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SAMMANFATTNING 

 

I detta arbete undersöks om nuvarande vårdadministratörer som studerat och tagit examen i 

Karlstad eller Kristinehamn upplever att de saknat eller önskat mer av någonting i sin 

utbildning.  

 

Utifrån inkomna svar på en webbaserad enkät, känner de flesta respondenter inte att de saknat 

något specifikt ämne som de inte fått under utbildningen. Däremot hade över hälften av dem 

önskat mer kunskaper inom redan existerande ämnen i utbildningen. Här nämns i högst grad 

anatomi och sjukdomslära, medicinsk terminologi, diagnosklassificering samt journaler, 

dokumentation och Cosmic. 
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1 INLEDNING 

Detta är ett arbete som ingår i kursen ”Examensarbete och utredningsmetodik” i 

Yrkeshögskolan Karlstads vårdadministratörsutbildning. Kursen omfattar 25 Yh-poäng. 

 

I arbetet undersöks huruvida nuvarande vårdadministratörer upplever att de saknat eller 

önskat mer av någonting, såsom kunskaper eller ämnen, i sin utbildning för att på så sätt se 

om utbildningen skulle kunna förbättras ytterligare i avseende att förbereda studenterna för 

det stundande yrkeslivet. 

 

1.1 BAKGRUND 

Vårdadministratörsutbildningen är utformad för att ge studenterna de kunskaper de behöver 

för att efter examen kunna bege sig direkt ut i yrkeslivet. I Värmland finns två 

vårdadministratörsutbildningar, i Karlstad och Kristinehamn. Dessa båda utbildningar är 

liknande med några få undantag i distribueringen av Yh-poäng (se Bilaga 1 och 2), och de 

flesta som studerat där börjar sedan arbeta på arbetsplatser inom Värmland [1] [2]. 

 

Frågan att ställa är huruvida de som tagit examen och börjat arbeta som vårdadministratörer 

känner att deras utbildning givit dem allt de behöver i sitt arbete eller om de önskat erhålla 

ytterligare kunskaper innan de kom ut i arbetslivet. 

 

1.2 SYFTE OCH MÅLSÄTTNING 

Syftet blir således att undersöka om nuvarande vårdadministratörer i Värmland känner att de 

saknat någonting under sin utbildning eller att de behövt mer av något eller några ämnen eller 

kunskaper, och i så fall vad de saknat eller önskat mer av.  

 

1.3 AVGRÄNSNING 

Det här arbetet behandlar åsikter från vårdadministratörer som studerat och tagit examen i 

Kristinehamn eller Karlstad senare än år 2010. 
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1.4 METOD 

En enkät på sammanlagt 10 frågor (se Bilaga 3), där vissa var öppna och frivilliga att besvara, 

sammanställdes med hjälp av det webbaserade enkätverktyget SurveyMonkey och skickades 

ut till vårdadministratörer i Värmlands län [3]. 

 

2 GENOMFÖRANDE 

En länk till en enkät gjord via SurveyMonkey skickades 7 mars 2019 ut till 

verksamhetschefen för vårdadministrativa enheten på Centralsjukhuset Karlstad, Marielle 

Jalal, för vidarebefordran till vårdadministratörer inom slutenvården. Samma enkät skickades 

även ut via e-post till vårdadministratörer på utvalda vårdcentraler i Värmland för att försäkra 

att antalet svar som inte faller bort på grund av avgränsningen blir godtagbart.  

 

Svaren började sammanställas 22 april 2019. De enkätsvar där respondenterna tagit examen 

på annan plats än Karlstad eller Kristinehamn och/eller tagit examen tidigare än 2010 

sorterades bort och togs inte med i studien. 

