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Intervju med Tina Andersson 

T 
ina Andersson, som är utbildningsledare 
för vårdadministratörsutbildningen i 
Karlstad, berättar om det annorlunda 
läsåret 20/21, favoritämnet och ger tips 

inför de studerandes framtid.  
 
Hösten 2020 startades för första gången två klasser 
istället för sedvanliga en i Karlstad och Tina var inte 
längre ensam lärare. In kom Camilla Andersson Elf, 
som även hon är vårdadministratör i grunden, och 
Tina är mycket nöjd med sin nya kollega. 
 
Vårdadministratörsutbildningen varvar teori med 
praktik och många kurser läser man därför parallellt. 
Anledningen är att man som studerande ska få en så 
bred bas som möjligt innan man går ut på LIA för att 
kunna tillgodogöra sig praktiken på bästa sätt. Exem-
pel på ämnen är anatomi och terminologi som man 
behöver ha god kunskap i för att kunna  
diagnosklassificera på ett bra sätt.  
 Lärande i arbete, LIA, är när man som stu-
derande får omsätta sina teoretiska kunskaper till 
praktik. Man får prova på att jobba under handled-
ning och lära sig  
arbetsuppgifterna i ett lugnt tempo. Eftersom en  
fjärdedel av utbildningen består av LIA har man gott 
om tid på sig att samla kunskap.  
 Utbildningen har förändrats i och med  
Covid-19. Studierna förs på distans vilket är en stor 
förändring och utmaning, både på gott och ont. Tina 
tycker att det är tråkigt att inte kunna träffa de stu-
derande och att det är svårt att skapa någon relation 
till dem samtidigt som de studerande inte heller skap-
ar relationer till varandra. Hon ser ändå fördelen med 
att det fungerar och menar att hon har blivit mer 
”luttrad” av att sitta framför en dator och prata. Det är 
inte heller så noga att hon blir inspelad trots dåliga 
hårdagar. 
 
Att vara vårdadministratör är ett roligt och omväx-
lande arbete där man ständigt utvecklas och lär sig 
nya saker. För en vårdadministratör är den ena dagen 
inte den andra lik och då är det viktigt att vara flexi-
bel, vilket även går hand i hand med att vara stress- 
tålig. Att arbeta under stress i ett yrke där det kan ske 
snabba förändringar i arbetsuppgifterna gör att du 
som person bör vara öppen för nya lösningar och 
idéer och att inte vara rädd för förändringar. En vård-
administratör bör också ha ett visst kontroll-
behov, som gör att man skapar ordning och reda om-
kring sig. Eftersom en vårdadministratör fungerar 
som en mellanhand på arbetsplatsen ska det finnas en 
vilja att hjälpa andra människor och att vara  service-
minded  både mot patienter och annan vårdpersonal. 
 
 

Tina vet vad hon 
pratar om, hon har 
själv arbetat som 
vårdadministratör i 
tio år innan hon 
tog steget och blev 
utbildningsledare 
för vårdadministra-
törsutbildningen i 
Karlstad. I rollen 
som lärare är hen-
nes främsta egen-
skaper att hon är 
engagerad, peda-
gogisk, lyhörd och 
rolig. Det ska vara 
roligt att gå i sko-
lan, detta kan vi 
studerande hålla med om. Tina använder sin erfaren-
het av yrket i utbildningen och ger praktiska exempel 
från verkligheten, vilket är viktigt för att skapa en 
förståelse för yrket i stort.    
 
I utbildningen ingår diagnosklassificering som är  
Tinas favoritämne. Det är ett komplext ämne. Man lär 
sig något nytt hela tiden vilket gör det till ett  
intressant ämne att undervisa i. Kodning är en av de 
viktigaste kunskaperna för en vårdadministratör att ha 
med sig ut i arbetslivet. Tina känner ett ansvar för att 
lära ut kodning på ett så bra sätt som möjligt till de 
studerande, så att de kan prestera så gott de förmår i 
sitt kommande yrkesliv.  
 Tina anser att det ska finnas en nyfikenhet i 
det nya yrket och en vilja att prestera så gott man kan. 
Att ha genomfört utbildningen till vårdadministratör 
ska inge stolthet.   
 
Inför en framtida rekryteringsprocess kan  
nyexaminerade vårdadministratörer känna sig trygga, 
det finns många tjänster för de som precis tagit exa-
men. I början av sin karriär ska man inte ha för bråt-
tom att ta första bästa arbete. Tina tipsar om att söka 
olika tjänster. Träna på att genomföra arbets-
intervjuer. Att ha kunskap i typiska intervjufrågor 
som arbetsgivaren ställer skapar trygghet. Genom att 
gå på olika arbetsintervjuer kan även intresset för en 
tjänst öka, som du kanske inte var så intresserad av 
från början.  Det främsta tipset för en vård-
administratör som ska ut i arbetslivet blir därför att 
söka alla tjänster som kommer ut, vägen till ditt 
drömjobb kan vara närmare än du tror.   
 

