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SAMMANFATTNING 

 

Rapportens syfte är ta reda på för- och nackdelar med placering av vårdadministratör nära och 

längre ifrån verksamheten som de skriver för. Detta gjordes genom en enkät som skickades 

till vårdadministratörer inom slutenvården i Region Värmland.  

 

I och med enkäten framkom att de flesta tillfrågade satt i anslutning till verksamheten och 

majoriteten av de tillfrågade faktiskt ville ha sin placering i närheten av verksamheten. 

Anledningen till att den placeringen önskades var till största del för att underlätta arbetet i och 

med att man lätt kan fråga om något är oklart samt att öka gemenskapen. Som nackdel till att 

vara placerad nära kom det fram att en del kände att de ofta blev störda i sitt arbete och därför 

önskade att vara placerade i anslutning men samtidigt en bit ifrån och gärna ha en dörr att 

stänga om sig.  

 

Trots att det finns både fördelar och nackdelar med oavsett hur vårdadministratörerna är 

placerade i förhållande till verksamheten de skriver åt men slutsatsen är att de flesta önskar att 

vara placerande i närheten till verksamheten men med önskemål om att sitta 

vårdadministratörer tillsammans och ha egna rum med dörrar som går att stänga.  
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1 INLEDNING 

Denna rapport är resultatet av kursen ”Examensarbete och utredningsmetodik” som är på 25 

Yh-poäng vilket motsvarar 5 veckors heltidsstudier. De studerande fick alternativen att fritt 

välja ämne som hör till yrket eller förslag från utbildningssamordnaren Tina Andersson eller 

utbildningens ledningsgrupp.  

 

I denna rapport kommer placeringen av vårdadministratörerna i förhållande till verksamheten 

de skriver åt, samt fördelar och nackdelar med detta, undersökas med hjälp av en enkät till 

medarbetare inom slutenvården.  

 

1.1 BAKGRUND 

De två första perioderna av LIA, lärande i arbete, var vår klass på vårdcentraler. På de två 

vårdcentralerna som rapportens författare var på satt vårdadministratörerna i närheten av 

läkarna vars diktat det var de skrev. Det var lätt att få en signatur på ett brev när det behövdes 

och det gick lätt att ställa frågor om det var något som var oklart. Sommaren 2018 

sommarjobbade författaren till rapporten på akuten som kanslist, då satt de allra flesta 

vårdadministratörer som skrev akutens diktat i nära anslutning till akuten och det fanns fyra 

platser på plan ett för de tillfällen då det var fullt bemannat. Då akuten behövde den ena 

lokalen till annat så fick vårdadministratörerna flytta på sig och nu sitta utspridda på tre 

ställen. Det är två vårdadministratörer som alltid sitter på akuten i ett rum, för att lätt kunna 

springa på larm om det skulle behövas. Det finns plats för två vårdadministratörer att sitta i 

närheten av akuten för att slippa gå ensam på nedersta våningen kvällstid och resten sitter 

numer på nedersta planet.  

 

I och med den kommande flytten märktes det att personalen blev frustrerad över detta samt till 

och med kontaktade facket om det, föddes idén om att skriva ett examensarbete om 

placeringen av vårdadministratören i förhållande till verksamheten de skriver åt. Under den 

tredje LIA-perioden, denna gång på kirurgiska kliniken, blev det än mer intressant. Där sitter 

vårdadministratörerna också väldigt utspritt och det verkade finnas väldigt blandade känslor 

om huruvida det var positivt eller negativt.  
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1.2 SYFTE OCH MÅLSÄTTNING 

Syftet med rapporten är att försöka sammanställa hur de tillfrågade vårdadministratörerna är 

placerade i dag, om de skulle vilja byta samt fördelar och nackdelar med deras placering. 

Syftet är att på så sätt försöka komma fram till hur vårdadministratörer inom slutenvården 

upplever sin placering och hur de önskar att de var placerade i förhållande till verksamheten.  

 

1.3 AVGRÄNSNING 

Till en början fanns tankar om att få med även tillhörighetskänsla till kliniken samt hur övriga 

anställda på kliniken påverkas av vårdadministratörernas placering men då det är en kort 

period som arbetet ska utföras på fick arbetet begränsas. Därför har rapporten fokuserat på hur 

vårdadministratörer tycker att deras placering påverkar dem och deras arbete. En annan 

avgränsning var också att enbart inkludera Värmland. Det är numer lätt att få svar från 

vårdadministratörer i hela Sverige, men det intressanta i det här arbetet var upplevelser från de 

värmländska vårdadministratörerna. En annan avgränsning som gjordes var att det enbart 

fokuserades på vårdadministration område slutenvård. Detta främst för att på de allra flesta 

vårdcentraler sitter vårdadministratörerna på vårdcentralerna och skriver.  

