
 



 

Yrket som tar mer plats 
För ganska precis 100 år sedan började de första läkarsekreterarna anställas runt om i Sverige. Då var 

det ett yrke utan utbildning som hamnade lite i skymundan. Under åren har det dock hänt en hel del 

och idag har yrket en betydligt mer framträdande roll. Och det är vi värda! Vårdadministratör är ett 

yrke att vara stolt över, utan oss skulle inte vården fungera. 

Yrket har utvecklats mycket under åren och innefattar fler arbetsuppgifter än tidigare. Att det har 

blivit en YH-utbildning är något mycket positivt som ger mer status åt yrket. Det är en bransch 

dominerad av kvinnor men andelen män som söker sig till yrket ökar för varje år.  

Vad gör då en vårdadministratör? Det brukar heta att en vårdadministratör är lite av spindeln i nätet 

på en arbetsplats och det uttrycket stämmer bra. Arbetsuppgifterna varierar beroende på inom vilket 

område man jobbar men de huvudsakliga uppgifterna består av att: 

• Skriva journalanteckningar som vårdgivare dikterar. 

• Ta hand om och vidarebefordra remisser och journalkopior. 

• Bevaka väntelistor och se till att patienter blir kallade i rätt tid. 

• Hantera ärenden på 1177 och vidarebefordra dem till rätt vårdgivare. 

• Skanna in dokument, till exempel foton eller intyg i patientjournaler. 

• Bemanna receptionen.  

Utbildningen till vårdadministratör är inne på sin fjärde årskull här på Karlstads Teknikcenter på 

Lamberget. Programmet på 400 YH-poäng innehåller bland annat 20 veckors Lärande i arbete (LIA) 

fördelade på fyra terminer. LIA-perioderna gör att du snabbt kommer ut i det riktiga arbetslivet och 

under handledning får prova på yrket och vad det innebär. De teoretiska ämnena går hand i hand 

med LIA-perioden och är planerade utifrån vilka kunskaper som behövs på en arbetsplats.  

Prognosen för blivande vårdadministratörer ser ljus ut. Det är många pensionsavgångar de närmaste 

åren och behovet är stort. Ta chansen att bli en del av en ljus framtid! 

Välkommen till en spännande utbildning som ger dig goda chanser till jobb efter examen!  

För mer information: www.karlstad.se/karlstadsteknikcenter 

 

Text: Jenny Gustafsson och Kristin Eriksson  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurser på utbildningen i Karlstad 2020 Poäng

Anatomi, fysiologi och sjukdomslära 30

Arbetspsykologi, etik och respektfulla möten 20

Diagnosklassificering 30

Ekonomi och statistik 15

Examensarbete och utredningsmetodik 30

IT, IT-säkerhet och E-hälsa 30

Kommunikation och informationsutformning 20

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
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Vägen till utbildad 

vårdadministratör 
Har du ett brinnande intresse för administration, vård samt ordning och reda? Då kan 

yrket som vårdadministratör vara en perfekt matchning. Vill du dessutom vara del av 

lösningen till en bättre vård och patientsäkerhet är det definitivt en väg att gå. 

Det finns olika vägar att gå för att utbilda sig 

till vårdadministratör. I Värmland finns två 

yrkeshögskolor; en i Karlstad och en i 

Kristinehamn, som drivs av respektive 

kommuner. För att matcha framtidens behov 

och krav på vårdadministratörer är 

utbildningen framtagen i nära samarbete med 

arbetslivet.  

Genom utbildningen ges bland annat 

kunskaper om patientrelaterad 

dokumentation, ekonomi, diagnos- och 

åtgärdsklassifikation. Dessutom får du lära dig 

om vårdens administration och organisation, 

juridik och medicinsk engelska. 

Väljer du att utbilda dig på distans finns det 

olika alternativ runt om i Sverige. Det finns 

utbildningar på heldistans och halvdistans, 

som bedrivs av bland annat Lernia. 

Utbildningar som har ungefär samma upplägg 

och kurser jämfört med Yrkeshögskolan i 

Karlstad.  

Universitetet i Umeå erbjuder ett nätburet 

högskoleprogram som i stort sett kan bedrivas 

på distans; förutom ett fåtal träffar i Umeå 

under utbildningen. Det finns två 

examensmöjligheter; en tvåårig 

högskoleexamen och en treårig 

kandidatexamen, där år tre innefattar en 

fördjupning med inriktning mot 

vårdadministration. Till skillnad från 

yrkeshögskolan har man ingen praktik (LIA). 