Text av: Lisa Lätt, Jeanette Thörnquist 
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1920-talet 

Läkarsekreteraryrket har existerat sedan 1920-talet och 

sekreterarens huvudsakliga uppgifter var under den tiden 

att bistå läkarna med journalskrivning, korrespondens och 

bokföring. Det fanns ingen utbildning för yrket utan sekre-

terarna fick själva skaffa sig de kunskaper som krävdes för 

att kunna utföra den medicinska dokumentationen. Från 

början var läkarsekreterarna privatanställda av läkaren och 

följde således med läkaren om denne bytte arbetsplats. År 

1922 anställdes en sjukhusstenograf, föregångaren till me-

dicinsk sekreterare, av en läkare i Umeå. 

 

1950-talet 

Under 1950-talet började yrkesrollen formaliseras och lä-

karsekreterare blev ett yrke med en formell utbildning. I 

början startades kortare kurser för att senare övergå till en 

flera veckors grundkurs på yrkeshögskola. År 1951 bilda-

des Läkarsekreterarnas förening (idag Läkarsekreterares 

och Sjukvårdsadministratörers Förbund, LSF) för att få 

stöd i utbildnings- och lönefrågor. 

 

1960-talet 

På 1960-talet var läkarsekreteraryrket ett etablerat och re-

spekterat yrke med en tydlig identitet. Arbetsuppgifterna 

var främst att bistå läkare med diktamen, ta hand om doku-

mentation och på mindre sjukhus en del patientkontakt. 

Under 1960-talet standardiserades utbildningen och dess 

innehåll hade ett bestämt mål. År 1962 startades den första 

utbildningen på en termin som kom att gälla framöver  

under många år. 

 

1970-talet 

På 1970-talet fick läkarsekreteraren flera arbetsuppgifter 

nära andra områden och yrkesgrupper, och därför började 

läkarsekreterarna att jämföra sig med andra grupper som 

exempelvis sjuksköterskor. Frågan om lönedifferentiering 

blev aktuell. Under 1970-talet började det gamla  

systemet med läkarsekreterarnas personanknytning till  

läkaren suddas ut då sekreterarna började arbeta  

i pooler med alternerad tjänstgöring.  

Yrket och utbildningens historia 

1980-talet 

Under 1980-talet skedde stora omorganisationer inom 

hälso- och sjukvården. Den tekniska utvecklingen gick 

framåt och datoriseringen tog ett kliv in i sjukvården.  

Persondatorn, även kallad den ”automatiska tjänste-

mannen”, var i stort fokus. 1984 fick läkarsekreterar-

utbildningen en andra termin.  

 

1990-talet 

På 1990-talet började läkarsekreteraryrket att anses som ett 

modernt yrke och begreppet ”spindeln i nätet” myntades. 

Utvecklingen av tekniken tog ordentlig fart, och datorise-

ringen inom hälso- och sjukvården var i full gång. Skriv-

maskinerna som man tidigare använt sig av byttes ut mot 

datorer, detta medförde att yrket fick en del nya arbets-

uppgifter. Läkarsekreteraren blev en del av vårdteamet 

tillsammans med läkare och sköterskor.  

 

2000-talet 

Idag används ofta yrkesbeteckningar som vårdadministra-
tör eller medicinska sekreterare, i stället för läkarsekrete-

rare. Yrkesrollen har vuxit med åren, blivit bredare och 
arbetsuppgifterna har blivit alltmer avancerade och varie-

rande. Under början på 2000-talet blir utbildningen en yr-
keshögskoleutbildning och får en fjärde termin, och år 
2015 startar utbildningen i Karlstad. År 2019 fanns det 

enligt Statistiska centralbyrån 18 191 vårdadministratörer i 
Sverige, varav 464 var män. 

 
Text av: Malin Poser, Charlotte Björklund 
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Röster från tvåorna 
Tove Hagman och Magnus Thornberg kommer 

från olika bakgrunder men har båda valt att börja 

studera på samma utbildning. De går nu sitt sista 

år på yrkeshögskolan i Karlstad och är till som-

maren 2021 färdigutbildade vårdadministratörer. 

T 
ove hade varit nyfiken på utbildningen väldigt 

länge när det en dag kändes som rätt tillfälle i 

livet att söka till den. Hon gillar ordning och 

struktur och har ett stort intresse för språk och tänkte 

därför att vårdadministratörsyrket skulle passa henne 

bra.  

Tove har en lång och bred administrativ karriär 

bakom sig och har jobbat med allt från lön till perso-

nal och ekonomi, både inom privat och kommunal 

sektor. 

Vad tycker du om utbildningen? 

Utbildningen är på det stora hela toppen! Jag tycker i 

stort sett att alla ämnen är roliga och man får nya lär-

domar hela tiden. Upplägget med att man har en LIA-

period under varje termin är väldigt bra. Det gör att 

man tidigt får testa på yrket och känna om det är rätt 

eller fel. Man får också möjlighet att jobba inom 

många olika miljöer och kan på så vis få lite känsla 

för vad som passar och var man kan tänka sig att 

jobba i framtiden. Yrket kan skilja sig otroligt mycket 

mellan arbetsplatserna. 

Har du redan nu fått jobb efter examen? 

Ja, jag har fått jobb inom slutenvården med placering 

på hjärt- och akutmedicin. 

Hur ser du på att det är ett så kvinnodominerat 

yrke? Varför tror du att det är så? 

Det är väldigt synd att det är så få män som söker sig 

till yrket, det blir en annan dynamik om det är en 

blandad arbetsgrupp. Ska dock tilläggas att jag inte 

har upplevt något negativt med bara kvinnor i en 

grupp.  

