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SAMMANFATTNING 

 

Man kan utbilda sig till vårdadministratör på olika sätt, antingen genom en distansutbildning 

eller på en platsbunden utbildning. Den här rapporten avser att göra en jämförelse mellan 

distansutbildning via Lernia i Östersund och platsbunden utbildning via Yrkeshögskolan i 

Karlstad för att se vad som skiljer de olika utbildningstyperna åt, samt undersöka om 

arbetsgivaren, som i det här fallet är Region Värmland, märker av eventuella skillnader när de 

anställer personal. 

 

Resultatet av jämförelsen och enkäten visar att det är en del skillnader både när det gäller 

antagning till utbildningen, skillnader i kursplaner och till viss del även när det gäller 

kunskaper och färdigheter vid nyanställning.  
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1 INLEDNING 

I yrkeshögskoleutbildningen till vårdadministratör ingår kursen examensarbete och 

utredningsmetodik. Kursen är på 25 yrkeshögskolepoäng vilket motsvarar fem veckors 

heltidsstudier. Uppdragsgivare för denna rapport är Karlstads Teknikcenter. 

 

Ämnet för rapporten ska vara kopplat till vårdadministratörsyrket. Den här rapporten ger en 

beskrivning av jämförelsen av distansutbildning kontra platsbunden utbildning och ger svar 

på frågan om skillnaderna är någonting som arbetsgivaren märker av när de anställer 

personal. 

 

1.1 BAKGRUND 

Man kan utbilda sig till vårdadministratör på olika sätt, antingen genom en distansutbildning 

eller på en platsbunden utbildning. Den här rapporten avser att göra en jämförelse mellan 

distansutbildning via Lernia i Östersund och platsbunden utbildning via Yrkeshögskolan i 

Karlstad för att se vad som skiljer de olika utbildningstyperna åt, samt undersöka om 

arbetsgivaren, som i det här fallet är Region Värmland, märker av eventuella skillnader när de 

anställer personal. 

 

1.2 SYFTE OCH MÅLSÄTTNING 

Syftet med den här rapporten är att jämföra distansutbildning kontra platsbunden utbildning 

och ta reda på vad som skiljer de olika utbildningstyperna åt. För att uppnå syftet med 

rapporten har följande frågeställning utformats:  

 

• Vad skiljer en platsbunden utbildning från en distansutbildning, och är skillnaderna      

någonting som arbetsgivaren märker av när de anställer personal? 
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Målet med rapporten är besvara om utbildningen är likvärdig oavsett om man väljer 

distansutbildning eller platsbunden utbildning och om arbetsgivaren märker av någon skillnad 

när de anställer personal.  

   

1.3 AVGRÄNSNING 

För att begränsa rapportens storlek har endast en jämförelse mellan distansutbildning via 

Lernia i Östersund och platsbunden utbildning via Yrkeshögskolan i Karlstad gjorts.  

 

1.4 METOD 

Material till rapporten har samlats in på två sätt. Dels genom att söka information på internet, 

dels genom en enkät. Frågorna i enkäten var riktade till avdelningscheferna inom 

vårdadministration i Region Värmland. Enkäten gjordes med hjälp av SurveyMonkey. 

 

2 GENOMFÖRANDE 

Information angående distansutbildningen via Lernia i Östersund har jag sökt på internet [1], 

samma gäller information angående platsbunden utbildning via Yrkeshögskolan i Karlstad 

[2].  

 

Med hjälp av SurveyMonkey gjordes en enkät med sex frågor (Bilaga A).  Enkäten skickades 

som länk i ett missivbrev till Marielle Jalal, verksamhetschef vårdadministration område 

slutenvård Centralsjukhuset i Karlstad, som godkände den och skickade den vidare till 

avdelningscheferna inom vårdadministration (Bilaga B). 

 

Enkäten skickades ut till nio avdelningschefer inom vårdadministration, varav endast fem 

besvarade den.  
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3 RESULTAT 

Att utbilda sig till vårdadministratör kan man göra genom att läsa en distansutbildning via 

Lernia i Östersund. Antalet träffar per termin eller månad kan variera, men dessa är 

obligatoriska. Traditionella klassrumsträffar kombineras med konferenser, tentamen, 

föreläsningar, diskussioner, redovisningar och grupparbeten [1]. 

