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Ny utbildning i Karlstad

Landstinget i Värmland har under många år haft en önskan 
om att vårdadministratörsutbildningen skulle starta i 
Karlstad. Hösten 2015 började de första studerande på 
den tvååriga utbildningen i fräscha lokaler på Karlstad 
Teknikcenter. Här finns klassrum som är anpassade för 
att kunna sitta och skriva journaldiktat. På skolan finns 
också tillgång till journalsystemet Cambio Cosmic som 
Landstinget i Värmland använder. 

Utbildningen har utvecklats mycket genom åren. På 
1920-talet fanns ingen egentlig utbildning utan var och 
en fick själv skaffa sig de kunskaper som behövdes för att 
kunna utföra den tidens medicinska dokumentation. De 
första kurserna hölls på 1950-talet och var då 10 dagar 
långa och endast för yrkesverksamma. 

När man läser till vårdadministratör ingår 20 veckors 
lärande i arbete (LIA). På LIA:n får man se hur yrket går 
till i verkligheten. Praktiken förläggs till vårdcentraler och 
sjukhus och är i nuläget fördelad på fyra perioder. Under 
denna tid knyter man värdefulla kontakter inför framtiden 
och eventuella anställningar. Det är inte helt omöjligt att 
en praktik leder till arbete i slutändan.

Under utbildningen läser man ämnen som är direkt 
utformade för yrket, till exempel medicinsk terminologi, 
patientrelaterad dokumentation, medicinsk engelska,  
vårdjuridik och diagnoskodning.

Kurser 

• Anatomi, fysiologi &  
   sjukdomslära________________30 p
• Arbetspsykologi, etik &  
   bemötande___________________20 p
• Diagnosklassificering_______25 p
• Ekonomi & statistik_________15 p
• Examensarbete & 
   utbildningsmetodik_________25 p
• IT, IT-säkerhet & E-hälsa____30 p
• Kvalitetsutveckling & 
   internationalisering_________15 p
• LIA__________________________100 p
• Medicinsk engelska_________15 p
• Medicinsk terminologi  
   medicinska språket_________25 p
• Patientrelaterad administration 
   & dokumentation____________70 p
• Svenska med yrkesinriktning 
   & informationsutformning__30 p

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

Text: Ann-Sofi Jansson och 
Therese Nilsson 
Bild: Karlstad Teknikcenter



Nya på utbildningen

Jag har pratat med två av de studerande som nu går sitt 
första år på utbildningen till vårdadministratör. Cecilia 
Nykvist och Lina Norsell påbörjade sin utbildning i slutet 
på augusti 2016. Jag har frågat dem vad de tror, tycker 
och känner inför sin utbildning och sitt framtida yrkesliv.

Båda kommer från ett tidigare yrkesliv med en önskan 
om att få pröva på något nytt. Cecilia ville gärna göra 
något nytt som inte krävde en lång utbildning, två år på 
yrkeshögskolan kändes perfekt. Lina lockades av de goda 
framtidsutsikterna, den stora efterfrågan på vårdadminis-
tratörer gjorde det till ett tydligt val för henne.

Båda lockades till yrket av att det var något nytt för dem. 
De är båda intresserade av språk och text och ser fram 
emot att få arbeta med detta. De tycker också att det känns 
bra med de varierande arbetsuppgifter yrket erbjuder, 
både i var man kan jobba och med vilka arbetsuppgifter 
man kan få. Möjligheter till avancemang och specialisering 
är också klara fördelar.

De vet i nuläget inte var de skulle vilja jobba men rent 
spontant tycker de att arbete på sjukhus verkar intressant. 
De ser fram emot att få prova det mesta under LIA- 
perioderna (LIA=Lärande i arbete). I övrigt så trivs båda 
väldigt bra med utbildningen i nuläget, lärarna och klassen 
är bra och de tycker att Karlstad Teknikcenter känns som 
en bra skola. Framför allt gillar de att den är liten med 
nya och fräscha lokaler. 

Cecilia och Lina är förhoppningsfulla inför framtiden och 
känner att de har gjort ett bra val av utbildning.