 

De öppna frågornas svar sammanställdes utifrån de ämnen som nämndes, och sorterades i 

rubrikerna ”Kodning/diagnosklassifikation”, ”Cosmic”, ”IT”, Journaler/dokumentation” (som 

innefattar allt som kan tänkas höra till kursen ”Patientrelaterad administration och 

dokumentation” där ordet Cosmic inte nämns specifikt), ”anatomi och sjukdomslära”, 

”terminologi”, ”grammatik” samt ”engelska”. Även om ”Cosmic” och 

”Journaler/dokumentation” är relaterade har de fått två olika rubriker i presentationen av svar 

då de ibland nämndes separat av samma respondenter. 
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Samtliga svar sorterades också utifrån om respondenten studerat i Karlstad eller Kristinehamn 

för lättare jämförelse mellan dessa två. 

 

3 RESULTAT 

Sammanlagt svarade 62 personer på enkäten. 32 av dessa svarade att de tagit examen tidigare 

än 2010 och togs därför inte med i resultatet. Av de kvarvarande 30, hade en person svarat att 

hen tagit examen på annan plats än Karlstad eller Kristinehamn och togs därför heller inte 

med. Här redovisas svaren från de 29 personer som tagit examen efter 2010 i antingen 

Karlstad eller Kristinehamn. 19 av svaren kommer från personer som studerat och tagit 

examen i Kristinehamn och 10 från personer som studerat och tagit examen i Karlstad. 

Se Bilaga 4 för en fullständig sammanställning av antal respondenter från Karlstad och 

Kristinehamn per examensår, samt hur länge de arbetat som vårdadministratör. 

 

 

Figur 1. Antal respondenter som tagit examen respektive år. 
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Fyra respondenter svarade att de saknat någonting i sin utbildning som de inte fått, 21 svarade 

att de inte gjort det och fyra svarade att de delvis gjort det (se Figur 2). 

 

 

                   Figur 2. 

 

Nedan följer svar på de öppna frågor till dem som svarat ”Ja” eller ”Delvis” på ovanstående 

fråga: 

 

Vad var det du känner att du saknade (om du svarade "nej", hoppa över frågan)?  

Undertecknads anmärkning:” –” betyder att någon svarat ”Ja” eller ”Delvis” men valt att 

hoppa över frågan. 

 

Karlstad: 

1. Mer kunskap i kodning och Cosmic 

2. IT-lektioner där man lär sig saker man har behov av i jobbet. 
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3. – 

4. Hur rutiner ser ut kring sekretess, myndigheter, journalutlämning, begäran av 

journaler mm 

 

Kristinehamn: 

1. Det skulle ha varit bra att ha anatomi och medicinsk terminologi även det sista året. 

2. Inget direkt ämne utan det skulle varit mer fokus på terminologin och sjukdomsläran 

samt kodning. 

3. Mer tid till ämnen som jag använder idag. Kodning, anatomi och sjukdomslära, 

patientrelaterad dokumentation. 

4. Saknade mer praktisk information om hur man navigerar i Cosmic, skillnaden mellan 

olika remisstyper, hur man döper om/avslutar vårdtillfällen (exempelvis mer om 

vårdprocessöversikten) och så vidare. Provtagningsremisser och röntgenremisser. 

Sådant fick jag lära mig på plats. Insyn i Runar hade varit bra så man sett hur det 

fungerade. Mer praktiska exempel på kodning. T.ex. att man får en koda en epikris i 

Cosmic så att man sett hur det fungerar i verkligheten. 

 

Kommentarer (exempelvis varför)  

 

Karlstad: 

1. Det är två så stora bitar i arbetet som blir så mycket enklare med mer kunskap 

2. Det hade varit väldigt värdefullt att få lära sig mer i Office-paketet och Outlook till 

exempel. Har man inte jobbat med/i det innan var man ganska nollställd när man 

började jobba. 

3. – 
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4. – 

 

Kristinehamn: 

 

1. Eftersom vi bara hade de ämnena första året, så hade man glömt en del terminologi. 

2. Det är de ämnen som vi verkligen har nytta av i vårt yrke. 

3. För att jag använder ovanstående kunskaper mest och önskar att jag hade med mig 

ännu mer av dessa. 

