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SAMMANFATTNING 

 

Syftet med denna rapport är att undersöka hur vårdadministratörer inom slutenvården känner 

tillhörighet dels till avdelningen/mottagningen där de arbetar, dels till den vårdadministrativa 

enheten som de tillhör rent organisatoriskt. Genom att skicka ut en enkät samlades svar och 

synpunkter in och dessa har sedan sammanställts. Resultatet visar att de flesta 

vårdadministratörerna känner störst tillhörighet till den avdelning/mottagning som de skriver 

åt. Av kommentarerna i enkätundersökningen framgår också att många av de svarande hellre 

skulle vilja tillhöra den avdelning/mottagning som de skriver åt istället för den 

vårdadministrativa enheten. 
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1 INLEDNING 

Detta är ett examensarbete inom ramen för Yrkeshögskolans vårdadministratörsutbildning 

som har utförts under utbildningens sista termin. Denna rapport undersöker till vilken grad 

yrkesverksamma vårdadministratörer inom område slutenvård, som är anställda inom den 

vårdadministrativa enheten, känner tillhörighet gentemot den avdelning/mottagning där de är 

stationerade samt känslan av tillhörighet gentemot den vårdadministrativa enheten där de är 

anställda. Genom att ha varit ute på lärande i arbete (LIA) under utbildningen samt under 

sommarjobb har det framkommit att det i vissa fall är svårt för vårdadministratörer att känna 

tillhörighet till den avdelning/mottagning där de har sitt dagliga arbete eftersom de tillhör den 

vårdadministrativa enheten. Deras chefer sitter ofta långt ifrån dem, de själva har inte alltid 

möjlighet att sitta i anslutning till den avdelning/mottagning där de är stationerade samt att det 

i vissa fall saknas ordentlig kontakt med övrig vårdpersonal. Detta har uppfattats som ett 

problem och något som är värt att undersöka.  

 

1.1 BAKGRUND 

Sedan några år tillbaka tillhör vårdadministratörerna inom område slutenvård en egen enhet. 

De har egna chefer och lyder således inte under den chef som ansvarar för den 

avdelning/mottagning där de är stationerade. Detta har bland annat lett till att 

vårdadministratörernas chefer inte sitter i anslutning till vårdadministratörerna, att 

vårdadministratörerna i vissa fall inte sitter i anslutning till den avdelning/mottagning de är 

stationerade på samt att vårdadministratörerna i vissa fall inte träffar övrig vårdpersonal. Detta 

har upplevts som ett problem bland vårdadministratörer och har framkommit genom att ha 

varit ute på LIA samt efter att ha sommarjobbat inom slutenvården. Det är därför av intresse 

att undersöka vad vårdadministratörerna själva anser om tillhörighetskänslan och vad som är 

avgörande för hur känslan av tillhörighet upplevs. 

 

1.2 SYFTE OCH MÅLSÄTTNING 

Syftet med rapporten är att utreda till vilken grad vårdadministratörer känner tillhörighet både 

till avdelningen/mottagningen där de är stationerade och till den vårdadministrativa enheten i 

stort. Målet med rapporten är att få en inblick i hur de yrkesverksamma vårdadministratörerna 

känner tillhörighet samt att diskutera hur känslan av tillhörighet kan stärkas. 
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1.3 AVGRÄNSNING 

Arbetet är avgränsat till vårdadministratörer inom område slutenvård som är anställda inom 

den vårdadministrativa enheten. Denna avgränsning har gjorts utifrån att de är de enda 

vårdadministratörer som är anställda av den vårdadministrativa enheten. 

 

1.4 METOD 

I denna rapport har enkätundersökning använts för att samla in information från 

yrkesutövande vårdadministratörer inom slutenvården. Enkäten utgjordes av totalt nio frågor. 

Två frågor utgjordes av bakgrundsfrågor i form av hur länge den svarande har arbetat på sin 

nuvarande arbetsplats samt hur många vårdadministratörer den svarande arbetade med på 

samma arbetsplats. Huvudfrågorna i enkäten utgjorde av sex frågor där de svarande fick svara 

på hur upplevde tillhörighetskänslan till sin arbetsplats. Den sista frågan i enkäten var en 

öppen fråga där de svarande kunde kommentera fritt. Enkäten skapades och skickades ut via 

det webbaserade enkätverktyget Surveymonkey.  