Cecilia Nykvist och Lina Norsell 
har nyligen påbörjat sin utbild-
ning som vårdadministratörer 
och de är mycket positiva till sitt 
val.

Text: Joakim Brunzell 
Bild: Therese Nilsson



Yrkets historia

Idag är vårdadministratörerna en självklarhet inom vården. 
Det är ett uppskattat yrke och många kallar vård- 
administratören för spindeln i nätet. Från början och 
fram till idag har yrket genomgått många förändringar 
med olika benämningar: stenograf- och maskinskrivnings- 
biträde, skrivbiträde, läkarsekreterare, medicinsk  
sekreterare, kanslist och vårdadministratör. Nedan följer 
en historisk översikt med yrkets viktigaste händelser.
 
1919: En kvinnlig assistentbefattning inrättades vid 
Serafimerlasarettet i Stockholm för att avlasta läkarna 
med skrivgöromål.

1920: Läkarna börjar anställa egna skrivbiträden med 
privata medel.

1922: Den första landstingsanställda sjukhusstenografen 
anställs vid Umeå sjukhus. 

1951: Den 9 december bildades yrkesföreningen Läkar- 
sekreterarnas förening i Stockholm. (Namnet ändrades 
1983 till Läkarsekreterarförbundet, LSF.) Vid de större 
lasaretten i Lund, Stockholm, Uppsala och Malmö finns nu i 
snitt 5-10 läkarsekreterare anställda. 

1953: Enklare kurser planerades och startades upp på 
initiativ av Läkarsekreterarnas förening. Kurserna varade 
från tio dagar upp till åtta veckor.

1955: Första 1-åriga läkarsekreterarutbildningen anord-
nas på Bar-Lockinstitutet i Stockholm.

1961: Förbundsemblemet för Sveriges läkarsekreterar-
förbund instiftas. 

1962: Första 1-terminsutbildningarna börjar och kommer 
att fortsätta många år framöver.

2016: I dag finns det 11 819 läkarsekreterare inom hälso- 
och sjukvården, 85 av dem är män. *

Sekreteraryrket har gått från att 
ha en assisterande funktion till 
att vara en individuell yrkesgrupp 
för att sedan utvecklas till dagens 
vårdadministratörer. I dag är det 
ett yrke som främst attraherar 
kvinnor men vi har sett en ökning 
från 1999 då det fanns 5 manliga 
anställda läkarsekreterare till 
dagens 85.

*Uppgifter hämtade från  
  fackförbundet Vision.

Text: Jenny Asp, Vera Kuijpers och
Jenny Norrman
Bild: Stockholmskällan.se



Yrkesutveckling 
Många år i yrket

Jag träffar Ingalill Wiik som är vårdadministratör på akut-
mottagningen för att få veta mer om hennes syn på yrket. 

– Mitt första jobb i mitten av 1970-talet var på kvinno- 
kliniken här på Centralsjukhuset och där arbetade jag 
i nio år, berättar Ingalill. Vi var cirka tio sekreterare och 
alla satt i samma skrivrum. Vi var ändå moderna och 
hade elektriska skrivmaskiner med display. Det gick att 
sudda och skriva om innan man skrev ut journalen eller 
brevet på papper. Det var väldigt mycket oväsen och 
störningsmoment med så många sekreterare i samma 
rum. Läkarna kom personligen och lämnade sina band 
med diktat och undrade de något kom de också och 
frågade.

– Jag kommer inte ihåg vilket år vi gick över till att skriva 
med dator men det jag kommer ihåg var att vi verkligen 
trodde att våra jobb var i fara och skulle försvinna i och 
med digitaliseringen men så blev det ju inte, säger Ingalill. 
Programmet vi använde var Word och det fanns inga mal-
lar utan vi skrev på blanka sidor. Man var tvungen att mäta 
med linjal innan man började skriva för att inte skriva över 
befintlig text och det var väldigt krångligt. När Cosmic togs 
i drift var det många informationsmöten och det var nog 
fler än jag som hade svårt att se hur detta avancerade 
system skulle komma att underlätta vårt arbete.