Den största anledningen till att män inte söker sig till 

yrket tror jag beror på den låga lönen och att många 

tänker att det bara är kvinnor som jobbar som vårdad-

ministratörer och därför kanske drar sig lite för yrket. 

Kan du rekommendera utbildningen till de som fun-

derar på att söka den? 

Jag kan absolut rekommendera den! Utbildningen 

känns genomtänkt och man blir väl förberedd för  

yrket. 

 

 

Från utbildning till yrke 
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Magnus hade varit arbetslös i nästan ett år och 

kände att han behövde byta bana. Han har tidi-

gare jobbat som tågvärd och som turistguide i 

många år. Han tyckte att den här utbildningen 

verkade intressant, sökte den och kom in. 

 

Vad tycker du om utbildningen?  

Det är en bra utbildning som ger en bra grund att stå 

på, man läser det man behöver för att klara av yrket. 

Har du redan nu fått jobb efter examen? 

Ja, jag börjar jobba på ögonkliniken när jag är klar 

med utbildningen. 

Hur ser du på att det är ett så kvinnodominerat 

yrke? Varför tror du att det är så? 

Vårdyrken i sig är ju ganska kvinnodominerande, 

men med rätt information och marknadsföring kanske 

man kan locka fler män till yrket. Dessutom jobbar 

man med lönefrågan, det är nog tyvärr en viktig an-

ledning till att män inte söker sig till yrket. 

Kan du rekommendera utbildningen? 

Ja, det kan jag absolut göra! Ser gärna att fler män 

vågar söka, vi är ganska få... Så ni män som tvekar, 

gör inte det! Ni kommer inte att ångra er. Det är ett 

kul och ansvarsfullt yrke.  

Text av: Janina Ljungquist 

Foto: Privat 

Med rätt information och  

marknadsföring kanske man kan 

locka fler män till yrket.  



6 

A 
nna utbildade sig på Karlstads teknik-
center till vårdadministratör 2015. Hon 

gick i den allra första klassen på utbild-
ningen i Karlstad och tog examen 2017. 

Anna arbetar på öron-, näs- och halsmottagningen 
på Centralsjukhuset i Karlstad. Tidigare har hon 

arbetat som florist i 27 år, både som egen företa-
gare och som anställd. 

Hur kommer det sig att du valde just det här yrket? 

Jag blev arbetslös och insåg att jag nu hade möjlighet 
att välja vad jag ville jobba med i fortsättningen. Min 
prioritering var att få jobba med något som innebar 
arbete måndag till fredag. Jag tyckte redovisning var 
roligt så egentligen var det redovisningskonsult som 
jag var sugen på, men den utbildningen fanns inte i 
närheten. En kompis tipsade mig om vårdadministra-
törsutbildningen. Eftersom det är en yrkeshögskole-
utbildning och de flesta går ut i jobb direkt så föll 
valet på det här yrket och utbildningen.  
 Jag trodde aldrig att jag skulle trivas så bra som 
jag gör. Det blev mycket bättre än vad jag någonsin 
kunde tro. Jag hade inga förväntningar, jag skulle 
bara ha ett jobb. Livet bredvid var viktigt och skulle 
nu passa in med jobbet och inte som tidigare då det 
var tvärtom. 

Vad tyckte du om själva utbildningen? 

Jag började i allra första klassen på Karlstads teknik-
center 2015. Jag var lite orolig över detta när jag bör-
jade, hur det skulle fungera med allt då utbildningen 
var helt ny, men jag tycker att det fungerade väl. Jag 
hade egentligen ingen aning om vad jag gav mig in i 
när jag började utan kastade mig ut från Mount Eve-
rest och körde.  

Det var 400 sökande till 20 platser. I stället för uttag-
ningstest via nätet som det är idag så var jag på en 
intervju i Kristinehamn. Sedan fick jag göra antag-
ningsprov. Jag kom in och började studera hösten 
2015.  
 Den största utvecklingen tycker jag ändå sked-
de när vi var ute på LIA. Kursen i diagnosklassifice-
ring var  kämpigare. Jag hade gärna ”skummat” ige-
nom den i skolan och kanske inte läst den så ingå-
ende. Den kursen hade jag velat gå nu när man har 
jobbat ett tag. Jag tror att jag skulle kunna tillgodo-
göra mig den kursen mycket bättre nu. Men jag kände 
att det föll på plats bättre när jag väl kom ut och bör-
jade jobba. Terminologin tyckte jag var lättare, jag 
hade lite gratis från mitt tidigare jobb som florist där 
man också använder sig av latinska namn på alla 
blommor och växter. Uttal och stavning kom av sig 
självt. 

Anna Wärnefors, Vårdadministratör 

Var det lätt att få jobb efter utbildningen? 

Ja, det var lätt att få jobb. Jag fick jobb redan i mars 
2017 innan examen, som var lite senare samma år. 
Jag sökte en tjänst på öron-, näs– och hals där jag 
hade haft sommarjobb och fick den. I princip alla i 
min klass gick direkt ut i jobb efter utbildningen. 

Vad är det bästa med yrket? 

Det bästa med yrket är att man har så många olika 
arbetsuppgifter. Det är ett väldigt varierat jobb. Man 
får vara flexibel och anpassa sig till olika situationer. 
Uttrycket ”spindeln i nätet” är verkligen en bra be-
skrivning av yrket.  

