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Abstrakt 
Den svenska hälso- och sjukvården har genomgått stora organisatoriska och institutionella 

förändringar sedan 1980-talet, det decenniet som denna studie i huvudsak tar avstamp i. Dessa 

förändringar har bland annat inneburit en utökad primär- och kommunalvård och satsning på 

specialisering av ett mindre antal storsjukhus. Vården har specialiserats och organisationsmodellen 

idag är marknadsinspirerad och syftar till att effektivisera hälso-och sjukvårdens produktion- 

vårdtjänsterna. Detta vill man uppnå genom en tydlig uppdelning där var instans och vårdrelaterad 

verksamhet har sitt givna ansvarsområde, och så även yrkeskategorierna. Denna specialisering har 

också gynnats av den framskridande utveckling inom teknik och digitalisering som också brutit stor 

mark inom medicin och sjukvård. Dessa förändringar har på olika vis påverkat alla yrkeskategorier 

som vården innefattar och denna studie fokuserar på de medicinska sekreterarna, och huruvida 

förändringen de genomgått är förenlig med teorier om professionaliseringsprocesser. Detta 

undersökt mot att med litterära källor kartlägga huvuddragen i hälso-och sjukvårdens förändring och 

vårdadministratörernas del i det mot ett antal professionaliseringsteorier. Även ett subjektivt 

perspektiv tillförs studien genom att semistrukturerade intervjuer förs med tre stycken 

yrkesverksamma medicinska sekreterare om hur de har upplevt denna förändring. Genom att ställa 

resultatet av den kvalitativt insamlade empirin mot teorierna kan man se att medicinska sekreterare 

har flera överensstämmande beröringspunkter med en professionaliseringsprocess- men inte 

fullständigt. Författaren för också en diskussion om aspekter som skulle kunna vara bidragande 

orsaker till att vårdadministratöryrket fortfarande har en låg status, där det faktum att yrket är starkt 

genuskodad anses vara en. 
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1.Inledning 

1.1 Stora förändringar på kort tid 

Svensk sjukvård har genomgått stora och radikala omorganisationer sedan 1950-talet. Tillsammans 

med de organisatoriska förändringarna har även tekniken spelat roll på hur arbetet inom 

organisationen ser ut och parallellt med detta har kompetenskraven och arbetsuppgifterna ändrats. 

Detta har i sin tur inneburit en ökad grad av professionalisering bland vårdens alla yrkeskategorier, så 

även den administrativa personalen som har gått från en 10-dagars utbildning till att idag finnas som 

universitetsförlagd med möjlighet till kandidatexamen. 

1.2 Problembakgrund  

När det sker en snabb professionalisering av olika yrken som ingår i samma organisation innebär det 

också att inte alla yrken utvecklas i samma takt. Det kan i sin tur innebära att yrken i underordnad 

position utvecklas i en långsammare takt, eller att de yrken som förändrats ”tar över” eller tillskrivs 

fler arbetsuppgifter som hade kunnat göras av andra yrken.  I sjukvården har professionaliseringen 

skett inom alla vårdyrken, men de administrativa yrkena har utvecklats långsammare. Om det beror 

på att dessa yrken inte arbetar direkt i vården eller om det beror på att behovet inte varit synligt är 

svårt att svara på men en konsekvens av förändringar som skett är att de vårdande yrkena istället för 

att vårda patienter börjat administrera allt mer- en åtgärd som rimligtvis skulle kunna utföras av 

administratörerna.  

1.3 Syfte och frågeställningar 

Otaliga artiklar och även myndighetsrapporteringar larmar om att personalen som jobbar i vården 

överöses med administrativa bördor. Forskare menar att de vårdreformer och omorganisationer som 

svensk hälso- och sjukvård genomgått de senaste decennierna har bidragit till denna tyngd, och att 

sjukvården idag är en marknadsanpassad apparat utvecklat för att kunna köpa och sälja tjänster, 

samt föra statistik över desamma. Samtidigt med detta har den tekniska och digitala framfarten 

pågått, den medicinteknologiska avanceringen har brutit ny mark, välfärdssjukdomar, 

levnadsstandard och livslängd ökar- vilket sätter större tryck och ett större krav på vården och 

professionerna som arbetar inom den. Läkarna har sedan länge en stark, auktoritär professionsstatus 

och sjuksköterska har genomgått en professionaliseringsprocess genom att bland annat öka kraven 

