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I Region Värmland heter det idag vårdadministratör men tidigare benämndes denna yrkesroll som 

läkarsekreterare. Yrket har verkligen förändrats sedan 1920-talet då man började med  

medicinsk dokumentation. Det fanns ingen utbildning utan var och en fick själv skaffa sig de  

kunskaper som behövdes för att kunna utföra dokumentationsarbetet. 

För ganska precis hundra år sedan började de första läkarsekreterarna anställas runt om i Sverige. 

Då var det ett yrke utan utbildning som inte fick ta någon nämnvärd plats. Under åren har det hänt 

en hel del och idag har yrket en betydligt mer framträdande roll. Arbetsuppgifterna är mer ut-

bredda och vårdadministratören är något av navet på en vårdinrättning. Tidigare dokumenterade 

man för en läkare men idag sker arbetet för många olika läkare och man hanterar betydligt fler ad-

ministrativa uppgifter än vad man gjorde från början. Dagens vårdadministratörer bemannar även, 

där det finns, receptionen och möter patienter i början av deras vårdkontakt.   

Idag blir man vårdadministratör genom att läsa en tvåårig yrkeshögskoleutbildning där teori och 

praktik varvas på ett planerat och genomtänkt sätt. Det är en bransch dominerad av kvinnor men 

andelen män som söker sig till yrket ökar för varje år. Förutom skräddarsydda teoretiska  

kunskaper får man också se och vara med i den faktiska verksamheten. Utbildningen består av 20 

veckors lärande i arbete (LIA) fördelade på samtliga terminer. LIA-perioderna gör att man får 

komma ut i arbetslivet och under handledning får man prova på yrket och vad det innebär. 

Som blivande vårdadministratör är möjligheterna till jobb efter studierna mycket goda. Det är 

många vårdadministratörer som går i pension de närmaste åren och behovet av att rekrytera nya är 

stort. Du kommer inte att ångra ditt yrkesval om du väljer det här!  

Välkommen till en spännande utbildning! Ta chansen och sök redan idag.  

För mer information: www.karlstad.se/karlstadsteknikcenter 

Vårdadministratör — yrket för framtiden 

Text: Lina Björneholt 

http://www.karlstad.se/karlstadsteknikcenter
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Tina har varit ansvarig utbildningsledare sedan 2015 då vårdadministratörsutbildningen startades upp i 

Karlstad. Innan det arbetade hon i tio år som vårdadministratör på kirurgen i Karlstad. Hon har  

dessutom undervisat i diagnosklassifikation i många år och när vårdadministratörsutbildningen skulle  

startas upp anmälde hon sitt intresse för att leda undervisningen i ämnet. Det slutade med att hon blev  

erbjuden tjänsten som utbildningsledare för hela uppdraget. 

Arbetet som utbildningsledare innebär att man har det övergripande ansvaret för utbildningen. Tina ser till 

att upplägget är bra och att det fungerar ihop med övriga lärare. Hon lägger scheman, för in betyg till  

Yrkeshögskolemyndigheten, skriver ansökan, är ansvarig för LIA och har även ett huvudansvar för själva 

undervisningen.  

Har utbildningen/upplägget förändrats över tid?  

- Inte mycket, vi har utarbetat en ganska bra metod för att man ska få 

läsa de ämnen som behövs. Man läser flera ämnen parallellt vilket kan 

kännas mäktigt, men det görs för att den studerande ska få en så bred 

bas som möjligt att stå på innan det är dags för första LIA. Man blandar 

mer teoretiska ämnena med lite ”lättare” ämnen och med LIA, för att få 

en jämn tyngd i utbildningen. 

Varför ska man välja yrket vårdadministratör? 

- Det är ett intressant yrke som hela tiden förändras och utvecklas i både 

stort som smått. Man lär sig någonting nytt på arbetet varje dag vilket är 

spännande och man utvecklas som människa. Det är dessutom ett  

mycket viktigt arbete som man utför. 

 

Hur ser framtidsutsikterna för yrket ut? 