Man får hela tiden utveckla, förbättra och förenkla 
arbetet. Jag har väldigt bra och positiva kollegor och 
det är viktigt. Det är bra arbetstider och möjlighet till 
flextid. 

Får ni jobba hemifrån och i så fall, hur tycker du att 

det fungerar? 

Ja, vi får jobba hemifrån och gör det i större utsträck-
ning nu under pandemin. Innan pandemin arbetade 
jag hemifrån en dag i veckan. Nu är vi oftast fyra på 
plats och fem som jobbar hemma. Jag tycker att det 
fungerar bra. Man blir väldigt produktiv hemma och 
får mycket gjort.  

 

 

Jag trodde aldrig att jag skulle 

trivas så bra som jag gör.  



Som utbildad vårdadministratör har man möjlighet att gå 
en handledarutbildning. En inbjudan går ut till öppen- 
och slutenvården i Värmland en gång om året. Utbild-
ningen är på tre heldagar, varav två dagar är i anslutning 
till varandra och sedan en uppföljningsdag. Under dessa 
dagar ska man lära sig att handleda och bedöma stu-
derande när de är ute på sin LIA (lärande i arbete), för 
att på så sätt kunna tillgodose den studerandes utveckl-
ing inom yrket. Man får lära sig att planera en LIA-
period, göra en rättvis bedömning, ge konstruktiv kritik 
och vara till hjälp för att den studerande ska kunna nå 
sina studiemål.  
 
Anna Lomarker gick kursen två dagar under hösten 
2019 och en dag under våren 2020, och Ulrika Sandberg 
gick kursen två dagar under hösten 2018 och en dag vå-
ren 2019.  De tyckte båda att kursen innehöll mycket 
intressanta diskussioner. Bland annat fick de lära sig 
vikten av förberedelser inför LIA-perioden och vad man 
som handledare ska tänka på första dagen. De pratade 
om att ta sig tid för studenten och om olika kommuni-
kationssätt, hur man säger saker inte bara med ord utan 
även med kroppsspråk och ansiktsuttryck.  

Anna Wärnefors, Vårdadministratör 
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Handledarutbildning  

Man tar sig kanske inte riktigt tid till rast i samma ut-
sträckning hemma som om man är på plats. Man blir ju 
inte heller störd på samma sätt. Man kan inte göra allt 
hemifrån men mest skriver jag diktat, men även brev 
och tar hand om remisser som vi skickar via funktions-
brevlådan. Tekniken har fungerat bra. Vi har fått dator 
och trampa. Skrivbord får vi ordna själva.  

Tror du att det här arbetssättet kommer att fortsätta 

även efter pandemin? 

Ja, det tror jag och jag tycker att det borde göra det. Vi 

är trångbodda på vår mottagning och kan vi släppa ett 

rum eller två till vårdgivarna så är det bra. Jag känner 

mig mer produktiv hemma och får mycket gjort. Däre-

mot blir man kanske lite mer stillasittande hemma så vi 

vårdadministratörer på mottagningen gör lite olika rö-

relser i princip varje dag klockan 12:30. Vi skickar ut 

en påminnelse i en Messengergrupp varje dag att nu är 

det dags för rörelser, även de som jobbar hemma är med 

på detta. 

Hur tror du att yrket ser ut om tio år? 

Det är mycket prat om taligenkänningen nu, men glöm 
det säger jag! Den kommer säkert att funka så små-
ningom men den kommer inte att ta våra jobb. Vi kom-
mer att få andra arbetsuppgifter i stället, mer administ-
rativt. Jag känner mig inte det minsta hotad av detta. Vi 
kommer att ha jobb allihop. Det ska fortfarande skrivas 
kallelser, göras bokningsunderlag, remisser ska tas om 
hand och vi kommer att få rätta diktat. Sedan är det ju 
så att patientflödet ökar också så jobb kommer det att 
finnas åt oss alla även i framtiden. 

  

Text av: Camilla Barthelsson, Anna Renberg  

De fick också gå igenom hur en mittbedömning och en 
slutbedömning ser ut. Sammanfattningsvis tyckte de att 
kursen var lärorik och att det var roligt att få träffa per-
soner från andra enheter och byta erfarenheter. De  
diskuterade tidigare LIA-perioder, om olika konflikter 
som kan inträffa och hur man kan lösa dessa.  
 
På grund av den rådande pandemin bedrevs den senaste 
handledarutbildningen som en digital version och man  
träffades då under tre halvdagar. Eftersom intresset var 
stort kommer även en andra digital version att gå av sta-
peln under våren 2021.  

  

Text av: Ramona Henningsson 



Bakgrund 

Stödfunktionen, transvården, har tillkommit eftersom 

en ny riktlinje gällande könsdysfori och könsidentitet 

har införts i Region Värmland. Denna riktlinje följer 

bland annat Socialstyrelsens rekommendationer  

gällande patienters möjligheter att möta vårdgivare 

med särskild kompetens kring könsidentitetsfrågor.  

 

En samordnare inom transvården erbjuder  

information och samtalsstöd angående frågor kring 

könsidentitet till patienter och deras närstående.  