 

 

2 GENOMFÖRANDE 

2.1 UTFORMNING AV ENKÄT 

Arbetet är utfört utifrån frågeställningen om hur vårdadministratörer känner tillhörighet till sin 

arbetsplats. För att kunna ta reda på vad yrkesverksamma vårdadministratörer själva känner 

kring tillhörighet till sin dagliga arbetsplats och till andra vårdadministratörer gjordes en 

enkätundersökning. Anledningen till att underlaget för arbetet samlades in genom en 

enkätundersökning var dels för att nå ut till så många som möjligt, dels för att de svarande 

skulle kunna vara anonyma. Frågorna i enkäten utformades som flervalsfrågor med möjlighet 

att kunna lämna en kommentar. Denna utformning av enkäten valdes för att kunna få mer 

enhetliga data, men också ge de svarande en chans att utveckla sina svar. Den sista frågan i 

enkäten utgjordes av en öppen fråga där de svarande fick chans att skriva någon övrig 

kommentar om de så önskade. 
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2.2 INSAMLING OCH SAMMANSTÄLLANDE AV SVAR 

Enkäten skickades först till chefen för vårdadministrativa enheten för att sedan skickas vidare 

därifrån till avdelningschefer och slutligen vårdadministratörerna som skulle svara på enkäten. 

Det kom in cirka 100 svar på enkäten och flervalsfrågornas svar sammanställdes genom ett 

diagram med tillhörande tabell. Dessa svar är sammanställda på ett sådant sätt att det både går 

att utläsa svaren procentuellt samt i antal svar per svarsalternativ. Frågorna och 

kommentarerna är sammanställda i sin helhet i ett separat dokument, se bilaga A.  

 

 

3 RESULTAT 

3.1 BAKGRUNDSFRÅGOR 

De två första frågorna i enkäten utgjordes av bakgrundsfrågor och av de svar som inkommit 

framgår att de flesta som svarat har arbetat mellan noll och tre år på den avdelning/mottagning 

där de för närvarande arbetar samt att näst flest svaranden har arbetat över tio år, se diagram 

1. Vidare angav de flesta svarande att det arbetar fler än tio vårdadministratörer på samma 

ställe som de själv arbetar på, se diagram 2. 

 

 

 
 

Diagram 1 
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3.2 FRÅGOR OM TILLHÖRIGHET 

På de frågor som utgör själva svarsgrunden för frågeställningen svarade totalt 88 

vårdadministratörer och de frågorna fick mellan 11 och 21 kommentarer.  

 

3.2.1 Att sitta i anslutning till övrig personal 

På frågan om vårdadministratörerna sitter i anslutning till övrig personal på den 

avdelning/mottagning där de arbetar går det att utläsa från diagram 3 att drygt 54 procent 

sitter i direkt anslutning till övrig personal. Cirka 23 procent svarade att de inte sitter i 

anslutning till övrig personal och cirka 21 procent angav att de sitter i anslutning till en del av 

övrig personal.  

 

Diagram 2 
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På denna fråga valde 21 stycken av de svarande att lämna en kommentar och dessa speglar 

svaren på flervalsfrågorna. En del av de som kommenterat sitter i direkt anslutning, vissa till 

en del av den avdelning/mottagning de skriver åt samt en del som inte sitter i anslutning. Av 

bild 1 och 2 framgår att vissa svaranden inte har en egen, fast, kontorsplats utan de cirkulerar 

mellan de kontorsplatser som finns tillgängliga. Det framgår också av kommentarerna att 

vissa av de svarande tycker att det är viktigt att sitta i anslutning till övrig personal.  

 

 

 

Diagram 3 

Bild 1 
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3.2.2 Tillhörighet till avdelning/mottagning 

På frågan huruvida vårdadministratörerna känner tillhörighet till den avdelning/mottagning 

där de arbetar ses i diagram 4 att majoriteten, cirka 46 procent, känner en viss tillhörighet. 

Ungefär 32 procent svarade att de känner en stark tillhörighet, 12,5 procent att de inte känner 

någon direkt tillhörighet och cirka 9 procent att de inte känner någon tillhörighet alls. 