- Jag tror att det ser bra ut. Dels är det många som kommer att gå i pension inom yrket framöver, dels sker 

en utveckling inom vården så jag tror att yrket på sikt kommer att förändras. Historiskt sett har det redan 

förändrats flera gånger. Man kommer alltid att behöva vårdadministratörer på ett eller annat sätt, så det är 

goda framtidsutsikter. 

Vilka egenskaper är bra att ha som vårdadministratör?  

- Att man är flexibel, något av ett kontrollfreak och serviceminded gentemot både patienter och kollegor. 

Man behöver tycka om att arbeta med människor och ha en vilja och förmåga att hjälpa dem. Det är även 

bra om man är stresstålig och har ett öppet sinne för förändringar. 

Hur har pandemin påverkat utbildningen? 

- Distansundervisning innebär en utmaning då det är svårt att veta om de studerande får med sig  

kunskaperna på rätt sätt. Det är tråkigt att man inte får samma anknytning eftersom man inte kan träffa de 

studerande och skapa den relation som man annars gör. Det som är positivt är att man blir kunnig och van 

att hantera alternativa kommunikationsmedel då undervisningen nu sker via Teams.  

Vad tycker du är det bästa med yrket som vårdadministratör? 

- Känslan av att man gör något viktigt på arbetet. Att man får känna sig behövd och hjälpa andra och även 

utvecklas som människa. Det tycker jag är det bästa! 

 

Intervju med utbildningsledare Tina Andersson 

Text: Jeanette Öhrfeldt och Isabelle Ringsåker   Foto: Privat 
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Från utbildning till jobb 

Sandra Bodinger, examen 2019  
   

Under studietiden jobbade jag extra på  

akutmottagningen, Karlskoga lasarett, där jag 

även sommarjobbade år 2018. På examensdagen 

ringde avdelningschefen från barn- och  

ungdomsmedicin och frågade om jag ville 

komma på en anställningsintervju. Jag fick 

tjänsten och började jobba i mitten av  

sommaren. Idag jobbar jag på  

allergimottagningen/obesitas på  

barn- och ungdomsmedicin. Det roligaste med 

yrket är variationen av arbetsuppgifter, man får 

också vara en riktig problemlösare.  

Som vårdadministratör är man allt från  

grammatiklärare till tekniker.  

Rebecca Karlsson, examen 2020  
   

Under studietiden sommarjobbade jag på  

hematologimottagningen. Efter avslutade  

studier fick jag ett sommarjobb på barn- och 

ungdomsmottagningen, där jag sedan sökte 

och fick ett vikariat på ett år. Nu efter jul blev 

det en ledig tjänst på barn- och  

ungdomsmottagningen som jag sökte och fick. 

Ett år efter avslutade studier har jag nu en 

tillsvidaretjänst. Det bästa med att arbeta som 

vårdadministratör är variationen och att jag 

hela tiden lär mig något nytt. 
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Caroline Englund, examen 2017 
  
Under studietiden sommarjobbade jag på  
barn- och ungdomsmottagningen,  
Centralsjukhuset Karlstad, där jag sedan fick  
extrajobb. Under termin tre på utbildningen blev 
jag erbjuden jobb, jag tackade ja och började 

jobba direkt efter examen, först på barn– och  
ungdomsmottagningen och sedan på  
vårdavdelning 11. Det roligaste med yrket är att 
det är omväxlande, intressant och lärorikt. Som 
vårdadministratör får man arbeta självständigt. 

Arbetet bidrar till personlig och yrkesmässig  
utveckling och känns meningsfullt, som att man 
är en del av något stort.  
 

Lina Nilsson, examen 2019  
  

Under studietiden hade jag ett sommarvikariat 

och jobbade lite extra på vårdcentral. Efter 

min examen var jag föräldraledig och under 

sommaren 2020 arbetade jag halvtid på 

samma vårdcentral som jag tidigare jobbat på. 

Efter den sommaren påbörjade jag min  

anställning på min nuvarande arbetsplats, 

barn- och ungdomsmedicin på  

Centralsjukhuset i Karlstad. Det roligaste med 

yrket är att det är så varierat, den ena dagen är 

oftast aldrig den andra lik. Jag lär mig nya  

saker varje dag och det finns en stor  

utvecklingspotential, vilket är viktigt för mig.  