4. För att underlätta när man väl kommer ut i arbetslivet. 

 

En kommentar inkom även från en respondent från Kristinehamn som svarat att hen inte 

saknat eller önskat mer av någonting: 

”Man lärde sig det mesta på LIAn.” 

 

På frågan om man önskat mer av någonting i utbildningen, svarade 16 personer ”Ja” och 13 

”Nej” enligt Figur 3.  
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Figur 3. 

 

Nedan följer svar på de öppna frågor till dem som svarat ”Ja”. 

 

Om "ja", vad? (Om "nej", hoppa över frågan)  

 

Karlstad: 

1. Journaldokumentation, Cosmic. 

2. Cosmic och kodning 

3. Lite mer utbildning i Cosmic för att få en bredare grund att stå på. Det krånglade 

väldigt mycket när vi skulle in och testa utbildningsmiljön. Man lär sig dock väldigt 

mycket på LIA men mer "teori" hade varit bra tycker jag. 

4. Kodning 

5. Mer utbildning/information om detta med inkommande remisser, vårdåtagande, 

vårdkontakt. Att man fått större förståelse för själva gången hur remisser ligger till 
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grund för vårdåtaganden etcetera. Det är inget som man direkt får någon utbildning 

till ute på LIA:n. 

6. Mer undervisning i grammatik. 

 

Kristinehamn: 

1. Anatomi och medicinsk terminologi. 

2. Se ovan (Inget direkt ämne utan det skulle varit mer fokus på terminologin och 

sjukdomsläran samt kodning.). 

3. Engelska. 

4. Framförallt mer diagnosklassifikation, men även mer av medicinsk terminologi samt 

anatomi och sjukdomslära. 

5. Lära sig mer om kodning, exempelvis åtgärdskoder. 

6. Hade önskat lite mer diagnosklassifikation. 

7. Kodning 

8. Se ovan (Mer tid till ämnen som jag använder idag. Kodning, anatomi och 

sjukdomslära, patientrelaterad dokumentation.). 

9. Mer kodning och framför allt åtgärdskoder vilket vi inte hade något alls nästan. 

Viktigt ute i "riktiga världen"!! 

10. Samma som ovan. Mer kodning samt administration/dokumentation. 

 

Kommentarer (exempelvis varför)  

 

Karlstad: 

1. – 

2. – 
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3. – 

4. Man märker när man väl är ute och jobbar,vad komplicerat det är att koda ibland, om 

man inte har goda kunskaper 

5. Tycker det är svårt/komplicerat nu i jobbet att veta vilka vårdkontakter som ska ligga 

på vilket vårdåtagande. Likaså att det kan vara svårt ibland att veta vilka remisser 

som man kan avsluta/ska använda om patienten har flera aktiva. 

6. – 

 

Kristinehamn: 

 

1. Eftersom vi bara hade de ämnena första året, så hade man glömt en del terminologi. 

2. Det är de ämnen som vi verkligen har nytta av i vårt yrke. 

3. - 

4. Det är de ämnen som man kommer mest i kontakt med när man kommer ut i 

arbetslivet. Förutom svenska språket, inklusive grammatik då förstås, men om man 

kommit in på utbildningen så borde man ändå redan vara tillräckligt duktig på att 

uttrycka sig i tal och framförallt skrift, så det tycker jag inte att man behöver ha så 

mycket mer av. 

5. För att det är aldrig så enkelt att koda som det är under kodningslektionerna. Läkarna 

säger aldrig att patienten har till exempel en urinvägsinfektion, utan det är oftast en 

misstänkt urinvägsinfektion och att det visar E. coli i odlingar. Jag skulle velat ha lite 

mer lektioner i hur kodningen kan se ut på riktigt. I ett perfekt kodningstillfälle säger 

läkare att patienten har en urinvägsinfektion med E. coli och då är det lätt att koda, 

men detta händer aldrig. 

