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SAMMANFATTNING 

 

I denna rapport skildras yrket vårdadministratör i Sverige och yrket helsesekretær i Norge för 

att på så sätt visa de skillnader och likheter som finns mellan dem. Rapporten beskriver 

utbildning, arbetsuppgifter, antal personer i yrket samt lönen i de båda länderna.  

 

Resultatet av rapporten visar att det finns ett stort antal likheter mellan yrkena men även 

många skillnader. Den största skillnaden är arbetsuppgifterna då man i Norge inte enbart 

arbetar administrativt som i Sverige utan också arbetar med exempelvis provtagning och 

sårvård. 

 

Rapporten har bidragit till nya insikter och kunskaper som varit intressanta och givande och 

de skulle även kunna vara av nytta för båda länderna.  
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1 INLEDNING 

Som avslutande del på vårdadministratörsutbildningen genomförs kursen Examensarbete och 

utredningsmetodik under fem veckor vilket motsvarar 25 Yh-poäng. Kursens mål består av att 

skriva en rapport med anknytning till vårdadministration samt en muntlig framställan av 

rapporten inför klassen, lärare, ledningsgrupp med flera. Rapportens uppdragsgivare är Tina 

Andersson, utbildningsledare för vårdadministratörsutbildningen på Karlstads Teknikcenter.  

 

I den här rapporten undersöks likheter och skillnader mellan vårdadministratörsyrket i Sverige 

och dess motsvarighet helsesekretær i Norge. Rapporten beskriver yrkesutövningen och 

utbildningen i båda länderna, hur lönerna ser ut samt antalet yrkesutövare i respektive land.  

 

1.1 BAKGRUND 

Anledningen till att denna rapport genomförts är att ta reda på vad som skiljer yrket 

vårdadministratör i Sverige och helsesekretær i Norge åt samt ge möjligheter till att dra 

lärdom och få nya insikter av olikheterna. 

 

1.2 SYFTE OCH MÅLSÄTTNING 

Syftet med rapporten är att belysa övergripande skillnader och likheter i yrkesutövning, 

utbildning och annat som relaterar till vårdadministration i Sverige och Norge vilket också är 

den frågeställning som besvaras. Målet med arbetet är att besvara frågeställningen för att på så 

sätt kunna få nya insikter och lärdomar om yrket.  

 

1.3 AVGRÄNSNING 

För att avgränsa rapporten har en övergripande jämförelse gjorts. Beskrivningen av 

utbildning, yrke med mera i Sverige har avgränsats till att gälla Karlstads Teknikcenters 
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utbildning samt yrket som det ser ut inom Region Värmland då beskrivningen annars blir för 

omfattande. Gällande det stycke som beskriver genomförandet av examen för helsesekretærer 

har detta avgränsats till att gälla Lillehammer videregående skole då det är därifrån 

informationen hämtats. Möjligheten finns att gå djupare inom vissa områden och exempelvis 

undersöka skillnader i journaldokumentation eller andra specifika ämnen, dessa skulle dock 

kräva egna rapporter.  

 

1.4 METOD 

För att få fram underlaget till rapporten har kontakt tagits med Christin Guldahl Madsen, 

daglig leder på Mjøskirurgene AS i Gjøvik samt Brit Sigvor Bjørnbekk, kontakt/faglærer på 

Lillehammer videregående skole. En litteraturstudie har genomförts via informationssökning 

på internet och via tips från ovanstående kontakter i Norge. En del av innehållet i rapporten 

beskrivs också utifrån egen erfarenhet och kunskap om yrket och utbildningen i Sverige.  

 

 

2 GENOMFÖRANDE 

Rapporten har utarbetats genom information från kontakter i Norge, informationssökning på 

internet samt egen kunskap i ämnet. Dessa har sedan sammanställts och resultatet visas under 

olika rubriker där utbildning, yrke, lön och antal yrkesverksamma redovisas gällande 

vårdadministratörsyrket i Sverige följt av det samma för yrket helsesekretær i Norge.  
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3 RESULTAT 

3.1 VÅRDADMINISTRATÖR 

3.1.1 Utbildning 

För att bli vårdadministratör i Sverige går man en två år lång yrkeshögskoleutbildning. 