När Ingalill gick utbildningen var den bara en termin 
och det var en mycket intensiv termin. De läste främst 
terminologi inom medicin och kirurgi och väldigt lite 
gynekologi så det var svårt för henne att komma ny till 
kvinnokliniken och arbeta där. Det krävdes gymnasie- 
utbildning, maskinskrivning och stenografi för att komma 
in på utbildningen. De hade bara en veckas praktik och 
då var hon i medicinarkivet på Centralsjukhuset. 

– Jag märker att det är högre kvalité på de som läst 
utbildningen till vårdadministratör nu och jag tror att det 
hänger ihop med antagningsproven, avslutar Ingalill.

Namn: Ingalill Wiik
Yrke: Vårdadministratör
År i yrket: 40 år
Första arbetsplats: Kvinno- 
kliniken, Centralsjukhuset Karlstad
Nuvarande arbetsplats: Akut-
mottagningen, Centralsjukhuset 
Karlstad
Arbetsplatser där emellan: 
Vårdcentralen Kristinehamn, 
medicinkliniken Kritinehamns 
sjukhus, ortopedkliniken Central-
sjukhuset
Det bästa med yrket: Skriva! 

Text och bild: Helena Norén



En vårdadministratörs roll 

Spindeln i nätet är ett begrepp som stämmer väl in på en 
vårdadministratör. Det är en yrkesroll där det ingår en 
mängd olika arbetsuppgifter. Arbetsuppgifterna kan 
variera beroende på vart man arbetar, men kontentan är 
att en vårdadministratör är en servicefunktion som finns 
till för att underlätta för både vårdpersonal och patienter. 

När man tänker på var en vårdadministratör arbetar så 
tänker man oftast på att denne arbetar på en vårdcentral 
eller ett sjukhus. Behov för vårdadministratör finns dock 
även inom privat hälso- och sjukvård, företagshälsovård, 
försäkringsbolag, försäkringskassan, läkemedels- 
industrin och medicinsk forskning.

Att skriva diktat är huvuduppgiften för de flesta vård- 
administratörer. Ett diktat är vad läkare eller annan vård-
personal pratar in en diktafon efter någon form av patient-
kontakt, som sedan ska skrivas in i berörda  
patientens journal. I diktaten kan det även finnas  
remisser som ska skrivas, brev till patienter, intyg av olika 
slag, tidsbokning och kallelser av patienter. 

Vi ställde frågan ”Vad är det roligaste med att arbeta som 
vårdadministratör?” till Maria Julin på Vårdcentralen Rud, 
och Katarina Lööf på Centralsjukhuset. Båda svarade att 
det roligaste med detta yrke är de varierande arbets- 
uppgifterna och att den ena dagen inte är den andra lik. 

Text: Siv Axelsson och 
Anna Wärnefors

För att ge en bild av hur en  
arbetsdag kan se ut för en vård- 
administratör gjordes en  
undersökning på Neurologen 
på Centralsjukhuset i Karlstad. 
Givetvis varierar arbetssysslorna 
beroende på var man arbetar, men 
det visar tydligt att en vård- 
administratör har en varierande 
vardag.

Journalskrivning.

Remisser, MVK, stöd åt 
verksamhetschef,  
förrådshantering, Livkatalog, 
provsvar på papper,  
patientresor.

Övrigt, exempelvis hjälpa en 
kollega eller lösa tekniska 
frågor 

APT, veckomöten,  
informationsmöten.

Diagnoskodning (ICD-10).

Posthantering,  
dokumenthantering, telefon.



Ett yrke många möjligheter

Som vårdadministratör finns många utvecklingsmöjlig-
heter. Vi har samlat några specialiteter som du nu ska få 
en inblick i.

Som superuser i Cosmic har man stor kunskap om 
journalsystemet. Ansvarsområdet innefattar att 
utbilda kollegor i systemet, lägga till nya användare 
och registrera behörighetsprofiler. Linda Bengtsson 
som arbetar på öppenpsykiatrin i Karlstad säger att 
fördelen som superuser är att kunna arbeta effektivt 
i systemet och dela med sig av kunskaper till kollegor 
och verksamheten. För att bli superuser behöver man 
gå en internutbildning.

