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SAMMANFATTNING 

 

Om alla vägar bär till Rom? Det vill säga – är platsbundna yrkeshögskoleutbildningar till 

vårdadministratör/medicinsk sekreterare jämförbara? I och med att utbildningarna står under 

statlig tillsyn och kvalitetsgranskning av Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) [1] och 

minst en fjärdedel av utbildningen består av LIA (lärande i arbete) [2] så blir utbildningarna 

jämförbara. De praktiska kurserna är alltså en betydande del av utbildningen. Har man fått 

möjlighet att göra sina LIA-kurser på enheter med bred verksamhet, till exempel reception, 

remisshantering, tidbokning, mottagning och vårdavdelning, och man har nöjet att få 

engagerade och kunniga handledare så har man en väldigt bra grund att stå på. 

 

Vissa teoretiska kurser måste finnas med i utbildningen, till exempel lagar och förordningar 

som styr hälso- och sjukvård, grunderna i diagnosklassifikation och dess betydelse för 

verksamheterna, medicinsk dokumentation med journalhantering, informationsteknik och 

kommunikation. Övriga kurser kan variera och beror förmodligen på tillgången till 

lärarkapacitet och önskemål från initiativtagare och presumtiva arbetsgivare. 

 

 

 

 

 



 

Examensarbete YhVA17 2019-06-27  

Alla vägar bär till Rom? 

 Katarina Perälä   

 

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

 

1 Inledning .............................................................................................................. 1 

1.1 Bakgrund ....................................................................................................... 1 

1.2 Syfte och målsättning .................................................................................... 1 

1.3 Avgränsning .................................................................................................. 2 

1.4 Metod ............................................................................................................ 2 

2 Genomförande .................................................................................................... 2 

2.1 Utbildningar som ingått i studien.................................................................... 2 

3 Resultat ............................................................................................................... 3 

3.1 Utbildningsplatser per län .............................................................................. 4 

3.2 Kurser och ämnen per utbildning ................................................................... 5 

3.3 Tidigare studier .............................................................................................. 5 

4 Diskussion ........................................................................................................... 6 

4.1 Inledande diskussion avseende utbildningarna ............................................. 6 

4.2 Utbildningsplaner [4] ...................................................................................... 6 

4.3 Kompetenser efter avslutad utbildning .......................................................... 7 

4.3.1 Axplock av kompetenser från några utbildningsplaner ............................ 7 

4.4 Utbildningen i Jönköping ............................................................................... 7 

4.5 Campus Nyköping ......................................................................................... 8 

4.6 Entreprenöriellt lärande och tänkande ........................................................... 8 

4.6.1 Egna erfarenheter av entreprenöriellt arbete ........................................ 10 

4.7 Ämnen och kurser ....................................................................................... 11 

4.7.1 E-hälsa och hälsoinformatik .................................................................. 11 



 

Examensarbete YhVA17 2019-06-27  

Alla vägar bär till Rom? 

 Katarina Perälä   

 

 

4.7.2 Diagnosklassifikation ............................................................................ 12 

4.7.3 LIA-kurser ............................................................................................. 13 

4.7.4 Personal och löner ................................................................................ 14 

4.8 Förslag till fortsatt arbete ............................................................................. 14 

5 Slutsatser .......................................................................................................... 14 

Referenser ................................................................................................................ 16 

Bilagor ...................................................................................................................... 16 

 



 

 

Examensarbete YhVa17 2019-06-27  1 

 

Alla vägar bär till Rom? 

 Katarina Perälä   

 

 

 

1 INLEDNING 

Kursen Examensarbete ingår i en tvåårig yrkeshögskoleutbildning till vårdadministratör – 

medicinsk sekreterare i Karlstad. Utbildningsanordnare är Karlstads kommun och 

initiativtagare till utbildningen är Region Värmland. Kursen omfattar 25 yrkeshögskolepoäng, 

vilket motsvarar fem veckors heltidsstudier. Förundersökning och skrivarbete har pågått på 

deltid under perioden februari till maj 2019. 

 

Yrkesbenämningen vårdadministratör används i studien i och med att utgångspunkt tas från 

utbildningen i Karlstad och att Region Värmland benämner yrkesrollen så. Flest 

utbildningsanordnare som studerats väljer benämningen medicinsk sekreterare [Bilaga 1]. 

 

Titeln ’Alla vägar bär till Rom?’ avser om platsbundna yrkeshögskoleutbildningar till 

vårdadministratör i Sverige är enhetliga och jämförbara. Skiljer sig utbildningsplanerna 

och/eller kursupplägget åt mellan utbildningarna? Uttrycket innebär att oavsett vilket sätt man 

arbetar på eller vilken metod man använder blir slutresultatet detsamma [3]. 

