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En utbildning i utveckling 

 

Vårdadministratörsutbildningen är fortfarande relativt ny i Karlstad, i höstas 

påbörjade den tredje klassen sin resa mot ett nytt yrkesliv.  

Tina Andersson har en bakgrund som vårdadministratör och har varit 

utbildningsledare och lärare sedan starten 2015.  

Vad tycker du är den största skillnaden så här två år senare? 

‒ Den största skillnaden finns hos mig, att jag känner mig mer säker och är 

tryggare i min roll nu. Annars är det inte så stor skillnad, det är fortfarande 

härliga studerande som går utbildningen! 

Hur tror du att utbildningen kan komma att förändras och se ut om fem 

till tio år?  

‒ Utbildningen kommer att utvecklas åt det håll som yrket utvecklas eftersom 

det är yrkeslivet som bestämmer utbildningens innehåll. Det kan komma att 

bli mer fokus på e-tjänster, IT och webbpublicering. 

Hur ser framtidsutsikterna ut för den som funderar på att söka till utbildningen? 

‒ Framtiden ser ljus ut för den som går den här utbildningen! Det är fortfarande en brist på 

vårdadministratörer i hela landet och det är många som kommer att gå i pension de närmaste åren så 

jag tror att det kommer ta flera år innan marknaden är mättad. 

Ansökan till nästa utbildningsstart öppnar i slutet av februari 2018 och terminen börjar den 27 augusti. 

Läs mer på https://karlstad.se/Yh/VA/ 

Text: Cecilia Nykvist 

 

 

 

 

  

Tina Andersson, 

Utbildningsledare och lärare 

Så här ser utbildningen i Karlstad ut idag: 

Kurs Poäng 

Anatomi, fysiologi och sjukdomslära 30 

Arbetspsykologi, etik och respektfulla möten 20 

Diagnosklassificering 25 

Ekonomi och statistik 15 

Examenarbete och utredningsmetodik 25 

IT, IT-säkerhet och E-hälsa 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 

Svenska med yrkesinriktning och   

informationsutformning 30 

Totalt 400 Yh-poäng, det vill säga 80 veckor. En veckas 

heltidsstudier motsvarar fem Yh-poäng.  

 

 

 
Layout: Monica Åsén Oredsson 

och Malin Hultman Öfverbeck 

 

https://karlstad.se/Yh/VA/
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Yrket med flera titlar  

Yrkestiteln har förändrats över tid och det kan därför vara svårt att få grepp om innebörden. 

Under flera år låg yrkets största fokus på att vara läkarens egen sekreterare och yrkesgruppen 

titulerades just läkarsekreterare. I takt med att arbetsuppgifterna breddades, blev mer varierade 

och inriktade mot det administrativa inom hela vården har yrkestiteln i många län ändrats för att 

tydligare spegla vad yrket innebär idag. 

 

Yrkestiteln kan variera eftersom yrket har olika namn i olika län. I Värmlands läns landsting 

heter det vårdadministratör men personal med samma yrke i vissa andra landsting tituleras 

medicinsk sekreterare. Utöver dessa används även titlar som medicinsk vårdadministratör eller 

hälso- och vårdadministratör. Bli inte förvånad om du som färdigutbildad vårdadministratör blir 

kallad för något annat än det du är van vid då detta är yrket med flera titlar. 

 

Text: Ida Thörne 
 

 

 

 

 

 

 

Praktik under utbildningen 

 

Under vårdadministratörutbildningen ingår praktik som benämns Lärande i arbete (LIA). Under 

din LIA får du komma ut och använda dina kunskaper och få inblick i ditt framtida yrke. LIA-

perioderna omfattar sammanlagt 20 veckor uppdelat på fyra tillfällen vilket är en fjärdedel av 

utbildningen. Praktiken förläggs både på vårdcentral och sjukhus där du får en inblick i både 

arbetet på vårdcentral och på sjukhus. De flesta LIA-placeringar är förlagda i Karlstad med 

omnejd och några på annan ort i Värmland.  