En kodares huvuduppgift är att koda epikriser utifrån 
diagnoser som läkaren ställer. Kodarna rapporterar 
även biverkningar till Läkemedelsverket och hanterar 
regionvårdsfakturor. För att bli kodare behöver du en 
utbildning via Emendor Consulting samt varit vårdad-
ministratör i minst fem år.

På Centralsjukhuset i Karlstad finns ett flertal chefs-
sekreterare. Deras arbetsuppgifter skiljer sig stort 
från en vårdadministratörs. Efter att vi träffat Johanna 
Molinder på Ögonmottagningen har vi fått en inblick i 
hur ett arbete som chefssekreterare kan se ut.

”Jag är framför allt ett administrativt stöd till  
verksamhetschefen för ögonsjukvården, han är min 
uppdragsgivare”, berättar Johanna. 

Hon beskriver ett arbete med flera ansvarsområden 
där hon bland annat är mötessekreterare, ansvarar för 
att skriva minnesanteckningar och publicera dessa. 
Dessutom sammanställer hon dagordningar och 
material inför möten. Tillsammans med verksam-
hetschefen arbetar Johanna med patientärenden som 
inkommit. Helena Svantesson, vårdadministratör på 
Kirurgiska kliniken, arbetar med ett förbättrings- 
arbete inom Standardiserade vårdförlopp (SVF). Helena 
fungerar som ett administrativt stöd i verksamheten 
där hon med hjälp av statistik och dokumentation ska 
kunna förbättra förloppet. 

Cosmic: Ett datasystem som 
används av vårdgivare i Värmland 
för att föra in uppgifter i journaler 
etc.
Superuser:  En person som är 
utbildad i och har stor kunskap 
om datasystemet Cosmic.
Epikris: Sammanfattning från när 
en patient har varit inneliggande 
på vårdavdelning.
Kodare: Sätter diagnoskoder på 
epikriser.
SVF: Standardiserat vård- 
förlopp, varje SVF beskriver olika 
utredningar och första behand-
lingar som ska göras, samt vilka 
tidsgränser som gäller dels för 
hela förloppet, dels för de olika  
utredningsstegen. En viktig 
komponent är att patienten kom-
mer rätt från början och får en 
”SVF-status” genom hela utred-
ningen. Reserverade tider frigörs 
längs hela processen och patien-
ten har alltid en tid i handen vid 
hemgång till nästa händelse.

Text: Caroline Mattsson och
Angelika Stålbrand



Från vårdadministratör till chef
En intervju med Marielle Jalal

Vi har träffat två kvinnor som båda börjat sina karriärer 
som vårdadministratörer och detta är vad de har att säga 
om yrket, framtiden och sina arbeten som chefer.

Vad är det bästa med att vara verksamhetschef? Det 
händer så mycket! Vi är i en sådan utveckling och det 
finns så mycket att arbeta med och därför blir det aldrig 
tråkigt. Jag får gå på många möten som kan vara väldigt 
varierande, allt ifrån ett fackligt samverkansmöte till ett 
möte på akuten om traumalarm på nattetid, eller ett möte 
om det vårdadministrativa uppdraget. Sedan finns det 
möten där en av mina avdelningschefer kan behöva hjälp 
i en liten fråga som gäller den enskilda medarbetaren 
och ett annat kan vara ett rehabiliteringsmöte med någon 
anställd. Jag får göra så många olika saker där det mesta är 
jätteroligt.

Hur ser du på din framtida karriär?  
Befattningen över mig heter områdeschef. Det finns 
två i hela landstinget, och sedan är det hälso- och sjuk-
vårdschefen. Det är inget som jag tänkt på för det känns 
verkligen som att jag är på rätt plats. Här får jag bland 
annat arbeta med de vårdadministrativa frågorna som jag 
brinner för.