 

Praktiska moment tränas ute i arbetslivet genom LIA, lärande i arbete. En fjärdedel av 

utbildningen är förlagd till en arbetsplats, uppdelat på tre perioder [1].  

 

På Yrkeshögskolan i Karlstad kan man också utbilda sig till vårdadministratör, denna 

utbildning är platsbunden och innebär att det är flera träffar per vecka [2]. Precis som vid 

distansutbildning kombineras traditionella klassrumsträffar med tentamen, föreläsningar, 

diskussioner, redovisningar och grupparbeten [1].  

 

Praktiska moment tränas även här ute i arbetslivet genom LIA. Det är samma antal Yh-poäng 

som om man läser distans i Östersund, men här är det fördelat över fyra perioder [2].  

 

För att bli antagen till distansutbildningen i Östersund krävs att man har grundläggande 

behörighet, det vill säga att man har en gymnasieexamen eller motsvarande. Förutom den 

grundläggande behörigheten behöver man också följande kurser från gymnasieskolan med 

lägst betyg E (3 eller G): 

 

• Svenska eller Svenska som andraspråk 2/Svenska B 

• Engelska 6/Engelska B 

• Dokumenterad datorkunskap (det kan vara till exempel en gymnasieexamen sedan 

2011 eller följande gymnasiekurser, Information och kommunikation 1 eller 
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Datorkunskap, man kan också bli beviljad behörighet om man har ett intyg från 

arbetsgivaren som bekräftar att man har arbetat med datorn till vardags) [1].  

 

För att bli antagen till den platsbundna utbildningen i Karlstad krävs att man har 

grundläggande behörighet, precis som vid distansutbildningen i Östersund. Förutom den 

grundläggande behörigheten behöver man också ha särskilda förkunskaper, vilket innebär att 

man måste ha godkänt betyg i följande kurser: 

• Svenska 2/Svenska B 

• Engelska 6/Engelska B 

•    Matematik 1/Matematik A 

 

För att kunna tillgodogöra sig utbildningen behöver man ha mycket goda kunskaper i svenska 

samt datorvana [2].  
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Tabell 1 visar kursplanen vid distansutbildning via Lernia, Östersund.  

 

Anatomi och fysiologi med sjukdomslära 40 

Arbetsmiljö 15 

Ekonomi och statistik 30 

Engelska med medicinsk inriktning 20 

Examensarbete 30 

Hälso- och sjukvårdens lagstiftning och organisation 45 

IT-kunskap 35 

Kommunikation, bemötande och arbetspsykologi 25 

Lärande i arbete LIA 1 35 

Lärande i arbete LIA 2 30 

Lärande i arbete LIA 3 35 

Medicinsk dokumentation med terminologi 60 

Totalt 400 Yh-poäng, det vill säga 80 veckor  

Tabell 1 
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Tabell 2 visar kursplanen vid platsbunden utbildning, Yrkeshögskolan i Karlstad. 

 

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  

Tabell 2 
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I enkäten ställdes sex frågor, den besvarades av fem avdelningschefer. 

 

På fråga 1: Kursplanerna skiljer sig lite åt beroende på om man läser i Karlstad eller på 

distans. I Karlstad läser man 25 poäng diagnosklassificering medan man på 

distansutbildningen i Östersund inte läser någon diagnosklassificering alls. Märker ni som 

arbetsgivare av detta ute i verksamheten? Alla fem svarade ja. På ja-svaret ombads de att 

berätta på vilket sätt. Så här svarade de: 

 

• Det är mer att lära de som läst på distans när de kommer och får sin anställning inom 

Region Värmland. De har en längre väg att gå för att få samma kompetens som de 

som läser här i Värmland (Kristinehamn och Karlstad).  

• De som utbildats i Värmland kan mycket mer om detta.  

• Eftersom kodning är en stor del av vårt arbete, blir det extra insatser som måste ges i 

form av utbildning.  

• Studenter från Östersund behöver mer utbildning och stöttning i diagnosklassificering. 

  

På fråga 2: Medför det längre ”inskolning” vid nyanställning? Alla fem svarade ja på denna 

fråga. 

 

På fråga 3: Har ni någon egen utbildning i diagnosklassificering för era anställda? Här svarade 

alla fem ja. På ja-svaret ombads de att berätta lite om utbildningen. Så här svarade de: 

 

• Vi kan få hjälp av klassifikationsenheten samt att vi ibland skickar iväg anställda på 

betalda utbildningar för Emendor.  