 

Under praktiken får du lära dig de arbetsuppgifter som ingår i yrket ute på en arbetsplats. Du får 

nya erfarenheter och kunskaper. Du får också möjlighet att följa med andra yrkesgrupper för att 

på så vis få en större förståelse även för deras arbete. De kontakter du knyter kan leda till en 

framtida tjänst.  

 

Text: Pernilla Kariniemi 
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Utbildningens historia 

 

Utbildningen har förändrats mycket sedan starten. Sekreteraren hade vanlig kontorsutbildning 

och fick vidareutbildas av läkaren själv. Därefter började de redan yrkesverksamma 

sekreterarna lära upp de nyanställda vilket tog tid från deras vanliga arbetsuppgifter. Den 

ettåriga utbildningen som startade på 1950-talet krävde förkunskaper i form av bland annat 

kontorsutbildning, maskinskrivning och stenografi. Kraven ansågs efter hand för svävande 

och ersattes av krav på ettårig kontorsutbildning. Idag varierar förkunskapskraven beroende 

på var man väljer att studera. 
 

Text: Lina Norsell 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enstaka 

10-dagars- 

kurser för 

yrkes-

verksamma 

sekreterare. 

 

1953 
 

 

Start av en 

åtta veckors 

grundkurs. 

 

1956 
 

 

Åttaveckors-

kursen läggs 

ner. 

 

1964 
 

 

En andra 

termin läggs 

till. 

 

1984 
 

 

Utbildningen 

blir en YH-

utbildning 

och utökas 

till fyra 

terminer. 

 

2009 
 

2015 
Utbildningen 

startas i 

Karlstad. 
 

2005 
En tredje 

termin läggs 

till. 
 

1968 
Utbildnings-

start i 

Kristinehamn. 
 

1962 
En 

utbildning 

på en termin 

startas. 
 

1955 
En ettårig 

utbildning 

startas. 
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Yrkets historia 

 

Yrket vårdadministratör har funnits sedan 1920-talet, då kallat läkarsekreterare. Från början var 

yrket inriktat på att bistå läkaren med journalskrivning men med tiden har det utvecklats till mer 

varierande arbetsuppgifter.  

 

Från början tog läkarna själva hand om dokumentationen. Efter tillkomsten av landstingen på  

1860-talet blev det allt vanligare med latinska benämningar och mer detaljerade uppgifter av 

patienternas tillstånd vilket innebar mer skrivarbete för läkarna. Sekreterarna anställdes av 

läkarna och avlönades med privata medel. Sekreteraren, liksom den medicinska 

dokumentationen, sågs som läkarens egendom och följde med denne vid byte av arbetsplats. 

Under 1950-talet kom journalerna dock att tillhöra lasaretten. 
 

Text: Silva Vaala 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Källa: Statistiska Centralbyrån 

På 

Serafimer-

lasarettet 

anställs ett 

skrivbiträde. 

 

1917 
 

Läkarsekreterarnas 

förening bildas (idag 

Läkarsekreterares och 

Sjukvårdsadministratörers 

Förbund, LSF), i 

huvudsak för att kunna få 

till utbildningar för 

läkarsekreterare men 

också för att kunna driva 

löne- och 

anställningsfrågor. 

 

1951 
 

Den ”automatiske 

tjänstemannen” kommer, 

det vill säga 

persondatorn. Den 

bemöts till en början med 

misstro, bland annat tror 

man att strålningen från 

skärmen kan vara farlig 

för gravida. 

 

1980- 
talet 

 
 

Det finns cirka 

17 900 vård-

administratörer i 

Sverige.* 

 

2015 
 

2017 
Idag har 

vårdadministratörer 

alltmer kvalificerade 

och varierade 

arbetsuppgifter. 

1970-

talet 
Det tillkommer mer 

varierade 

arbetsuppgifter. 

1922 
En sjukhus-

stenograf, 

föregångaren till 

medicinsk 

sekreterare, 

anställs i Umeå. 

 

1990- 

talet 
Datoriseringen kommer 

igång i början av 

decenniet. Nu börjar 

man arbeta i så kallade 

vårdteam där 

läkarsekreteraren blir 

spindeln i nätet. 
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Röster från yrket

Öppenvård 
 

Jenny Karlsson har arbetat som vårdadministratör på vårdcentralen  

Forshaga Deje sedan 2001. Dessförinnan var hon anställd inom slutenvården, 

bland annat på akuten. 

