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SAMMANFATTNING 

 

Den här rapporten beskriver hur yrket vårdadministratör har vuxit fram och visar hur det har 

utvecklats och förändrats genom åren. Rapporten ger en inblick i de olika arbetsuppgifter som 

vårdadministratörer har haft och hur yrkesrollen har sett ut. Den beskriver även hur 

utbildningen växte fram och hur den har förändrats med tiden. 
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1 INLEDNING 

I den här rapporten beskrivs yrket vårdadministratör ur ett historiskt perspektiv. Rapporten 

följer yrkets väg från start till nutid och visar olika steg i dess utveckling. Fokus ligger på hur 

framför allt yrkesroll, arbetsuppgifter och utbildning har förändrats och utvecklats sedan 

starten men rapporten tar även upp orsakerna till dessa förändringar.  

 

Rapporten ingår tillsammans med en muntlig redovisningen i examensarbetet på 

vårdadministratörsutbildningen vid Yrkeshögskolan Karlstad. Kursen examensarbete omfattar 

25 poäng och pågår under 5 veckor. 

 

 

1.1 BAKGRUND 

Arbetet har utförts för att ge en bild av vårdadministratörsyrkets historia och därigenom visa 

hur det har utvecklats och förändrats genom åren.  

 

 

1.2 SYFTE OCH MÅLSÄTTNING 

Syftet med det här arbetet är att titta på hur yrket vårdadministratör har förändrats och 

utvecklats över tid. Målet är att se hur olika delar av yrket, framför allt yrkesroll, 

arbetsuppgifter och utbildning, har förändrats och även ge en bild av vad som har bidragit till 

dessa förändringar. 

 

 

1.3 AVGRÄNSNING 

Arbetet har avgränsats genom att mängden litteratur som använts har begränsats och även 

genom att fokus främst varit på vissa delar av yrkets historia. Ytterligare avgränsning har 

gjorts genom att inte gå in på djupet i orsakerna till förändringar i yrket utan istället behålla 

fokus på hur det har förändrats. 
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1.4 METOD 

Arbetet är baserat på en litteraturstudie. Huvudmaterialet som använts är en studie gjord av 

Inga Nilsson som handlar om medicinsk dokumentation i läkarsekreteraryrket men 

information har även hämtats från LSF (Sveriges Läkarsekreterarförbund). Kompletterande 

information har inhämtats genom sökningar på Google med relevanta sökord som till exempel 

”läkarsekreterare historia”, ”YH-utbildning” och ”vårdadministratör”. 

 

 

2 GENOMFÖRANDE 

2.1 YRKESROLL OCH ARBETSUPPGIFTER 

Läkarsekreteraryrket har vuxit fram sedan början av 1920-talet då de första läkarsekreterarna 

anställdes. Benämningen läkarsekreterare fanns inte än på den tiden utan de anställdes som 

skrivbiträden. Det var först 1960, i det årets specialbestämmelse (landstingets 

tjänstereglemente), som yrkestiteln läkarsekreterare nämndes för första gången. 

Skrivbiträdenas arbetsuppgifter omfattade främst att ta läkarnas diktamen på stenogram och 

sedan skriva ned dem på en manuell skrivmaskin. Det var en del av yrkesstoltheten att skriva 

maskin felfritt och snabbt. Från början var skrivbiträdena privatanställda men de kom så 

småningom att ingå bland sjukhusets övriga personalkategorier [1]. 

 

Bakgrunden till att skrivbiträden började anställas var att kraven på dokumentation av vården 

och även läkarnas pappersbörda hade ökat. Under början av 1900-talet var det underläkare 

som förde anteckningar i patientjournalen under uppsikt av överläkare på respektive klinik. 

Anteckningarna skrevs för hand i stora liggare och kvaliteten på handstil kunde vara mycket 

varierande. Någon fortlöpande historia om patienten fanns inte heller tillgänglig utan 

anteckningarna avsåg endast det aktuella vårdtillfället [1]. 

