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Ett yrke att vara stolt över
Vårdadministratörsyrket har utvecklats mycket de senaste åren och har fått en
alltmer betydande roll i vårdkedjan. Arbetsuppgifterna har blivit fler och mer
varierande, och ofta benämns vårdadministratören som ”spindeln i nätet” inom den
administrativa delen av vården.

Redan för hundra år sedan anställdes de första
vårdadministratörerna men då under titeln
läkarsekreterare. Från en början arbetade
läkarsekreteraren för en och samma läkare
men på 1970-talet började de ses som en egen
yrkesgrupp och arbetade då åt fler läkare. 1990
började yrket anses som ett mer modernt yrke
och begreppet ”spindeln i nätet” myntades som
beskrivning av läkarsekreterarna. Idag
används yrkesbeteckningen vårdadministratör
eller medicinsk sekreterare och rollen är
bredare med mer avancerade uppgifter.

Utbildningen har också ändrats med tiden, från
att först vara en termin lång till att nu vara en
tvåårig yrkeshögskoleutbildning. Under de fyra
terminer som utbildningen pågår ges
kunskaper i bland annat medicinsk
terminologi, patientrelaterad dokumentation, 

vårdjuridik och diagnos- och åtgärdskodning. 
Teorin varvas på ett bra sätt med praktik på
både sjukhus och vårdcentral. Lärande i arbete
(LIA) ingår i varje termin och utgör en fjärdedel
av utbildningstiden. Då får de studerande
möjlighet att använda sina kunskaper och se
hur yrket fungerar i verkligheten.
 
Möjligheten till jobb som vårdadministratör är
mycket goda eftersom efterfrågan på
yrkeskategorin är hög. Nära 100 procent av de
studerande har fått ett jobb inom sex månader
efter slutförd utbildning. 

Tveka inte att söka en rolig utbildning och
säkra upp framtiden med ett spännande och
varierande jobb!                             

 

Text:  Johanna Jansson och Sophie Linder

För mer information: 
www.karlstad.se/karlstadsteknikcenter

Vem är din framtida arbetskollega?
Är du intresserad av att söka men inte passar in
i beskrivningen kan du vara lugn. Med detta vill
vi visa att även om det kanske finns en ”typisk”
vårdadministratör, kan vem som helst söka
utbildningen oavsett ålder och yrkesbakgrund.
Kanske är någon av oss din blivande
arbetskamrat?

Text och grafik: 
Sandra Gelotte

Vem är det egentligen som väljer att
utbilda sig till vårdadministratör? Efter
en liten undersökning av vår klass,
YhVA21, visar det sig vem den typiska 
 vårdadministratörsstudenten är.
Genomsnittsåldern på de studerande är 38 år
och det är väldigt vanligt förekommande att
man har arbetat med någon form av service,
ofta i butik. 

I klassen varierar åldrarna mellan 23-53 år.
De flesta har treårigt gymnasium som högsta
utbildning, men vissa har studerat på
universitet i flera år. 

Tidigare yrkeserfarenheter varierar och är allt
ifrån mjölkbonde till egenföretagare.

Ålder



Foto: Mia Hasselgren
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 I en tid där allt fler arbetsmoment
digitaliseras kan det skapa oro i ett yrke där
grunden handlar om att skriva diktat. Det
finns redan några arbetsplatser där
taligenkänning införts och vad ska då en
vårdadministratör göra om diktatskrivandet
försvinner? Några känner sig trygga i att det
alltid kommer finnas uppgifter att fylla
arbetsdagarna med, medan andra är oroliga
för att yrket ska försvinna.

Margareta Hellman är Region Kronobergs
representant i Visions nätverk för medicinska
sekreterare och hon har deltagit i ett flertal
arbetsgrupper där målet har varit att stärka
yrkesrollen. Redan 2015 påbörjades frågorna
kring vilka arbetsuppgifter som ingår i yrket,
en definition av dem krävs för att kunna nå
en bra grundutbildning. Tack vare
Margaretas och kollegornas brinnande
engagemang har nu föreskrifter om en
nationell utbildning trätt i kraft. 

Detta kommer förenkla arbetet mot den
skyddade titeln, som ger yrket en större
trygghet i den digitala världen. En motion har
nu skickats till Vision, och Vision har enligt
Margareta gett bra gehör i tidigare ärenden.

Det diskuteras även att yrket bör ha samma
titel landet över. Yrket har gått vidare från
namnet läkarsekreterare till det mer breda
medicinsk sekreterare och vårdadministratör. 