En kuriosa är att i Sverige är utbildningen 

eftergymnasial, medan det i Norge är en 

treårig gymnasieutbildning med yrkestitel 

”helsesekretær” som innefattar andra 

arbetsuppgifter utöver de rent administrativa. 

Detta är arbetsuppgifter som i Sverige utförs 

av undersköterskor och sjuksköterskor; bland 

annat laboratoriearbete, provtagning, sårvård 

och att assistera läkare vid undersökningar 

och mindre operationer. 

När utbildningen är slutförd och du har 

examensbeviset i din hand, kan du arbeta med 

medicinsk dokumentation och administrativa 

sekreteraruppgifter inom offentlig och privat 

hälso- och sjukvård, företagshälsovård, 

läkemedelsföretag, försäkringskassa och 

medicinsk forskning.  

För att få veta mer om yrket och 

utbildningarna finns mer information att 

hämta på utbildarnas hemsidor. Bara ett klick 

bort. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Text: Cherie Strömberg 

 



Intervju med Tina Andersson
Tina Andersson är utbildningsledare och lärare 
på vårdadministratörsutbildningen i Karlstad. 
Hon har tidigare arbetat som 
vårdadministratör, men 2015 när en ny 
vårdadministratörsutbildning skulle starta i 
Karlstad tog hon steget och blev lärare och 
utbildningsledare. Det hon bar med sig som 
det bästa med sitt tidigare yrke var känslan av 
att göra skillnad för en annan människa och 
ett arbete som innebar stor variation, där man 
lär sig något nytt varje dag.  
 
Du har varit utbildningsledare och lärare i 
några år nu, blev det som du tänkt dig? 
– Jag visste inte riktigt vad jag skulle förvänta 
mig, men det blev både roligare och svårare 
än jag trodde. Roligare för att det är kul att 
följa utvecklingen hos eleverna och svårare för 
det krävs mycket för att hjälpa och stötta alla 
elever till målet, som är en examen.  
 
Du är ensam lärare i många ämnen, hur är 
det att vara oumbärlig? Hur hanterar du 
stressen av att veta att det är svårt att hitta 
vikarier? 
– Jag tänker inte på det för det skulle bli för 
mycket negativ stress. Jag har hög 
arbetsmoral och höga krav på mig själv, då går 
det inte att gå och tänka på sådana saker för 
då orkar man inte. För att undvika att bränna 
ut sig gäller det att känna sig själv väl och 
känna igen tecknen för att hinna stoppa innan 
det går för långt. Då får man ägna sig åt 
rekreation. 
 
 
 
 
 
 

Är det skillnad på karriärvägar nu och när du 
började som vårdadministratör? 
– Ja, det är lättare för vårdadministratörer att 
bli chefer nu. Förr var man läkarsekreterare 
och kunde bli chefssekreterare, men nu är det 
ingen som tycker det är konstigt om en 
vårdadministratör blir enhetschef, biträdande 
chef eller liknande. Många 
vårdadministratörer går också vidare och 
jobbar med IT, olika projekt eller studier. 
 

Utbildningsledare Tina Andersson, Karlstads 

Teknikcenter. 

 

Text: Rebecca Karlsson 

 

 

 

 

 

 

 

 



100 % i arbete 
Just nu finns det ett behov av vårdadministratörer på arbetsmarknaden och det kommer det att 

finnas under flera år framöver. Tina Andersson, utbildningsledare på Karlstads Teknikcenter, berättar 

att av de tidigare elever som gått utbildningen i Karlstad och som valt att söka jobb direkt efter 

utbildningen, är hundra procent i arbete nu. De flesta av dessa arbetar som vårdadministratörer, 

men några har också haft möjlighet att gå vidare inom regionen och arbetar som samordnare och 

enhetschefer. Tina berättar vidare att några har fått anställning inom den privata sektorn. Merparten 

som gått utbildningen har fått anställning inom Region Värmland och majoriteten jobbar inom 

slutenvården på Centralsjukhuset i Karlstad. Flera av de tidigare eleverna jobbar också inom 

primärvården på olika vårdcentraler runt om i regionen. 

 

 
Johanna Kaikkonen, examen 2019 
 

Under utbildningen 
sommarjobbade jag på 
kvinnosjukvården, 
Centralsjukhuset i Karlstad. Vid 
årsskiftet 2018/2019 fanns det 
en ledig tjänst på ögon-
mottagningen som jag sökte 
och fick. Jag gjorde min första 
dag på jobbet bara några dagar 
efter min examen.  