 

På 1950-talet var läkarsekreterarnas arbete mycket krävande och varierande. De gick med på 

mottagningar och ronder och skrev ned till exempel journalanteckningar, operationsberättelser 

och intyg med penna på stenogramblock. Sedan skrevs stenogrammet ut på en manuell 

skrivmaskin. Läkarsekreterarna hade även som uppgift att ha hand om journalarkivet och att 

vara läkarens kontakt med allmänheten både via telefon och personligen. Dessutom skulle de 

sköta all korrespondens som läkaren sedan bara behövde signera [1]. 
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1951 fanns det bara ett fåtal läkarsekreterare på varje lasarett, på länslasarett en till två och på 

centrallasarett några fler. På de stora sjukhusen i Stockholm, Uppsala, Lund och Malmö fanns 

det cirka fem till tio läkarsekreterare. Senare ökade antalet läkarsekreterare och under 1960- 

och 1970-talen ökade antalet som snabbast [1]. 

 

Fram till 1970-talet var läkarsekreterare ofta anställda för att skriva åt en viss läkare och 

betraktades som dennes ”högra hand”. Läkarsekreteraryrket ansågs på den tiden vara ett 

glamouryrke och hade en klar identitet. Det nära samarbetet med läkaren medförde hög status 

[1]. 

 

På 1970-talet var det vanligt att läkarsekreterarna arbetade tillsammans och de satt samlade i 

så kallade ”skrivcentraler”. Skrivcentralen var en arbetsorganisation där läkarsekreterarna 

nästan uteslutande arbetade med journalutskrift eller diktafon. Arbetet med medicinsk 

dokumentation blev således en fristående enhet som var skild från sjukvårdens övriga 

verksamhet. Det ledde till att läkarsekreterarna på flera kliniker blev anonyma personer som 

satt för sig själva och inte hade speciellt mycket kontakt med läkare eller annan vårdpersonal. 

Under den här perioden förändrades yrket ytterligare genom övergången från manuella 

skrivmaskiner till elektriska och även genom övergången från diktat som togs på stenogram 

till diktat på band eller kassetter [1]. 

 

Efter hand minskade antalet skrivcentraler och läkarsekreterarna började närma sig vården 

lokalmässigt igen. Under 1980-talet medförde en omorganisation till decentralisering att 

läkarsekreterarna ofta fick egna rum eller rum som delades med en annan läkarsekreterare. 

Förändringen gjorde att de nu kunde integreras mer i arbetet kring patienten [1]. 

 

På 1980-talet ökade kraven på snabb, korrekt och tillgänglig medicinsk dokumentation, dels 

med anledning av kortare vårdtider i den slutna vården, dels på grund av en ökad satsning på 

öppen vård. Under 1980-talet och framåt pågick även försök med datoriserade 

patientjournaler. Samtidigt skedde en omfattande datorisering inom sjukvården, framför allt 

av de patientadministrativa rutinerna och det blev tydligt att datorerna var där för att stanna. I 

och med denna utveckling ställdes stora krav på kunskap för att på bästa sätt skulle kunna 

utnyttja teknikens möjligheter. Under utvecklingens gång pågick diskussioner om vilken 

effekt datorerna skulle komma att ha på läkarsekreterarnas arbetsuppgifter och datoriseringen 

sågs som ett eventuellt hot mot deras arbetstillfällen. Hälso- och sjukvårdens omorganisation, 
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decentraliseringen av sjukvården och den tekniska utvecklingen ledde till att ökade krav 

ställdes på läkarsekreterarna [1]. 

 

Under slutet av 1980-talet och början på 1990-talet inleddes arbete med att se över 

sjukvårdskostnaderna som ökat år för år. Runt samma tidpunkt genomfördes även 

strukturförändringar inom hälso- och sjukvården. Förändringarna innebar att vårdenheterna 

fick ett större självständigt ansvar bland annat som köpare/säljare av tjänster. Det här ägde 

rum i ett läge då de ekonomiska ramarna begränsades allt mer samtidigt som kraven på högre 

effektivitet skärptes. Allt detta behövde hanteras och därför ställdes stora krav på en effektiv 

vårdadministration [1]. 

 

Hälso- och sjukvården hade planerat för strukturella förändringar av sjukvården sedan slutet 

av 1970-talet. Det gällde både vårdens innehåll och inriktning men även dess organisation. 

Under 1980- och 1990-talen förändrades förutsättningarna gällande ekonomi och personal. 

Vid många vårdinrättningar reducerades den totala bemanningen i början av 1990-talet och 

det var främst läkarsekreterare, undersköterskor och sjukvårdsbiträden som drabbades. 

Resultatet blev förändringar i personalstrukturen. I den nya strukturen flyttades de 

vårdadministrativa arbetsuppgifterna som läkarsekreterarna tidigare hanterat över till den 

kliniskt utbildade personalen [1]. 