Innan Jenny utbildade sig till vårdadministratör arbetade hon inom vården 

som sjukvårdsbiträde, hon fattade då tycke för det latinska språket och 

började studera det på egen hand. På en praktikplats var det någon som tyckte 

att hon skulle passa som läkarsekreterare och på den vägen är det. Arbetet 

passar Jenny perfekt då hon alltid har varit intresserad av datorer, språk, 

struktur och av att skriva. 

Hur ser en vanlig dag ut för dig? 

– Arbetsuppgifterna varierar men en vanlig dag kan jag ta emot patienter i                  

receptionen och efter det har jag hand om posthanteringen. Andra arbetsuppgifter är att skicka 

dokument till skanningscentralen, skriva diktat, svara i telefon och att faxa.  

Vad är det roligaste med jobbet? 

– Det roligaste med att jobba som vårdadministratör är att det är så varierat, det är olika 

arbetsuppgifter från dag till dag och man blir aldrig fullärd i detta yrke. Det är ett väldigt 

lärorikt och socialt arbete. Jag har aldrig ångrat valet av yrke, tvärtom är det ett av de bästa 

val jag har gjort.  

Text: Connie Fredriksson 

 

  
  

Jenny Karlsson, 

vårdadministratör, 

Vårdcentralen Forshaga 

Öppenvård 
 

Per arbetar inom Landstinget i Värmland. Han har arbetat heltid som vårdadministratör i ett och 

ett halvt år och han jobbade även extra på vårdcentral under utbildningen.  

  

Vad lockade dig till att utbilda dig till vårdadministratör? 

– Jag letade efter utbildningar på nätet och fastnade för denna utbildning. Den verkade innehålla 

allt från administration, språk, medicinsk terminologi, biologi och psykologi till juridik och 

statistik. Det faktum att datorn är ett huvudsakligt arbetsverktyg väckte även mitt intresse. 

  

Vad är det bästa med yrket? 

 Yrket kan se väldigt olika ut beroende på var man jobbar. Jag tycker att det bästa är att få arbeta 

med administration och journalsystem, pappersarbete men även grammatik och medicinsk 

terminologi. 

  

Vilka är dina utvecklingsmöjligheter från där du befinner dig idag? 

– Det finns goda möjligheter. Jag tror att om man kontinuerligt strävar efter att vara en viktig 

pusselbit i en verksamhet och åtar sig det man är intresserad av faller det sig sedan naturligt att 

utvecklingsmöjligheterna kommer. En förutsättning för det är att man trivs med sin arbetsmiljö. 

 

Text: Erika Ahlstedt och Johanna Eriksson 
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Slutenvård 
 

Ann-Katrin Wretman har arbetat som vårdadministratör sedan 2004. I 

dag arbetar hon på hjärt- och akutmedicinkliniken på Centralsjukhuset i 

Karlstad, där hon har varit de senaste tio åren. Det är framför allt 

variationen, det höga tempot och det fina samarbetet med kollegorna 

som gör att hon har roligt på jobbet varje dag. 

Hur ser en vanlig dag ut för dig?  

– Jag brukar börja morgonen med att göra administrativa uppgifter 

som att hämta dokument och sortera journaler som ska till 

skanningen. Sedan börjar jag skriva högprioriterade diktat och kodar (sätter koder på de diagnoser 

som läkarna ställer). Jag skriver diktat hela dagen med avbrott för att hjälpa sköterskor och läkare 

med akuta ärenden eller olika administrativa och tekniska problem som uppkommer. Dagarna kan 

se väldigt olika ut med tanke på att det är en akutavdelning. Det är högt tempo och snabba ryck, 

det gillar jag. 

Vad är det roligaste med jobbet? 

– Jag tycker att det är väldigt roligt att skriva och genom det lär jag mig nya saker varje dag. Det 

är ett varierat yrke där man samarbetar med många olika yrkesgrupper och har chansen att 

utvecklas. Att utbilda mig till vårdadministratör är det bästa valet jag har gjort. Jag har aldrig 

ångrat mig, det är ett otroligt roligt jobb. Det är ett framtidsyrke som jag tror kommer att utvecklas 

mycket framöver.  