 

1.1 BAKGRUND 

Är den utbildning vi har gått i Karlstad jämförbar med andra utbildningar i Sverige? Vad 

skiljer utbildningarna åt och spelar det någon roll var i landet man läst sin utbildning?  

 

1.2 SYFTE OCH MÅLSÄTTNING 

Det primära syftet med studien är att jämföra vår utbildning till vårdadministratör – medicinsk 

sekreterare i Karlstad med övriga yrkeshögskoleutbildningar i Sverige. Ett andra syfte och 

målsättning är att sprida kunskap om vad vår utbildning omfattar och vilken stor bredd på 

arbetsuppgifter vår yrkesroll förväntas klara av. 
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1.3 AVGRÄNSNING 

Examensarbetet har avgränsats till att ta upp de platsbundna yrkeshögskoleutbildningar som 

startar höstterminen 2019 och där Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) har kunnat 

förmedla aktuell utbildningsplan [Bilaga 2]. 

 

1.4 METOD 

Detta är en kvalitativ undersökning. Material som använts är utbildningsplaner [4], 

rekvirerade från MYH, information på webbsidan www.yrkeshogskolan.se, 

utbildningsanordnarnas hemsidor i vissa fall samt punktintervjuer och mejlkontakt med några 

utbildningsanordnare. 

 

 

2 GENOMFÖRANDE 

Studien omfattar totalt 21 platsbundna yrkeshögskoleutbildningar till vårdadministratör som 

startar höstterminen 2019 [Tabell 1]. Campus Nyköping, med satellitorterna Eskilstuna, 

Katrineholm och Ronneby, har två parallella utbildningar men behandlas här som en 

utbildning om 70 platser. I diskussionen behandlas gemensamma drag i utbildningarna och de 

utbildningar och kurser/ämnen som på något sätt utmärker sig.  

 

Utbildningarna är samlade på Yrkeshögskolans hemsida, www.yrkeshogskolan.se, som 

Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) står bakom. Utbildningarna står under statlig tillsyn 

och kvalitetsgranskning av Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) och berättigar till 

studiemedel från CSN. 

 

2.1 UTBILDNINGAR SOM INGÅTT I STUDIEN 

Tabell 1 

https://www.yrkeshogskolan.se/
https://www.yrkeshogskolan.se/
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Ort Län Utbildningsanordnare 

Borås Västra götaland Borås Stad 

Falun Dalarna Folkuniversitetet 

Göteborg Västra götaland Göteborgs Stad, Yrgo 

Göteborg Västra götaland Plushögskolan AB 

Handen Stockholm Haninge kommun 

Huddinge Stockholm Huddinge kommun 

Jönköping Jönköping 
Internationella Handelshögskolan i 

Jönköping Aktiebolag (IHH) 

Karlstad Värmland Karlstads kommun 

Kristianstad Skåne Kristianstad kommun 

Kristinehamn Värmland Kristinehamns kommun 

Landskrona Skåne Landskrona Stad 

Nyköping med 

satellitorter 
Södermanland och Blekinge Campus Nyköping 

Skövde Västra götaland Skövde kommun 

Stockholm Stockholm 
Stockholms stad, Frans Schartaus 

Handelsinstitut 

Sundsvall Västernorrland Sundsvalls kommun 

Söderköping Östergötland Östsvenska Yrkeshögskolan AB 

Uppsala Uppsala Nackademin AB 

Vänersborg Västra götaland Kunskapsförbundet Väst 

Västerås Västmanland MedLearn AB 

Växjö Kronoberg Kronobergs läns landsting 

Örebro Örebro Consensus Sverige AB 

 
 
3 RESULTAT 

Resultatet redovisas som översikt av antal utbildningsplatser per län [Bild 1] samt kurs- och 

ämnesöversikt, [Tabell 2/Bilaga 3]. 
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3.1 UTBILDNINGSPLATSER PER LÄN  

Bild 1 [5] 

 

 

 

Västernorrland 25 platser 

Dalarna 20 ” 

Värmland 40 ” 

Örebro 30 ” 

Västmanland 34 ” 

Uppsala 70 ” 

Stockholm 95 ” 

Södermanland 70 ” (inkl. Blekinge) 

Västra götaland 161 ” 

Östergötland 25 ” 

Jönköping 30 ” 

Halland 30 ” 

Kronoberg 22 ” 

Skåne 107 ” 

Summa 759 platser 

 

Län med siffror inom parentes, till exempel 

Norrbottens län (35 D) avser distans-

utbildningar som inte behandlas ytterligare i 

den här studien. 