Ett förslag som legat uppe för diskussion är
medicinsk vårdadministratör. Ordet
medicinsk menar Margareta bör vara med för
att betona spetskompetensen. Huruvida det
blir det alternativet eller inte återstår att se.
Först får vi se hur det går med motionen som
tas upp på förbundsmötet senare i höst. Yrket
är sannerligen på frammarsch i sin
utveckling, mycket tack vare Margareta och
hennes kollegor.

Text: Angelica Sjörs

Yrke med skyddad titel
Yrket som vårdadministratör är brett med varierande arbetsuppgifter. Diktatskrivning
är en central uppgift där det nu förekommer viss oro när digitaliseringen breder ut sig,
Margareta Hellman jobbar för yrkets framtida trygghet och är positivt inställd.

Fyll i rutorna med hjärtan och hjärnor. Varje kolumn och
rad måste innehålla lika många hjärtan som hjärnor. Det 
får inte vara mer än två hjärtan eller hjärnor bredvid
varandra. Det får inte finnas två identiska rader eller
kolumner.

Hjärta och hjärna

Facit finns på sidan 15

"Söker för fästingbett 
i huvudet. Huvudet 

borttaget med pincett."

Journalgrodor

"Patienten vägrar 
genomgå obduktion"

"75-årig kvinna 
med prostatacancer"

”Patienten har vistats
i sommarstugan
tillsammans med

frun som han 
inte trivs i.” 



Elin Fallegrim är en glad och framåt tjej
på 36 år från Kil. Hon utbildade sig till
vårdadministratör på Yrkeshögskolan i
Kristinehamn 2017–2019, och fick
genast jobb efter sin examen på
onkologikliniken på Centralsjukhuset
Karlstad där hon fortfarande arbetar.

Vad tyckte du var det bästa med
utbildningen till vårdadministratör?
- LIA:n! Och efter LIA:n när alla i klassen kom
tillbaka och redovisade var de hade varit och
vad de hade fått göra.

Varför valde du att utbilda dig till
vårdadministratör?
- Jag hade arbetat skift och natt i många år
och ville ha ett dagtidsjobb. Jag tyckte även
att utbildningen verkade intressant.
Vårdnära men inte med patientkontakt. Jag
har även drömt om att ha ett eget kontor
sedan jag var liten.

Hur upplevde du att det var att söka jobb
efter utbildningens slut?
- Det gick lätt, det var flera som ringde och
erbjöd mig en intervju men då hade jag
redan tackat ja till den här tjänsten. 

Vad tycker du är det bästa med ditt jobb?
- Jag tycker det är så intressant med onkologi.
Det är även en bra gemenskap i gruppen och
det är roligt att man kan ta på sig flera
uppgifter. Jag sitter till exempel med och
skriver live på multidisciplinär konferens.

Vad tycker du är det viktigaste med ditt
jobb?
- Jag känner en yrkesstolthet över att skriva
en bra journal enligt Region Värmlands
skrivregler, så att patienten förstår vad
läkaren menar. 

Det finns ett jobb för alla, oavsett

personlighetstyp. Alla behövs!

Vad har du för arbetsuppgifter?
- Jag skriver journalanteckningar och
ansvarar för postrundan en dag i veckan,
något vi delar på i arbetslaget. Som jag
nämnde tidigare sitter jag även med på möten
och skriver live. 

Tycker du att det finns
utvecklingsmöjligheter inom ditt yrke?
- Ja, det gör det men det varierar nog lite var
man är, och hur villig man är att ta för sig. 

Vilka förmågor tycker du att det är bra att
ha som vårdadministratör?
- Man ska vara serviceinriktad, noggrann och
klara av att hålla flera bollar i luften
samtidigt. 

Är det något du skulle vilja tillägga i
intervjun?
- Det finns ett jobb för alla, oavsett
personlighetstyp. Man måste inte vara på ett
visst sätt, exempelvis utåtriktad, utan alla
behövs verkligen i det här yrket.

Text och foto: Sofia Sveder

Jag känner en yrkesstolthet över att skriva en bra
journal, så att patienten förstår vad läkaren menar.   

UTE I ARBETSLIVET
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Ett tryggare arbetsliv
Facket vill höja statusen för vårdadministratörer, bara en av många anledningar att
gå med. Högre löner, bättre arbetsmiljö och granskning av anställningsavtal är
några av sakerna facket hjälper till med.

I ditt framtida yrke som vårdadministratör
kan det vara klokt att ansluta dig till ett fack-
förbund. Det är en säkerhet vid eventuella
problem i arbetslivet och ett bollplank att
utnyttja vid funderingar gällande anställ-
ningsavtal eller liknande. Du har möjlighet 
att gå med i facket redan under studietiden och
får då tillgång till samma fördelar som en 

arbetande men till en lägre månadsavgift.
Vision är det största facket för de som arbetar
inom vårdadministration. De arbetar för sina
medlemmar och har som mål att höja
statusen på yrket. Vision är väl medvetna om
att yrket är av stor vikt för vården och
patientsäkerheten och de strävar efter att ge
oss höjda löner.