 
Lina Norsell, examen 2018 
 

Jag sommarjobbade på 
avdelning 57, hjärt- och 
akutmedicinkliniken. Efter 
sommaren fortsatte jag att 
jobba extra där och även på 
hematologen. När jag tog 
examen hade jag ett vikariat 
på hematologen som jag 
fortsatte på fram tills 
årsskiftet. Sedan fick jag jobb 
på Jourcentralen som ligger i 
samma hus som vårdcentralen 
Gripen. Efter ett tag fick jag 
chans att söka jobb på barn- 
och ungdomspsykiatrin, och 
fick jobbet! Där jobbar jag nu 
och trivs väldigt bra. 

 
Åsa Iderström, examen 2019 
 

När jag började utbildningen 
till vårdadministratör var jag 
gravid och sökte därför inte 
något sommarjobb efter första 
året. Efter föräldraledigheten 
började jag mitt andra år på 
utbildningen och under sista 
terminen sökte jag en tjänst på 
ortopedmottagningen på 
Centralsjukhuset i Karlstad. I 
april 2019 fick jag besked att 
jag fick tjänsten och jag gjorde 
min första arbetsdag direkt när 
jag tagit examen. 

 

Text: Emma Boson 
 
 
 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Text och bild: Therese Johansson 
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Yrkesrollen över tid 



Yrkesrollen som sekreterare har funnits sedan 
1920-talet och från början skulle sekreterarna 
underlätta för läkarna vid journalskrivning, 
korrespondens och bokföring. De anställda 
sekreterarna som själva saknade utbildning 
fick ansvara för att utbilda nytillkomna 
sekreterare. Detta var en tung och 
tidskrävande arbetsuppgift. 

1950-talet 

På 1950-talet ändrades sättet att ta emot 
patienter och läkarsekreteraren var 
sammanflätad i en stabsfunktion som 
dokumentalist. Sekreteraren var bunden till en 
enskild läkare vilket ansågs finare än att arbeta 
ihop med övrig vårdpersonal, något som blev 
alltmer vanligt. På 1960-talet blev 
arbetsuppgifterna fler och mer varierande än 
de tidigare varit, nu tillkom bland annat 
posthantering, registrering och arkivering som 
dagliga arbetsuppgifter.  

1970-talet 

På 1970-talet ändrades läkarsekreterarens 
yrke från att ha varit isolerat till att bli ett yrke 
med bredare arbetsuppgifter. De började 
jämföra sig med andra grupper, som till 
exempel sjuksköterskor. Systemet med att ha 
varit bunden till en viss läkare var på väg att 
försvinna. Nu började man se sig mer som en 
grupp och fokus skiftade till att handla om 
löneutveckling. Gruppen läkarsekreterare 
började ta plats.  

1980-talet 

År 1980 blev lönefrågan allt hetare och 35 
läkarsekreterare togs ut i strejk för att 
protestera mot de låga lönerna och den 
långsamma befordringsgången. Tyvärr 
resulterade strejken inte i någon nämnvärd 
förändring av lönerna som än idag är en fråga i 
fokus. 1980- och 90-talet kom att präglas av 
omorganisationer inom hälso- och sjukvården, 
och tillsammans med den tekniska 
utvecklingen ledde det här till att 
läkarsekreterarnas yrkesroll genomgick en 

större förändring under slutet av 1900-talet. 
Vårdenheter fick större egenansvar, snävare 
ekonomi och ökade effektivitetskrav vilket 
även påverkade läkarsekreterare. Den snäva 
ekonomin gjorde att flera vårdenheter blev 
tvungna att reducera sin vårdpersonal, 
däribland läkarsekreterare vars arbetsuppgifter 

till viss del flyttades över till andra vårdgivare under 

en tid.  

1990-talet 

Under 1990-talet ägde en strukturomvandling 
rum gällande läkarsekreterarnas roll inom 
vården. Från att tidigare haft rollen som 
läkarens högra hand började läkarsekreteraren 
få en mer central administrativ roll inom 
vården och integrerade nu mer med alla 
yrkeskategorier. Sekreterarna placerades nära 
varandra i syfte att förbättra samarbetet kring 
patienter samt för att effektivisera 
vårdadministrationen. Under 1980-talet tog 
datoriseringen ett stort kliv in i sjukvården och 
detta medförde nya krav på IT-kunskaper, 
utbildning och effektivisering. För 
läkarsekreterarna blev det här en period med 
mycket oro på grund av ovissheten om vad 
datoriseringen skulle innebära för deras 
yrkesroll.  