på utbildning och stärka sin kunskapsnivå. Undersköterskorna har inte genomgått denna process, 

deras utbildning är fortfarande förlagd till gymnasienivå, vuxenutbildningen på Komvux eller av 

lärlingsformat. I professionaliseringen av sjukvården har en av yrkeskategorierna fallit bort, 

vårdbiträdena som i stort skett inte finns kvar alls inom den offentliga vården. Vårdadministratören 

har däremot genomgått en anmärkningsvärd utveckling av utbildningsformat, förändrat och utökat 
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sina arbetsuppgifter för att möta de ökade krav som arbetsmarknaden har på deras 

professionsområde-administrationen. Man har även genomgått ett titelbyte för att tydliggöra 

förändringen yrket genomgått.  

Ändå tenderar vårdadministratör fortfarande vara ett lågstatusyrke med svag löneutveckling.  

Syftet med denna uppsats är att kartlägga och undersöka hur vårdadministratörernas utveckling 

förhåller sig ur professionaliseringsteorier och försöka finna möjliga orsaker till varför yrket 

fortfarande tenderar att vara ett lågstatusyrke1.  

De frågor jag kommer att arbeta utifrån är följande: 

- Hur har hälso- och sjukvårdens förändrats sedan 1980-talet?  

- Hur har det vårdadministrativa yrket förändrats sedan 1980-talet? 

- Har vårdadministratörerna genomgått en professionalisering? 

- Varför har vårdadministratörsyrket en låg status? 

För att ge läsaren en överblick och struktur kommer jag också arbeta i tre kronologiskt uppdelat 

teman i litteraturdelen av metoden genom att börja med vad jag kallar Vårdorganisationens historia, 

för att sedan komma in på 1980-tal och ta oss fram genom decennierna fram till idag. För att 

ytterligare förtydliga för läsaren kommer jag inom dessa tidsepoker först behandla det stora 

vårdperspektivet för att sedan komma in på det specifikt Vårdadministrativa perspektivet under 

respektive tidsperiod.  

1.4 Avgränsningar 

Min avgränsning avseende tidsram är grundat i att den organisationsstruktur som idag är gällande i 

den svenska hälso- och sjukvården kan sägas ta fart under 1980-talet med anlednings av diverse 

reformer och styrmodeller. För att få bättre förståelse för dessa vill jag ändå börja något tidigare i tid 

varför jag också valt att gå tillbaka så långt som till 1960-tal: om än med ett ytligare grepp.   

Populationsfokus med denna studie är som bekant vårdadministratören som yrkeskategori och 

orsakerna till detta är flera. En av dem är att jag uppfattar det som en grupp som man forskat väldigt 

lite på i förhållande till andra yrkeskategorier inom hälso- och sjukvård, såsom exempelvis läkarkåren 

och sjuksköterskorna, och det finns därför ett vetenskapligt motiverat behov av att studier som 

denna bedrivs. 

                                                           
1Landstingen i Värmland, Utvärdering av utvecklingsprojektet Kompetenslyftet för läkarsekreterare, 2011,  
Örebros universitet; 6 
http://www.esf.se/PageFiles/2201332/Extern_utv%C3%A4rdering_%20f%C3%B6r%20l%C3%A4karsekreterare
%20V%C3%A4rmland.pdf  

http://www.esf.se/PageFiles/2201332/Extern_utv%C3%A4rdering_%20f%C3%B6r%20l%C3%A4karsekreterare%20V%C3%A4rmland.pdf
http://www.esf.se/PageFiles/2201332/Extern_utv%C3%A4rdering_%20f%C3%B6r%20l%C3%A4karsekreterare%20V%C3%A4rmland.pdf
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1.5 Källor  

I ett inledande skede av denna studie läste jag in mig på diverse professionaliseringsforskare för att 

få en vidare kunskap om begreppet som sådant. Bland dessa forskare återfanns bland annat M.S 

Larsons ”The rise of professionalism”, M. Lipskys ”Street-level bureaucracy” och den nordiska utgåvan 

”Profesjonsstudier” utgiven av A Molander och L.I Terum. De teorier jag slutligen kom att välja för att 

driva studien blev således främst den professionaliseringsteori Åsa Anderssons använder i sin 

svenskutgivna avhandling ”Ett högt och ädelt kall” inom institutionen för historiska studier, Andrew 

Abbotts teser i ”The System of Professions” och så Eliot Freidsons i ”Professionalism: The third logic. 