 

*) Utbildningar som startar vårterminen 2020: 

Göteborg – Yrgo, 35 platser 

Stockholm, 35 platser 

Söderköping, 25 platser 
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3.2 KURSER OCH ÄMNEN PER UTBILDNING 

Tabell 2 [5] (även förstorat i Bilaga 3) 
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Introduktionskurs 10 15

LIA 100 105 100 100 100 100 105 100 100 100 100 100 110 100 100 110 100 100 100 100 100

Anatomi, fysiologi o sjukdomslära 30 30 55 35 25 30 20 25 35 30 25 30 30 35 50 35 40 35 35 35 20

Arbetspsykologi, arbetsmiljö, etik 20 20 15 20 20 10 10 10 25 45 20 20 15 40 25 25 15 10 20

Diagnosklassifikation 25 20 30 20 20 15 20 25 10 30 10 25 0 30 20 0 20 15 30 15 30

Hälso- och sjukvårdsadministration 45 30 45 20 20 35 30 35

Juridik, hälso- och sjukvårds- 30 30 25 30 25 10 30 20 20

Medicinsk dokumentation 60 45 35 75 35 35 55 60 60 40 55 60 55 45 55

Patientrelaterad adm, dokumentation 70 40 75 30

Medicinsk terminologi 25 25 30 25 25 25 25 30 30 25 25 20 35 35 20 25 30 40 35 50

IT, administrativ IT, adm. Verktyg 30 30 40 35 30 30 30 35 20 15 20 15 10 30 20 30 30

Administrativt verksamhetsstöd 10

Datorn som administrativt stöd 50

Dokumentations- och presentationsteknik 20

E-hälsa 15 20 25 10 15

Kommunikation, information 30 40 30 30 25 30 0 25 40 35 10 15 25 30 10

Digital kommunikation 25

Ekonomi, statistik 15 25 20 20 25 20 15 25 10 20 45 25 20 20

Hälsoinformatik 25 15

Projektledning o ekonomistyrning 20

Organisation o arbetsliv/processer 20 10 25 10 15 30 10 15 20 20

Kvalitetsutv o internationalisering 15 10 15 0 20 10 20

Verksamhetsutveckling 20 25

Engelska 15 20 20 10 10 15 20 20 20 20 15 15 20 15 15 20 20 15 20

Examensarbete 25 25 25 25 25 25 25 20 25 35 25 40 25 25 20 25 30 25 25 25 30

Utredningsmetodik 20 10 15 15

Personal, löner 20

Svenska, svenska skrivregler 20 20 15 15

Tangentbordsteknik 5  
 

 

3.3 TIDIGARE STUDIER 

Enligt Malin Hultman Överbecks examensarbete från denna utbildning 2018 [6], där hon 

jämför utbildningarna i Karlstad och Kristinehamn och ställer frågan om vårdadministratörs-

utbildningen ger oss det vi behöver, så tror inte de två utbildningsanordnarna att lika 

kursplaner skulle ha någon betydelse för slutmålet. Dels är det olika personer som undervisar 

och olika litteratur man använder vid undervisning, dels också för att arbetsgivaren anställer 
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människor som gått utbildningen utanför Värmland. Vägen kanske inte är lika men målet är 

detsamma för båda utbildningarna, det vill säga utbildade vårdadministratörer. 

 

 

4 DISKUSSION 

4.1 INLEDANDE DISKUSSION AVSEENDE UTBILDNINGARNA 

I stort sett har utbildningarna jämförbara upplägg. Kurserna benämns lite olika och har lite 

olika omfång, men tar i huvudsak upp samma ämnesområden. I MYH:s allmänna råd [7] 

framgår att en utbildning inom yrkeshögskolan ska ge sådana teoretiska, praktiska och 

erfarenhetsbaserade kunskaper som krävs för att självständigt och i arbetslag kunna utföra 

kvalificerade uppgifter i arbetslivet.  

 

En utbildning som leder till en kvalificerad yrkeshögskoleexamen omfattande minst 400 

yrkeshögskolepoäng (yhp) ska innehålla minst 100 yhp lärande i arbete, LIA [2]. Detta 

uppfyller alla utbildningar, men det är några som valt att ha mer än 100 yhp. Se vidare under 

avsnitt 4.7.3. 