Personlig rådgivning inför jobbsökandet
Fackförbundet Vision har en digital tjänst som
erbjuder bland annat granskning av ditt CV och tips
inför anställningsintervjun. Vid löneförhandling är
det självklart bra att gå in med kunskap om löne-
statistiken som kan ge dig en fingervisning om ett
rimligt löneanspråk. 

 

Granskning av anställningsavtal
När du anställs ska du få ett anställningsavtal.
Detta avtal innefattar till exempel lön, pension,
arbetsuppgifter och semester. Facket kan hjälpa
till med att granska ditt avtal innan du skriver på
om det är något du inte förstår eller undrar över.

 
Högre löner
Även om du löneförhandlar själv när du börjar på
ett nytt arbete, kan facket stödja dig i denna
förhandling. En arbetsplats där det finns ett
kollektivavtal har till stor del också högre löner
och bättre villkor. Dessutom förhandlar fackför-
eningen med din arbetsgivare och jobbar aktivt
för att höja lönerna. Genom att vara medlem i
facket är du med och bidrar till att lönerna höjs.

 

Du är försäkrad
Du får en större trygghet både på jobbet och
hemma genom till exempel arbetslöshetsförsäk-
ringen och avtalspensionen och du får detta till en
bråkdel av vad det hade kostat dig om du försäkrat
dig på egen hand. Du kan teckna hemförsäkring
och andra försäkringspaket till ett rabatterat pris.

 

Kollektivavtal
En stor fördel med att vara med i facket är
kollektivavtalet. Det reglerar rättigheter och
skyldigheter för både dig som anställd och för din
arbetsgivare. 

 

Bättre arbetsmiljö
Facket kan hjälpa dig med dina arbetsvillkor. Det
kan handla om mer flexibel arbetstid, en
möjlighet att jobba hemifrån eller att få en bra
arbetsmiljö. Arbetsgivaren ska förhandla med
facket i många frågor innan de kan fatta beslut
gällande förändringar. Som medlem får du
möjlighet att vara med och ha inflytande i beslut
gällande din anställning.

 

Hjälp vid eventuella konflikter och med arbets-
rättsfrågor
Om du skulle hamna i en konflikt med din
arbetsgivare kan du få stöd av din fackförening.
Om du har blivit orättvist behandlad eller om du
utför ditt arbete under dåliga arbetsförhållanden,
kan facket hjälpa dig. Undrar du över vad som
gäller vid föräldraledighet, semester eller
sjukskrivning, får du som medlem rådgivning om
vilka rättigheter och skyldigheter du har.

 

Sist men inte minst: 
Som medlem är du med och stärker den fackliga rörelsen i Sverige. 

Det gynnar både dig själv och många andra i din närhet. 
Styrkan sitter i antalet!

Sju anledningar till att gå med i facket

Text: Sofia Blom



Grekiska Latin

Dra streck
Dra två streck från varje bild till rätt 

grekiskt respektive latinskt ord.

  Vågrätt
  1. Tjocktarm

  2. Bröstkorg

  3. Revben

  4. Elakartad

  5. Knäskål

  6. Nyckelben

  8. Blodbrist

 12. Finger/tå

 13. Grop

 17. Tarmvred

   Lodrätt
  1. Huvud

  7. Handflata

  9. Körtel

 10. Näthinna

 11. Godartad

 14. Blindtarm

 15. Tandkött

 16. Spricka

 18. Yttre sår

 19. Inre sår

"Patienten har testat 
positivt för covid-19. 

Remiss skickas till
Centralsjukhuset Karlstad 
för vidare smittspridning"

Journalgroda

Latinskt korsord

Pyssel och korsord
HJÄRNGYMPA

Facit finns på sidan 15
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Pyssel och korsord
 Simone Aronsson, Lisa Källberg 

och Evelina Nyberg



Jag ångrar inte en sekund 

att jag sökte utbildningen!

Varför valde du utbildningen?
- Jag kände att jag ville göra något annat men
ändå stanna inom vården och fortsätta bidra
till en bra vårdkvalitet. Jag tycker det är
givande och roligt att arbeta med människor
och jag ville ha bättre arbetstider, jobba på
dagtid i stället för kvällar och nätter.
Dessutom har jag alltid velat jobba på ett
kontor, det har jag haft som en dröm sen jag
var liten. Att det var en kortare utbildning
skadade inte heller. 

Vad var bäst med utbildningen enligt dig?
- Det bästa var att man fick så mycket reell
arbetslivserfarenhet via LIA (lärande i
arbete). 