Text: Angelica Sjögren 

 

Vad hände efter utbildningen? 
Elinore Fröding Gustafsson, Siv Nyquist och Anna Wärnefors är tre vårdadministratörer som slutförde 

sin utbildning i Karlstad i juni 2017. 

Siv Nyquist, vårdcentralen Rud 

‒ Jag blev 

erbjuden en 

tillsvidare- 

anställning på 

vårdcentralen 

Rud i Karlstad 

redan innan jag 

var klar med 

utbildningen. Eftersom jag gjorde 

min andra praktikperiod här var 

arbetsplatsen redan känd för mig. 

Anna Wärnefors, öron-, näs- 

och halsmottagningen 

‒ Jag är 

tillsvidare- 

anställd på öron-, 

näs- och hals-

mottagningen 

och jag blev 

anställd innan 

min examen. Jag 

sommarjobbade här mellan första 

och andra året på utbildningen 

och fastnade för både arbete och 

arbetskamrater. Jag arbetade 

dessutom extra som timvikarie på 

öron-, näs- och halsmottagningen 

under mitt sista år på 

utbildningen.

Elinore Fröding Gustafsson, 

barn- och ungdomspsykiatrin 

‒ Jag valde att 

enbart söka 

vikariat efter 

utbildningens 

slut. Detta för att 

kunna vara öppen 

med var jag ville 

arbeta i 

framtiden. Jag fick ett vikariat på 

barn- och ungdomspsykiatriska 

mottagningen där jag trivdes som 

fisken i vattnet. Jag har nu blivit 

erbjuden, och accepterat, en 

tillsvidareanställning. 

 

Text: Katarina Perälä 

 

Ann-Katrin Wretman, 

vårdadministratör 

Centralsjukhuset Karlstad 
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Ett alternativt sätt att arbeta 
 

Simon Huvinen, vårdadministratör på urologmottagningen på Centralsjukhuset, arbetar delvis 

från Kristinehamns sjukhus. 

 

Varför har du valt att arbeta delvis från Kristinehamn? 

– Jag bor i Kristinehamn och tycker att det är skönt att slippa pendla till Karlstad alla dagar. 

 

Hur fungerar det? För- och nackdelar med att inte vara på plats? 

– Det finns ett stort kontorsrum med fyra arbetsplatser som man kan boka och låna en dag i 

veckan. Ofta är det flera kontorsplatser lediga och många gånger sitter jag ensam i rummet 

och jobbar. En fördel är att det är väldigt tyst och lugnt på arbetsplatsen i Kristinehamn så det 

är lättare att fokusera och vara effektiv på jobbet där. 

En nackdel är att jag inte har någon att fråga ansikte mot ansikte om det skulle behövas. Vissa 

arbetsuppgifter går inte heller att utföra på distans, till exempel att få blanketter påskrivna. 

Var det du själv som föreslog denna lösning eller blev du erbjuden att arbeta från 

Kristinehamn eftersom du bor där? 

– Jag hörde talas om möjligheten av min chef redan innan jag blev anställd. Första tiden på 

arbetsplatsen jobbade jag bara på plats i Karlstad men när jag hade blivit varm i kläderna, 

efter ungefär tre månader, föreslog jag att jag skulle kunna jobba en dag i veckan i 

Kristinehamn. Det beviljades och så har jag gjort sedan dess. 

Skulle du vilja arbeta från Kristinehamn helt och hållet (men fortfarande vara anställd 

på din nuvarande arbetsplats)? 

– Nej, det tror jag inte. Jag skulle bli väldigt isolerad från mina arbetskamrater och eftersom 

alla arbetsuppgifter inte går att utföra på distans skulle det inte vara schysst mot mina kollegor 

heller. 

Skulle du rekommendera andra att arbeta på samma sätt? 

– Om de tycker att det känns okej att sitta för sig själv någon dag i veckan och inte har ett 

behov av att bolla frågor och funderingar med sina kollegor varje dag så tycker jag att de kan 

testa. De som har receptionstjänst eller väldigt nära samarbete med andra yrkesgrupper kanske 

inte har möjligheten. Men om man har möjligheten är det ett bra alternativ. 