 

4.2 UTBILDNINGSPLANER [4] 

I utbildningsplanerna anger utbildningsanordnarna bland annat utbildningens mål. Här ingår 

till exempel vilka olika yrkesroller man anser att en examinerad vårdadministratör kan ikläda 

sig, se Bilaga 1. De flesta anger medicinsk sekreterare, vårdadministratör och läkar-

sekreterare, men sammanställningen över alla förslag är omfattande och visar på en bredd i 

yrket/utbildningen. Dessutom anges vad den studerande, efter avslutad utbildning, ska ha 

kunskaper om/i, färdigheter i samt kompetenser. I utbildningsplanerna ingår dessutom en 

kursöversikt, kurser med beskrivningar, behörigheter till utbildningen, urvalsprocess, 

utbildningens upplägg samt kvalitetssäkring. 
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4.3 KOMPETENSER EFTER AVSLUTAD UTBILDNING 

I Karlstads utbildningsplan sammanfattas kompetenserna till att 

- vara en kvalificerad vårdadministratör – medicinsk sekreterare – läkarsekreterare. 

- kunna arbeta med hälso- och sjukvårdens olika IT-system. 

- vara en resurs för att kunna säkerställa kvaliteten i vården. 

- kunna ge god service och möta vårdtagare, närstående och kollegor respektfullt. 

- kunna arbeta såväl självständigt som i grupp. 

- kunna utveckla en effektiv och flexibel administrativ organisation i vården. 

 

4.3.1 Axplock av kompetenser från några utbildningsplaner 

Göteborg, Plushögskolan: självständigt fungera som verksamhetsstöd för sjukvården i allt 

som gäller vårdadministration. 

Handen: att bland annat arbeta som handläggare på försäkringsbolag och ha kompetens för att 

vara systemansvarig handledare för nyanställd personal gällande patientadministration. 

Huddinge: starta eget företag eller arbeta på distans, driva projekt, vara IT-ansvarig. 

Campus Nyköping: kunna hantera verksamhetens komplexitet genom helhetssyn och förmåga 

att integrera olika kunskapsområden. 

Söderköping: introducera studenter i alla professioner samt handleda studerande i den egna 

professionen. 

Uppsala, Nackademin: att handleda kollegor och studenter i medicinsk dokumentation och 

administration.  

 

4.4 UTBILDNINGEN I JÖNKÖPING 

Kursupplägget verkar skilja sig något från övriga utbildningar, förmodligen för att ansvarig 

utbildningsanordnare är Internationella Handelshögskolan i Jönköping AB. Bland annat har 
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man stort fokus på IT och kommunikation, organisation och verksamhetsutveckling. Kurserna 

Informationsteknik och informationssystem som administrativt stöd i vården samt 

Kommunikation och patientrelaterad dokumentation omfattar totalt 100 yhp. Kurserna 

Ekonomistyrning och organisation, Kunskaps- och kvalitetsstyrning samt 

Verksamhetsutveckling omfattar totalt 65 yhp. Man har ingen separat kurs i engelska utan 

anger i utbildningsplanen att träningen sker i form av inslag i flera olika kurser och går som 

en röd tråd genom utbildningen. 

 

4.5 CAMPUS NYKÖPING 

Några som bedriver undervisningen på ett annorlunda sätt är Campus Nyköping. Utbildningen 

är ett samarbete mellan Campus Nyköping, Komvux Eskilstuna, Viadidakt Katrineholm och 

Kunskapskällan Ronneby, där Campus Nyköping är ansvarig utbildningsanordnare. 

Eskilstuna, Katrineholm och Ronneby är satellitorter dit undervisning sänds via 

telebild/videolänk. Samarbetet är väl upparbetat och stor erfarenhet finns hos alla tre parter av 

denna typ av undervisningsupplägg. 

 

Man har ett av de största examensarbetena i studien, 40 yhp. Syftet med kursen är att 

självständigt prova på praktiskt utvecklings-, förändringsarbete i dagens hälso- och sjukvård 

genom att identifiera en utvecklingsmöjlighet, göra en nulägeskartläggning, definiera ett 

önskat läge, göra en analys av vägen dit samt ge förslag på implementeringsåtgärder. Detta 

låter som ett stort projekt, som förhoppningsvis kan gynna initiativtagare och framtida 

arbetsgivare. 

 

4.6 ENTREPRENÖRIELLT LÄRANDE OCH TÄNKANDE 

Entreprenöriellt lärande och tänkande nämns i de flesta utbildningsplaner. Entreprenör står, 

enligt Svenska Akademiens ordlista (SAOL), för en initiativrik och innovativ person. I 
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Karlstads utbildningsplan skriver man att de studerande ska tillägna sig ett entreprenöriellt 

tänkande. Entreprenörskap är en mental inställning som är viktig på de flesta positioner i 

yrkeslivet. Framtida arbetet kommer att innehålla stora inslag av nytänkande och 

problemlösning. De studerande uppmuntras utveckla sin kreativitet, sin förmåga till 

medskapande samt ansvarstagande och initiativförmåga. 

 

Stockholm skriver om interaktiv kommunikation, det vill säga möjlighet till entreprenöriellt 

lärande på vägen mot den funktionella kompetensen. 