 

1.4 METOD 

Det kändes viktigt att få så många vårdadministratörers åsikt som möjligt inför arbetet, vilket 

gjorde att enkät blev det naturliga valet, vilka enheter som sedan fick enkäten bestämdes av 

verksamhetschef Marielle Jalal som vidarebefordrade den till utvalda avdelningschefer. 

Förhoppningen var att få svar från både de som sitter på eller i anslutning till kliniken de 

skriver för samt de som sitter längre ifrån för att jämföra positivt och negativt med båda 

delarna.  
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2 GENOMFÖRANDE 

Det sammanställdes en enkät med följande frågor: 

 

• Är din arbetsplats i samband med verksamheten du skriver för? 

o Ja 

o Nej 

o Annat, nämligen: 

• Önskar du att din arbetsplats var placerad annorlunda? Motivera gärna. 

o Ja. Den är i dag nära verksamheten och vill hellre sitta avskilt från 

verksamheten. 

o Ja. Den är i dag inte nära verksamheten och vill hellre sitta nära verksamheten. 

o Nej. Sitter i dag nära verksamheten 

o Nej. Sitter i dag inte nära verksamheten. 

• Vad är det mest positiva med din placering i förhållande till verksamheten? Räkna 

gärna upp alla exempel. 

o Fritext. 

• Finns det något negativt med placeringen av din arbetsplats i förhållande till 

verksamheten? Ge gärna exempel. 

o Fritext. 

• Om du fick önska helt fritt, hur tycker du att vårdadministratörer borde placeras i 

förhållande till verksamheten man skriver mot och varför? 

o Fritext. 

 

Vid utformningen av enkäten tvingades rapportens författare överge tanken om att ha 

svarsalternativ på alla frågor. När det kommer till frågor som lätt kan delas in i olika 

kategorier är det lättast för att kunna sammanställa resultatet. Men för att få reda på vad som 

är positivt och eventuellt negativt med placeringen krävdes det fritext istället för alternativ. 

Det hade varit möjligt att dela upp även det i kategorier, men det finns minst två problem som 

är svårlösta om enkäten utformats på det sättet. För det första hade enkäten möjligtvis blivit 

svårare att besvara i och med fasta svar och för det andra finns det antagligen positiva och 

negativa saker som inte skulle komma med som alternativ. Nu blir det istället lite svårare att 

sammanställa resultatet men tanken är att resultatet från den här enkäten ger mer än det gjort 

med fasta alternativ.  
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När det kom till fråga två fanns möjligheten att motivera varför man valt det alternativ man 

valt. Detta då det var tvingande att välja om man var placerad nära verksamheten eller inte.  

 

När enkäten var färdig och testad av flera familjemedlemmar skickades den till Marielle Jalal 

som är verksamhetschef för vårdadministration område slutenvård. Marielle gick därefter 

igenom enkäten och godkände denna innan hon skickade ut den till några avdelningschefer 

som sedan skickade vidare den till sina anställda.  
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3 RESULTAT 

Enkäten skickades ut till vårdadministratörer inom slutenvården den 27 mars 2019 och den 

lämnades öppen till och med den 22 april 2019. Det är sammanlagt 70 personer som har 

besvarat den och slutförandefrekvensen var 86 procent.  

 

70 procent, det vill säga 49 personer, av de som besvarande enkäten sitter i dag i anslutning 

till verksamheten de skriver för. 18,57 procent, 13 personer, gör det inte. 11,43 procent, 8 

personer, svarade annat, se diagram 1. Fyra av dessa sitter ibland i anslutning till 

verksamheten, en sitter i en annan byggnad men ändå nära läkare och relativt nära 

verksamheten, en annan sitter en våning ned, en har nära till vissa delar av verksamheten och 

längre till andra och den sista sitter i närliggande korridor.  

 

 
Diagram 1 

 

På fråga 2, huruvida man ville ändra sin plats eller inte så var det 1,47 procent, 1 person, som 

i dag uppger att hen sitter nära verksamheten som skulle vilja sitta avskilt från verksamheten 

och 10,29 procent, 7 personer, som uppger att de inte sitter i anslutning till verksamheten som 

skulle vilja sitta nära. 75 procent, 51 personer, uppger att de sitter nära verksamheten och vill 

inte flytta. 13,24 procent, 9 personer, uppger att de inte sitter nära och vill heller inte byta 

plats, se diagram 2. 



 

 

Examensarbete YhVA17 19-06-27  6 

 

Vårdadministratörens placering i 

förhållande till verksamheten 

 Malin Karlsson   

 

 

 

 

 
Diagram 2 

 

När den andra frågan skulle besvaras blev de svarande tvingade att välja om de satt nära eller 

långt bort, därför ändrades hur många som satt i anslutning till verksamheten eller inte. I 

stället för 49 personer i anslutning till verksamheten blev det 52. På samma sätt blev det en 

ökning bland de som satt avskilt från verksamheten, från 13 personer till 16. Det fanns på 

denna frågan möjlighet att motivera sitt val, de svar som kom in där blev samma som de 

sedan svarade på vad som är positivt och negativt med sin placering i nuläget.  