Vad tycker du är det viktigaste med yrket?
- Att vi, till skillnad från andra yrkeskategorier,
har en övergripande syn och ser helheten i
patientflödet, vårdkedjan och ser till att
dokumentationen flyter på och blir korrekt. 

Vilka är dina arbetsuppgifter?
- Jag hanterar remisser, bokar patientbesök,
receptionsarbete, journaldokumentation,
dokumenterar på olika konferenser och jag
har hand om bokningar och övrig
handläggning av personer med skyddade
personuppgifter. Jag är även handledare för
vårdadministratörstudenter. I övrigt
besvarar jag frågor från kollegor och är
behjälplig i det mesta. 

Hur är det att jobba inom psykiatrin? Vad
särskiljer psykiatrin från andra ställen du
varit på? 
- Det är roligt att jobba inom psykiatrin.
Psykisk ohälsa prioriteras sällan inom vården
och därför känns det viktigt att göra det jag
kan för att hjälpa människor.  

Cecilia Lyktberg tycker om receptionsarbetet,
kontakten med patienter och variationen i sitt arbete.

Psykiatriska öppenvården
Cecilia Lyktberg är en glad tjej på 28 år. Hon kommer från Eskilstuna och har tidigare
arbetat som undersköterska. Cecilia utbildade sig till vårdadministratör i Karlstad,
tog examen 2021 och jobbar idag på psykiatriska öppenvården i centrala Karlstad. 

Det är även roligt att skriva mer personliga
diktat. Det som skiljer öppenvårdspsykiatrin
från andra mottagningar är att diktaten
oftast är längre och fokus ligger mer på
person än på till exempel kodning. 

Vad är bäst med ditt jobb?
- Variationen, receptionsarbetet och
patientkontakten. På min arbetsplats har alla
ett eller fler ansvarsområden. Då blir man
bra på just sitt ansvarsområde, växer i yrkes-
rollen och utvecklas som vårdadministratör.
Det känns även tryggt att vara anställd inom
regionen. 

Tycker du det finns utvecklingsmöjligheter
i ditt yrke?
- Ja det tycker jag. Många chefer är
vårdadministratörer i grunden och sedan kan
man till exempel bli chefssekreterare. I och
med att vårdadministratörer har en
helhetsbild av vårdflödet tänker jag att man
kanske kan arbeta med verksamhetsutveck-
ling eller liknande. Mycket beror på hur man
är som person och vad man vill uppnå i sin
karriär. Bara man vill och vågar så kan man.

UTE I ARBETSLIVET
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Vilka förmågor tycker du behövs för att
vara en bra vårdadministratör?
- Det viktigaste är att ha ett intresse för
administration och vården. Man behöver inte
vara bäst på språk och att skriva. På vissa
ställen är inte journaldokumentation i fokus
utan man gör mycket annat administrativt.
Andra bra egenskaper kan vara stresstålighet
och att ha bra servicekänsla, man har med
människor att göra och då ska man helst
tycka om att ha social kontakt. 

Hur är det att vara handledare? 
- Det är jätteroligt att vara handledare. Dels
för att jag får träffa nya personer, dels för att
jag får vara med att forma framtida 

vårdadministratörer och hålla mig uppdaterad
hur utbildningen utvecklas. Redan när jag
studerade ville jag bli handledare. Det är
viktigt att man är ödmjuk och har ett intresse
för att lära ut. 

Är det något du skulle vilja tillägga? 
- Innan jag började utbildningen visste jag
inte mycket om vad en vårdadministratör
gör. Jag hade en bild av att man mest satt och
skrev och hanterade drivor av pappersarbete.
Nu vet jag att en vårdadministratör gör så
mycket mer och hur viktig vår roll är. Jag
trivs i mitt yrke och ångrar inte en sekund att
jag sökte utbildningen. 

Text och foto: Helen Larsson 

Var kan man arbeta? 

Vårdadministratörer kan arbeta på
vårdcentral inom öppenvården eller på en
privat mottagning, men också på
mottagningar inom slutenvården. Öppenvård
innebär att patienten kommer på ett besök
och sedan går hem. Slutenvård betyder att
patienten blir inneliggande för vård. 

Inom slutenvården finns det många kliniker
med olika inriktningar, som till exempel
infektionskliniken, ortopedkliniken och
smärtcentrum. Slutenvårdens mottagningar 

fungerar som små vårdcentraler med
mottagningsbesök. Vårdadministratörerna
kan bland annat bemanna receptionen.