• Haft en utbildning på totalt sex timmar för de medarbetare som ej fått utbildning i 

diagnosklassificering under sin utbildningstid. 

• Man kan få några timmars utbildning av vår klassifikationsenhet, men utbildningen är 

inte omfattande. 
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• Klassifikationsenheten inom regionen har ett utbildningsansvar. Vi har också lokala 

kodare som kan utbilda inom sina specialområden.  

• Lite i introduktionen då vi har många olika enheter.  

 

På fråga 4: Är det något ni önskar var obligatoriskt i utbildningen, både platsbunden och på 

distans? Alla fem svarade ja på denna fråga. 

 

På fråga 5: I Karlstad får man arbeta i Cosmic under utbildningen och den möjligheten finns 

inte när man läser på distans. Märker ni som arbetsgivare att ni kan lägga mindre tid på 

upplärning av nyanställda när de har haft möjlighet att arbeta i Cosmic under utbildningen? På 

den här frågan svarade alla fem ja. På ja-svaret ombads de att berätta på vilket sätt. Det var 

två som valde att berätta på vilket sätt, så här svarade de: 

 

• De som läser i Värmland är mer som en komplett vårdadministratör när de kommer 

och ska börja jobba. 

• Cosmic är systemet vi använder oss av, kan man inte det krävs utbildningsinsatser, 

vilket naturligtvis gör att inskolningen tar längre tid. 

 

På fråga 6: Märker ni någon annan skillnad, rent kunskapsmässigt, på personal som har läst på 

en platsbunden utbildning kontra distansutbildning? På den här frågan svarade två ja och tre 

svarade nej. På ja-svaret ombads de att berätta på vilket sätt. Så här svarade de: 

 

• De har inte samma kunskap.  

• De med distansutbildning kan ha fått andra kunskaper. 
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4 DISKUSSION 

Jämförelsen av utbildningarna visar att det skiljer sig lite åt redan vid antagningen. För att bli 

antagen till den platsbundna utbildningen i Karlstad krävs att man förutom den grundläggande 

behörigheten också behöver ha godkänt betyg i Matematik A, det är ett inte ett krav för att 

komma in på distansutbildningen i Östersund.  

 

Det är samma totala antal yrkeshögskolepoäng på båda utbildningarna. Kursplanerna skiljer 

sig dock lite åt. I den platsbundna utbildningen i Karlstad ingår kurserna diagnosklassificering 

samt kvalitetsutveckling och internationalisering, det gör de inte i distansutbildningen i 

Östersund. På distansutbildningen finns det en kurs, arbetsmiljö, som inte är en egen kurs på 

den platsbundna utbildningen. Arbetsmiljö diskuteras dock i flera av kurserna, som till 

exempel i arbetspsykologi, etik och respektfulla möten, kommunikation och 

informationsutformning samt patientrelaterad administration och dokumentation. 

 

En annan skillnad är att LIA-perioderna är uppdelade på tre tillfällen på distansutbildningen 

och fyra tillfällen på den platsbundna utbildningen.  

 

Min enkätundersökning var inte så omfattande, enkäten gick ut till nio avdelningschefer inom 

vårdadministration och det var endast fem som svarade.  

 

Resultatet av svaren på enkäten visar att arbetsgivaren måste lägga mer tid på introduktion 

och utbildning i diagnosklassificering för de som inte läst någon diagnosklassificering under 

utbildningstiden. 

 

Klassifikationsenheten inom regionen har ett utbildningsansvar. Anställda utan utbildning i 

diagnosklassificering får utbildning av klassifikationsenheten, den är dock inte omfattande. 
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Ibland får anställda också gå på en betald utbildning för Emendor. Emendor Consulting AB 

bedriver konsultverksamhet i områdena ersättnings- och klassificeringssystem inom hälso- 

och sjukvården. Ett av deras kompetensområden är utbildning i primär och sekundär 

klassificering och revision av diagnos- och åtgärdsklassificering.  

 

Ytterligare en sak som skiljer sig åt, beroende på om man läst på distans eller i Karlstad, är att 

man i Karlstad får arbeta i Cosmic under utbildningen. Eftersom Cosmic är det system som 

man arbetar i är det av stor vikt att man lär sig detta. Inskolningen tar längre tid för de som 

inte haft den möjligheten under utbildningen.  