Anledningen till att valet föll på dessa tre forskare var på grund av att jag ansåg deras teorier bäst 

kunna impliceras på det problemområde jag ville testa.  

För att få en tydligare bild av vårdens organisatoriska utveckling har en bred inläsning av en stor 

mängd olika källor bedrivits. Jag har sedan försökt kartlägga de delar jag ansett vara relevanta för att 

ge läsaren en bild av den svenska sjukvårdens utveckling sedan vårdadministratörens del i denna. 

Detta har jag gjort genom att använda mig av litterära, vetenskapliga källor såsom andra 

avhandlingar, information från diverse myndigheter, lagtexter samt böcker som behandlar ämnet. 

Jag har även letat efter vetenskapliga artiklar och undersökningar via internet, då den ständiga 

digitala uppdateringen gör att där finns många, bland annat ur en tidsaspekt, aktuella källor. Jag har 

även, främst med anledning av de vårdadministrativa avsnitten, fått vända mig till föreningssidor och 

fackförbund på grund av att utbudet av framförallt historian beträffande yrket har varit begränsad i 

mina förstahandsval av källor.  

Den kvalitativa delen av studien utgörs av tre yrkesarbetande vårdadministratörer som beskrivs 

närmare under kapitlet ”Metod”. 

1.6 Källdiskussion  

Som jag beskriver i ovanstående stycke har jag fått använda mig av information som ur vetenskapligt 

perspektiv kanske inte bör ses som en prioritetskälla, såsom föreningssidor och fack. Detta på grund 

av att dessa sidor givetvis i någon mening kan antas ha ett egenintresse i sitt budskap. När jag använt 

mig av dessa källor har jag därför hållit mig kritisk till vad som står och som kan tolkas på det vis och 

de uppgifter jag fört in i studien har jag sett till att förankra även på annat håll.  Det som främst har 

förbryllat mig är att jag har hittat olika uppgifter angående utbildningen för läkarsekreteraren 

historiskt sett.  Som jag redan nämnt fick jag vända mig till dessa källor på grund av att utbudet 

annars var begränsat, vilket säger en del om den forskning som tidigare har bedrivits på 

yrkeskategorin. På DIVA-portalen, som är en databas med skandinaviska universitets 
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forskarpublikationer, var utbudet litet och vårdadministratörerna nämndes oftast som bifaktor i 

andra sammanhang och forskarområden. Gällande de litterära referenserna så har det också funnits 

svårigheter i att finna relevant information rörande vårdadministratörerna som yrkesgrupp, men 

lättare att information om vårdadministration som fenomen. Även angående organisationsstrukturer 

och skeenden i den svenska hälso- och sjukvården har jag enligt trovärdighetsprincipen prövat även 

de litterära källorna då kontinuitet av historian ibland inte överensstämde.  

Beträffande intervjupersonerna och informationen som de delar med sig av till förmån för denna 

studie i form av minnen och erfarenheter ska betraktas som subjektiva upplevelser i sammanhanget, 

där syftet är i detta fall att undersöka diskrepansen i deras bild och med den tillföra stöd alternativt 

påvisa det motsatta. Med anledning av att dessa intervjuers hölls anonymt minskades risken med att 

intervjupersonerna inte ville dela med sig av något av rädsla för att detta ska kopplas till dem i 

negativ bemärkelse. I övrigt bedömer jag inte ämnet som särskilt känsligt ur en etisk synvinkel, vilket 

ytterligare gör att det inte finns någon specifik anledning att misstänka att man utelämnat något. 2 

I båda tillvägagångssätten för insamlandet av empirin till denna studie finns också en risk för 

feltolkningar eller övertolkning, då metoden är av kvalitativt slag och ett samlat resultat av en 

författare. Utan att gå in närmre än att just bara nämna det så kan personliga erfarenheter eller 

intressen inte med säkerhet garanterat att lämnas ute utlämnandet, insamlandet, tolkningar av data 

eller sammanställningar av detsamma.3  Värt att poängtera är dock att intervjumetoden också ses 

som primärkälla och därför anses komma nära en kärna. Övriga källor, litterära, är sekundärkällor 

och är redan tolkade en gång av någon eller några andra vilket också bör uppmärksammas.4 Allt som 

sades under intervjutillfällena är heller inte publicerade in denna studie utan det är 

sammanställningar av det som ansett ha betydelse i sammanhanget och citaten är valda för att de 

ansett särskild talande eller för att de hållit en, för den intervjuade gruppen, en generell ton.5 Den 

empiriska primärdelen är dock för liten i sin omfattning för att vara representativ i någon större 

bemärkelse, och generaliserbarheten ska därför beaktas med stor skepsis. Konklusionen är resultatet 

av en kvalitativ och subjektiv bild och bör betraktas därefter. 