 

Bild 2 
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På denna fråga valde 20 stycken av de svarande att lämna en kommentar. Av bild 3 och 4 

framgår att många av de som kommenterat uttrycker en önskan om att få tillhöra 

avdelningen/mottagningen där de arbetar. Av kommentarerna framgår också att en del av de 

svarande anser att tillhörigheten var större innan de tillhörde den vårdadministrativa enheten. 

Det finns också de som inte känner tillhörighet och av en kommentar framgår att den svarande 

känner att de inte räknas och att de är i vägen för övrig personal. I samma kommentar anser 

den svarande att det är speciellt noterbart då övrig personal får fikabröd, men att 

vårdadministratörerna blir utan. 

 

Diagram 4 

Bild 3 
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3.2.3 Avgörande för tillhörighetskänslan till avdelningen/mottagningen 

Följande fråga avhandlar vad de svarande anser är mest avgörande för att känna tillhörighet 

till den avdelning/mottagning där de arbetar. Som framgår av diagram 5 fanns det sex 

svarsalternativ för de svarande att välja mellan. Majoriteten av de svarande angav att det är 

samverkan mellan vårdadministratörer och övrig personal som har störst betydelse för känslan 

av tillhörighet. Det alternativ som näst flest valde var att vårdadministratörer och övrig 

personal tillhör olika enheter. Att få vara inkluderad då det anordnas aktiviteter för övrig 

personal var det också många som ansåg var det mest avgörande för tillhörighetskänslan.  

Bild 4 
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På denna fråga valde 21 av de svarande att lämna en kommentar och även här framgår att det 

är viktigt för vårdadministratörerna att få sitta i anslutning till avdelningen/mottagningen som 

de skriver åt. Som framgår av bild 5 kommenteras också att på grund av att 

vårdadministratörer och övrig personal tillhör olika enheter känner vårdadministratörerna 

utanförskap, att information missas och att det inte är optimalt att tillhöra olika enheter. 

 

Diagram 5 
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Det finns även svaranden som kommenterat att de jobbat på samma avdelning/mottagning 

innan den vårdadministrativa enheten tillkom och att de föredrar att gå tillbaka till att vara 

anställda på avdelningen/mottagningen, se bild 6. Den svarande beskriver också konflikter 

mellan chefer, att information missas och ett sämre samarbete mellan de olika 

yrkesgrupperna. 

 
 

 

 

3.2.4 Tillhörighet till vårdadministratörer på annan avdelning/mottagning 

Diagram 6 visar svaren på frågan om de svarande känner tillhörighet till vårdadministratörer 

på andra avdelningar/mottagningar och där angav cirka 41 procent att de känner en viss 

tillhörighet. Cirka 30 procent av de svarande angav att de inte känner någon direkt tillhörighet 

till andra vårdadministratörer och cirka 26 procent att de inte känner någon tillhörighet alls till 

vårdadministratörer på andra avdelningar/mottagningar. Endast cirka 3 procent av de svarande 

angav att de känner en stor tillhörighet till andra vårdadministratörer. 

Bild 5 

Bild 6 
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Av de svarande valde 16 av dem att lämna en kommentar. På bild 7 framgår det av 

kommentarerna att de som känner tillhörighet till andra vårdadministratörer gör det på grund 

av att de varit kollegor, ofta har yrkesmässig kontakt eller har gemensamma patientärenden. 

Andra svarande har kommenterat att de inte känner någon tillhörighet till andra 

vårdadministratörer alls eller endast till dem de arbetar med på samma avdelning/mottagning. 

Det framkommer i kommentarerna att vårdadministratörer från olika 

avdelningar/mottagningar oftast ses enbart då det är gemensamma stormöten och att detta 

innebär att det är svårt att känna tillhörighet. 

Diagram 6 
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3.2.5 Avgörande för känsla av tillhörighet till andra vårdadministratörer  

På frågan vad de svarande tyckte var avgörande för känslan av tillhörighet till andra 

vårdadministratörer svarade majoriteten att det är (eller borde vara) god samverkan mellan 

vårdadministratörer, se diagram 7. Näst flest svarande ansåg att det var viktigt att det 

anordnades aktiviteter för alla vårdadministratörer. Nästan 23 procent av de svarande valde 

svarsalternativet ”annat”.  