Text: Ida Bolander och Annika Ekener 

 

Simon Huvinen arbetar från Kristinehamns sjukhus en dag i veckan. 
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Att arbeta hemifrån – en möjlighet för 
vårdadministratörer 

 

Vissa landsting i Sverige erbjuder vårdadministratörer möjligheten att arbeta hemifrån en eller ett par 

dagar i veckan. Marielle Jalal, verksamhetschef på den vårdadministrativa enheten på 

Centralsjukhuset, öppnar upp för den möjligheten även i Värmland. 

 

Vad behövs för att arbete hemifrån ska 

fungera? 

‒ Vårdadministratören behöver själv ha en bra 

internetuppkoppling. Den utrustning som 

krävs för arbete hemma, som bärbar dator, 

hörlurar och trampa lånas ut av landstinget. 

I vilken utsträckning ska den anställda 

kunna arbeta hemifrån? 

‒ Det är verksamheten som styr detta, det kan 

röra sig om några få dagar per månad. Detta är 

varken en rättighet eller skyldighet utan 

bygger på frivillig basis från både arbetsgivare 

och arbetstagare. 

Från vilka kommer önskan om möjligheten 

till arbete hemifrån? 

‒ Önskan kommer från flera medarbetare, 

dock inte alla. Från vår sida har det varit ett 

steg för att bli en mer attraktiv arbetsgivare, att 

kunna möta arbetstagarnas önskemål. 

Vilka krav ställs för att kunna arbeta 

hemifrån? 

‒ Vi har ett avtal mellan arbetsgivaren och 

arbetstagaren med olika kriterier. Det innebär 

att arbetsgivaren ska ha möjlighet att 

inspektera arbetsplatsen i hemmet för att 

kunna bedöma lämpligheten. 

Hur hanteras sekretessfrågan vid arbete 

hemifrån? 

‒ Inloggning sker som vid arbete på plats samt en 

extra inloggning via mobiltelefon. Sekretessavtal 

gäller på samma sätt vid arbete hemifrån som vid 

arbete på ordinarie arbetsplats. 

Vilka positiva och negativa aspekter ser du 

som arbetsgivare gällande arbete hemifrån? 

‒ Vi blir mer flexibla 

som arbetsgivare. Vi har 

genomfört detta som ett 

pilotprojekt i Arvika med 

några medarbetare. De 

upplevde sig mer 

produktiva eftersom det 

blev färre störningar 

under arbetsdagen. 

Däremot upplevde 

arbetstagare som inte 

arbetade hemifrån fler 

störningar av andra 

yrkeskategorier än 

vanligt eftersom färre 

var på plats på arbetet. Utöver det har vi ännu 

inte upptäckt några negativa aspekter. 

 

Text: Ida Bolander och Annika Ekener  

Bild: Karlstads Teknikcenter

 

 

Marielle Jalal är 

verksamhetschef för 

vårdadministration inom 

medicinska specialiteter på 

Centralsjukhuset i 

Karlstad. 
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Sekretess 
Tystnadsplikt – en självklarhet för vårdadministratören. 

I vårdadministratörens arbete ingår det att dokumentera uppgifter om 

patienten och ansvara för hanteringen av journalen. De patientuppgifter 

som vårdadministratören dagligen tar del av får inte lämnas ut till andra då 

de omfattas av sekretess. Bestämmelserna om tystnadsplikt finns till för att skydda patienten 

och ytterst handlar det om människors rätt till sin personliga integritet.  

Offentlighets- och sekretesslagen 25 kap.1§ innehåller regler om sekretess för alla som arbetar 

inom offentlig hälso- och sjukvård. Överträdelser är brottsliga handlingar och det kan 

utdömas både böter och fängelse. Tystnadsplikten gäller hela livet, även om arbetet inom 

hälso- och sjukvården upphör.  