Samordnaren kan utfärda remisser till en köns-

identitetsutredning, antingen genom att ha direkt  

kontakt med patienten eller i samband med en  

patients vårdkontakt. Den här stödfunktionen är även 

till för att svara på specifika frågor och att bidra med  

sakkunskap till de anställda inom Region Värmland, 

men även andra aktörer som socialtjänsten, skolor, 

dagliga verksamheter och idéburna organisationer.  

Öppnandet av transvården i Värmland 

Samordnaren inom transvården kan ses som ett stöd 

för både patienter och personal, i de fallen som  

patienterna själva skulle känna att de behöver stöd 

och i de fallen som personalen har frågor. Tidigare 

skickades remisser för könsidentitetsutredningar av 

psykiatrin, men detta görs nu i stället av en samord-

nare för transvård inom mottagningen för sexuell 

hälsa. Remissen skickas antingen direkt av samordna-

ren eller i samråd med en annan huvudansvarig. 

T 
ransvården är en helt ny stödfunktion som just nu är under uppbyggnad och detta är ett steg 

framåt för att göra den värmländska vården mer jämlik. Vi blev väldigt nyfikna på detta och vår-

dadministratörernas roll i den nya stödfunktionen. Vi tog kontakt med Mikaela, en av de fyra vår-

dadministratörerna på vårdadministration område slutenvård enhet 5, som kommer att utföra de 

administrativa uppgifterna inom transvården. Hon berättar att samordnaren Johanna Valentin började med 

verksamheten för ett år sedan. Vårdadministratörerna får komma med idéer och deltar i förbättringsarbetet 

som sker allt eftersom.  
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Vårdadministratörernas arbete 
För att underlätta det administrativa arbetet för sam-

ordnaren kommer denne att få hjälp av fyra vård-

administratörer från vårdadministration område  

slutenvård enhet 5 med placering på kvinno-

sjukvården. Det är Mikaela, Elisabet, Anna och Bodil 

som har hand om detta arbete. De har förbättrat flödet 

inom transvården genom att ta hand om all inkom-

mande post och sortera denna. Tidigare gick all post 

direkt till samordnaren. De har även skapat en funkt-

ionsbrevlåda dit begäran om förnyelser av betalnings-

förbindelser kan skickas och de har utvecklat bättre 

rutiner och kommunikation med klassifikationsenhet-

en (det är de som oftast skickar fakturor som saknar 

betalningsförbindelse). Mikaela berättar att de har 

styrt upp det mesta kring det administrativa. Deras 

arbetsuppgifter på transvården kommer att vara föl-

jande: 

• Förnyelser av betalningsförbindelser 

• Inkommande och utgående post 

• Förnya intyg för sjukresor 

• Registrera inkommande remisser och remissvar 

och skanna in dessa i Cosmic 

 

Eftersom transvården är en helt ny funktion arbetas 

det löpande fram nya rutiner och tillvägagångssätt för 

att optimera dessa på bästa möjliga sätt.  

Utöver de vanliga arbetsuppgifterna kommer vård-

administratörerna även att vara delaktiga i arbets-

gruppen ”Könsinkongruens”, där en av oss  

medverkar åt gången, berättar Mikaela. 

Denna arbetsgrupp är en plattform för erfarenhets- 

och kunskapsutbyten för deltagarna utifrån deras 

olika roller och kompetenser och de har möten en 

gång i månaden. Gruppen består av både kliniker från 

olika verksamheter och utvecklingsledare, tillsam-

mans utvecklar de arbetet när det gäller köns-

identitetsfrågor i Region Värmland.  

 För att få en bättre förståelse för vad arbets-

gruppen arbetar med behöver man förstå vad könsin-

kongruens och könsdysfori betyder. Könsinkongruens 

innebär att individens egen psykiska upplevelse av 

könet inte stämmer överens med det fysiska eller med 

det kön man är folkbokförd som. Om man däremot 

har ett psykiskt lidande eller en försämrad förmåga att 

fungera i vardagen på grund 

av könsinkongruens kallas detta oftast för könsdys-

fori. 

 

   Text av: Elaine Johansson, Marianne Månsson 

Öppnandet  av transvården i Värmland 
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Hur länge har du jobbat som vårdadministratör? 
 
Jag har arbetat som vårdadministratör sedan juni 
2015 vilket snart blir sex år. 
 
Var jobbar du? 
 
Just nu arbetar jag inom primärvården på vårdcen-
tralen i Säffle. 
 
Vilket/vilka områden har du jobbat inom tidigare? 
 
 Jag har tidigare arbetat inom onkologi i annan region 
(Skåne). 
 
Var gick du utbildningen? 
 
Jag gick utbildningen i Malmö via Lernia. 
 
Varför valde du att läsa till vårdadministratör? 
 
Först och främst var det en önskan om att arbeta inom 
vården, vilket jag gjort tidigare, men inte som vår-
dande personal. Jag hade läst en del om utbildningen 
på nätet åren innan jag sökte och det verkade intres-
sant. Bidragande till att jag valde utbildningen var 
också att det var en YH-utbildning med stort fokus på 
LIA och goda möjligheter till arbete efter utbildning-
en. 
 
Vad är det bästa med yrket enligt dig? 

 
Känslan av att vara en viktig del av sjukvården och 
förhoppningsvis bidra till en bättre vård för regionens 
medborgare. Dessutom är det ett fritt yrke med stor 
variation på arbetsuppgifter. Även om vissa arbets-
uppgifter är återkommande uppstår det nästan daglig-

Patrick Lundström Fuchs, Vårdadministratör 

en något ”problem” som måste lösas vilket jag tycker 
är stimulerande och utvecklande. 
 