 

Bild 7 
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21 av de svarande valde att lämna en kommentar och av dessa går att utläsa att de flesta av de 

svarande anser att den vårdadministrativa enheten är för stor för att det ska gå att knyta 

kontakter eller lära känna andra vårdadministratörer, se bild 8. 

Diagram 7 
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Av bild 9 framgår att en av de kommenterande ställer sig frågande till varför 

vårdadministratörerna som grupp har valts ut att tillhöra en egen enhet och skriver att det 

aldrig skulle hända andra yrkesgrupper, till exempel sjuksköterskor. 

 

 
 

 

Bild 8 

Bild 9 
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3.2.6 Vad vårdadministratörer känner störst tillhörighet till 

På denna fråga fick de svarande välja till vad de själva känner störst tillhörighet. Av vad som 

framgår av diagram 8 angav cirka 59 procent att de känner störst tillhörighet till den 

avdelning/mottagning där de är stationerade. Nästan 16 procent svarade att de känner lika stor 

tillhörighet till både avdelningen/mottagningen där de är stationerade och vårdadministrativa 

enheten. Drygt 13 procent angav att de kände störst tillhörighet till den vårdadministrativa 

enheten och cirka 11 procent angav att de inte kände tillhörighet varken till 

avdelning/mottagning eller till vårdadministrativa enheten. 

 

 
 

På denna fråga valde 13 av de svarande att lämna en kommentar och många av 

kommentarerna beskriver att det är till den avdelning/mottagning där man är stationerad som 

känslan av tillhörighet är störst, se bild 10. 

 

Diagram 8 
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Av bild 11 framgår att det finns de som har kommenterat att de känner lika stor tillhörighet till 

avdelningen/mottagningen som till den vårdadministrativa enheten. Även i dessa 

kommenterar, liksom i kommentarer på tidigare frågor, återfinns en önskan om att få tillhöra 

avdelningen/mottagningen där man har sitt dagliga arbete. 

 

 
 

 

 

 

Bild 10 

Bild 11 
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3.2.7 Övriga kommentarer 

Den sista frågan i enkäten gav de svarande möjlighet att lämna en övrig kommentar om de så 

önskade. På denna fråga valde elva av de svarande att göra det. Här upprepas än en gång en 

önskan om att få tillhöra den avdelning/mottagning man är stationerad på, se bild 12. 

 

 

 
 

 

Det framförs i kommentarerna också viss kritik mot att tillhöra den vårdadministrativa 

enheten och hur synen på vårdadministratörerna är. Av bild 13 framgår att några av de som 

kommenterat anger att de tycker att de känner att vårdadministratörerna inte är viktiga för 

vården, att ingen ser eller hör dem och att ingen bryr sig om hur de mår.  

 

 
 

 

 

4 DISKUSSION 

Vårdadministratörerna är en speciell grupp i det avseendet att de tillhör vårdadministrativa 

enheten, men är stationerade på en avdelning/mottagning där den avdelningschefen inte är 

Bild 12 

Bild 13 
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deras chef utan vårdadministratörerna har en egen chef. Detta påverkar ju såklart 

tillhörighetskänslan till avdelningen/mottagningen eftersom vårdadministratörerna inte har 

någon naturlig kontakt med avdelningschefen eftersom hen inte är chef för 

vårdadministratörerna. Klyftan mellan vårdadministratörer och övrig personal lyftes i en 

kommentar där det skrevs om hur övrig personal blev bjudna på fika medan 

vårdadministratörerna blev utan. Detta måste förmodligen bero på att de har olika chefer och 

att vårdadministratörerna i det fallet inte var medräknade. Jag hoppas att det endast berodde 

på tanklöshet och att det inte var uträknat att utesluta viss personal. En sådan sak gör definitivt 

inget för att öka känslan av tillhörighet, utan snarare tvärtom. Det låter nästan absurt att det 

görs så pass stor skillnad på personal och personal och att det visas på ett sådant tydligt sätt. 

Det uppstår ju viss problematik för just vårdadministratörerna eftersom de har egna chefer och 

sitter utspridda över sjukhuset istället för att tillhöra den avdelning/mottagning de skriver åt. 