Tips för att bli chef?  
Visa framfötterna och uttryck på medarbetarsamtal för 
din närmaste chef att du vill någonting mer. Sätt ord på 
vad du vill och vilka mål som är viktiga för dig. 

Vad tror du om framtidens arbetsuppgifter för  
vårdadministratörer?  
Jag tror det finns mycket dokumentation som läkare och 
sjuksköterskor idag behöver hjälp med som vård- 
administratörer helt skulle kunna ta över. Sedan tror jag 
att vi kommer få i vårt uppdrag att ha ansvar för exempelvis 
konferensverksamhet, statistik och uppföljningar. Jag tror 
att behovet av vårdadministratörer kommer att öka. Yrket 
kommer få mer status, högre betydelse och mer spännande 
arbetsuppgifter.

Namn: Marielle Jalal
Befattning: Verksamhetschef 
vårdadministrativ enhet på  
Centralsjukhuset Karlstad. 
Utbildning: Vårdadministratör, 
högskolekurser, landstingets 
interna ledarskapsutbildningar, 
Stockholm School of Economics.
Första arbetsplats: Pool- 
sekreterare på Säffle sjukhus
Andra arbetsplatser: Vård- 
centralen Åmål, egenföretagare 
i 10 år, privat vårdcentral i Åmål 
samt Arvika sjukhus.

Text och bild: Eva Larsson  
och Caroline Lämgren



Från vårdadministratör till chef
En intervju med Inga-Britt Carlson

Berätta, vad gör du som avdelningschef?  
Mycket handlar om den dagliga planeringen, rutiner och 
arbetsmiljö. Det kan komma mejl på morgonen om att 
någon är sjuk och man kan behöva möblera om i grupper-
na. Det är många möten. Jag är med i två ledningsgrupper, 
ortopeden och vårdadministration. Jag har medarbetar-
samtal, lönesamtal och efter det lönesättande samtal. Det 
som är så kul med det här arbetet är bland annat att man 
aldrig riktigt vet hur dagen kommer att se ut och att få 
träffa alla medarbetare. 

Hur är det att vara chef? 
Jag säger så här, det är kul men det är också svårt. Jag 
tycker, även om det är mycket ibland och kanske inte all-
tid roliga saker att ta tag i, att det alltid är roligt att gå till 
jobbet. Jag trivs verkligen med mitt arbete!

Vad är det bästa med att vara chef?  
Det är att få träffa så mycket olika människor. Jag tycker 
det är så kul att försöka göra det bästa för dem.

Det sämsta då?  
Det är inte alltid man kan göra det bästa för de anställda 
för vi har en budget som vi måste förhålla oss till. Det har 
inte hänt mig, men det värsta och svåraste som jag tror att 
jag skulle behöva göra som chef är om jag skulle behöva 
säga upp en medarbetare. Det hoppas jag att jag inte behö-
ver uppleva.

Vilka är dina utvecklingsmöjligheter härifrån där du 
befinner dig idag?  
Det vore att söka till verksamhetschef som ligger steget 
över, men jag är nöjd där jag är. Man ska inte söka ett jobb 
för att man vill ha titeln eller högre lön utan man ska klara 
av det. Jag känner att jag vill stanna där jag är för här får 
jag även möjligheter att dokumentera och jag älskar att 
dokumentera. Har jag en halvtimme till övers någon gång 
så går jag in och dokumenterar.  Den biten vill jag inte bli 
av med. 

Namn: Inga-Britt Carlson
Befattning: Avdelningschef för 
vårdadministrationen inom  
ortopedi och onkologi på  
Centralsjukhuset Karlstad.
Utbildning: Vårdadministratör, 
samt interna chefsutbildningar 
inom landstinget.
År i yrket: 39 år
Första arbetsplats: Vårdadmi-
nistratör på kirurgmottagningen 
på Centralsjukhuset Karlstad.
Andra arbetsplatser: Inom 
klinisk fysiologi och ortopedi på 
Centralsjukhuset Karlstad.