6. Jag tycker att kodningen är väldigt svår ute i "verkligheten" och hade behövt mer av 

det i utbildningen. 
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7. – 

8. För att jag använder ovanstående kunskaper mest och önskar att jag hade med mig 

ännu mer av dessa. 

9. Det utförs väldigt mycket åtgärder inom slutenvården som tex ska vara med i epikriser 

som skrivs... 

10. –  

 

I slutet på enkäten fanns en öppen fråga för eventuella övriga kommentarer. På den inkom ett 

svar från en respondent som tagit examen i Kristinehamn: 

 ”Jag hade önskat mig mer diagnosklassificering och mindre ekonomi och engelska.” 

 

Figur 4 visar en omodifierad sammanställning av de ämnen som nämndes i de öppna frågorna. 

Då vissa av dessa upprepas av samma respondenter i de båda öppna frågorna angående vad 

som saknats eller önskats mer av sammanställs svaren utan dubbletter enligt Figur 5. Figur 5 

sammanfattar således antalet gånger respektive ämne nämnts av olika respondenter. 
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Figur 4. Ämnen som nämnts i de öppna frågorna. 

 

 

De ämnen som upprepades av samma respondenter var: 

• Medicinsk terminologi (upprepades en gång). 

• Anatomi och sjukdomslära (upprepades tre gånger). 

• Kodning/diagnosklassifikation (upprepades tre gånger). 

• Journaler/dokumentation (upprepades två gånger). 
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Figur 5. 

 

Av de 10 respondenter som nämnt kodning och/eller diagnosklassifikation, hade tre tagit 

examen i Karlstad. Av de fem som nämnt Cosmic, hade fyra tagit examen i Karlstad. Den 

enda respondenten som nämnde IT hade tagit examen i Karlstad. Av de fem som nämnt 

journaler och/eller kunskaper relaterade till dokumentation hade tre responer tagit examen i 

Karlstad. Av de fyra som nämnt anatomi och sjukdomslära, hade samtliga tagit examen i 

Kristinehamn. Av de fyra som nämnt medicinsk terminologi, hade samtliga tagit examen i 

Kristinehamn. Den enda respondent som nämnde grammatik hade tagit examen i Karlstad, 

och den enda som nämnde engelska hade tagit examen i Kristinehamn.  

 

Skulle ”Cosmic” och ”Journaler/dokumentation” slås ihop till en rubrik, motsvarar det svar 

från åtta respondenter, varav sex av dessa tagit examen i Karlstad. 
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Av de sju respondenter som svarat att de arbetat mindre än ett år, svarade tre av dem att de 

saknat eller velat ha mer av något, och nämnde då ”Journaldokumentation, Cosmic”, 

”Diagnosklassifikation, terminologi, anatomi och sjukdomslära” samt ”grammatik”. 

 

4 DISKUSSION 

Det tycks uppenbart att de öppna frågor som ställts angående vad som saknats och vad som 

önskats mer av kan ha varit lite för snarlika, i och med att samma svar upprepats under båda 

dessa (oftast genom ett ”se ovan”). 

 

När frågan ” Efter att du började jobba som vårdadministratör, känner du att du saknade något 

i utbildningen som du inte fick (exempelvis något annat ämne än de du hade)?” skrevs, var 

tanken i första hand något de kände att de saknade som de inte redan haft i viss grad. Dock 

valde mer än en respondent att nämna redan existerande ämnen med eller utan en kommentar 

i stil med ”mer av”. Därför blev det ett visst upprepande under frågan ”Efter att du börjat 

jobba som vårdadministratör, är det något i utbildningen du hade önskat mer av?”. Med tanke 

på svaren som inkom, har resultaten av dessa därför slagits ihop i samma diagram.  