Vårdadministratörer kan vidareutbilda sig
till kodare. Kodare kan arbeta på
klassifikationsenheten på Centralsjukhuset i
Karlstad men även på avdelningar inom
slutenvården. En annan karriärmöjlighet är
att bli enhetschef, antingen inom
öppenvården eller slutenvården. 

Text: Michelle Holmberg och Anne Kasanen
Foto: Pixabay

En färdigutbildad vårdadministratör kan arbeta på många olika arbetsplatser. De
vanligaste arbetsplatserna är vårdcentraler, sjukhus och inom företagshälsovård.
Mer ovanliga arbetsplatser för vårdadministratörer är inom medicinsk forskning,
Läkemedelsverket och Försäkringskassan. 
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Klassifikationsenheten bildades 2017 och är
Region Värmlands expertgrupp inom allt som
har med klassificering att göra. Här jobbar en
enhetschef och tio anställda, alla utbildade
kodare. Enheten har övergripande ansvar för
diagnos- och åtgärdsklassificeringen och att
denna sker på ett enhetligt och korrekt sätt
inom Region Värmland.
- Det gör vi bland annat genom att vi gör
kodningsmallar till alla enheter och ser till att
de hålls uppdaterade, så att de är giltiga,
berättar Therése Ekman, som jobbar på
enheten sedan 2019.

Ansvaret för kodningskvaliteten innebär
också att klassifikationsenheten var tredje
månad skriver ut kvalitetsindikatorer, där
den felaktiga kodningen för varje verksamhet
kommer med. Denna lista skickas sedan till
verksamhetens kodare för rättning. Enheten
gör även interngranskningar. 
- Granskning kan låta lite hårt, vi vill ju bara
att det ska bli en förbättring. Vi vill att
verksamheterna ser oss som en stödfunktion,
säger Therése.

Efter en utförd granskning kan det utföras
utbildningsinsatser, där enheten tar upp
problemområdena från granskningsrapporten
och det som kan förbättras. Ofta är det något
verksamheterna ser positivt på, då de får en
chans att diskutera kring de fall de har
svårigheter med och får hjälp att utvecklas
framåt.

Stort ansvar för ekonomin
Rätt kodning är en förutsättning för att
kunna fakturera korrekt inom vården. Det
handlar bland annat om så kallad köpt vård,
där patienter från Region Värmland
remitterats och fått vård i andra regioner. Det
som de på klassifikationsenheten främst
jobbar med är faktiskt fakturagranskning. 

Kodning på djupet
På Centralsjukhuset i Karlstad finns klassifikationsenheten – en grupp vårdadministratörer som
är Region Värmlands experter på kodning. En av de som jobbar där är Therése Ekman, som
berättar mer om kodning och om sin vardag som vårdadministratör på klassifikationsenheten.

Även om det handlar om granskning av
fakturor, är kodningskunskaperna av yttersta
vikt för att kunna hitta eventuella fel. Om en
kod blivit fel, kan det göra att Region
Värmland får betala mer än de egentligen
ska. Det kan även handla om fakturor som
får bestridas för att avtalen regionerna
emellan inte följts. Therése berättar att de
under 2021 fått tillbaka 16 miljoner kronor
via bestridna fakturor – pengar som bara
skulle ha betalats ut om ingen granskning
gjorts. 

Support
De anställda på klassifikationsenheten turas
om att ha supportdag, vilket innebär att de
finns tillgängliga för frågor från framför allt
kodare. 
- Sedan kan inte vi heller allt till hundra
procent, men vi har ett stort nätverk till hjälp
för att ta reda på det och vi kan bolla mycket
med varandra. Inget fall är ju det andra likt
och man får verkligen tänka till ibland,
berättar Therése. 

Therése blev färdigutbildad som vårdadministratör
2014 och gick sedan Emendors kodarutbildning
under våren 2017.
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Vad är det svåraste med kodning ute i
verksamheterna? 
- Att läkaren bara säger en kod, även om
deras uppgift är att säga en diagnos som
vårdadministratören sedan ska koda. Du som
vårdadministratör ska inte behöva leta dig till
en diagnos eller läsa mellan raderna i
bedömningen, du ska få en tydlig diagnos av
läkaren. Man behöver vara på läkarna mer,
att de faktiskt ansvarar för diagnossättningen.
Läkarna kan inte koderna på samma sätt,
vilket gör att de lätt säger fel koder.

Vilka vanliga misstag görs vid kodning?
- Att det bara sätts någon kod på slentrian
eller att man kopierar koder från tidigare
vårdbesök. Patienten kan ju uppsöka vård för
en helt annan orsak vid nästa besök, då kan
man ju inte använda samma huvuddiagnos
som förra gången. Tänk här och nu!

Tips till blivande vårdadministratörer?
- Våga fråga! Ingen är fullärd och det finns
alltid hjälp att få. Använd böckerna och skriv
ner så mycket ni kan av alla tips i dem. 

