sätt har samarbetet ökat?  

- Kommentarsfält 

 

7.  Om ja, med vilken yrkeskategori har samarbetet ökat?  

- Sjuksköterskor 

- Läkare 

- Fysioterapeuter 

- Annan yrkeskategori  

- Kommentarsfält 

 

8.  Vad har varit mest utmanande som vårdadministratör sedan BEON infördes? 

- Kommentarsfält.  

 