 

Sekretess innebär att det bara är de som deltar i patientens vård som får ta del av patientens 

uppgifter. Det är inte tillåtet att vidarebefordra det man vet om en patient, vare sig till kollegor 

som inte deltar i behandlingen, trots att de också har tystnadsplikt, eller till patientens 

närstående, om det inte finns ett dokumenterat samtycke. Det är inte heller tillåtet att läsa 

patientjournaler av ren nyfikenhet. Alla inloggningstillfällen dokumenteras, patienten har rätt 

att få veta när någon tittat i journalen och kan enkelt begära ut ett loggutdrag från sin 

vårdgivare. Misstankar om brott mot tystnadsplikten kan anmälas till polisen eller 

Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Patienten ska kunna känna sig trygg med att kunna 

prata öppet om sina symtom eller besvär för att få den vård som behövs. Vårdadministratören 

utgör en stark länk i den kedja som värnar om patientens bästa.  

 

Text: Ulrika Karlsson 

 

Journaldatasystemet Cambio COSMIC 
Det journaldatasystem som används inom Landstinget i Värmland heter Cambio COSMIC. 

Vårdpersonal som läkare, sjuksköterskor, psykologer med flera talar in diktat angående 

patienten och det är vårdadministratörens uppgift att skriva in den anteckningen i patientens 

journal.  

• COSMIC är Windows-baserat och därför mycket användarvänligt. Det finns olika 

mallar att använda för införandet av anteckning. Vilken mall som används beror på 

vilken slags anteckning det gäller.  

• Journalanteckningen förs in under olika rubriker, så kallade sökord. Exempel på 

sökord är: Aktuellt hälsotillstånd, allmäntillstånd och medicinsk diagnos/åtgärd.  

• COSMIC används bland annat för provtagningsunderlag, remisser, arbetsscheman, 

tidsbokning och bokningsunderlag, brev till patienten samt intyg till 

Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Transportstyrelsen. 

Text: Mia von Knorring 
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Vad är diagnosklassifikation?  

 

En diagnos är en beskrivning av ett sjukdomstillstånd. Att diagnosklassificera är att gruppera 

diagnosen genom att sätta en kod på den.  
 

Diagnosklassificering innebär att vårdadministratören kopplar olika koder på de diagnoser som 

vårdgivaren ställer. Kodningen sker i patientjournalen i COSMIC. ICD-10-SE används för 

klassificering av sjukdomstillstånd, symtom, komplikationer till vård och andra orsaker till kontakt 

med hälso- och sjukvården. Den publicerades 2011 och finns i bok och digitalt format. I ICD-10-SE 

finns det ungefär 13 000 olika koder.  

 

Alla diagnoser kodas inom hälso- och sjukvården och utgör underlag för 

 

• Forskning 

• Verksamhetsuppföljning 

• Kvalitetssäkring 

• Verksamhetsutveckling 

• Statistik kring hälso- och sjukvård 

• Statlig finansiell ersättning 

 

Text: Sofia Kalborg 

 
 
Klassifikationsenheten 

 

Den 1 oktober 2017 startade en ny verksamhet inom landstinget, Hälso- och sjukvårdens 

klassifikationsenhet, som är organiserad under hälso- och sjukvårdens ledningsstöd.  

Huvuduppdraget för verksamheten idag är att granska alla inkommande fakturor som landstinget får 

för köpt vård. Landstinget i Värmland fick förra året 14 000 fakturor från andra regioner och 

landsting. Förut var verksamheterna själva ansvariga för granskningen av fakturorna men i 

fortsättningen kommer de att granskas centralt av klassifikationsenheten. Man har i skrivande stund, 

efter att ha varit igång i drygt två månader, redan lyckats spara mer än en miljon kronor! 

 

Karin Hallstensson, handläggare, arbetar på den nya klassifikationsenheten inom Landstinget i 

Värmland. Hon berättar att andra uppgifter som enheten har är att ansvara för att kvalitetssäkra 

klassifikationen inom öppen- och slutenvården genom att interngranska och utbilda 

vårdadministratörer inom diagnosklassificering och åtgärdsregistrering. Detta kommer bland annat 

att ske genom nätverksträffar.  

 

Enhetschef är Maria Johansson och inom verksamheten är de nio medarbetare på åtta tjänster. Alla är 

vårdadministratörer som har vidareutbildat sig till kodare och ett par av dem har tidigare arbetat på 

det som förut hette kodarenheten. 

 

Text: Elin MacDonald 
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