Ämnen och studieformer varierar men syftet med utbildningen är att ha övergripande 

kunskaper om hälso- och sjukvård samt inneha mycket goda kunskaper inom 

vårddokumentation och administration. Utbildningen på Karlstads teknikcenter innehåller 

följande ämnen (se tabell 1): 

Tabell 1 

Anatomi, fysiologi och sjukdomslära   

Arbetspsykologi, etik och respektfulla möten  

Diagnosklassificering   

Ekonomi och statistik  

Examensarbete och utredningsmetodik  

IT, IT-säkerhet och E-hälsa  

Kommunikation och informationsutformning  

Kvalitetsutveckling och internationalisering  

Lärande i arbete (LIA)  

Medicinsk engelska  

Medicinsk terminologi - medicinska språket  

Patientrelaterad administration och dokumentation [8] 
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Lärande i arbete (LIA) ger studenterna möjlighet till praktisk yrkesutövning under 

sammanlagt 20 veckor vilket fördelas på ett antal veckor varje termin där man får prova på 

yrket på både vårdcentral och sjukhus. I ämnet diagnosklassifikation får man kunskaper i hur 

man kodar de diagnoser som läkare ställer. Diagnoskoderna är avsedda att skickas till 

Socialstyrelsen för bland annat statistik och de används även för att kostnadsgruppera olika 

sjukdomar.    

 

Efter examensarbetet, som består av att skriva en rapport som den här samt en muntlig 

redovisning av rapporten, resulterar utbildningen i en examen som vårdadministratör och man 

har då behörighet att arbeta med detta yrke.  

  

3.1.2 Yrke - arbetsuppgifter 

Vårdadministratörens främsta uppgift är dokumentation i patientjournaler. Inom Region 

Värmland görs detta i ett system som heter Cambio Cosmic. Journaldokumentationen består 

av att föra in det läkare, och ibland annan sjukvårdspersonal, dikterat efter besök, operation, 

telefonsamtal med mera i patientens journal. Här ingår också att sätta diagnoskoder utifrån de 

diagnoser som ställts och de åtgärder som utförts under exempelvis ett läkarbesök. Remiss- 

och posthantering ingår också i arbetsuppgifterna likaså schemaläggning, iordningställande av 

journaldokumentation i pappersform som ska skannas in i patientens digitala journal samt 

tidsbokning. Som vårdadministratör fungerar man även som ett stöd åt övrig hälso- och 

sjukvårdspersonal i administrativa frågor.  

 

Yrket kan se olika ut beroende på var man arbetar, på vårdcentraler är det vanligare att 

receptionsarbete ingår i arbetsuppgifterna medan det på sjukhus inte ingår i lika stor 

omfattning. En del vårdadministratörer arbetar även som så kallade kodare där de har ansvar 
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för att vissa journalanteckningar, framför allt epikriser, kodas på ett korrekt sätt. Man kan 

också arbeta inom support för journalsystemet Cosmic där man ger stöd och information till 

systemets användare.  

 

En vårdadministratörs främsta egenskaper är att vara noggrann, serviceinriktad, flexibel och 

ha förmågan att hantera ett stort antal varierande arbetsuppgifter. Mycket goda kunskaper i 

svenska och de ämnen som lärs ut via utbildningen är också en förutsättning för att bli en bra 

vårdadministratör. 

 

3.1.3 Antal yrkesutövare 

Enligt Yrkesregistret med yrkesstatistik 2017 som SCB tagit fram arbetade cirka 17 700 

personer inom yrket vårdadministratör i Sverige 2017. Andelen kvinnor var 98 procent och 

andelen män 2 procent [9]. 

 

3.1.4 Lön 

Enligt SCB:s lönestatistik ligger den genomsnittliga lönen för en vårdadministratör på 26 600 

kronor före skatt [10]. Genomsnittslönen gäller för hela riket.  

 

3.2 HELSESEKRETÆR 

3.2.1 Utbildning 

Utbildningen till helsesekretær är en treårig gymnasieutbildning där man under det första året 

studerar grundläggande ämnen inom hälsa och uppväxt, under andra året studeras ämnen 
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relaterade till service inom hälsa och sjukvård och det tredje året studerar man specifika 

ämnen som rör helsesekretæryrket [1].  

 

Studierna under det första året består av en rad gymnasiegemensamma ämnen såsom norska, 

matematik och naturkunskap samt ämnen som rör hälsa och uppväxt. Dessa ämnen är 

grundläggande och består av tre huvudområden [2].  