 

I Sundsvalls utbildningsplan anger man att branschens kravprofil på medarbetare är att de har 

en hög ämnesteoretisk kompetens men även kompetenser som initiativförmåga, 

problemlösningsförmåga, samarbetsförmåga, förmåga till självständigt arbete och ett 

entreprenöriellt synsätt. 

 

För utbildningen i Sundsvall anger man att Yh Mitt tillämpar ett verklighetsanknutet 

problembaserat lärande för att vidareutveckla de studerandes förmågor, kompetenser och 

förhållningssätt att lösa problem, tänka nytt, planera sitt arbete, ta initiativ och ansvar samt 

samverka med andra och omsätta detta i ekonomiska, sociala och kulturella sammanhang. 

 

I Söderköpings utbildningsplan beskriver man att entreprenörskap i utbildningen innebär att 

utveckla och stimulera generella kompetenser för att se möjligheter, vara kreativ, ta initiativ 

och omsätta idéer till handling hos de studerande. Entreprenörskap innebär också ett 

entreprenöriellt förhållningssätt hos individen som anställd. 

 

Vänersborg trycker på att se möjligheter och inte problem, ta initiativ, ta ansvar och 

samarbeta. Fokus på egen kreativitet och drivkraft. 
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Växjö skriver att den utbildade medicinska sekreteraren ska kunna ta inititativ till och kunna 

organisera nyskapande verksamhet. Det utgår från kreativitet, experimentlust och 

förverkligande av idéer. Entreprenöriellt arbetssätt i form av ett förbättringsarbete i samråd 

med verksamheter. Ett tankesätt – kunna identifiera möjligheter, vara kreativ och gå från ord 

till handling. 

 

I Örebro väljer man att inspirera till att i entreprenöriell anda medvetet arbeta med sitt lärande 

och ta ansvar för sin utveckling. 

 

MYH skriver redan 2010 en rapport om entreprenörskap i yrkeshögskoleutbildning [8]. Deras 

bedömning och övergripande slutsats är att entreprenörskap inte är någon ny företeelse inom 

utbildningsformen. Tack vare att utbildningarnas teoretiska kunskaper tränas under till 

exempel LIA så anser man att det finns inbyggda förutsättningar för att framgångsrikt arbeta 

med entreprenörskap. I ansökan om att få bedriva yrkeshögskoleutbildning uppmanas de 

sökande att beskriva, bland annat, på vilket sätt de studerande stimuleras att utveckla 

entreprenöriell kompetens. Det förklarar att begreppet är så flitigt använt i 

utbildningsplanerna. 

 

4.6.1 Egna erfarenheter av entreprenöriellt arbete 

Tyvärr är min erfarenhet från LIA-placeringar och arbete att det inte finns mycket utrymme 

för ”gemene vårdadministratör” att ägna sig åt entreprenöriellt arbete. De flesta ägnar sig 

helhjärtat åt att korta skrivtiderna för diktat och den övriga administration som måste utföras. 

Jag hoppas att man i Region Värmland har möjlighet att ge vårdadministratörer utrymme att 

vara entreprenörer. Att de flesta idag är ansvarstagande problemlösare är jag övertygad om. 

Förhoppningen är att vi även får möjlighet att vara kreativa, initiativrika och nyskapande 

medarbetare.  
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4.7 ÄMNEN OCH KURSER 

4.7.1 E-hälsa och hälsoinformatik 

Regeringen och Sveriges kommuner och landsting, SKL, har tagit fram en gemensam vision 

för e-hälsoarbetet fram till 2025 – Vision e-hälsa 2025 [9]. Visionen bygger på att en ökad 

digitalisering ger ändamålsenliga verksamhetsstöd för att säkra en socialtjänst, hälso- och 

sjukvård och tandvård av god kvalitet. E-hälsa tror jag är ett område där vårdadministratörer 

kommer att få fler arbetsuppgifter, större inflytande och möjlighet till utveckling. Det handlar 

väl i grunden om informationsteknik och kommunikation, men jag tycker det är bra att nyttja 

begreppet E-hälsa. Min privata erfarenhet av E-hälsa är att kunna kontakta en vårdgivare via 

www.1177.se – att kunna förnya recept, omboka tider och få kontakt med vårdpersonal utan 

att behöva boka en besökstid. E-hälsa har utvecklats med bland annat ”doktor online-tjänster” 

som tillhandahålls av exempelvis www.capio.se , www.doktor.se och www.doktor24.se . 

Kanske kommer det att utvecklas även för vårdcentraler och sjukhus i Region Värmland? 