Text och foto: Sandra Wiwhammar och Leila Bouchaoui  
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1990 

- yrket genom tiderna 

1920 

1950 

1960 

1970 

1980 

2000 

2004 

2015 

2016 

Den första läkarsekreteraren 

 anställdes. Läkarsekreteraren var 

privatanställd och arbetade enbart 

för en och samma läkare.  

Synen på yrket förändrades 

och fick högre status. 

Läkarsekreterarna började ses som en 

egen yrkesgrupp och arbetade nu åt 

fler läkare. 
Den ”automatiske  

tjänstemannen” kom, det vill säga  

persondatorn. Den var inte helt  

välkommen till att börja med då man 

trodde att strålningen från skärmen 

kunde vara farlig för gravida. 

Antalet läkarsekreterare ökade och  

yrket breddades ytterligare.  

Det har alltid varit ett  

kvinnodominerande yrke och är det 

fortfarande än idag.  
Då fanns det 15 460  

läkarsekreterare och 35 av  

dem var män. 

Startade vårdadministratörsutbild-

ningen på  yrkeshögskolan i Karlstad. 

Det fanns 11 819  

läkarsekreterare inom hälso-  

och sjukvården och 85 av 

dem var män. 
Vårdadministratörerna har blivit 

alltmer kvalificerade och fått 

än mer varierade arbetsuppgifter. 

Datoriseringen kom i gång i början 

av decenniet. Man började arbeta i 

vårdteam och läkarsekreteraren 

blev spindeln i nätet. 

Fler och mer varierade  

arbetsuppgifter tillkom. 

2020 

Digitalisering,  

journaldokumentation via  

röststyrning. Större utvecklingsmöjligheter. 

2017 
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Ingrid Holmberg arbetar som  

vårdadministratör på Sjukhuset Torsby och 

vi intervjuade henne under hennes sista ar-

betsdag innan hon klev in i pensionärslivet.  

 

Ingrid har arbetat som fritidsledare och  

behandlingsassistent. Hon har även praktiserat 

hos SSAB i Oxelösund och gick senare  

utbildning till traversförare hos dem.  

Genom en slump, när hon en dag läste tidningen 

Land, fick hon syn på en annons där hon såg att 

en ICA-affär i Vägsjöfors var till salu. Ingrid 

och hennes man ville prova att driva en butik 

och köpte affären. De drev den i 1,5 år tills den 

tyvärr gick i konkurs och Ingrid blev då  

arbetslös. Hon fick ett tips om att studera två  

terminer till medicinsk sekreterare och 1992 var 

hon färdig.  

Fick arbete på sjukhuset 

Hon fick arbete som vikarie på Sjukhuset Torsby 

och började arbeta i receptionen. Efter en tid 

började hon skriva för skrivcentralen som då låg 

i sjukhusets källare. På den tiden skrevs  

journalerna på skrivmaskin, och för att slippa 

bära journalerna till och från arkivet använde de 

vagnar. När de sedan hade skrivit klart läkarens 

diktat lades journalen på en hylla och läkarna 

fick gå dit och signera dem. Ingrid säger att det 

dröjde till 1997 innan de började skriva  

journaler i dator. Ingrid fick vikariera i åtta år 

innan hon till slut fick en fast tjänst.  

2011 gick hon kodarutbildningen.  

Utmaningar och deckartillägg 

På frågan om vad hon tycker har varit roligast 

svarar Ingrid att hon varje dag har lärt sig nya 

saker. Mest utmanande har varit att ibland höra 

vad läkaren säger, eller inte säger. Många gånger 

har hon frågat sig själv vad det är läkaren menar, 

och hon vill helst inte skriva ”text saknas” i jour-

nalen. Hon tycker att man som vårdadministratör 

är en sorts deckare och att det borde finnas ett 

”deckartillägg” på lönen.  