2000-talet 

Läkarsekreterare har från början varit ett 
kvinnodominerande yrke och är så än idag. År 
2004 fanns det 15 460 läkarsekreterare och av 
dem var 35 män. Parallellt med att yrkesrollen 
har blivit bredare och mer varierad har titeln 
på sekreterarna också förändrats. Det är idag 
vanligare att titulera sig som medicinsk 
sekreterare eller vårdadministratör och bland 
de vanligare arbetsuppgifterna är 
diktatskrivning, remisshantering, 
diagnosklassificering, statistikuppdrag, 
utbildning- och IT-systemansvar samt 
receptionsarbete. 

Text: Linda Ögren och Alexandra Rimo Rehman 
 

 

 



Vårdadministratörens dag 2019 
”En dag för inspiration och utveckling” var utgångspunkten för dagen då slutenvårdens 
vårdadministratörer bjöds på föreläsningar och lunch av Region Värmland. I Lerinsalen på Karlstad 
Culture Conference Center, med fantastisk utsikt över älven och stenbron, fick anställda och 
vårdadministratörsstuderande delta under en halvdag den 8 oktober. 

Det sorlar av mingel och färgglada höstjackor lyser upp den annars lite mulna dagen när alla tågar 
upp till konferenssalen och tar plats för ett välkomsttal av verksamhetschef Marielle Jalal. Den första 
motiverande föreläsningen för förmiddagen hålls av Sofia Sätter, hälsokonsulent från Friskvården i 
Värmland. Friskvården i Värmland har ett nära samarbete med Region Värmland och arbetar på 
uppdrag av kommunerna med bland annat fysisk aktivitet på recept (FAR) och hjälper individer till ett 
friskare liv och en mer hälsosam vardag. 

 
Kroppen i rörelse 
Vårdadministratörens arbete är i mångt och mycket stillasittande och med den utgångspunkten 
pratar Sofia om hur kroppen behöver utmaningar för att kunna bibehålla sina funktioner. Vi rör oss i 
snitt 50 procent mindre idag än för 50 år sedan och även om våra kroppar inte har förändrats på 
10 000 år så har vår rörelsegrad minskat. 

Sofia poängterar att våra kroppar är byggda för rörelse och arbete. Kroppen anpassar sig och bygger 
upp sig utifrån de krav vi ställer på den. Att bara öka sin fysiska aktivitet från låg till medelhög dos ger 
det största hälsolyftet. Att börja stå vid sitt skrivbord kortare stunder av dagen, att ta trapporna 
istället för hissen eller att gå en lunchpromenad är ett bra sätt att variera kroppens belastning och 
öka pulsen.  

– Kondition handlar inte om att kunna springa fort eller utföra ett högintensivt motionspass utan är 
en förutsättning för att orka sitt arbete, sina fritidsintressen, sitt familjeliv och att främja god hälsa 
genom livet, fortsätter Sofia. 

Efter en härligt rungande pausgympa kompad av Aretha Franklins ”Think” har nog alla åhörare fått 
sig en liten tankeställare om att fysisk aktivitet faktiskt kan vara en medicin och att minskat 
stillasittande är precis lika viktigt som att vi ökar vår fysiska aktivitetsnivå.  

 

Region Värmland – organisationen 
som bryr sig  
Under förmiddagens andra föreläsning möter 
vi Peter Bäckstrand, HR-direktör i Region 
Värmland. Han berättar om Region 
Värmland, vad som är aktuellt just nu, vad 
som är på gång, och hur han ser på framtiden 
för yrkesgruppen vårdadministratörer.  

Länets största arbetsgivare och nya 
värdeord  
Peter berättar för oss om Region Värmland, 
att det är en politiskt styrd 
organisation och länets största arbetsgivare 
med sina omkring 8 000 medarbetare med 
tillsvidareanställning. Vi får idag ta del av de, 
vid detta tillfälle, relativt färska värdeorden 
”tillsammans”, ”kvalitet”, ”framåt” och ”vi 

bryr oss” som klubbats igenom av 
regionfullmäktige under sommaren. Peter 
utlovar att detta kommer att bli något som 
alla inom organisationen kommer att få arbeta 
med under 2020.  