 

E-hälsa tas upp i många utbildningar, men det är några få som tydliggör det i kursutbudet. 

Följande utbildningar har idag separata kurser i E-hälsa: 

• Falun, 15 yhp: Hälsoinformatik och informationshantering, standardiserade begrepp 

inom hälso- och sjukvård. Begreppet E-hälsa och dess relevans och nytta för patient, 

närstående, vårdpersonal och beslutsfattare. 

• Handen, 20 yhp: Kunskaper och färdigheter inom IT-området. Redigera hemsidor med  

hjälp av webbredigeringsprogram, enklare systemadministration, lagar och regler 

gällande informationssäkerhet. 

• Stockholm, 10 yhp: Nationella riktlinjer och det praktiska arbetet kring E-hälsa. 

http://www.1177.se/
http://capio.se/
http://www.doktor.se/
http://www.doktor24.se/
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• Uppsala, 15 yhp: En orientering till området informationsförsörjning och E-hälsa. Den 

studerande ska kunna ta fram riktad information i skrift, med hänsyn till mottagarnas 

behov. 

 

Hälsoinformatik 

Informatik är en vetenskap som studerar användningen av informationsteknik och hur sådan 

teknik bör utformas och tillämpas på ett ändamålsenligt sätt, enligt Svenska Akademiens 

ordlista (SAOL). 

 

En kurs i hälsoinformatik ingår i bland andra utbildningen i Skövde, 25 yhp. Den avser att ge 

de studerande ökade kunskaper om vanligt förekommande informationssystem inom 

vårdområdet och dess påverkan på organisationen. Mål är kunskap och förståelse för aspekter 

kring informationssäkerhet kopplat till hälso- och sjukvård samt hur den framtida 

organisationen utvecklas avseende IT. 

 

4.7.2 Diagnosklassifikation 

De flesta utbildningar har separata kurser för diagnosklassifikation och omfattningen är i 

medeltal drygt 21 yhp. Några utbildningar har väldigt lite diagnosklassifikation, till exempel 

Skövde. Där anger man att det är sex yhp av kursen Medicinsk dokumentation och 

klassifikation, omfattande totalt 60 yhp. Att hitta rätt diagnos- och åtgärdskoder för en 

vårdhändelse är en grundläggande uppgift för en vårdadministratör. Att vi studerande, eller 

nyutexaminerade vårdadministratörer, är intresserade och uppdaterade är något vi har 

möjlighet att föra ut på våra framtida arbetsplatser. Jag tror att effekten och den ekonomiska 

aspekten av att sätta rätt, eller fel, koder är något som måste diskuteras mer. 

 

I Handen tar man upp etiska frågor som kan uppstå vid kodning och vikten av opartiskhet och 

objektivitet. 
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”Grodor” i utbildningsplanen 

I en utbildningsplan har man angett att den studerande efter avslutad utbildning ska ha 

färdigheter i att ”välja och klassificera diagnoser på ett korrekt sätt efter att läkare satt 

diagnoskod”. En annan utbildningsplan anger färdigheten ”klassificera diagnoser utifrån 

läkares diagnoskodning”. Man får hoppas att det är tvärtom. Här väljer jag att inte ange några 

referenser, en utbildningsanordnare har jag uppmärksammat på felskrivningen i samband med 

kontakt i annat ärende. 

 

4.7.3 LIA-kurser 

Utbildningen till vårdadministratör omfattar 400 yrkeshögskolepoäng och minst en fjärdedel 

av utbildningen ska bestå av lärande i arbete, LIA [2]. Det gör att den praktiska delen av 

utbildningen har väldigt stor betydelse.  

 

Har man fått möjlighet att göra sina LIA-kurser på enheter med bred verksamhet, till exempel 

reception, remisshantering, tidbokning, mottagning och vårdavdelning, och man har nöjet att 

få engagerade och kunniga handledare så har man en väldigt bra grund att stå på. 

 

De flesta utbildningar har LIA uppdelad i tre eller fyra perioder. Växjö sprider ut LIA-

kurserna med två dagar per vecka under lång tid [10]. Fyra utbildningar har valt att ha mer 

LIA än kravet. Borås och Huddinge har 105 yhp LIA och Skövde och Söderköping har 110 

yhp LIA. Skövde har till exempel en fältstudievecka tidigt i utbildningen [11], när de 

studerande gått tre veckor. Två och två ”skuggar” man en medicinsk sekreterare på sjukhus 

eller vårdcentral, vilket ger de studerande en djupare inblick i vad yrket innebär. 