 

Tips från Ingrid 

Ingrids tips till oss studerande är att om möjligt 

arbeta där vi får bredd i vår yrkesroll. Inget  

diktat kommer vara det andra likt, vi kommer 

hela tiden lära oss nya saker och bli mer  

stimulerade i vårt arbete än att skriva liknande 

diktat varje dag. Visserligen kan man bli mer 

specialiserad genom att arbeta på en och samma 

avdelning, men hon tycker det är roligare att få 

en bredare kunskap. 

Pensionärslivet 

Vi intervjuade Ingrid under hennes sista  

arbetsdag den 26 februari 2021. I april skulle 

hon ha arbetat i 29 år som vårdadministratör. Nu 

har hon vant sig vid tanken att hon ska gå i  

pension, men det kommer nog kännas konstigt 

en tid framöver att inte gå till jobbet varje dag. 

Ingrid säger dock med glimten i ögat att  

kollegorna mer än gärna får ringa henne om de 

behöver förslag på diagnoskoder, för pärmen 

med koderna behåller hon själv. Hon kommer 

tillbaka till sjukhuset i sommar för att avlasta i  

semestertider. Kollegorna säger inte ”hej då” till 

Ingrid utan ”vi ses snart igen”.  

Text och foto: Erika Danielsson och Linda Axelsson 

Nybliven pensionär efter 29 år i tjänst 
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Ett yrke med utvecklingsmöjligheter 

En solig dag i april intervjuar vi vår lärare  

Camilla Andersson Elf. Camilla är en glad 

kvinna som har nära till skratt. Hon berättar att 

hon är lyckligt gift och har två barn. Hon är  

aktiv och tycker om att röra på sig och att läsa 

böcker. 

 

Camilla började sin yrkesbana som fritidspedagog.  

Efter 20 år i det yrket ville Camilla göra något  

annat.  

Camilla sökte och kom in på utbildningen till  

vårdadministratör i Kristinehamn. Hon fick jobb på 

röntgenmottagningen direkt efter sin examen 2016. 

Hon arbetade där i två år. Därefter jobbade hon på 

barn- och ungdomsmedicin på sjukhuset i Karlstad. 

Idag är hon är tjänstledig för att undervisa på  

utbildningen till vårdadministratör. 

Att Camilla blev lärare beror på att hon kontakta-

des av Region Värmland som frågade om hon ville  

undervisa på vårdadministratörsutbildningen.  

De önskade en lärare som var vårdadministratör 

och som dessutom hade pedagogisk utbildning 

varpå Camilla kom upp som en kandidat. Beslutet 

om två klasser i Karlstad kom ganska sent, därför 

fanns det inte möjlighet till så lång betänketid för 

Camilla.  Utmaningen att kombinera sin pedago-

giska erfarenhet med sin vårdadministrativa utbild-

ning gjorde att Camilla slutligen tackade ja till att 

axla rollen som lärare.  

På frågan om Camilla kan se några skillnader  

mellan utbildningarna i Kristinehamn och Karlstad 

svarar Camilla att varje utbildare designar sin egen 

kursplan. När Camilla läste i Kristinehamn var det 

mer kurslitteratur, mer skrivande i Cosmic och an-

nat kursinnehåll än dagens utbildning i  

Karlstad. Exempel på det är IT och  

kommunikation. Något som dock är lika är  

LIA-perioderna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Att gå från vårdadministratör till lärare har varit en 

stor utmaning. Camilla är stolt över att hon vågade 

ta steget. Det roligaste är mötet med studerande,  

kollegor, nya intryck och upplevelser. 

En utmaning har varit att undervisningen gick från 

att ske på plats till distansundervisning på grund av 

pandemin, att undervisa på distans har varit en 

prövning. Då andra lärare på Karlstads teknikcenter 

redan haft distansundervisning en tid kunde de bi-

dra med tips och idéer vilket underlättade för Ca-

milla. 

Avslutningsvis är vi nyfikna på vad Camilla vill 

skicka med oss som blivande vårdadministratörer. 

Hon säger att vårdadministratörsyrket kommer att 

finnas kvar även i framtiden och att  

arbetsmarknaden ser ljus ut. Hon säger: “Prova på 

olika arbetsplatser och jämför. Våga ta plats i ar-

betslaget och värna om den psykosociala arbetsmil-

jön. Säg vad ni tycker, tänker och känner.  