Text och bild: Eva Larsson  
och Caroline Lämgren



Ljus framtid 
För vårdadministratörer

Behovet av vårdadministratörer/medicinska sekreterare 
är stort i hela landet och efterfrågan väntas bli större än 
tillgången den närmaste tiden. Detta beror bland annat på 
att landets befolkning har ökat och vi blir äldre vilket leder 
till ett växande vårdbehov. Även den höga medelåldern 
inom yrkesgruppen påverkar behovet. Ju fler administrativa 
arbetsuppgifter som tas från övrig sjukvårdspersonal och 
läggs på vårdadministratörerna/medicinska sekreterarna 
desto större blir behovet av denna yrkesgrupp. 

I Landstinget i Värmland finns för närvarande 507  
tillsvidare- och visstidsanställda vårdadministratörer. 
Medelåldern för yrkesgruppen är cirka 50 år. Ungefär 
100 vårdadministratörer är 60 år och äldre vilket gör att 
Landstinget i Värmland står inför stora pensionsavgångar. 
Drygt 50 vårdadministratörer är mellan 20-39 år, vilket 
innebär en högre grad av föräldraledighet och andra typer 
av tjänstledigheter.

På Arbetsförmedlingens hemsida kan man idag, 28 
september 2016, se att det finns 191 jobb att söka som 
vårdadministratör/medicinsk sekreterare i Sverige varav 
4 av de tjänsterna är i Värmland. 

Eftersom efterfrågan är stor är möjligheterna mycket goda 
att få en fast anställning efter avslutad utbildning, men om 
man vill prova olika arbetsplatser innan man bestämmer 
sig är även behovet av vikarier stort. Att vikariera på olika 
arbetsplatser gör att man får inblick i olika verksamheter 
utan att man behöver binda upp sig och det är ett bra sätt 
att skaffa sig kunskap om flera områden inom yrket.

Text: Petra Sandberg
Bild: Arbetsförmedlingen



Anställningsintervjun

Du har skickat in ditt CV och fått en intervju för jobbet du 
verkligen vill ha. Hur omvandlar du chansen till verklighet? 
Hur ska du göra för att få fram att just du är rätt person att 
anställa? 

Tänk på det här för att optimera dina chanser inför 
anställningsintervjun. Enligt rekryterare är det här det 
viktigaste du ska tänka på: 

1. Klä dig passande för jobbsituationen och var framför allt 
hel och ren. Du får bara en chans till det första intrycket.
2. Kom i god tid. Är intervjun dessutom på ett ställe som 
du inte har varit på förut, se till att ta till ytterligare några 
minuter för att förhindra en onödig försening. 
 
Du är på plats och sitter framför din förhoppningsvis 
blivande chef och det kan vara ytterligare ett par personer 
med under intervjun. Vad ska du tänka på för att det inte 
ska kännas som ett förhör utan som ett naturligt möte 
mellan blivande arbetskamrater? 

1. Var dig själv. Det är lättast att visa din bästa sida om du 
kan vara så avslappnad och naturlig som möjligt. Visa att 
du är genuint intresserad av arbetet du intervjuas för.
2. Var förberedd. Försök att ta reda på så mycket som 
möjligt om tjänsten och arbetsplatsen. Håll det på en 
lagom personlig nivå. Lycka till på intervjun och kom ihåg 
studentsången:

 ”Den ljusnande framtid är vår!”

Text: Tobias Edén

Var dig 
själv

Kom i tid

Passande
klädsel

Var
förberedd

Intervju



Ergonomi
Långsiktigt tänkande

Charlotte och Stella besöker arbetsplatser för att ge tips och 
råd till förbättring av arbetsmiljön. De utbildar i hur man 
ska arbeta på rätt sätt, vad som är skonsamt för kroppen 
och hur man minskar stillasittandet och ökar variationen i 
arbetet.

De flesta arbetsskador uppstår trots allt i rörelseappa-
raten. Mycket av det beror på för lite rörelse eftersom vi 
sitter stilla och arbetar. Vi är stressade och hinner inte med 
allt vi planerat och då tänker vi inte på att skapa variation 
i arbetet. Ett sätt är att använda ett pausprogram i datorn 
som släcker ner och bryter då man behöver en paus,  
tipsar Stella.