Text och foto: Linnea Klinte

Vid en vårdkontakt ska det alltid ställas en
huvuddiagnos på patienten. Denna diagnos är
den huvudsakliga anledningen till att
patienten har uppsökt vård.  

Diagnosklassificering, eller kodning som man
också kallar det, innebär att man registrerar
alla diagnoser i journalanteckningen med en
eller flera diagnoskoder ur Socialstyrelsens
statistiska kodverk ICD-10-SE.

Läkaren besitter den kliniska kunskapen och
är den som ställer diagnosen medan det är
vårdadministratörens uppgift att hitta och
registrera den kod som bäst stämmer in på
ställd diagnos. Förutom traditionella
medicinska diagnoser kan man även lägga till
koder för bland annat symtom, onormala
fynd, sociala förhållanden och yttre orsaker
till sjukdom och död. Utöver diagnoskoderna
finns också en mängd åtgärdskoder.

Inom hälso- och sjukvården används
diagnosklassificeringen systematiskt för att
kunna dokumentera information om
patienter på ett enhetligt sätt. Det finns
många orsaker till att man kodar. Bland
annat används klassificeringen för olika
typer av statistik, som sedan används för
forskning och uppföljning av verksamheter.
Diagnoskoder och åtgärdskoder ligger till
grund för den ekonomiska ersättning som

Vad är diagnosklassificering?
För den som inte känner till vad en vårdadministratör arbetar med kan det komma som
en överraskning att det i arbetsuppgifterna ingår diagnosklassificering, alltså kodning
av diagnoser. Här reder vi ut vad diagnosklassificering är och varför man kodar.

 betalas ut till de olika verksamheterna. Alla
vårdadministratörer som skriver diktat
kommer att behöva koda i viss utsträckning.
Därför är kodningen något man får lära sig
redan under utbildningen och man har
därför en bra baskunskap redan efter
examen.

Extra intresserad av diagnoskodning?
Är man extra intresserad av kodning kan
man vidareutbilda sig till kodare. Man kan
antingen gå en utbildning hos företaget
Emendor med tillhörande slutprov eller göra
ett kunskapsprov hos Region Värmlands
klassifikationsenhet. Om man klarar något av
dessa prov kan man få uppdrag som kodare
inom regionen.

Som kodare har man ett extra ansvar för
kodningen på den verksamhet man jobbar
på, vilket innebär olika arbetsuppgifter som
till exempel granskning av kodning och att
man finns tillgänglig för de kodningsfrågor
som kan uppstå i verksamheten. Behovet av
ökad kompetens inom diagnosklassificering
finns alltid ute i verksamheterna. Om fler
besitter fördjupad kunskap blir kvaliteten på
kodningen högre. Diagnosklassificering är
dock ett komplext ämne där man aldrig blir
riktigt fullärd – vilket också är en del av
tjusningen.

Text: Linnea Klinte
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Gammal i gamet - ny i vården

I början av februari tillträdde Helene posten
som ny avdelningschef för vårdadministrativ
enhet 1, som omfattar akuten, infektion och
hjärt- och akutmedicin på Centralsjukhuset i
Karlstad. På denna enhet ansvarar hon för
vårdadministratörerna.

Lång chefserfarenhet
Tidigare var Helene enhetschef på regions-
service. Då ansvarade hon för lokalvården och
servicemedarbetarna för öppenvårdens lokaler
som till exempel vårdcentraler, folktandvården
och öppenpsykatrin i Karlstad med närområde.
Innan dess arbetade Helene som chef på
Swarco Sveriges servicecenter, vars avdelning
hon startade upp. Där hade de ansvar för att ta
emot och hantera felanmälningar och
bokningar av personal gällande trafikstyrning,
parkeringssystem och kollektivtrafik. 
– Från början var vi två anställda och när vi
var som flest var vi sjutton på den avdelningen.
Där var jag i fjorton år, så jag har jobbat som
chef i drygt sexton år. 

Trots de olika verksamheterna där Helene
tidigare arbetat tycker hon inte att hennes
nuvarande arbetsuppgifter skiljer sig speciellt
mycket från hennes tidigare uppgifter. Hon är
van vid att ansvara över personal och budget.
– Den största skillnaden nu är att jag har all
personal inom räckhåll på CSK. När jag var på
ytterområdet var alla på distans, och så var det
även på mitt tidigare jobb. 

Då hade jag personal i både Stockholm och
Göteborg. Sen blev det Vålberg och Molkom i
stället. Nu kan jag bara gå till dem om jag
behöver något. Det är så mycket lättare än att
behöva mejla, ringa och chatta i Teams. Man
kan vara närvarande på ett helt annat sätt. Nu
är jag där och ränner hela tiden.