Förhoppningsvis känner den studerande att hen har valt rätt yrke att satsa på, eller det kan 

hända att någon avbryter utbildningen, för att det inte alls är vad man tänkt sig. 
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4.7.4 Personal och löner 

Utbildningen i Handen är ensamma om att ha en kurs i Personal och löner, 20 yhp. Kursen tar 

upp arbetsmarknadens uppbyggnad, arbetsrättsliga lagar och regler samt beräkningsgrunder 

vid löneberäkning med mera i datalöneprogram. Tyvärr har jag inte lyckats få kontakt med 

utbildningsanordnaren, så om detta är en vanligt förekommande arbetsuppgift för 

vårdadministratörer i Handen och Haninge kommun vet jag inte. 

 

4.8 FÖRSLAG TILL FORTSATT ARBETE 

Det skulle vara intressant att veta mer om Campus Nyköping och deras satellitorter 

Eskilstuna, Katrineholm och Ronneby. Undervisning sänds via telebild/videolänk och det bör 

vara ett lite annorlunda sätt att arbeta och studera på. 

 

Växjös LIA-kurser med två dagar praktik per vecka under lång tid är också något jag tycker 

skulle vara intressant att få höra mer om. Tycker de studerande att det blir ”hoppigt” eller är 

upplägget enbart positivt – att snabbt kunna förankra teori i praktiken och praktik i teorin? 

 

 

5 SLUTSATSER 

Om alla vägar bär till Rom? Det vill säga – är platsbundna yrkeshögskoleutbildningar till 

vårdadministratör/medicinsk sekreterare jämförbara? I och med att utbildningarna står under 

statlig tillsyn och kvalitetsgranskning av Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) [1] och 

minst en fjärdedel av utbildningen består av LIA (lärande i arbete) [2] så blir utbildningarna 

jämförbara. De praktiska kurserna är alltså en betydande del av utbildningen. Har man fått 

möjlighet att göra sina LIA-kurser på enheter med bred verksamhet, till exempel reception, 

remisshantering, tidbokning, mottagning och vårdavdelning, och man har nöjet att få 

engagerade och kunniga handledare så har man en väldigt bra grund att stå på. 
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Vissa teoretiska kurser måste finnas med i utbildningen, till exempel lagar och förordningar 

som styr hälso- och sjukvård, grunderna i diagnosklassifikation och dess betydelse för 

verksamheterna, medicinsk dokumentation med journalhantering, informationsteknik och 

kommunikation. Övriga kurser kan variera och beror förmodligen på tillgången till 

lärarkapacitet och önskemål från initiativtagare och presumtiva arbetsgivare. 

 

Det här arbetet kom även att ta upp olika yrkesroller för en vårdadministratör – medicinsk 

sekreterare och det gav en vidare syn på vad arbetet kan innefatta, se Bilaga 1.  
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BILAGOR 

Bilaga 1. Förteckning över yrkesbenämningar/roller i utbildningar som ingår i arbetet. 

Bilaga 2. Förteckning över alla orter där platsbunden utbildning bedrivs, med start ht 2019. 

Bilaga 3. Förteckning över utbildningsort och kurser med yrkeshögskolepoäng. Motsvarar 

Tabell 2, men är i större format. 
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Bilaga 1. 

Förteckning över yrkesbenämningar/roller i utbildningar som ingår i arbetet. 

• ’Medicinsk sekreterare’ används av 12 utbildningsanordnare. 
• ’Vårdadministratör’ benämns utbildningarna i Handen, Jönköping och Söderköping. 
• ’Vårdadministratör – medicinsk sekreterare’ benämns utbildningarna i Karlstad, 

Kristinehamn, Sundsvall och Huddinge. 
• ’Hälso- och vårdadministratör’ benämns utbildningen i Landskrona. 
• ’Medicinsk vårdadministratör’ benämns utbildningen i Örebro 

 
I alla utbildningsplaner anges alternativa yrkesroller. Förutom medicinsk sekreterare, 
vårdadministratör och läkarsekreterare listas några här: 

Administrativ assistent (inom 
läkemedelsindustrin, Stockholm) Kristinehamn och Stockholm 

Administrativ chef, administratör i 
offentlig förvaltning eller privat 
organisation 

Söderköping 

Expeditionsföreståndare, sjukvård Jönköping 

Forskningssekreterare Karlstad, Kristinehamn, Stockholm och 
Västerås 

Hälso- och sjukvårds-
administratör/sekreterare Örebro, Sundsvall och Falun 

Klinikadministratör Jönköping 
Klinikassistent inom vårdorganisation Handen 
Kliniksekreterare Jönköping, Växjö 
Marknadsassistent vid 
läkemedelsföretag Söderköping och Handen 

Medicinsk vårdadministratör Kristinehamn 
Mottagningssekreterare Göteborg (Yrgo) och Sundsvall 
Projektledare, administratör Växjö 
Supporttekniker, IT Kristinehamn 
Teamsekreterare, sjukvård Jönköping, Karlstad och Kristinehamn 
Verksamhetsassistent inom 
vårdorganisation Göteborg (Yrgo), Handen och Sundsvall 

Verksamhetsutvecklare Söderköping 
Vård- och klinikadministratör Falun 
Vårdadministrativ sekreterare Borås och Vänersborg 
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Bilaga 2. 