 

Inget nytt ämne nämndes överhuvudtaget under den öppna frågan angående om någonting i 

utbildningen saknats som man inte fick. Dock nämndes en del specifika kunskaper under den 

öppna frågan om vad man önskar mer av, såsom exempelvis kunskaper om 

provtagningsremisser, röntgenremisser och Runar. Dessa har i diagrammet klumpats ihop 

under rubriken ”Journaler/dokumentation” då de alla faller under kursen ”Patientrelaterad 

administration och dokumentation”. Det bör ändå belysas att dessa specifika kunskaper kan 

vara av värde att innefatta (ytterligare) i redan existerande kurs, då det är kunskaper en 
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vårdadministratör har stor nytta av i sitt arbete. Detta även om de inte specifikt framkommer i 

arbetets sammanfattande diagram, som snarare är tänkt som en översikt av svaren. 

 

Anledningen till att undertecknad valde att presentera ”Cosmic” och 

”Journaler/dokumentation” separat i det sammanfattande diagrammet var för att även om de 

är väldigt relaterade, behöver inte all kunskap om journaler och dokumentation nödvändigtvis 

ha med Cosmic som program att göra och vice versa (samt att dessa båda ibland nämndes 

separat av samma respondenter.). Dock togs även den sammanlagda siffran med i texten just 

med tanke på att kunskaper om dessa är så sammankopplade och överskridande. 

 

Svaren från de som arbetat i mindre än ett år togs också upp separat under Resultat, då 

”mindre än ett år” skulle kunna betyda en relativt kort tid ute i arbetslivet. De flesta av dessa 

svarade att de inte saknat eller önskat mer av något. Det skulle eventuellt kunna röra sig om 

att 1. De inte hunnit arbeta så pass länge att de stött på något de kan tänkas ha behövt i 

undervisningen eller 2. Undervisningen har på kort tid förbättrats så pass att de flesta inte har 

anledning att sakna något. Dock kan anses att svaren är alldeles för få för att säkert kunna 

påvisa något sådant.  

 

Eftersom inget nytt ämne nämndes angående vad som saknats i utbildningen samt att de flesta 

svarat att de inte saknat något kan man ändå, utifrån inkomna svar, anta att utbildningarna i 

både Karlstad och Kristinehamn har ett tillfredställande utbud vad gäller kurser som ingår. 

 

Då utbildningarna i Karlstad och Kristinehamn är väldigt liknande varandra ämnes- och 

poängmässigt, är det ändå intressant och kan tyckas logiskt att i det ämne respondenter från 

Karlstad i högre grad än de från Kristinehamn svarat att de önskat mer av, patientrelaterad 
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administration och dokumentation, hade utbildningen i Karlstad fem Yh-poäng mindre än den 

i Kristinehamn. Trots att utbildningen i Kristinehamn hade fem Yh-poäng mer än den i 

Karlstad i både medicinsk terminologi och diagnosklassificering hade majoriteten av de som 

svarat att de velat ha mer av dessa ämnen studerat i Kristinehamn. Antingen rör sig detta om 

en slump på grund av för få svar (samt att aningen fler personer som svarat kom från 

Kristinehamn), eller så skulle detta kunna vara intressant att följa upp ytterligare. 

 

5 SLUTSATSER 

Utifrån de svar som inkommit och som tagits med i studien, känner de flesta respondenter inte 

att de saknat något specifikt ämne som de inte fått under sin utbildning, men över hälften av 

de svarande skulle ha önskat mer av någonting redan existerande i utbildningen (I högst grad 

nämndes då diagnosklassificering, anatomi och sjukdomslära, medicinsk terminologi samt 

journaler, dokumentation och Cosmic.). 

  

De som studerat och tagit examen i Kristinehamn verkar i högre grad än de som studerat och 

tagit examen i Karlstad ha önskat mer av anatomi och sjukdomslära, medicinsk terminologi 

samt diagnosklassificering. De som studerat och tagit examen i Karlstad har i högre grad än 

de som studerat och tagit examen i Kristinehamn önskat mer av kunskaper som faller under 

kursen ”Patientrelaterad administration och dokumentation”. 
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BILAGOR 

Bilaga 1 

 

Kurser som ingår i vårdadministratörsutbildningen i Karlstad           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 
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Bilaga 2 

 

Kurser som ingår i vårdadministratörsutbildningen i        Poäng 

Kristinehamn  

 

Anatomi och sjukdomslära 30 

Arbetspsykologi - arbetsliv 25 

IT 35 

Diagnosklassificering 30 

Ekonomisk planering, uppföljning inkl statstik 20 

Medicinsk engelska 20 

Patientrelaterad administration och dokumentation 75 

Medicinsk terminologi 30 

Examensarbete med utredningsmetodik 35 

LIA - lärande i arbete 100 
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Bilaga 3 

 

Enkät samt presentationstext som skickades ut: 

 

Hej! 