Hur ser en vanlig dag på jobbet ut för dig där du 
jobbar nu? Vad har du för arbetsuppgifter? 
 
En stor variation av arbetsuppgifter som till exempel 
diktatskrivning, remisshantering, telefon, om- och 
avbokningar, produktionsplanering, genomgång med 
ny personal, rutinutveckling med mera.   
 
Har du något tips till andra som studerar eller fun-
derar på att börja studera till vårdadministratör? 
 
Jag råder de som har bestämt sig för att läsa utbild-
ningen att ta den seriöst och lägga ner tid på den. Var 
nyfiken och engagerad under din LIA. Försök att 
identifiera de områden som du är intresserad av redan 
i ett tidigt stadium så att du hamnar rätt när det är 
dags att söka arbete efter utbildningen. Försök att 
hitta en arbetsplats som kan erbjuda dig utvecklings-
möjligheter. Detta är i det långa loppet viktigare än 
lön även om man självklart inte ska acceptera orim-
liga löneerbjudanden. Det är således viktigare att jaga 
utvecklingsmöjligheter i början än att jaga några extra 
hundralappar. 
 
Varför tycker du att man ska välja att gå den här 
utbildningen? 
  
Förutom att yrket är stimulerande och intressant ger 

utbildningsformen (YH) mycket stora möjligheter till 

anställning direkt efter färdig utbildning. Det är verk-

ligen en utbildning du får användning av omgående 

när du är klar.  

Text av: Amanda Malmgren 

Foto: Tina Fuchs, Annika Cundy 
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Intervju med Eva Ekman 
 

Jag fick en pratstund med Eva Ekman, vårdadmi-

nistratör inom vårdadministration område sluten-

vård med placering på kvinnosjukvården. Eva 

gick utbildningen i Kristinehamn och har nu arbe-

tat som vårdadministratör i 29 år. 

 
Hur kommer det sig att du valde detta yrke? 
 
Jag arbetade på röntgenavdelningen där jag ”satt i 
luckan” och tog emot och kallade patienter. Där 
skulle man enligt ett beslut enbart anställa röntgenas-
sistenter, så vi var åtta stycken som skulle få annan 
sysselsättning. Jag blev erbjuden utbildning till rönt-
genassistent, men det fungerade inte riktigt med att 
vara ensamstående med två små barn och utbildning 
på annan ort så jag tackade nej. I stället blev jag  
erbjuden att gå utbildning till läkarsekreterare, som 
det hette då. 
 
Hur såg det ut på din första arbetsplats? 
 
Sekreterarna satt vid den tiden utspridda på olika plat-
ser nära den verksamhet de skrev åt. Jag satt först på 
avdelning och hade då enbart en kollega i samma 
rum. Det fanns två avdelningar, A och B. Efter en tid 
slog man ihop dessa två avdelningar till en. När jag 
först började arbeta hade vi vanliga skrivmaskiner 
som sedan byttes ut till elektriska skrivmaskiner. Vi 
hade pappersjournaler som ibland var enormt stora 
och tjocka. Olika typer av papper skulle sedan sorte-
ras in rätt i journalen enligt en viss journalordning. 
Det kunde bli ett berg av journaler i höga travar 
ibland. Dessutom spelade vi upp diktaten på små 
band vilka ofta trasslade till sig på grund av att de var 
slitna. Man fick passa sig så att man inte av misstag 
förstörde banden innan man skrivit klart allt också. 
Ett litet band kunde innehålla många diktat och man 
var tvungen att vara väldigt, väldigt noga. 
 
Största skillnaderna mellan arbetet nu jämfört med 
när du började? 
 
Det tekniska helt klart. Från att börja med en vanlig 
skrivmaskin där man hade en liten dator där ett fåtal 
diagnoser skulle skrivas in till dagens datorjournal, 
det kan man kalla skillnad! Sedan sitter vi ju mer 
samlade, i alla fall just nu, och vi kan hjälpas åt på ett 
annat sätt. Arbetet är både lättare och svårare på olika 
sätt. Det är många uppgifter som ska handhas i dato-
rer och ibland blir man frustrerad när man märker att 
man inte är född i ”dataåldern”, men samtidigt är det 
en riktigt härlig utmaning.  

Många år i yrket 

En stor skillnad är att arbetsuppgifterna är fler nu än 
det var då. Vi gör så mycket mer nu än när jag bör-
jade. Från att först skriva och sätta några enstaka dia-
gnoser till det omfattande arbetet man gör med dia-
gnossättningen idag är exempelvis en stor skillnad.  
 
Hur har yrkets utveckling genom åren påverkat? 
 
Det har faktiskt blivit roligare att arbeta. Det är en 
utmaning som gör att man växer som vårdadministra-
tör. Samtidigt skulle jag nog vilja påstå att det känns 
rätt bra när det kommer in nya förmågor som är 
mycket duktigare på datorer än vad jag är. De är till 
stor hjälp och samtidigt lär de mig saker och jag hjäl-
per till med den erfarenhet jag har skaffat mig på 
olika områden i övrigt. 
 

Vad tycker du är det bästa med arbetet? 
 

Man lär sig något nytt varje dag! Jag har inte ångrat 

en sekund att jag har detta yrke.  