 

Det första området består av ämnen inom hälsofrämjande arbete och ger kunskaper inom 

sammanhanget mellan hälsa och livsstil, ergonomi, anatomi, första hjälpen samt annat 

relaterat till hälsa och hälsofrämjande arbete [3].  

 

Det andra området som berörs är kommunikation och interaktion vilket ger kunskaper och 

färdigheter inom sociala samspel, psykologi, etik, värdegrunder och kommunikation [3].  

 

Område tre består av ämnen som rör yrkesutövning och innehåller ämnen som beskriver hur 

hälso- och sjukvården, socialtjänsten och yrken som berör barn och unga är uppbyggda, 

samarbetet mellan dem, mångkulturella perspektiv samt de lagar, regler och villkor som berör 

området [3].  

 

Under utbildningens andra år fördjupar man sig inom samma huvudområden och har nu valt 

inriktningen hälsoserviceämnen. Området hälsofrämjande arbete ger djupare kunskaper inom 

sjukdomsförståelse, hygien, smittorisker och hur hälsan påverkas av levnadsvanor och miljö. 

Här utbildas man också i läkemedelshantering och sjukdomslära [4]. 
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Fördjupningen inom området kommunikation och interaktion ger kunskaper om just detta i 

mötet med patienter, kollegor och andra människor samt tystnadsplikt och integritet. Här 

studeras också korrekt dokumentation samt vikten av omsorg, respekt och förståelse för andra 

människor inom hälso- och sjukvården [4].  

 

Området yrkesutövning ger under det andra året fördjupade kunskaper inom administrativa 

rutiner, tekniska hjälpmedel och IT samt professionell service och gällande regler och lagar 

[4].  

 

Det tredje och avslutande året på utbildningen följer samma upplägg som tidigare år men 

inriktar sig nu specifikt på ämnen som rör yrket helsesekretær. Ämnena inom hälsofrämjande 

arbete går nu djupare och den studerande får nu än mer fördjupade kunskaper inom olika 

sjukdomar och dess symtom, läkemedelsanvändning och biverkningar, fysisk och psykisk 

hälsa samt regler kring hälsa, trygghet och miljö [5].  

 

Området kommunikation och interaktion handlar under det tredje året, även de, om ytterligare 

fördjupning inom tidigare ämnen. Här tas också upp ämnesspecifik kommunikation, stress- 

och krissituationer och kunskaper inom det medicinska språket [5].  

 

Fördjupningen inom området yrkesutövning behandlar ämnen som administration, 

laboratoriearbete, service och praktiskt arbete. Den studerande ges också kunskaper, genom 

teori och praktiska övningar, inom vanliga undersökningsmetoder, procedurer vid skador och 

hantering av biologiskt och kemiskt material samt arbete med såromläggningar, blodprover, 

assisterande arbete med mera [5].  
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Examensarbetet består av ett antal prov och man blir sedan bedömd utefter kompetensmålen 

som utbildningen grundas på. På Lillehammer videregående skole genomförs dessa prov 

under två dagar. Under den första dagen får man tre skriftliga uppgifter där man ska skriva ett 

diktat, redogöra för ett patientfall och även beskriva varför dokumentationen är viktig. Under 

den andra dagen har man ett muntligt prov där man tilldelas ett patientfall och ska sedan 

muntligt beskriva hur man som helsesekretær ska gå till väga i just det fallet [13].  

 

Som vuxen kan man utbilda sig till helsesekretær genom internetbaserade kurser tillsammans 

med praktiska studier och examen vid en gymnasieskola. Om man arbetar som legesekretær, 

vilket är den tidigare titeln på yrket, eller medicinsk sekretær, vilket innebär att man inte har 

auktorisation och har studerat vid privatskola, kan man bli auktoriserad helsesekretær genom 

att få sin yrkeskompetens värderad. De ämnen man saknar kan man bland annat läsa via det 

privata företaget Cefalon AS som erbjuder kurser för hälso- och sjukvårdspersonal. Man 

måste också genomföra samma avslutande examensprov som de som går utbildningen via 

gymnasiet. [6, 7, 13].  