 

Under slutet av 1900-talet kunde man se en successiv förändring av den klassiska 

läkarsekreterarrollen och den genomgick då en strukturomvandling. De traditionella 

arbetsuppgifterna, till exempel att skriva journalanteckningar från diktat på band eller 

kassetter, hade utvidgats till ett brett arbete med vårdadministration med kvalificerat 

datorarbete. Den tekniska utvecklingen, tillsammans med nya arbetsorganisationer inom 

sjukvården bidrog till yrkesrollens förändring. Många läkarsekreterare fick arbetsuppgifter 

som innefattade ny teknik med IT-systemansvar, statistik och ekonomi, utöver ansvaret för 

medicinsk journalskrivning [1]. 

 

Idag har man i de allra flesta fall gått ifrån yrkestiteln läkarsekreterare till förmån för antingen 

medicinsk sekreterare eller vårdadministratör. Dagens vårdadministratörer finns framför allt 

på vårdcentraler och sjukhus, som är de vanligaste arbetsplatserna, men de finns även inom 

till exempel företagshälsovård, läkemedelsindustrier och försäkringsbolag [1]. Bland 

arbetsuppgifterna ingår bland annat utskrift av journalanteckningar och andra medicinska 

dokument från diktat, hantering av remisser, diagnosklassificering, statistikuttag, ansvar för 
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utbildning och system, arkivarbete, receptionsarbete och inköp. Det finns även 

vårdadministratörer som har chefspositioner på olika nivåer [2]. 

 

 

2.2 LSF – SVERIGES LÄKARSEKRETERARFÖRBUND 

I december 1951 samlades 17 skrivbiträden från olika delar av landet i Stockholm och bildade 

yrkesföreningen för läkarsekreterare, Läkarsekreterarnas förening [1, 3]. Den bildades som en 

riksomfattande lokalavdelning till SKTF (Svenska Kommunaltjänstemannaförbundet), en 

fackförening för landstings- och kommunalanställda läkarsekreterare [1, 3]. Vid bildandet var 

man 110 medlemmar. 1983 ändrades namnet till Sveriges Läkarsekreterarförbund (LSF) [3]. 

 

En av huvudorsakerna till att föreningen bildades var behovet av en specialutbildning för 

läkarsekreterare. Vid den här tidpunkten fick de nyanställda lära sig av de som redan kunde 

yrket, vilket i längden blev betungande [3]. Genom föreningen hade man förhoppningar om 

att, utöver önskemål om utbildning, även kunna gå ihop och föra fram önskemål om till 

exempel löner och arbetsförhållanden [1] då man under ett flertal år inte fått det stöd man 

önskat från sin fackförening när det kom till utbildning eller lön och begärt utträde ur denna 

[3]. 

 

Idag är LSF en ideell yrkesförening som organisatoriskt är helt fri från SKTF [3]. Den 

fungerar som ett forum där läkarsekreterarnas yrkeskunskap kan samlas och yrkesfrågorna 

drivs framåt [1].  

 

 

2.3 UTBILDNING 

När de första läkarsekreterarna anställdes som skrivbiträden på 1920-talet fanns det ingen 

utbildning inom yrket utan det var upp till läkarna att själva vidareutbilda dem. De fick lära 

sig den medicinska terminologin på plats genom att till exempel ställa frågor till läkarna eller 

läsa gamla journaler och tidskrifter. När antalet skrivbiträden i landet ökade fick de som redan 

kunde yrket utbilda de nya. Utbildningen av skrivbiträden inom medicinsk dokumentation 

gjordes på detta sätt under cirka 30 år [1]. 

 



 

 

Examensarbete YhVA17 19-06-27 6 

 

Från skrivbiträde till vårdadministratör 

 Frida Ehne   

 

 

 

I Stockholm anordnades 1953 de första kurserna för läkarsekreterare. Det var två kortare 

fortbildningskurser på tio dagar för redan yrkesverksamma läkarsekreterare [1]. 

 

I september 1955 startade den första utbildningen till läkarsekreterare. Den ettåriga 

utbildningen anordnades på Bar-Lock-institutet i Stockholm. Utbildningen lade stort fokus på 

språkkunskap och innehöll bland annat stenografi, maskinskrivning och medicinsk och 

praktisk yrkeskunskap. Utbildningen fortsatte att anordnas fram till 1975 [1, 3]. 1955 tillsattes 

även en kommitté som hade till uppgift att se över behovet av utbildning för läkarsekreterare. 