 

Text av: Marie Öjergård 
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Man lär sig något nytt varje dag! 
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”Om jag som 20-åring skulle välja yrke idag, med 
den erfarenheten jag har som 65-åring, så skulle jag 

välja att bli vårdadministratör igen. Jag kan inte 

tänka mig något roligare yrke!” säger Maria ”Mia” 
Lindh som trots sina många år i branschen fortfarande 
älskar sitt arbete, är en frisk fläkt och pigg på att arbeta! 
Mia utbildade sig till vårdadministratör 1975 och har 
arbetat i yrket sedan dess med några avbrott för andra 
uppdrag. Mia kan beskrivas som ”positiva klubben” och 
som en ja-sägare vilket har gett utdelning i flera olika 
uppdrag som bland annat projektledare.  
 Hon säger att man måste vara kreativ och tänka 
att man kanske lär sig någonting av varje uppdrag. Ge-
nom att prova och testa sina gränser med att försöka lösa 
uppdragen utvecklas man inte bara som människa, utan 
kan kanske även höja statusen på yrket. I dag arbetar 
hon på laromottagningen där hon trivs som fisken i vatt-
net och har själv valt att fortsätta så länge hon tycker att 
det är kul och kan vara med att föra processer framåt.  
 
Hur kom det sig att du valde det här yrket?  

Det var slumpen. 1975 sökte jag förskollärarutbildning-
en men konkurrensen var stor. Vi skulle flytta till 
Bengtsfors när jag fick syn på utbildningen och sökte till 
Uddevalla. Utbildningen var ett halvår och jag vecko-
pendlade. Det var tufft då utbildningen var kort och  
intensiv. Vid närmare eftertanke var det nog yrket som 
valde mig.  
 
Hur har vårdadministratörsyrket förändrats under 

dina år? 

Det har ändrats mycket, till största delen tekniskt. Tidi-
gare skrev vi på skrivmaskin och fick trycka så hårt på 
tangenterna att man fick ont i fingrarna. Röntgenremis-
serna hade en första och en andra sida med karbonpap-
per emellan. Första sidan skickades till remittenten och 
kopian sparades på kliniken.  
En del skiljer sig men sökorden påminner om dagens 
sökord i Cosmic. Diktafonen bestod av en bandspelare 
med små band som kunde innehålla flera diktat på olika 
patienter – vi letade journaler, som låg över hela klini-

ken. Det fanns enbart fasta telefoner.  

Laromottagningen 

I grunden arbetar du som vårdadministratör, men vad 
har det arbetet lett vidare till för dig? 

När jag flyttade till Karlstad, började jag arbeta på IVA. 
Därefter arbetade jag på mikrobiologen. Efter några år 
sökte jag till hygiensektionen som assistent. Där arbe-
tade vi med hygienfrågor. Hygiensektionen flyttade ihop 
med Smittskydd, som än idag är en och samma enhet. 
Efter några år på Smittskydd erbjöds vårdadministratö-
rer i Region Värmland att söka utbildningen medicinsk 
informatik på Karlstads universitet. Jag sökte utbildning-
en och studerade på halvfart och jobbade halvtid. Det 
var en tuff tid men jag fick blodad tand, tog tjänstledigt 
och läste matematik C för att därefter kunna söka 
systemvetarprogrammet vid Karlstads universitet. Stude-
rade på heltid i två år.  
 I samband med mitt examens-arbete fick jag frå-
gan om att bli projektledare för införandet av biobank-
slagen. Jag tackade ja och arbetade med det i ett och ett 
halvt år. Tänkte göra klart mitt examensarbete men tog i 
stället uppdraget som projektledare för utveckling av 
SmiNet2. Därefter sa jag ja till ytterligare ett uppdrag 
som projektledare för införandet av vaccinationsregistret 
Svevac. Nu var jag nöjd och sa nej till att vara projektle-
dare för införandet av klamydia.se. Jag längtade efter 
vanliga rutiner, både i arbetet och privat. Jag vill under-
stryka att när man blir erbjuden olika uppdrag och tycker 
det låter spännande, ska man testa. Men det är också 
viktigt att känna efter när det är dags att sätta stopp. Jag 
sökte mig till ett privat företag som sekreterare, men 
saknade den arbetsmiljö och trygghet som Region 
Värmland erbjuder. Det fanns mycket bra i den privata 
sektorn, men vad gäller anställningstrygghet och arbets-
miljö tycker jag att den offentliga sektorn har mer att 
erbjuda.  
 Jag sökte åter till Region Värmland och arbetar nu 
på laromottagningen. En viktig uppgift i min yrkesroll är 
att ge administrativt stöd och service till den personal-
grupp som arbetar patientnära, så de får mer tid för pati-
entarbetet. Då känner jag mig som en i teamet och det är 
riktigt kul! 
 
Vad är det bästa med yrket?  

Mångfalden av arbetsuppgifter, om jag själv är villig att 
utföra dem, och att se positivt på nya utmaningar!  

Text av: Anna Renberg, Camilla Barthelsson 

Läkemedelsassisterad rehabilitering vid  
opiatberoende 

Intervju med Maria ”Mia” Lindh 
på laromottagningen  



Vi har träffat Marielle Jalal, verksamhetschef på 

den vårdadministrativa enheten inom område slu-

tenvård Region Värmland, för att ställa några frå-

gor om covid-19 och taligenkänning och hur det 

kan påverka yrkesrollen för vårdadministratörer. 