 

3.2.2 Yrke – arbetsuppgifter 

Yrket helsesekretær innefattar sedvanliga uppgifter inom administration såsom 

journaldokumentation, posthantering, telefon- och mejlsvar till patienter, kollegor och övriga 

samt tidsbokningar och receptionsarbete. Utöver detta assisterar helsesekretærer läkare vid 

undersökningar och mindre operationer. En stor del av yrket innefattar också laboratoriearbete 

och provtagning där man som helsesekretær tar blodprover, ger vacciner och utför EKG samt 

spirometrier på patienter. Man arbetar även med såromläggningar, stygnborttagning och 

sterilisering av medicinska instrument [11, 12]. 
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Som helsesekretær ska man i likhet med vårdadministratören vara serviceinriktad, noggrann 

och kunna hantera det stora antal arbetsuppgifter man har. Det är också viktigt att vara bra på 

att samarbeta och att ha goda kunskaper i både skriftlig och muntlig kommunikation [12].  

 

3.2.3 Antal yrkesutövare 

I Norge arbetar 11 832 personer som helsesekretær enligt Statistisk sentralbyrås 

statistikkbank. Av dessa är 99 procent kvinnor och 1 procent är män [14]. 

 

3.2.4 Lön 

Enligt uppgifter på utdanning.no har helsesekretærer en genomsnittlig månadslön på 34 740 

norska kronor före skatt [12].  

 

 

4 DISKUSSION 

Resultatet av denna rapport visar att det finns många likheter mellan de båda yrkena, men 

också stora skillnader. Vårdadministratörsyrket i Sverige kan sägas vara rent administrativt 

medan yrket helsesekretær i Norge snarare kan liknas vid en kombination av 

vårdadministratör och sjuksköterska. Även utbildningen skiljer sig mellan länderna då den i 

Sverige läses på yrkeshögskola och på gymnasienivå i Norge. Många av de ämnen man läser 

har dock visat sig vara likvärdiga bortsett från de som behandlar de arbetsuppgifter som inte 

ingår i yrket i Sverige. Lönerna inom de två yrkena skiljer sig åt ganska markant men man får 

då ta i beräkning att det rör sig om två olika länder med olika ekonomi och dessutom olika 

arbetsuppgifter vilket gör att de inte är helt jämförbara. Det är också en viss skillnad i antalet 
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personer som arbetar inom yrkena men den visade sig vara mycket mindre än vad jag trodde 

med tanke på att befolkningen i Sverige är nästan dubbelt så stor som i Norge. 

 

Jag upplever att jag kunnat besvara frågeställningen så gott som fullständigt och jag tycker 

också att arbetet med rapporten varit mycket intressant och givande. Jag tror att man i båda 

länderna skulle kunna ha nytta av att studera respektive arbetssätt och utbildning för att på så 

vis få nya idéer och kunskaper. Djupare analyser av de olika områden som tas upp i rapporten 

är möjliga och skulle även vara intressanta att sätta sig in i men kräver större avgränsningar 

och enskilda rapporter. 

 

 

5 SLUTSATSER 

Slutsatsen som kan dras gällande denna jämförande rapport är att det finns många likheter 

mellan de båda yrken som redovisats samtidigt som det även finns stora skillnader. Det finns 

troligen också kunskaper och kompetens som kan utbytas mellan länderna som båda skulle 

kunna ha nytta av.  
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https://utdanning.no/yrker/beskrivelse/helsesekretaer 

Hämtat 2019-05-04 12.30 

 

13. Brit Sigvor Bjørnbekk, kontakt/faglærer, Lillehammer videregående skole.  

Mejlkontakt 2019-04-29 till 2019-05-13 

 

14. SSB.no 

https://www.ssb.no/statbank/table/07938/ 

Hämtat 2019-05-12 10.58 

 

 

 

 

https://karlstad.se/Utbildning-och-barnomsorg/Yrkeshogskolan/Vara-utbildningar/Vardadministrator-400-YH-poang/Kurser/
https://karlstad.se/Utbildning-och-barnomsorg/Yrkeshogskolan/Vara-utbildningar/Vardadministrator-400-YH-poang/Kurser/
https://www.scb.se/contentassets/1fe7f957920f4eaf97bddcc0270553f2/am0208_2017a01_sm_am33sm1901.pdf
https://www.scb.se/contentassets/1fe7f957920f4eaf97bddcc0270553f2/am0208_2017a01_sm_am33sm1901.pdf
https://www.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/lonesok/Search/?lon=v%C3%A5rdadministrat%C3%B6r
https://www.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/lonesok/Search/?lon=v%C3%A5rdadministrat%C3%B6r
https://utdanning.no/yrker/beskrivelse/helsesekretaer
https://www.ssb.no/statbank/table/07938/