Framtiden? 

För vårdadministratörerna ser framtiden 
mycket god ut, säger Peter. Han menar att det 
fortsatt kommer att finnas arbetsuppgifter för 
denna arbetsgrupp, och att det fortsatt är en 
utmaning att rekrytera ny personal. Detta 
låter som goda nyheter för både befintliga 
vårdadministratörer och vi studerande som nu 
gärna vill komma in i yrkeslivet! 

Not: Vid denna tidnings tryck har Peter Bäckstrand 
utsetts till tillförordnad regiondirektör. 



Medarbetare, meningsfullhet,  
mindfullness och matnyttigt 
Under förmiddagens sista föreläsning får vi 
stifta bekantskap med den inspirerande och 
energiska föreläsaren Anna Dyhre. På temat 
”Medarbetare, meningsfullhet, mindfullness, 
matnyttigt” levererar Anna med raskt tempo 
och göteborgsk humor både klokskap och 
viktiga budskap till åhörarna.  

Bli en framåtsträvare 
Att bejaka förändring och utveckling löper 
som en röd tråd genom föreläsningen. Anna 
belyser det faktum att det är lätt att vara 
negativt inställd till förändring och uppleva att 
det inte finns tid till att haka på nya tekniker. 
Hon uppmanar oss istället till att bli 
framåtsträvare: 
– Var den som först lär dig den nya tekniken, 
bli den som vill vidareutvecklas och få nya 

kunskaper! Dela också med dig av dina 
kunskaper, känn inte att du förlorar ”makten” 
på din arbetsplats för att du delar med dig!  

Arbetsglädje 

Anna pratar mycket om arbetsglädje. Bra 
arbetsgrupper ger arbetsglädje och hon gör en 
jämförelse: 
– Arbetslivet är som en fest, man har så roligt 
som man gör sig! 
I slutet av föreläsningen får vi ett användbart 
recept på arbetsglädje som vi tar med oss och 
tänker att detta är något att återkomma till, 
liksom minnet av denna trevliga och 
inspirerande dag!  

 

Text: Miriam Valentin Fridell och Therese 

Skifferteg Wegerstedt 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Sofia Löwendahl 

 

 

 



”Tillsammans är vi starka” 
Vi träffade avdelningsordförande Annica Sundin en regnig dag i december för att ställa några 

frågor om Visions arbete för sina medlemmar. I dagsläget finns ungefär 350 vårdadministratörer i 

Värmland som är medlemmar i Vision. 

Varför tycker du att vårdadministratörer 
ska välja Vision? 
– Vision är ett av de största förbunden och 
tillsammans är vi starka. På grund av att vi är 
så stora har vi fördelen att vi får sitta med på 
förhandlingar och påverka. 

Vad arbetar Vision med? 
– Vision driver lönefrågor och att lön ska ges 
efter prestation och kunskap. Ingångslönen är 
för låg idag. Yrkesgruppen behöver lyftas mer 
medialt och synas för att förändring ska kunna 
ske. 

Varför tror du att vårdadministratörer 
stannar länge inom yrket? 
– Jag tror att en av anledningarna till att de 
trivs med sitt yrkesval är de varierade 
arbetsuppgifterna. Region Värmland som är 
den största arbetsgivaren ger trygghet. 

Hur arbetar Vision för att öka 
vårdadministratörernas status? 
– Vårdadministratörer behöver synas och 
höras mer och berätta vad arbetet innebär för 
att synliggöra yrket för allmänheten. Vi 
behöver synas för att kunna göra en 
förändring. 

Hur arbetar Vision för att påverka 
utvecklingen på arbetsplatsen? 
– Vi är med i utvecklingen på arbetsplatsen för 
hur vår roll och status ska se ut framöver. Vi 
ser till att ledningen räknar med 
vårdadministratörer! Vi är med och 
ifrågasätter och ställer motkrav. Vi vill vara 
delaktiga i framtidens utveckling. Ledningen 
börjar få upp ögonen för yrkesgruppen. 

Annica Sundin, 
avdelningsordförande 
Vision. 
Vårdadministratör och 
fackligt engagerad 
sedan 1996. 