Jobba med vården men inte vara i vården
Helene beskriver yrket vårdadministratör som
ett superviktigt, roligt och omväxlande jobb. 
– Jag ser många som söker som skriver ”Jag vill
jättegärna jobba med vården och hjälpa
personer men jag vill inte vara i vården”, man
vill vara i bakgrunden. Man vill vara med och
bidra men på ett annat sätt, säger hon, och
fortsätter: 
– Många vårdadministratörer har stor respekt
för svenska språket och är noggranna, med ett
visst kontrollbehov, vilket är väldigt bra i det
här yrket eftersom de gärna vill säkerställa att
det blir rätt. Noggrannhet, speciellt att språket
ska vara rätt, tycker jag nog är en gemensam
nämnare mellan vårdadministratörerna. 

Värdesätter vårdadministratörens roll högt
Trots att Helene är ganska ny på sin post kan
hon med säkerhet säga att vårdadministratörer
är extremt viktiga för vården.
– Vad skulle hända om ingen vårdadministratör
var på jobbet under ett dygn? De sitter som
spindeln i nätet och samarbetar med många
yrkesprofessioner inom vården och arbetar
med hela vårdkedjan från inkommande
remisser till vårdavslut. 
– Jag kan jämföra det rätt av med sådant som
jag har jobbat med förut. Att trafiksignaler
fungerar genom Karlstad är det ingen som ens
funderar på att det är någon som jobbar med.
Samma är det här. En patient går till doktorn,
doktorn talar in ett diktat, en vårdadministratör
transkriberar in det in i journalen. Ingen tänker
på hur det kommer dit, man tänker på det först
när det inte är där. Vårdadministratörerna är
en osynlig, men oerhört viktig länk i vården.

Text och foto: Einar Arvidsson och Joel Holmér

Helene Linder vill ta vara på vårdadministratörernas kontrollbehov och noggrannhet och se
till att arbetsbelastningen inte blir för mäktig för de anställda. 

Helene försöker fördela resurser mellan personal över
avdelningar vid frånvaro för att avlasta arbetsbördan och
reducera stressen på arbetsplatsen. 

"Vårdadministratörer 

är en osynlig, 

men oerhört viktig 

länk i vården."



Mitt arbete blir svårt utan
vårdadministratörerna

Cecilia är gynekolog och obstetriker i
grunden och har en vidareutbildning i
gynekologi. Hon har arbetat på samma ställe
sedan 2003 och trivs bra. Cecilia vet det mesta
vårdadministratörer gör för avdelningen och
hon inleder intervjun med att det behövs fler
vårdadministratörer. Hon beskriver utförligt
vad de gör och berömmer dem flera gånger. 

Hur ser ditt samarbete med
vårdadministratörerna ut?
- Vi samarbetar varje dag, de är i det dolda
bakom mina journalanteckningar. Ibland
pratar man med varandra, ofta skrivs det
meddelanden i Cosmic och ibland dikterar
man in saker i diktafonen, kanske ber om
ursäkt att man äter ett äpple samtidigt.
Cecilia visar en hög med mappar, olika
papper som en av vårdadministratörerna
fyllt i så långt hon kan och nu måste Cecilia
fylla i resten. “Min klippa” kallar Cecilia
henne. “Mitt dagliga arbete skulle bli så svårt
utan vårdadministratörerna.”

Vilka förväntningar har du på en
vårdadministratör? 
- Det ska vara en person som är spindeln i
nätet. Tar reda på och fixar saker. De har mer
koll på mycket som inte vi läkare kan,
register och var man får tag i olika uppgifter.
Samma sak med chefssekreteraren, som
bland annat arbetar med vårt lönesystem
Heroma, behöver man hjälp frågar man
henne. Förväntningarna är att man får hjälp
och det får man. 

Vilka administrativa arbetsuppgifter har du? 
- Jättemånga, de har ökat för läkare.
Kvalitetsregistren till exempel, där vissa saker
kräver medicinsk kunskap. Däremot skannar
vårdadministratörerna in dessa åt oss.
Patientadministration är ändå den stora biten.

Vad tycker du om att vårdadministratören
ändrar i ett diktat? 
- Det kan vara både på gott och ont. Om det
blir en ändrad betydelse blir det farligt. Är det
däremot fel ordföljd är det bra att ändra, det
ska vara lättläst. Felaktig grammatik är bra
att ändra, likaså att byta ut ”ej” mot ”inte”. 