 

Hur har pandemin förändrat vårdadministratörer-

nas arbete och arbetsmiljö i Region Värmland? 

Vi har fått ställa om. Snabba omställningar som vi 
kanske inte är vana vid. På vissa ställen har diktat-
mängden minskat mycket medan den har ökat mycket 
på andra ställen. Vi har också jobbat hemifrån i en 
helt ny utsträckning. 

Marielle berättar att verksamheten har anpassat sig till 
såväl nya arbetsuppgifter som att förhålla sig till  
rekommendationerna om social distansering. Vård-
administratörerna på klinikerna har oftare nu än tidi-
gare hjälpt till med exempelvis avbokningar, ombok-
ningar och hjälpt läkare att ordna telefon- och video-
besök i stället för fysiska besök. Vårdadministratörer-
na är numera också behjälpliga på smittspårningsen-
het och vaccinationsenhet. 

Under året har andelen vårdadministratörer som job-
bar hemma ökat både i antal anställda och i andel tid. 

Kommer distansarbetet fortsätta i samma utsträck-
ning efter pandemin? 

Jag tror absolut att det kommer att fortsätta för de 
som vill men att det minskas ner lite i antal dagar. En 
del enheter och verksamheter kräver ett visst antal 
vårdadministratörer fysiskt på plats för att få verk-
samheten att snurra.  Hemarbete har varit en del i vårt 
strategiska arbete för att bli en attraktiv arbetsgivare 
och det har vi jobbat för långt innan vi visste om pan-
demin.  
 
Vad är TIK (taligenkänning) och hur påverkar det 

yrkesrollen som vårdadministratör? 

Taligenkänning är ett pilotprojekt som pågår nu, där 
det testas på två enheter. Taligenkänning är ett verk-

tyg för att översätta tal till skrift direkt i journalsy-

stemet. 

Röntgenmottagningarna använder sedan länge tali-
genkänning kopplat till deras system, då man på rönt-
gen inte använder Cosmic utan ett nationellt system. 
Pilotprojektet som pågår i Region Värmland just nu 
sker på en vårdcentral och på neurologen i Karlstad. 

Marielle Jalal 
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Pilotprojektet kommer att avslutas någon gång i som-
mar och sedan ska det utvärderas för att den högsta 
regionledningen ska kunna fatta beslut om huruvida 
det här ska breddinföras eller inte. Så det vet vi inte 
än. 

Marielle förklarar att om taligenkänning skulle infö-
ras så kommer inte alla diktat att skrivas på den 
vägen.  Hon berättar också att det i så fall skulle inne-
bära att vårdadministratörerna får ta över uppgifter 
från andra yrkesgrupper, till exempel sjuksköterskor 
och läkare. Det finns flera yrkeskategorier som 
drunknar i administration säger hon. 

På vilka andra sätt är yrket som vårdadministratör i 
förändring? Hur ser framtiden ut? 

Det är digitaliseringen som är den största förändring-
en. Mer administrativa arbetsuppgifter flyttas över till 
vårdadministratörer men teknikens framsteg påverkar 
också. Utvecklingen går snabbt, det vi gör idag är inte 
säkert att vi gör imorgon. Det är en komplex och krä-
vande yrkesroll som det kommer finnas behov av 
både på kort och lång sikt, även om vi påverkas av 
automatisering och digitalisering.  

 

Text av: Malene Linnerud, Caroline Musikka 

Namn: Marielle Jalal 
Titel och ansvarsområde: Verksamhetschef vårdad-
ministration, område slutenvård, Region Värmland. 
Marielles team består av cirka 250 anställda  
vårdadministratörer, chefssekreterare, assistenter, 

nio avdelningschefer och en  biträdande verksam-

hetschef.  



Korsord 

VÅGRÄTT:   LODRÄTT: 

3. bedövning   1. led-, senknuta 

4. underkäke   2. benskörhet 

6. muskelbristning  5. återfall (i sjukdom)  

7. tunga   8. armhåla 

12. finger/tå   9. grop 

13. fotknöl   10. luftstrupe 

17. båge   11. tillstånd 

18. blåmärke   14. sjukdomshistoria 

19. godartad   15. lårben 

20. födelsemärke  16. elakartad 
                        Av: Johanna Landälv 
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"Patienten hade igår besvär med sina föräld-

rar. Nöjd med detta" 

 

”Arbetar som dator. Vet inte med sig att han 

utsätts för något han irriterar” 

 

”Söker pga att slagit i vänster stortå som näs-

tan helt har lossnat. Personal får dock ej dra 

loss den, då det gör ont” 

 

”Jag tittar på patienten i mikroskop och blir 

inte klokare av det” 

 

 

Journalgrodor 

"Patienten mår väl. Stomin sköter sig fint och 

äter nu även själv"  

 

"Patienten vill gärna ligga med en annan pa-

tient på sal 6. Kvällspersonalen löser detta" 

 

"Kommit hit då han druckit Blomstra och mö-

belpolish tillsammans med föräldrarna" 

 

"Lastbilschaufför med god kondition som 

åker en mil utan att bli andfådd i vanliga fall" 

 

Text av: Eric Ekelund, Emma Salman Prim 

Facit korsord 
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