 

Vad vill du skicka med oss inför vårt 
kommande yrkesliv? 
– Det är viktigt att vara med i ett fackförbund för 
att kunna påverka sin arbetssituation, styrkan 
sitter i antalet!  
Om arbetsgivaren ser att medlemsantalet 
minskar kan de anse att det inte längre är viktigt 
att diskutera och förhandla med fackförbundet 
om frågor som berör våra medlemmar. Vi har 
skapat en styrka i fackförbundet då vi är det 
förbund som ökat mest procentuellt de senaste 
åren. 

Vårdadministratörer har ett yrke som ständigt 
kommer att förändras och vi vill vara med och 
vara en del av den utvecklingen. 

 

 

 

 

Text: Cathrine Olsson och Jennifer Henriksson 

 

 

 

 



Ett yrkesliv med stor utveckling 
 - Från vårdadministratör till chef 

 

Kerstin Ling började arbeta som läkarsekreterare 1973. Hon har jobbat 
sammanlagt 18 år inom yrket, varav 9 år som expeditionsföreståndare. 
Hon har dessutom varit chef för vårdadministrativa enheten på 
psykiatriska öppenvårdsmottagningen i Karlstad mellan 2006–2019. 
Under hösten 2019 har hon varit lärare i kursen ”Arbetspsykologi, etik och 
respektfulla möten” på vårdadministratörsutbildningen i Karlstad. Vi fick 
en pratstund med Kerstin och passade på att ställa några frågor om 
hennes erfarenheter, både som vårdadministratör och som chef.   

Hur har vårdadministratörsyrket förändrats under dina år? 
– På 70-talet skrev man på skrivmaskin och ibland med karbonpapper. 
Läkarna dikterade på band eller skiva. Sedan kom skrivmaskiner med 
display där det gick att skriva in fraser. På 90-talet kom ordbehandling, 
det första jag lärde mig var WordPerfect. Vilken lycka! Jag fick också ett bildhanteringsprogram, Corel 
Draw. Läkarna skrev inte mycket själva, det skötte sekreterarna. Idag skriver vårdpersonal mycket mer 
själva.  

– Har haft turen att få göra många intressanta saker under mitt yrkesliv som vårdadministratör och har 
känt mig som en viktig del i kedjan. 

Vilka egenskaper och erfarenheter tror du är bra att ha med sig som chef för en vårdadministrativ 
enhet? 
– För att leda en enhet bör du ha någon form av ledarutbildning och tycka om och vara intresserad av 
människor. När man sitter i en ledningsgrupp ska man tänka på helheten inom verksamheten och i det 
sammanhanget se vad som krävs av ”mina” medarbetare och tillvarata gruppens intressen. Att ha ett 
bra nätverk som chef är viktigt. Att ha god kännedom om vårdadministratörens roll är en förutsättning. 
Det är förstås ingen nackdel att ha en grund och erfarenhet som vårdadministratör. 

Hur tror du yrket ser ut om tio år? 
– Behovet av kvalificerad och professionell administration kommer att öka. Goda kunskaper inom 
informationssystem, säkerhetsfrågor, organisations-, process- och utvecklingsarbete kommer att 
efterfrågas. Liksom kompetens inom uppföljning/statistik, språk, specialuppgifter inom IT och 
informationsarbete.  

– Det är mycket som händer inom sjukvården och de administrativa kraven på hälso- och sjukvården 
ökar ständigt. Åtgärder för att minska den administrativa bördan för vårdpersonal måste ses över och 
förbättras, och här kommer vårdadministratörerna in.  

 

Text: David Andersson 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Ling 



Digitalisera mera
 

Vi har träffat Region 
Värmlands 
digitaliseringsstrateg 
Cecilia Karlsson för 
en intervju. Intresset 
för digitalisering och 
e-hälsa fick Cecilia 
för fem år sedan. De 
senaste tre åren har hon arbetat heltid med 
detta inom Region Värmland. I dag arbetar 
hon även som Innovationsledare i ett 
utvecklingsprojekt inom digitala hälsotjänster. 
Hon ser att det viktigaste i yrkesrollen är att 
driva den digitala transformationen. I hennes 
arbetsuppgifter ingår också att sprida 
kunskap, omvärldsbevaka och att tillsammans 
med regionens verksamheter bidra till en ökad 
digitalisering där vi ser nyttoeffekter för 
invånare och verksamhet.  

 
– Vi ska inte bara tänka digitalt utan vara 
digitala, menar Cecilia.  

 

Röststyrning 
Vi frågade Cecilia hur det ser ut angående 
röststyrning i regionen. För närvarande 
används röststyrd diktering endast inom 
radiologin i Region Värmland. De har använt 
sig av röststyrning sedan 2013 och det pågår 
även utveckling inom röstdiktering där 
primärvården är med och testar. 