Kommittén bestod av ledamöter från Landstingsförbundet, Svenska Lasarettsläkarföreningen 

och LSF [3]. 

 

Efter att den första utbildningen startat började utbildningar dyka upp på fler platser i landet 

[1]. Yrkesskolan i Lund anordnade till exempel 1956 en grundkurs på åtta veckor som fram 

till 1964 sporadiskt genomfördes på några yrkesskolor i landet [1, 3]. 

 

1962 startade en utbildning på en termin för läkarsekreterare som kom att gälla under flera år 

framöver [1]. Utbildningen hade krav på förkunskaper i vissa ämnen som till exempel 

stenografi, maskinskrivning och kontorsutbildning [3]. Den startade som en specialkurs i 

gymnasieskolans regi men fanns även inom Komvux. De ämnen som ingick i utbildningen 

var svenska, engelska, tyska, stenografi, maskinskrivning, medicinsk terminologi och 

kontorsteknik [1]. Utbildningens läroplan reviderades kontinuerligt under årens lopp, bland 

annat genom att ämnet psykologi infördes och att latin bytte namn till medicinsk terminologi 

[3].  

 

En ytterligare översyn av utbildningen kom med anledning av förändringar i sjukvårdens 

organisation, nya behandlingsmetoder och utvidgad medicinsk dokumentation. En 

arbetsgrupp vid Skolöverstyrelsen med representanter från bland annat LSF, SKTF, 

Landstingsförbundet och Socialstyrelsen arbetade under många år med att få fram en ny 

utbildning för läkarsekreterare [3]. 

 

Möjligheterna till en ny och längre utbildning för läkarsekreterare bromsades till viss del av 

förändringar i skolsystemet där politikerna hade ambitioner om att forma gymnasieskolan 

efter ett visst mönster. Yrkesgruppens önskemål gick inte ihop med ambitionen om en bred 

basutbildning på gymnasieskolan där eleverna inte skulle bli specialister för tidigt [3]. 
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1980 gjordes ett försök med en utbildning inom ramen för den redan existerande distributions- 

och kontorslinjen på gymnasieskolan [1]. Andra året på den tvååriga utbildningen fick namnet 

”Vårdadministrativ gren” och var tänkt att leda till arbete inom hälso- och sjukvård, 

socialtjänst och försäkringskassor [1, 3]. Redan 1982 lades försöksutbildningen ned efter att 

en utvärdering utförd av Skolöverstyrelsen slog fast att den inte gav eleverna en fullgod 

kompetens och att utbildningen inte ansågs motsvara arbetsmarknadens krav [1]. 

 

1984 startade den ettåriga grundutbildningen, ”Vårddokumentation”, för läkarsekreterare på 

flera orter i landet [1]. Samma år lades enterminsutbildningen från 1962 ned [3]. Utbildningen 

bedrevs inom gymnasieskolan men fanns även som vuxenutbildning på Komvux. Den hade 

liksom enterminsutbildningen vissa inträdeskrav. De ämnen som ingick i utbildningen var 

svenska, engelska, arbetspsykologi, administration, medicinsk terminologi, anatomi och 

sjukdomslära, vårddokumentation och även fyra veckors praktik [1]. 

 

Under slutet av 1980-talet började den minskade tillgången på sökande till utbildningen att 

göra sig påmind, samtidigt som gymnasieskolans påbyggnadslinjer var under översyn. Det var 

svårt att rekrytera sökande till utbildningen och även att tillsätta vakanta tjänster. 

Svårigheterna resulterade i så kallade ”kortkurser” inom läkarsekreterarutbildningen [1]. 

 

Under läsåret 1989–1990 reducerades timmarna på alla påbyggnadsutbildningar, vilket ledde 

till att utbildningen i vårddokumentation skars ned från 35 timmar i veckan till 30. Det fick 

som följd att arbetspsykologi ströks från läroplanen och att en del av de övriga ämnena fick 

färre lektionstimmar [3]. 

 

Efter en längre period med växande krav från läkarsekreterare på en utbildning på 

högskolenivå startade 1995 ”Medicinsk Sekreterarutbildning” vid Högskolan i Örebro 

(numera Örebro universitet). Utbildningen omfattade två års studier och innehöll bland annat 

vårddokumentation, medicinsk engelska och medicinsk terminologi [1]. Sedan 2012 är 

utbildningen en YH-utbildning och anordnas av Consensus [4]. 