Med andra ord, ta plats och våga!”. 

Text: Christin Björn och Monica Svensson   Foto: Privat 
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- testa dig själv 

Text och foto: Elin Gustavsson Gryth 

Fråga 1. Var kan man hitta  

sternocledomastoideus? 

1. I en människas hals  

x. På en tremastad segelbåt 

2. Ingenstans. Ordet är felstavat 

 

Fråga 2. Hur många veckor totalt gör man 

LIA (lärande i arbete) under  

vårdadministratörsutbildningen i Karlstad? 

1. 16 veckor 

x. 20 veckor 

2. 12 veckor 

Fråga 3. Hur många regioner i Sverige  

använder sig av Cambio COSMIC som  

journalsystem? 

1. Åtta stycken 

x. Fem stycken 

2. Elva stycken 

 

 

Fråga 4. Det grekiska ordet för mjälte är 

splen, men vad är det latinska namnet? 

1. Liesa 

x. Milza  

2. Lien 

Fråga 5. En ny version av Internationell  

klassifikation av sjukdomar (ICD) finns  

tillgänglig på engelska. Vilket år är det  

beräknat att ICD-11 ska finnas översatt till 

svenska? 

1 År 2034 

x. År 2024 

2. År 2027 

 

Fråga 6. Vad är ua förkortning för? 

1. Internationell beteckning för längdenheten  

    astronomisk enhet 

x. Svensk distriktbeteckning för fiskebåtar från  

    Uddevalla 

2. Utan anmärkning  

Facit på sida 15.  
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En stor del av en vårdadministratörs arbetsuppgifter utgår från journalsystemet Cambio Cosmic. 
Men så är det inte för alla och att skriva journaltexter är långt ifrån allt vad yrket innebär.  
 
På avdelningen klinisk fysiologi på Centralsjukhuset i Karlstad jobbar Maria Torvaldsdotter. Hon är 
en av avdelningens två vårdadministratörer och en stor del av hennes arbete är telefonbaserat.  
Hon sköter tidsbokningar och lägger in schema för vissa undersökningar och ringer in patienter vid 
återbudstider. En annan arbetsuppgift är att läsa in digitala remisser och att skriva in remisser från  
remittenter som inte har möjlighet att skicka dessa digitalt. 
 
Vårdadministratörerna på klinisk fysiologi har löpande kontakt med hjärtmottagningen och  
sjukhusets hjärtavdelningar, dels för att samordna tider däremellan, dels för att ge tider till patienter 
som vårdas på avdelningarna. 
 
Maria använder inte Cosmic i sitt dagliga arbete, hon använder istället Sectra/RIS som är ett  
system för bland annat medicinsk bildhantering. 
 
I det dagliga arbetet ingår, förutom att svara i telefon: 
 
- Kontrollera Mina vårdkontakter och svara patienter där. 
- Skanna dokument. 
- Länka bilder från avdelningens undersökningar till andra sjukhus. 
- Debitera uteblivna patienter. 
- Förbereda inför hjärt- och thoraxrond. 
- Beställa resor och logi för personal som ska på kurser. 
 
Ett stort tack till Maria och Ann-Charlotte på ”klinfys” Karlstad för den här informationen. 
  
Klinisk fysiologi hälsar till alla intresserade och vill förmedla att det finns andra arbetsuppgifter för 
vårdadministratörer förutom att skriva diktat. ”Vi upplever att arbetet här är givande!” 

En arbetsdag för vårdadministratörer 

Klinisk fysiologi är en medicinsk 
specialitet som utreder funktioner 

i olika organ, främst hjärtat,  
blodkärlen, lungorna och njurarna. 

Text: Nancy Persson     

Foto: www.pixabay.com 
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Varför är bara 1,8 procent av alla vårdadministratörer 

män? Vad påverkar mäns val av yrke? Vad kan göras 

för att locka fler män till yrket? Vi har intervjuat 

några av de män som arbetar som vård-

administratörer. 