Cecilia tycker att det är bra när
vårdadministratörerna har en dialog om
diktaten, hon vill att det ska bli rätt.
Medicinska termer är viktiga och läkarna
förväntar sig att vårdadministratörerna kan
sådana från utbildningen. Om det är en
medicinsk term som man inte känner igen är
det viktigt att ta reda på ordets betydelse.

Ser du några skillnader mellan
vårdadministratörer som jobbat länge
jämfört med nyutexaminerade? 
Cecilia kan nog mer se att det är personbundet
och att det kan finnas en för stor respekt mot
läkare. "Ni får inte vara rädda att fråga”
menar hon. 

Text och foto: Petra W Andersson 
och Annette Johansson

Överläkare Cecilia Riemersma arbetar på kvinnosjukvården Värmland, främst i tumörteamet.
Cecilia är väl förtrogen med det arbete som vårdadministratörer utför. 

- De administrativa arbetsuppgifterna har ökat för
läkare, säger Cecilia Riemersma.
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Ett yrke för framtiden

Varför blev du vårdadministratör?
- Jag har tidigare jobbat med lite allt möjligt,
men en dag kände jag att jag ville utbilda mig
till något. Jag ville läsa en kort utbildning och
fick via en bekant upp ögonen för den här
utbildningen. Jag sökte och kom in. Jobbet i
sig är roligt och inspirerande och jag jobbade
med det i tio år innan jag blev utbildnings-
ledare för vårdadministratörsutbildningen i
Karlstad.

Hur ser din roll som utbildningsledare ut? 
- Jag har huvudansvaret för utbildningen som
helhet, lägga schema, rapportera betyg och se
till att allt fungerar helt enkelt. Jag är också
lärare i många av ämnena som undervisas,
som patientrelaterad administration,
anatomi, diagnosklassificering och LIA
(lärande i arbete). Jag ska även se till att det
finns en röd tråd i utbildningen tillsammans
med de andra lärarna. 

Varför ska man ska söka till utbildningen?
- För att utbildningen leder till ett roligt,
omväxlande, stimulerande och spännande
arbete. Man ska söka om man tycker om att
vara noggrann, ha kontroll över saker och att
hjälpa andra människor. Om man vill jobba
inom vården men inte i en vårdande roll. Det
är stimulerande att ha ett sådant ansvar och
jag tycker verkligen att det är ett bra jobb.

Hur utbildningen utvecklats senaste åren?
- Vi strävar hela tiden efter att göra
förbättringar. En stor del av detta är de
utvärderingar som de studerande fyller i
efter varje avslutad kurs, vi tar till oss av det
som skrivs och jobbar för att göra
förändringar om det kommer in bra och
konstruktiv kritik. Vi vill att utbildningen ska
bli så bra och intressant som möjligt. Sedan
måste vi hela tiden hålla oss uppdaterade 

”Tycker du om språklig korrekthet, att ha kontroll, är noggrann och vill vara spindeln i nätet då
är det här yrket för dig!” säger Tina Silkhage, utbildningsledare för yrkeshögskolans
vårdadministratörsutbildning i Karlstad. Tina berättar även om hur utbildningen utvecklats de
senaste åren, hur hon tror att yrket kommer se ut i framtiden och hur hennes egen väg till
yrket sett ut. 

Innan hon läste till
vårdadministratör

arbetade 
Tina Silkhage 

bland annat som
bingoutropare,

 inom restaurang,
som städare och 

har monterat ihop
försvarsmaterial.

Numera utbildar hon
andra som läser till
vårdadministratör.

med hur saker fungerar ute i verksamheten
med bland annat rutiner och lagar. Det sker
en ständig utveckling. På senaste har
arbetsgivarna kommit med önskemål att de
studerande ska få mer kunskap om e-hälsa,
så detta är något vi lagt till mer av i en kurs
till exempel. Flera gånger har arbetsgivarna
också uttryckt att de studerande som kommer
aldrig tidigare har varit så väl
yrkesförberedda som de är idag.

Hur tror du yrkets framtid ser ut?
- Jag tror att vårdadministratören kommer bli
mer av en controller eller superuser av olika
system och att man blir mer ansvarig för
statistik och schemaläggning.  Diktatskrivandet
kommer finnas kvar, men kanske inte på
samma sätt som idag. Jag tror att det kan bli
mer direktdiktamen, att man sitter med på
konferenser och ronder, men lite mindre
förinspelade diktat som ska transkriberas. Jag
tror att vårdadministratörerna kommer få ta
över alla administrativa bitar, även sådant som
sjuksköterskorna gör idag, så den vårdande
personalen kan fokusera på att vårda. Det
kommer att ske förändringar, men framtiden
finns och jag kan lova att det inte är ett yrke
som kommer försvinna. 
Text: Jessica Appelgren och Carolina Magnusson

Foto: Tina Silkhage 
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