 

Ett stort steg för läkarsekreterarutbildningarna togs i och med att många av de ”gamla” 

Komvux-utbildningarna omvandlades till KY-utbildningar (kvalificerade yrkesutbildningar) 

[5]. I juli 2009 började övergången från KY-utbildningar till YH-utbildningar (yrkeshögskola) 

och sedan december 2013 finns det endast YH-utbildningar [6]. Utbildningarna har som ett 
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resultat av detta blivit avsevärt mer omfattande vad gäller innehållet i utbildningen, 

antagningskrav, praktik med mera [5]. 

 

Idag finns YH-utbildningar till medicinsk sekreterare och vårdadministratör på ett flertal 

platser i landet. De är oftast platsbundna men det finns även utbildningar på distans. En 

tvåårig YH-utbildning innehåller till exempel ämnen som anatomi, fysiologi och 

sjukdomslära, diagnosklassificering, ekonomi och statistik, medicinsk engelska, medicinsk 

terminologi, patientrelaterad administration och dokumentation och sammanlagt 20 veckors 

LIA (lärande i arbete) [7]. Umeå universitet erbjuder i dagsläget den enda 

universitetsutbildningen inom vårdadministration.  

 

 

3 RESULTAT 

Av arbetet framkommer det att vårdadministratörsyrket, trots att det är ett relativt ungt yrke, 

har förändrats mycket sedan starten. Förändringar inom hälso- och sjukvården och teknikens 

utveckling har varit de största bidragande orsakerna. Vid starten på 1920-talet dikterade 

läkaren direkt till ett skrivbiträde som med penna och papper stenograferade och skrev på en 

manuell skrivmaskin. Idag dikterar läkaren in i datorn och vårdadministratören lyssnar på en 

ljudfil och skriver direkt i journalen på datorn. Sjukhusen gick från att ha några få 

läkarsekreterare på varje sjukhus till att ha flera på varje klinik. Yrket har fått en större bredd 

där den medicinska dokumentationen i patientjournaler numera är en av en mängd olika 

arbetsuppgifter. Utbildningen har genom åren utvecklats med yrket för att ge de kunskaper 

som krävs.  

 

 

4 DISKUSSION 

Jag hade ursprungligen en tanke om att göra ett arbete som visade på vårdadministratörsyrkets 

historia parallellt med hur innehållet i journalen har utvecklats men insåg snabbt att det skulle 

bli alldeles för omfattande. Istället valde jag att endast fokusera på yrkets historia och hur det 

har utvecklats och förändrats. 

 

Under arbetets gång fick jag begränsa mig ytterligare för att arbetet inte skulle dra iväg för 

mycket i omfattning. Jag insåg att jag inte kunde gå för djupt in i detalj i beskrivningen av 

orsakerna till yrkets förändring och utveckling utan att göra arbetet för stort. Därför har jag 



 

 

Examensarbete YhVA17 19-06-27 9 

 

Från skrivbiträde till vårdadministratör 

 Frida Ehne   

 

 

 

för det mesta nämnt orsaker men bara i vissa fall gått lite djupare. Det fanns flera tillfällen där 

arbetet kunde dragit iväg åt olika håll med till exempel en utläggning om skillnaderna mellan 

manuella och elektriska skrivmaskiner, men det fanns inte riktigt utrymme för det.  

 

En idé som jag fick under arbetets gång var att det skulle vara intressant att ställa upp hälso- 

och sjukvårdens utveckling och vårdadministratörsyrkets utveckling parallellt med varandra 

för att se vilka slutsatser som kan dras mellan olika förändringar. Samma sak skulle även gå 

att göra med teknikutvecklingen och då framför allt med fokus på den teknik som används 

inom yrket. Båda dessa infallsvinklar såg jag som lite för omfattande i detta fallet. 

 

 

5 SLUTSATSER 

Den slutsats som kan dras av det här arbetet är att yrket vårdadministratör, trots att det är ett 

relativt ungt yrke, har genomgått ett flertal förändringar sedan starten. Då förändringarna ofta 

är kopplade till framför allt utveckling inom hälso- och sjukvården och utveckling av den 

teknik som används i yrket, kommer det utan tvekan fortsätta att förändras och utvecklas även 

i framtiden. 
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