1.7 Disposition 

Studien kommer, förut om kapitel 1 som behandlat inledningen, disponeras på följande vis: kapitel 2 

presenterar de teorier vilka uppsatsen kommer att röra sig inom ramen för. Kapitel 3 avser tidigare 

                                                           
2 Jimmie Kristensson. Handbok i uppsatsskrivande och forskningsmetodik för studenter inom hälso- och 
vårdvetenskap, 2014. Stockholm: Natur och Kultur, 53 
3 Kristensson, 2014, 134 
4 https://www.iis.se/lar-dig-mer/guider/kallkritik-pa-internet/vad-ar-kallkritik/ hämtad 2016-01-18 
5 Kristensson, 2014, ibid, 134 

https://www.iis.se/lar-dig-mer/guider/kallkritik-pa-internet/vad-ar-kallkritik/
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forskning i ämnet och kapitel 4 presenterar val av metod och diskussioner som rör den. Under kapitel 

5 kan man läsa de empiriska resultaten, de litterärt insamlade efterföljt av de subjektiva intervjuerna. 

Kapitel 6 behandlar slutsats- och analysdiskussion och i uppsatsen två sista kapitel, 7 och 8, hittar 

man källförteckning och de bilagor som hör studien till. 

2. Teori 
Som jag förklarar inledningsvis så kommer uppsatsen att behandla professionaliseringsprocesser och 

det vårdadministrativa yrkets i förhållande till dessa. Jag vill studera om yrket har följ forskningen 

teorier om professionaliseringsutveckling och jag vill också försöka bidra till att bringa en större 

klarhet i varför yrket tenderar att vara ett lågstatusyrke. För att mäta dessa värden kommer jag att 

utgå från 3 forskares teorier om professionaliserings och yrkesstatus. 

2.1 Professionaliseringsteorier 

 Åsa Andersson beskriver i sin avhandling ”Ett högt och ädelt kall” att kan man förklara det som att 

det generellt sett funnits två dominerande skolor inom professionsforskningen. Den första kan 

beskrivas som egenskapsorienterad eller essentialistisk och den arbetar mot att specificera de 

egenskaper som karaktäriserar och utmärker en yrkeskategori. Den andra inriktningen fokuserar på 

att beskriva de strategier som används av yrkesgrupper med professionaliseringsambitioner.  

I den förstnämnda, egenskapsorienterade, forskningen ägnar man sig i hög grad åt att skilja mellan 

yrken i professioner och icke-professioner- så kallade semiprofessioner. Vem som har varit den 

ledande av dessa forskningsperspektiv har varierat under perioder då professionaliseringsprocessen 

har diskuterats att många forskare.   

2.2 Monopol ställning 

Andersson vidhåller i sin avhandling att professionaliseringsprocessen kan karaktäriseras som ett 

antal återkommande handlingssätt eller strategier. Ett sådant är att uppnå ”social closure”, det vill 

säga att man uppnår en monopol ställning för en specifik sysselsättning på arbetsmarknaden och 

därmed stänger ute andra. De som blir utestängda från denna sociala inhägnad befinner sig då på en 

underordnad plats.6  Den professionella auktoriteten bygger på en sanktionerad expertis, och de 

professionella strategierna går på olika sätt ut på att uppnå status och goda inkomster genom att 

utvidga och säkra denna expertis. Genom examenskrav eller yrkeslegitimation garanteras att alla 

yrkesutövare genomgått en enhetlig, standardiserade och teoretiskt omfattande utbildningen. 

Förutom att just stärka den egna kunskapsbasen är en typisk professionaliseringsstrategi att genom 

                                                           
6 Åsa Andersson, Ett högt och ädelt kall: Kalltankens betydelse för sjuksköterskeyrkets formering 

1850–1933, Umeå: Umeå universitet, Institutionen för historiska studier. 
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den stärkningen samtidigt stänga ute konkurrerande grupper och monopolisera utbildningar.7 Ur 

detta perspektiv är det mycket viktigt med utbildning, och rätt typ av utbildning med hög andel 

teoretiskt inslag för att stärka kunskapsgraden inom ett specifikt yrke. 