Skulle de ha samma chef som övrig personal på avdelningen/mottagningen kanske de skulle 

vara medräknade på ett mer naturligt sätt.  

 

Om man ska utgå från vad som framgår av enkäten är det många avdelningar/mottagningar 

som inte verkar ha tillräckligt med kontorsplatser för den administrativa biten av vården, 

vilket har lett till att många vårdadministratörer sitter utspridda. Det är många av de svarande 

som påpekar just bristen på kontorsplatser och att vissa är tvungna att rotera mellan de platser 

som finns, vilket tyder på att platsbristen för vårdadministratörer är utbredd och förekommer 

över hela sjukhuset. Det känns synd att denna brist på kontorsplatser främst verkar påverka 

vårdadministratörer. För egen del känns det märkligt att den personalgrupp som använder sin 

kontorsplats 40 timmar i veckan är den som inte är garanterade en egen plats. Av vad som 

framgår av vissa kommentarer finns det vårdadministratörer som känner sig bortglömda och 

inget värda på grund av att de inte får sitta i anslutning till kollegor, utan blir hänvisade till en 

plats som kanske är långt ifrån den avdelning/mottagning de skriver åt. Platsbristen är ju inte 

något som går att lösa i en handvändning, men det verkar påverka känslan av tillhörighet 

mycket negativt för vårdadministratörerna.  

 

Det framgår av enkäten att många tycker att det är svårt att känna tillhörighet till en enhet som 

består av så pass många, speciellt då det inte förekommer speciellt mycket naturlig kontakt 

mellan vårdadministratörerna inom den vårdadministrativa enheten. Som det ser ut av 

enkätsvaren verkar en del vara fundersamma över varför den vårdadministrativa enheten finns 
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över huvud taget och bara det är anmärkningsvärt. Om vårdadministratörer inom den 

vårdadministrativa enheten inte vet varför de tillhör en egen enhet är det ju också ganska 

självklart att det är svårt att känna tillhörighet till den. Att vårdadministratörer inte känner 

tillhörighet till den vårdadministrativa enheten blir problematiskt då många 

vårdadministratörer riskerar att känna att de hamnar mellan stolarna och inte känner 

tillhörighet någonstans. En lösning på det problemet skulle ju vara att helt enkelt låta 

vårdadministratörerna tillhöra den avdelning/mottagning som de skriver åt. Det skulle 

förmodligen stärka känslan av tillhörighet avsevärt för många om det var på det viset.  

 

En annan lösning vore att alla vårdadministratörer satt på samma ställe. Det skulle kanske 

stärka känslan av tillhörighet till den vårdadministrativa enheten och till vårdadministratörer 

som yrkesgrupp. Problemet med detta är dock att kontakten med övrig vårdpersonal 

förmodligen skulle bli lidande. Det ingår ju mycket pappersarbete i yrket och detta skulle 

förmodligen bli svårhanterat om alla vårdadministratörer satt långt ifrån 

avdelningen/mottagningen som de skriver åt. Genom att sitta i anslutning till 

avdelningen/mottagningen får ju även vårdadministratörerna en annan koppling till själva 

vårdbiten och inte bara till det som är rent administrativt. Jag tror att även om 

vårdadministratörer sinsemellan skulle känna starkare tillhörighet om de allesammans satt på 

samma ställe, skulle man förmodligen känna sig isolerad från vården och övrig personal på ett 

negativt sätt. För min del känns det viktigare att känna tillhörighet till vården som helhet och 

inte enbart till ens egen yrkesgrupp. 

 

 

5 SLUTSATSER 

Av enkäten framgår att de allra flesta vårdadministratörer skulle vilja tillhöra den 

avdelning/mottagning de skriver åt istället för den vårdadministrativa enheten. Detta eftersom 

de flesta känner störst tillhörighet till avdelningen/mottagningen och inte till den 

vårdadministrativa enheten. För många skulle känslan av tillhörighet också stärkas om de 

hade kontorsplats i anslutning till den avdelning/mottagning som de skriver åt. 

Tillhörighetskänslan är en viktig del i arbetslivet och för många vårdadministratörer skulle 

förändring behövas för att den ska stärkas. 
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