  

Anledningarna till varför männen sökte sig till yrket 

var bland annat personlig fallenhet, jobbmöjligheter-

na och att det är ett yrke inom vården. Kristian, 31 år, 

säger: “Jag föredrar att hjälpa till i bakgrunden och 

genom detta yrke har jag fått den möjligheten.”  

 

Könstillhörighet var inget som påverkade deras be-

slut att utbilda sig till vårdadministratörer. När Kim, 

39 år, blev tillfrågad om könstillhörigheten  

påverkade yrkesvalet säger han: “Nej, men jag förstår 

nu att det kan vara positivt att vara man utifrån att 

man ‘sticker ut’ lite.”   

  

Vi frågade om de vill se fler män i yrket och hur  

yrket kan göras mer attraktivt för män. Samtliga  

svarar att de vill se fler män i yrket.  

  

“Just nu är vi ju en försvinnande del.” säger Magnus, 

53 år, “Anledningen kan ju vara att det är förknippat 

med just kvinnor. Namnbytet från medicinsk  

sekreterare till vårdadministratör kan ju göra det  

enklare att få in män, men det kommer kanske ta tid.”  

 

Alla är överens om att lönen behöver höjas för att 

göra yrket mer tilltalande för män. David, 43 år,  

tillägger: “Man kan höja statusen på yrket så att det 

är mindre att man känner sig underställd någon  

annan. Man är mer likställd de andra  

yrkeskategorierna i vården.”  

  

Ingen av de tillfrågade har upplevt diskriminering i 

yrket, men flera nämner förvånade reaktioner eller 

lättsamma skämt. Joakim, 27 år, säger: “Jag tror att 

jag som man oftare antas vara mer tekniskt kunnig än 

mina kollegor. Det kan också bero på att jag är  

betydligt yngre än de flesta av mina kollegor.”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Vi frågade om de hade något de ville säga 

till de som funderar på att studera till  

vårdadministratör.  

 

Magnus: “Gör det! Ni kommer inte ångra er.”  

 

Kim: “Om man gillar att arbeta relativt självständigt 

med datasystem, att skriva och vara en del av vård-

apparaten så tror jag man kommer att gilla yrket!”  

 

Kristian: “Vill man ha ett jobb att gå till med fast 

anställning med möjligheten att balansera sitt yrkes- 

och vardagsliv rekommenderar jag att utbilda sig till 

vårdadministratör.”  

 

David: “Det kan finnas en poäng i att försöka få det 

mer jämställt. Få det att bli mer utav en mix mellan 

könen och få in fler män, det finns ett eget värde i det 

också.” 

 

Magnus Thornberg, studerande Yrkeshögskolan Karlstad 

Jämställdhet i yrket 

Text: Sebastian Strid och Karin Brümmer 

 Foto: Privat 
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Intervju med Annika Brenckert Hagström, arbetsmiljöstrateg 

Berätta om din yrkesroll inom Region Värmland 

Jag jobbar tillsammans med ytterligare en kollega som  

arbetsmiljöstrateg inom Region Värmland. Mitt yrke innebär 

efterhjälpande, förebyggande och främjande arbete inom  

arbetsmiljö där friskvård är en komponent. En del i  

friskvårdsarbetet är möjligheten för arbetsplatser att bli en  

hälsofrämjande arbetsplats. En hälsofrämjande arbetsplats in-

nebär att medarbetarna tillsammans utforskar lite mer om hälsa 

och vilka friskfaktorer som just de har. En kollega får gå en 

kortare utbildning för att bli hälsoinspiratör och i sin tur inspi-

rera övriga kollegor i sitt arbetslag/team till hälsofrämjande  

aktiviteter under arbetsveckan. 

Vad är det viktigaste, enligt dig, gällande det hälsofrämjande arbetet inom  

Region Värmland? 

Det generella för alla som jobbar inom Region Värmland är en bra dialog mellan kollegor och chefer. Det 

innebär att chefen är närvarande och lätt att kontakta. Vad varje arbetsplats har behov av kan vara väldigt 

varierande. Det hälsofrämjande arbetet ska passa verksamheten och vara roligt, det ska aldrig kännas som 

en belastning eller svårt att genomföra. Det gäller att förstå varandras olikheter och se dessa som en  

tillgång och inte som ett hinder. Mår du bra fysiskt och psykiskt är det lättare att vara snäll och förstående. 