Förteckning över alla orter där platsbunden utbildning bedrivs, med start ht 2019. 
 

Ort Län Antal 
platser Utbildningsanordnare 

Borås Västra götaland 27 Borås Stad 
Falun Dalarna 20 Folkuniversitetet 
Göteborg Västra götaland 34 Göteborgs Stad, Yrgo 
Göteborg Västra götaland 35 Plushögskolan AB 
Handen Stockholm 28 Haninge kommun 
Huddinge Stockholm 35 Huddinge kommun 

Jönköping Jönköping 30 Internationella Handelshögskolan i 
Jönköping Aktiebolag (IHH) 

Karlstad Värmland 20 Karlstads kommun 
Kristianstad Skåne 25 Kristianstad kommun 
Kristinehamn Värmland 20 Kristinehamns kommun 
Landskrona Skåne 22 Landskrona Stad 
Nyköping med 
satellitorter 

Södermanland och 
Blekinge 70 Campus Nyköping 

Skövde Västra götaland 35 Skövde kommun 

Stockholm Stockholm 32 Stockholms stad, Frans Schartaus 
Handelsinstitut 

Sundsvall Västernorrland 25 Sundsvalls kommun 
Söderköping Östergötland 25 Östsvenska Yrkeshögskolan AB 
Uppsala Uppsala 35 Nackademin AB 
Vänersborg Västra götaland 30 Kunskapsförbundet Väst 
Västerås Västmanland 34 MedLearn AB 
Växjö Kronoberg 22 Kronobergs läns landsting 
Örebro Örebro 30 Consensus Sverige AB 
        
Ingår inte i examensarbetet, utbildningsplaner saknas 
Lund Skåne 25 Lunds kommun 
Malmö Skåne 35 Lernia utbildning AB 
Uppsala Uppsala 35 Folkuniversitetet 
Varberg Halland 30 Varbergs kommun 
    
  759  Utbildningsplatser totalt 
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Bilaga 3. 



Bilaga 3 
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Introduktionskurs 10 15
LIA 100 105 100 100 100 100 105 100 100 100 100 100 110 100 100 110 100 100 100 100 100
Anatomi, fysiologi o sjukdomslära 30 30 55 35 25 30 20 25 35 30 25 30 30 35 50 35 40 35 35 35 20
Arbetspsykologi, arbetsmiljö, etik 20 20 15 20 20 10 10 10 25 45 20 20 15 40 25 25 15 10 20
Diagnosklassifikation 25 20 30 20 20 15 20 25 10 30 10 25 0 30 20 0 20 15 30 15 30
Hälso- och sjukvårdsadministration 45 30 45 20 20 35 30 35
Juridik, hälso- och sjukvårds- 30 30 25 30 25 10 30 20 20
Medicinsk dokumentation 60 45 35 75 35 35 55 60 60 40 55 60 55 45 55
Patientrelaterad adm, dokumentation 70 40 75 30
Medicinsk terminologi 25 25 30 25 25 25 25 30 30 25 25 20 35 35 20 25 30 40 35 50
IT, administrativ IT, adm. Verktyg 30 30 40 35 30 30 30 35 20 15 20 15 10 30 20 30 30
Administrativt verksamhetsstöd 10
Datorn som administrativt stöd 50
Dokumentations- och presentationsteknik 20
E-hälsa 15 20 25 10 15
Kommunikation, information 30 40 30 30 25 30 0 25 40 35 10 15 25 30 10
Digital kommunikation 25
Ekonomi, statistik 15 25 20 20 25 20 15 25 10 20 45 25 20 20
Hälsoinformatik 25 15
Projektledning o ekonomistyrning 20
Organisation o arbetsliv/processer 20 10 25 10 15 30 10 15 20 20
Kvalitetsutv o internationalisering 15 10 15 0 20 10 20
Verksamhetsutveckling 20 25
Engelska 15 20 20 10 10 15 20 20 20 20 15 15 20 15 15 20 20 15 20
Examensarbete 25 25 25 25 25 25 25 20 25 35 25 40 25 25 20 25 30 25 25 25 30
Utredningsmetodik 20 10 15 15
Personal, löner 20
Svenska, svenska skrivregler 20 20 15 15
Tangentbordsteknik 5