 

Då de sista tre frågorna var fritextfrågor fick svaren först sammanfattas ned till kategorier för 

att på så sätt kunna se trender. Det var inte alla som besvarade de sista tre frågorna och några 

besvarade bara en eller två av de frågorna.  

 

Av de som uppgav sig sitta nära verksamheten var de mest positiva sakerna närhet till 

verksamheten och dess övriga personal, att man lätt kan ställa frågor samt att man lätt kan 

besvara frågor, se diagram 3. 23 personer sade att de inte kunde komma på något negativt 

med sin placering medan 13 personer skrev att de lätt kunde bli störda i sitt arbete. 

Störningarna bestod främst av spring utanför kontoret i form av vårdpersonal eller patienter 

samt att de ofta avbröts med frågor från vårdpersonal, se diagram 4. 
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Diagram 3 

 

 
Diagram 4 
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Av de som inte satt i nära anslutning till verksamheten uppgav 13 personer att det mest 

positiva var mer arbetsro då det var mindre spring i anslutning till rummet eller vårdpersonal 

som kom och frågade saker, se diagram 5. Det var två som svarade att det inte fanns något 

negativt med placeringen, det mest negativa var annars mindre gemenskap med kliniken man 

skriver för samt mindre kontakt med övrig personal, se diagram 6.  

 

 
Diagram 5 
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Diagram 6 

 

När det kom till den sista frågan, vad som skulle vara den ultimata placeringen tyckte de allra 

flesta att man skulle sitta nära verksamheten. Av de som besvarade frågan var det 52 personer 

som svarade att den ultimata placeringen är nära verksamheten. Av dessa var det nio personer 

som menade att det var bra för gemenskapen. Det var en person som menade att man kan ha 

möjlighet till andra arbetsuppgifter om man sitter nära och en som ville att 

vårdadministratören skulle ha en ”spindeln i nätet”-roll. Det var tre som önskade att sitta nära 

men med eget rum och ytterligare fyra som ville sitta nära men med möjlighet till att jobba 

ostört. För tre personer var önskan att sitta nära verksamheten men fortfarande nära en annan 

vårdadministratör. Två personer svarade att de vill sitta nära och tillhöra enheten de skriver 

för istället för den vårdadministrativa enheten. En person tyckte att alla som vill jobba 

hemifrån ska få göra det och resten ska sitta nära verksamheten.  

 

Tre personer som besvarade sista frågan specificerade inte var de önskar vara placerade men 

vill sitta tillsammans med andra vårdadministratörer. En person vill sitta avskilt men med 

möjlighet att interagera med vårdpersonalen. En person hade ingen önskan och tre personer 

menade att arbetsuppgifterna styr huruvida man ska sitta nära eller långt bort. Att det alltså 

varierar från klinik till klinik.   
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4 DISKUSSION 

När jag valde det här ämnet trodde jag att jag visste på ett ungefär vad resultatet skulle bli, 

men jag får säga att resultatet överensstämmer inte helt och hållet med vad jag trodde. Jag 

hade hoppats på att fler som inte satt nära kliniken de skriver för hade besvarat enkäten, då 

hela 70 procent sitter nära blir det positiva och negativa med att sitta nära i större fokus.  

 

Samtidigt tycker jag mycket bra har kommit fram från svaren jag fått in. Det är inte helt svart 

och vitt. Det finns fördelar och nackdelar både med att sitta nära och att sitta en bit bort. Visst 

är det lätt att hitta en läkare, sjuksköterska eller undersköterska att fråga om något, men det är 

precis lika lätt för dem att hitta en vårdadministratör att fråga vilket leder till avbrott i arbetet. 

Är det då alltid samma person som blir störd kan jag förstå att det kan bli ett 

irritationsmoment. Intressant är att av de som sitter nära var det hela 23 personer som inte såg 

något negativt med sin placering mot 2 som satt längre bort. Det innebär att av de 38 personer 

som satt nära och svarade på den frågan var det 82 procent som svarade att det inte fanns 

något negativt. Då har jag enbart räknat de som skrev just ”inget”, de som hoppade över 

frågan räknades inte då jag inte vet om de menar att det inte fanns något negativt eller om de 

bara hoppade över. Av de 18 personer som satt längre bort och besvarade frågan om vad som 

är negativt var det 11 procent som svarade inget. Så även om gruppernas storlek skiljer sig åt 

kan man se en tydlig procentuell skillnad.  