 
– Jag hoppas och tror att röststyrning kommer 
att införas inom de närmsta tre åren på de 
flesta enheterna. Detta borde ha varit gjort 
igår, tycker Cecilia. Just nu jobbas det febrilt 
med att få fram ett automatiserat och 
standardiserat system. Tanken är att systemet 
ska paketera och göra journalanteckningen 
lättläst och tydlig, det vill säga att rätt mall 
används samt att journalinformation hamnar 
under rätt sökord. I framtiden bör tekniken 
korrigera texten både grammatiskt och etiskt 
med hjälp av artificiell intelligens (AI). Ett 
exempel är blodtryck som kan dokumenteras 
på ett 30-tal olika sätt, det behöver göras 
enhetligt så att det blir spårbart och kan 
användas för automatisering av exempelvis 
kvalitetsregister. Det krävs arbete för att 
automatisera systemet, dock kommer det att 
dröja några år innan vi är där eftersom 
tekniken inte är på plats än. På frågan om 

fördelar med röststyrning ger Cecilia även som 
exempel att det blir mer effektivt och 
patientsäkert då anteckningen blir skriven direkt. 
Det blir resurseffektivt om tekniken kan göra 
automatiserade uppgifter. Enda nackdelen hon 
kan komma på är om tekniken inte skulle 
fungera.  
 
Röststyrning innebär inte att 
vårdadministratörsyrket kommer att försvinna. 
När digitaliseringen väl har blivit implementerad 
kommer vårdadministratörerna få andra 
arbetsuppgifter. Som exempel nämner Cecilia att 
se till att flödet i vårdkedjan fungerar, sköta 
logistik, avvikelsehantering och tekniskt guida 
övrig personal och patienter.  
 
– Vårdadministratören kommer kanske ha en 
kontrollfunktion i patientsäkerhetsarbetet istället 
för dagens journalskrivningsfunktion, säger 
Cecilia. 
 

Digitalisering 
Just nu testar tre vårdcentraler i regionen en 
plattform där patienten själv skriver in sina 
symtom när de tar kontakt med sjukvården. 
Därefter genereras en överskådlig 
sammanfattning av symtom, sjukdomshistoria 
samt kontaktorsak. Sedan bestämmer 
vårdgivaren vilken yrkesgrupp som är bäst 
lämpad för detta vårdtillfälle, vilket ger en mer 
behovsanpassad 
vård. Plattformen 
har även en chatt- 
och videofunktion 
där patienten kan 
ha direktkontakt 
med vårdgivaren.  
 
Andra arbetsuppgifter som kommer att 
digitaliseras är bland annat tidsbokning och 
telefonservice. I framtiden kommer patienten 
själv kunna boka sina tider digitalt. Hela 40 
procent av kallelser som sker per brev i dagsläget 
av- eller ombokas, vilket i sin tur leder till 
merarbete för vårdadministratörer samt övrig 
personal. Papperskallelsen kommer att försvinna 
och ersättas av e-kallelse. Detta gynnar både 
miljön och ekonomin då regionen sparar in flera 
miljoner på portokostnader tack vare e-kallelser. 
 



Utbildningar som vårdadministratörer får ta 
del av innefattar till exempel digitala 
hjälpmedel och ny teknik. En sådan utbildning 
är E-hälsolyftet. Där ägnas två dagar åt att få 
ökad kunskap om digitala tjänster i mötet med 
patienten, till exempel via 1177, ett 
effektivare arbetssätt med hjälp av digitala 
verktyg och en ökad takt och ökad kvalitet vid 
implementering av e-hälsotjänster. 
Digitalisering bidrar till effektivare 
resursanvändning samtidigt som patienten får 
ett större ansvar för sin egen vård.  

– Vårdpersonal ska inte göra det patienten kan 
och vill göra själv. Digitaliseringen driver 
demokratin framåt, eftersom den ger möjligheter 
för fler att ta del av information och att kunna 
vara delaktiga i olika områden som både berör 
vård och kontakt med olika myndigheter. De allra 
flesta får samma möjligheter, sammanfattar 
Cecilia. 
 