 

Jag trodde att det skulle vara samma antagningskrav till utbildningen oavsett om man läser på 

distans eller på en platsbunden utbildning. Jag anser att både antagningskrav och kursplaner 

borde vara likvärdiga oavsett var man läser. Kursen diagnosklassificering borde vara 

obligatorisk och ingå i båda typerna av utbildning, då diagnos- och åtgärdskodning är en stor 

del av arbetet.  

 

När jag såg att kursplanerna skiljer sig lite åt beroende på var man studerar trodde jag att 

arbetsgivaren skulle märka större skillnad, rent kunskapsmässigt, på den nyanställda 

personalen än vad de faktiskt gjorde.  

 

5 SLUTSATSER 

Slutsatsen av enkätundersökningen visar att både arbetsgivaren och den studerande har stor 

nytta av kursen diagnosklassificering. Samtliga som besvarade enkäten ansåg att 

diagnosklassificering borde vara obligatorisk i utbildningen, både platsbunden och på distans.  
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Arbetsgivaren kan lägga mindre tid på inskolning och upplärning av ny personal när de har 

studerat i Värmland och därmed haft möjlighet att arbeta i Cosmic under utbildningstiden.  

 

Någon annan skillnad, rent kunskapsmässigt, på personal som har läst på en platsbunden 

utbildning kontra distansutbildning, märktes av enligt 40 procent av de som besvarade 

enkäten. De anser att de inte har samma kunskap och att de som läst på distans kan ha fått 

andra kunskaper. Majoriteten anser dock att det inte är någon annan skillnad rent 

kunskapsmässigt mellan personal som läst på en platsbunden utbildning kontra 

distansutbildning.  
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BILAGOR 

 

Bilaga A. Enkätfrågor till avdelningschefer inom vårdadministration, Region Värmland 

Bilaga B. Missivbrev innehållande länk till enkät 

 

Bilaga A 

 

Fråga 1. 

Kursplanerna skiljer sig lite åt beroende på om man läser i Karlstad eller på distans. I Karlstad 

läser man 25 poäng diagnosklassificering medan man på distansutbildningen i Östersund inte 

läser någon diagnosklassificering alls. Märker ni som arbetsgivare av detta ute i 

verksamheten? 

- Ja  

- Nej 

-Om ja, i sådana fall på vilket sätt? 

 

Fråga 2. 

Medför det längre ”inskolning” vid nyanställning? 

- Ja 

- Nej 

 

Fråga 3. 

Har ni någon egen utbildning i diagnosklassificering för era anställda? 

- Ja 

- Nej 

- Om ja, berätta gärna lite om utbildningen 
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Fråga 4. 

Är det något ni önskar var obligatoriskt i utbildningen, både platsbunden och på distans? 

- Ja 

- Nej 

 

Fråga 5. 

I Karlstad får man arbeta i Cosmic under utbildningen och den möjligheten finns inte när man 

läser på distansutbildning. Märker ni som arbetsgivare att ni kan lägga mindre tid på 

upplärning av nyanställda när de har haft möjlighet att arbeta i Cosmic under utbildningen? 

- Ja 

- Nej 

- Om ja, på vilket sätt? 

 

Fråga 6. 

Märker ni någon annan skillnad, rent kunskapsmässigt, på personal som har läst på en 

platsbunden utbildning kontra distansutbildning? 

- Ja 

- Nej 

- Om ja, på vilket sätt? 
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Bilaga B 

 

Hej!  

 

Jag heter Marianne Larsson och jag studerar till vårdadministratör på Karlstads Teknikcenter i 

Karlstad. Jag läser just nu sista terminen och det har blivit dags för att skriva examensarbetet 

på 25 hp.  

 

Jag har valt att fokusera på vad som skiljer en platsbunden utbildning från en utbildning på 

distans, samt att undersöka om skillnaderna mellan distansutbildning kontra platsbunden 

utbildning är något som arbetsgivaren märker av när de anställer personal.  

 

För att möjliggöra den här studien är jag tacksam om ni vill besvara några frågor. Det tar 

några få minuter.  

 

Har ni några frågor kan ni kontakta mig via e-post: marianne.larsson.ml@gmail.com  

 

Med vänliga hälsningar  

Marianne Larsson 
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