Jag heter Johanna och går just nu sista terminen på vårdadministratörsutbildningen i Karlstad. 

I mitt examensarbete kommer jag undersöka om nuvarande vårdadministratörer känner att de 

saknat eller önskat mer av något (ämnen eller kunskaper) under sin utbildning. 

Jag skulle verkligen uppskatta om du tog dig tid att svara på mina frågor. 

Tack på förhand! 

Johanna Kaikkonen 

 

1. Vilket år tog du examen och var färdigutbildad vårdadministratör?  

2010  

2011 

2012  

2013  

2014  

2015  

2016  

2017  

2018  

Tidigare än 2010 

 

2. Var tog du examen?  

Karlstad  
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Kristinehamn 

Annat 

 

3. Hur många år har du arbetat som vårdadministratör? 

Mindre än ett år  

Ungefär ett år  

Ungefär två år  

Ungefär tre år  

Ungefär fyra år  

Ungefär fem år  

Ungefär sex år  

Ungefär sju år  

Ungefär åtta år  

Ungefär nio år 

Mer än nio år 

 

4. Efter att du började jobba som vårdadministratör, känner du att du saknade något i 

utbildningen som du inte fick (exempelvis något annat ämne än de du hade)? 

Ja 

Nej 

Delvis 

 

5. Vad var det du känner att du saknade (om du svarade "nej", hoppa över frågan)?  

 

6. Kommentarer (exempelvis varför)  
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7. Efter att du börjat jobba som vårdadministratör, är det något i utbildningen du hade önskat 

mer av?  

Ja 

Nej 

 

8. Om "ja", vad? (Om "nej", hoppa över frågan)  

 

9. Kommentarer (exempelvis varför)  

 

10. Eventuella övriga kommentarer  
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Bilaga 4 

 

Fullständig sammanställning av svar på fråga 1 och 3. 

 

Vilket år tog du examen och var färdigutbildad vårdadministratör?  

 

2011: Karlstad:   - 

Kristinehamn:  2 

 

2012: Karlstad:   - 

Kristinehamn:  2 

 

2013: Karlstad:   - 

Kristinehamn: 3 

 

2014: Karlstad:   - 

Kristinehamn:  1 

2015: Karlstad:   - 

Kristinehamn:  1 

 

2016: Karlstad:   - 

Kristinehamn:  3 

 

2017: Karlstad:   5 

Kristinehamn:  3 

 

2018: Karlstad:   5 

Kristinehamn:  4  

 

Hur många år har du arbetat som vårdadministratör? 

 

Mindre än ett år:  Karlstad:  4  
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Kristinehamn: 3 

 

Ungefär ett år: Karlstad:  2 

  Kristinehamn: 1 

 

Ungefär två år:  Karlstad:  4 

  Kristinehamn: 3 

 

Ungefär tre år:  Karlstad:  -  

Kristinehamn: 3 

 

Ungefär fyra år: Karlstad:  2 

  Kristinehamn: 1 

 

Ungefär fem år:  Karlstad:  - 

  Kristinehamn: 1 

 

Ungefär sex år:  Karlstad:  - 

  Kristinehamn: 2 

 

Ungefär sju år:  Karlstad:  -  

Kristinehamn: 2 

 

Ungefär åtta år: Karlstad:  - 

  Kristinehamn: 1 
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Mer än nio år:  Karlstad:  - 

  Kristinehamn: 1 

 

 

 