Det i sin tur genererar trevligare samvaro på arbetsplatsen och effektivare arbetsplatser, som både personal 

och patienter har nytta av. 

Vad anser du att vi som blivande vårdadministratörer bör tänka på ur ett hälsofrämjande 

perspektiv? 

Jag tycker att man ska ta sig tid under dagen att röra på sig. Det är viktigt att variera arbetsställning mellan 

stående och sittande. Du kan också, om du har möjlighet, ta en promenad på rasten för att stimulera  

muskler och blodcirkulation och få frisk luft. 

Det är oundvikligt att inte beröra pågående pandemi när man pratar om friskvård och dess påverkan. För 

att upprätthålla positiv anda gäller det för de anställda att vara påhittiga och hitta nya sätt att arbeta  

hälsofrämjande tillsammans. Jag kan berätta om ett exempel som jag fick kännedom om för en tid sedan. 

Det rörde en arbetsplats där personalen på enheten satt utspridda och inte träffades i samma utsträckning 

som tidigare. De saknade gemenskapen men kom på att de varje dag klockan tio skulle träffas via datorn 

och genomföra ett kortare träningsprogram tillsammans, allt för att stärka gemenskapen och det  

psykosociala välbefinnandet på arbetsplatsen. 

Slutligen, är det något du vill tillägga? 

Jag vill avslutningsvis skicka med ett stort tack till alla vårdadministratörer för det fantastiska arbete som 

ni gör ute i verksamheterna! 

 

Arbetsmiljö och friskvård inom Region Värmland 

Text:  Anneli Kilberg och Jennifer Andersson  

Foto: Privat 
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Text: och foto:  Karin Brümmer och Nancy Persson  

Hoppsan! 

Några blodceller har gått  

vilse i en kapillärlabyrint! 

Vilken väg leder hem till hjärtat? 

Facit till korsord på sida 15.  
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Som vårdadministratörer är språket ett av våra mest värdefulla arbetsredskap, inte minst 
skriftspråket. Många av yrkets sedvanliga arbetsuppgifter, som journalföring och annan 
medicinsk dokumentation, ställer höga krav på noggrannhet i språket. Språket i en jour-
nal ska vara tydligt och lätt att förstå för både patienten och vårdpersonalen.  
Patienter kan numera läsa sin egen journal via 1177 vårdguiden, vilket gör det ännu vikti-
gare att språket i journalen är så korrekt som möjligt. Hur skriver man då för att uppfylla 
språkkraven? Det kan Kristina Borgsten, informatör Region Värmland, svara på.  
 
Kristina har delat med sig av tre användbara råd till oss blivande  
vårdadministratörer: 
 
- Använd inga förkortningar. 
- Skriv enkelt och begripligt. 
- Undvik ”kommer att”. Ofta kan du till exempel skriva ”Inom en månad kallas du till                    
ett återbesök”, i stället för ”Du kommer att kallas till ett återbesök inom en  
månad”. 

 
 

Det händer dock att språkliga misstag som felstavningar, syftningsfel 
eller märkliga uttryck smyger sig in i patientjournalerna. Det är  

olyckligt att det blir fel, men ibland kan lustiga missar, så kallade  
journalgrodor, locka till skratt... 

 

Ensam stående man. 

Man född 1965. 

Gift med tre barn.  

Patienten ligger på britsen  

när undertecknad kommer  

in med bart underliv. 

Patienten har varit  

deprimerad sedan hon  

träffade undertecknad 1993. 

Hereditet: Mor haft besvär 

 med nacken samt broder. 
Patienten är fortfarande 

kropp i trötten. 

Språket är nyckeln till framgång 

Text: Jasmina Beslagic, Natalina Larsson och Terece Thunberg  

Foto: www.pixabay.com 
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- examen 2022 

Foto: Natalina Larsson 
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