Text: Ann-Mari Karppinen och Marie-Louise 
Grimberg 

 

 

”Navet i hälso- och sjukvården” 
En viktig del av vårdadministratörsyrket är att underlätta för annan vårdpersonal. Vi var 
intresserade av hur detta kan ta sig uttryck mer specifikt och frågade därför en barnmorska, två 
PTP-psykologer och en kurator om detta. 
 
Hur underlättar vårdadministratörerna ditt arbete? 
Ingbritt Andersson, barnmorska på specialistmödravården framhäver att hon har stor hjälp av 
vårdadministratörerna. Hon nämner bland annat att de hämtar post, skriver diktat och sköter 
kontakten med andra sjukhus gällande journalkopior.  
– Jag kan alltid fråga vårdadministratörerna vad som helst gällande journalhantering. Vi har helt 
underbara vårdadministratörer hos oss och vill inte bli av med dem. Sjukvården skulle gå under utan 
vårdadministratörer, säger Ingbritt. 
 
Även Idah Storm, Amanda Hjelm och Anna Wetterqvist på samtalsmottagningen, Hagfors 
vårdcentral, uppskattar vårdadministratörernas arbete. 
– Utöver att skriva våra diktat hjälper de bland annat till med att skriva och skicka remisser, kallelser 
och brev. Vårdadministratörerna är även ett administrativt stöd när det gäller journalsystemet 
Cosmic. 
 
Hur skulle din arbetsdag se ut om du stod helt utan vårdadministratörer?  
– Det skulle ta mycket tid att skriva alla anteckningar själv. Jag skulle få mindre tid för patienterna, 
tiden med dem skulle säkert halveras. Dagen skulle bli bedrövlig, säger Ingbritt. Hon ställer även 
frågan till en kollega som svarar ”Vi skulle gå under utan vårdadministratörer.” 

 
– Arbetsdagarna skulle innehålla mer administrativt arbete och färre antal patientbesök per dag. 
Patientsäkerheten skulle drabbas och risken skulle vara stor att patienter faller mellan stolarna, 
menar Idah, Amanda och Anna på samtalsmottagningen, Hagfors. 
 
Kan du beskriva vårdadministratörerna med ett ord? 
– Änglar, säger Idah, Amanda och Anna. 
– De är navet i hälso- och sjukvården, tycker Ingbritt.  

 

 
Text: Amanda Höjevik och Sofia Löwendahl 
 



Yrkets språk
Medicinsk terminologi är ett fackspråk som 

används av vårdpersonal inom västerländsk 

medicin. Terminologin är uppbyggd av latin, 

grekiska och försvenskningar. Den används för 

att ge tydlighet då det svenska språket ibland 

kan uppfattas som otydligt. I patientdatalagen 

kapitel 3, 13§ står det ”De journalhandlingar 

som upprättas inom hälso- och sjukvården ska 

vara skrivna på svenska språket, vara tydligt 

utformade och så lätta som möjligt att förstå 

för patienten”. Socialstyrelsen säger dock att 

fackspråk får användas för att uppfylla kravet 

på tydlighet.  

Det allmänna språket och det medicinska 

fackspråket är i ständig utveckling och lever i 

symbios med varandra där fackliga termer blir 

mer och mer allmänt vedertagna. Exempel på 

detta är bacill, hjärtinfarkt, cancer och malign. 

Detta är ord som för ett femtiotal år sedan 

endast användes inom vården men i takt med 

ökad tillgänglighet har de blivit vanliga ord i 

dagligt tal.  

Användandet av latinet och grekiskan i den 

medicinska terminologin är också en utmärkt 

brygga över språkbarriärer eftersom det är det 

universella språket inom västerländsk 

medicin. 

I utbildningen ingår en kurs i medicinsk 

terminologi som sträcker sig över två 

terminer. Tina Andersson, som är lärare i 

kursen, har tagit fram ett häfte innehållande 

grundläggande grammatik, begrepp och bra 

variation av övningsuppgifter. Tillsammans 

med ordboken ”Medicinsk terminologi” utgör 

dessa väldigt bra verktyg i lärandet av språket. 

Denna kurs ger en bra grund att stå på när vi 

kommer ut i arbetslivet, vilket vi redan märker 

av när vi är på praktik (Lärande i arbete – LIA). 

Utan denna grundsten i vår utbildning skulle 

det vara omöjligt att utföra ett patientsäkert, 

effektivt och bra arbete när vi kommer ut i 

arbetslivet. 

 

 

Text: Erika Källén och Jenny Lindgren 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Korsord: Erika Källén och Jenny Lindgren 
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