 

När jag satt och sammanställde resultatet kom jag mer och mer till insikt om att vi alla är 

olika som personer. Det kommer alltid att finnas de som trivs i en stimmigare miljö, som inte 

störs av att det går patienter utanför dörren, vårdpersonal som kommer och frågar om 

journalsystemet i tid och otid eller sitta flera vårdadministratörer i samma rum. På samma sätt 

kommer det finnas de som helst jobbar i lugn och ro, utan spring utanför dörren och önskar ett 

eget rum som har en dörr man kan stänga. Det är också tydligt att en placering aldrig kommer 

göra alla nöjda. Det kan tänkas att de som inte sitter nära men ändå är nöjda har 

arbetsuppgifter som inte påverkas av placeringen och därmed inte ser ett större behov av att 

sitta nära. Medan de som sitter nära kanske i stället har fler uppgifter, så som att preparera 

restjournaler för skanning som ett exempel.  

 

 Nu när det är lätt att nå annan personal genom messengerfunktionen i journalsystemet 

Cosmic tänker jag att det kanske är lättare i dag att sitta en bit ifrån verksamheten än det var 

när man hade pappersjournaler? Många kanske hellre skickar ett messenger till läkaren och 
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frågar om hen verkligen menade 1 000 enheter när det står 10 000 enheter i 

läkemedelsöversikten istället för att leta upp hen och fråga.  

 

Om jag skulle gjort något annorlunda med enkäten så hade det varit att ta bort 

kommentarsmöjligheten i fråga två, det blev lite kaka på kaka för de som besvarade enkäten. 

Först fick de motivera varför de skulle vilja eller inte vilja byta för att sedan i de två 

kommande frågorna nämna vad som är positivt och negativt med sin placering. Annars tycker 

jag enkäten gav svar på de frågor jag ställde. Det blev lite svårare att sammanställa resultatet 

då jag hade fritext istället för alternativ, men jag valde att hellre ha en enkät som är svårare för 

mig att sammanställa än en enkät som inte går att besvara på det sätt man önskar. Det kom 

fram flera åsikter som jag antagligen inte hade haft som alternativ, därav blev resultatet bättre 

i och med fritexten och då är det värt att det tog några timmar extra att sammanställa.  

 

Vad den optimala placeringen av vårdadministratören i förhållande till verksamheten har jag 

inte fått ett entydigt svar på i och med denna enkät och rapport, men jag tycker ändå det visar 

på en viss samstämmighet då resultatet visar att de flesta vill sitta i närheten av verksamheten. 

Ska man säga något så verkar det som de allra flesta skulle bli nöjda om de satt nära övrig 

vårdpersonal, tillsammans med andra vårdadministratörer om möjligt, i egna rum och 

möjlighet att jobba ostört. Åsikter som kom upp om att man ofta blir störd tänker jag 

egentligen skulle kunna lösas utan att placera vårdadministratörer på annan plats. På samma 

sätt som en läkare inte ska behöva störas när hen undersöker en patient ska man kunna begära 

att en vårdadministratör ska kunna jobba ostört. På båda vårdcentralerna jag hade LIA, 

lärande i arbete, på hade man en ”akutsekreterare”. Det var denna man gick till om en remiss 

behövde skrivas snabbt, om foton behövde länkas eller om man hade frågor. Denna person 

hade inte krav på sig att prestera en stor mängd diktat och räknade istället med att bli störd. 

Sitter det flera vårdadministratörer tillsammans borde det alltså vara rimligt att ha en som, för 

just den dagen, ska vara den man går till först vid frågor och funderingar. Så jag tänker att 

flera av de negativa sakerna som tas upp skulle kunna lösas med hjälp av kommunikation 

mellan arbetsgrupperna snarare än att man placerar vårdadministratörerna annorlunda.  
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5 SLUTSATSER 

En slutsats man kan dra av enkäten är att de allra flesta faktiskt vill sitta nära verksamheten 

för att underlätta arbetet och känna gemenskap med dem man skriver åt. Samtidigt är det flera 

som önskar mer arbetsro genom att kunna jobba ostört eller ha en dörr att stänga om sig. En 

annan slutsats är att många har en önskan om att sitta vårdadministratörer tillsammans. I och 

med att det är okänt vilka enheter enkäten skickades till och hur många vårdadministratörer 

som fick den kan ingen slutsats dras i hur vårdadministratören inom slutenvården är 

placerade, men det var heller aldrig ett mål med arbetet att kunna göra det. Målet var att få 

fram fördelar och nackdelar med de olika placeringarna samt försöka få reda på vilken 

placering som är önskvärd.  

 

Slutsatsen är därmed att det finns fördelar och nackdelar med bägge placeringarna samtidigt 

som de flesta önskar sitta nära kliniken de skriver för men med vissa önskemål som egna rum, 

möjlighet att jobba ostört och att sitta med andra vårdadministratörer.  

 