För en vårdadministratör kan en stor ergonomisk fälla 
vara att ha allt runt omkring sig. Stella föreslår att man till 
exempel kan ha kopiator och skrivare i ett annat rum och 
istället för att mejla kan man gå till sin kollega och prata. 
Rätt ergonomi är en förutsättning för ett långt och hållbart 
arbetsliv. Det är viktigt att man lyssnar på signaler från 
kroppen för det behöver inte alltid handla om smärta. Det 
kan till exempel domna, pirra eller bränna i olika kropps-
delar. Det är kroppens sätt att tala om att det är dags att 
bryta, upplyser Stella.  

Blir arbetet för statiskt uppstår mjölksyra i musklerna vilket 
kan leda till värk så småningom.
 – Det blir lätt en ond cirkel som man måste bryta så att det 
blir ett dynamiskt muskelarbete. Det är ditt eget ansvar att 
skaffa en grundläggande muskelmassa och en bra kondition. 
Har man en bra kondition orkar man mer, sover bättre, blir 
piggare och får en uthållighetseffekt i musklerna, och då 
klarar man det statiska arbetet bättre, avslutar Charlotte.

Stella Ziemelis och Charlotte 
Ljungwall arbetar som ergonomer 
och legitimerade fysioterapeuter 
på Landstingshälsan i Värmland.

Tips

• Variera arbetsställning och  
   arbetsrörelser.
• Sitt med rätt avstånd till  
   datorskärmen.
• Ha rätt inställning på bild- 
   skärmen. 
• Anpassa arbetsredskapen.
• Kontrollera synen för att ha rätt  
   skärpa på glasögonen.
• Använd en bra skrivbordsstol  
   med hög rygg som är justerbar. 
• Ha ett höj- och sänkbart bord 
   så att du kan arbeta både  
   stående och sittande.

Text och bild: Elinore Fröding 
Gustafsson



Tina tar täten 

Det var lite av en slump att Tina Andersson, som tidigare 
arbetat som vårdadministratör i tio år, blev ansvarig för 
hela utbildningen och inte bara för kursen hälso- och 
sjukdomsklassifikation. Tack vare hennes längtan efter 
nya utmaningar, och viljan att utvecklas, får hon nu  
möjligheten att vara med och forma morgondagens vård- 
administratörer.

Att göra de studerande attraktiva för arbetsgivaren för 
att de är duktiga och inte för att det råder brist på vård- 
administratörer är ett tydligt mål för Tina.  

Vilka egenskaper krävs då för att vara en bra vård- 
administratör? Den främsta egenskapen är, enligt Tina, 
viljan att hjälpa andra människor. Det är inte bara läkarna 
som behöver hjälp med diktatskrivning, remisser och 
provbeställningar. Närstående till vårdtagare och kollegor 
behöver också stöd och hjälp ibland. För patientsäker- 
hetens skull är det också bra om du som vårdadministratör 
är lite av ett kontrollfreak. Är du dessutom noggrann och 
kan uttrycka dig korrekt i skrift har du goda chanser att 
bli en bra vårdadministratör. 

Vad gäller yrkets framtid tror Tina att en del föränd-
ringar kommer ske. Det traditionella diktatskrivandet 
är fortfarande en stor del av yrket men det kan komma 
att bli mer digitaliserat. Tydligare inriktningar inom 
It, kvalitetsregister och statistik är en trolig utveckling 
för yrket såväl som att en del arbetsuppgifter som idag 
utförs av läkare och sjuksköterskor kommer att utföras 
av vårdadministratörer. 

Trots ett något oväntat stort ansvar som utbildningsledare 
är ändå belöningen att se glädjen hos de studerande när 
de utvecklas, menar Tina. Yrkesspecifika ämnen som 
anatomi och medicinsk terminologi är det få som  
behärskar innan utbildningen. 

”Vårdadministratör är ett fantastiskt roligt yrke som är 
utmanande på alla sätt och vis, där man känner att man 
gör skillnad”, avslutar Tina.

Tina Andersson är färsk  
utbildningsledare för 
Vårdadministratörutbildningen på 
Yrkeshögskolan i Karlstad.

Text och bild: Jessica Jansson



Kärt barn har många namn

Fackförbundet Vision har cirka 12 000 medlemmar som 
arbetar som medicinska sekreterare. År 2011 togs beslutet 
att vår yrkesgrupp ska kallas just medicinsk sekreterare. I 
Landstinget i Värmland kallas däremot vår yrkesgrupp för 
vårdadministratör.

Vad är då en vårdadministratör? Är det samma sak som 
läkarsekreterare eller medicinsk sekreterare? 

Verksamhetschef Marielle Jalal arbetar aktivt för att alla 
inom yrket i Sverige ska ha en enhetlig titel igen.  
Landstinget i Värmland fattade 2012 beslutet att ändra 
titeln från läkarsekreterare till vårdadministratör. Det som 
har hänt efter detta beslut är att flera olika benämningar 
används i de olika landstingen såsom medicinsk sekreterare, 
medicinsk administratör, läkarsekreterare och vårdadmi-
nistratör. Hon vill att vi ska kallas vårdadministratörer på 
grund av att den titeln mer stämmer överens med dagens 
arbetsuppgifter och även för att den är könsneutral. 

Marielle har skrivit till Sveriges Kommuner och Landsting 
om detta och påtalat vikten av att ha en enhetlig titel för 
samma yrke. Vår landstingsdirektör Gunilla Andersson 
har också lovat att lyfta frågan vidare i sitt nätverk med 
andra landstingsdirektörer.

En gemensam yrkesbenämning över hela landet är  
nödvändig för att visa andra att vi ändå har den spets-
kompetens som behövs för att göra ett bra jobb. Ett bra 
jobb som vårdadministratörer.

Enligt mig kommer jag vara så mycket mer än en läkares 
sekreterare och därför vill jag titulera mig vårdadminis-
tratör. Administratörer arbetar med kvalitetsregister, 
DRG-kodning, remisshantering och mycket annat så 
benämningen sekreterare är inte representativ för alla de 
uppgifter man har på arbetsplatserna.

Text och bild: Karin Olsson

Vårdadministratören Sophia Orre 
vill bli titulerad som just det, 
vårdadministratör, för hon tycker 
precis som Marielle att det bäst 
beskriver alla de arbetsuppgifter 
vi har. Samtidigt kallar hon sig 
ofta sekreterare när hon presen-
terar sig i telefon av olika skäl. Ett 
av skälen är just att en del inte 
alls vet vad vårdadministratör är 
och vad denne har för arbets-
uppgifter.



Journalgrodor

Mat får han från sonen som ligger infryst.

Sköts i hemmet av maken som är militär.

Hon beskriver huvudvärken som spännande.

Änka, bor med frisk make.

Söker för fästingbett i huvudet.  
Huvudet borttages med pincett. 

Patienten tål inte ost, mjölk eller smör 
ej heller modern och en bror.

Kräkningarna försvann på eftermiddagen,
likaså maken.

Halsen som patienten hade besvär med nu i 
höstas är nu borta.

Blöder ibland från vänster näsa.

Patienten vägde 78 kilo i hemmet 
innan han gick hit utan kläder.



I augusti 2015 samlades 20 förväntansfulla personer på Karlstads Teknikcenter för att påbörja sin resa 
i klass YHVA15. Med ett åldersspann på 24 år kom några direkt från skolan medan andra tidigare hade 
arbetat inom områden som service, administration, handel, vård och omsorg, pedagogisk verksamhet och 
hantverk. Efter två år är vi nu ivriga att få komma ut i arbete och att få låta våra nyvunna kunskaper göra 
nytta i vården. Vi ser också fram emot att tillsammans med dig skaffa oss de erfarenheter vi behöver för 
att bli fullfjädrade vårdadministratörer. Vi ses!
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Text: Beatrice Johansson. Bild: Jan Blomquist och Therese Nilsson. 