2.3 Kunskapsmassa och intern struktur 

 Inom hälso- och sjukvården pågår en ständig kamp inom/mellan professionerna om vet som har 

rätt-eller skyldighet att utföra ett visst arbete.8 Vem som vinner denna och som då också får högst 

status strid beror enligt Abbotts professionaliseringsteori vanligast på vilken professions interna 

struktur, vilken som är bäst organiserad och som har den mest utvecklade kunskapsmassan.9 Inom 

vårdsystemet har läkarna en mycket stor kollektiv makt. ”Man måste ha den medicinska professionen 

med sig”10 är ett uttalande som ofta förekommer i diskussioner om förändringsprocesser inom 

vården.  Om man enbart ser till läkarna som profession så har deras ansvarsområde successivt 

utvidgats, vilket alltså enligt Abbot tyder på framgång i utvecklingen av kunskapsmassan liksom i 

organisationen. 

2.4 Subprofessioner 

Eliot Freidson är en annan forskare som har studerat professioner och processerna som en höjning av 

yrket föregås av. Detta gör han med avstamp i läkarkåren och presenterar så teorin om 

subprofessioner med vilken han menar att inom varje specialistområde har man också sin egen 

kunskapsmassa och sina egna intressen-utöver det gemensamma yrkesövergripande. Han menar 

med detta att likväl som man kan beskriva ett yrke, exempelvis läkaryrket, som en homogen 

profession leder en närmare granskning till en fastslagning att det snarare rör sig om flera 

professioner eller subprofessioner.  Dessa subprofessioner har i sin tur olika villkor och 

förutsättningar vilket Freidson problematiserar samverkan inom en organisation som strävar mot 

specialisering och professionalisering, då själva förutsättningen för detta är dominans och autonomi 

och att det är konkurrens och inte samarbete som är det naturliga förhållandet mellan 

professioner.11  

Dessa tre teorier om professioner och professionalisering kommer jag att använda mig av när jag 

studerar och diskuterar det medicinska sekreteraryrkets utveckling. 

                                                           
7 Lena Sommestad, Från mejerska till mejerist- En studie av mejeriyrkets maskuliniseringsprocess, 1992, Lund: 
Studentlitteratur. 24 
8 Paula Blomqvist, Vem styr vården- Organisatorisk och politisk styrning inom svensk sjukvård, 2007, Stockholm: 
Författarna och SNS förlag. 85 
9 Andrew Abbott, The system of professions- An essay on the Division of expert Labor, 1988,  Chicago: The 
university of Chicago press. 79 
10 Blomqvist, (Abbott) 2007, 85 
11 Blomqvist, (Freidson) 2007, ibid. 85-86 
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3. Tidigare forskning 

3.1 Teknik, diversifiering och industrin  

Den utveckling som hälso- och sjukvårdens genomgått går att likna med den industriella 

utvecklingens förlopp och skeenden, då man jobbar mot storskalighet och standardisering samt ser 

patienten som en kund som konsumerar (vård-)tjänster.12 Helen Strömberg skriver i sin avhandling 

att sjukvårdens utveckling har gått mot en löpande-band-process som går att jämföra med den 

industriella utvecklingen mot förädlingen av råvaror. Inom industri och jordbruk resulterade denna 

förändring i en markant ökning av produktivitet och vinst.13 För att hänvisa till ett exempel på hur 

industrins utveckling samspelat med teknikens, hänvisas här till Lena Sommestads avhandling med 

förankring i mejeribranschen. I den pekar hon bl. a på hur teknikens framfart har bidragit till att 

utveckla mejeriindustrin från en småindustri med många små mejerier runt om i landets orter, till en 

storindustri där driften koncentrerades till tätorter och städer. Hur de mejerier som fanns kvar ökade 

istället i såväl storlek, produktion som personal och hur detta inom verksamheten leder till en 

diversifiering inom professionerna.  

Mejerska var titeln på kvinnor med utbildning vid någon av Sveriges första mejeriskolor, till vilka 

endast kvinnor sökte i slutet av 1800-talet. Mejerskan hade en ledande ställning med ansvar för 

produktframställning på mejerierna.  Sedermera startades en av staten finansierad utbildning av män 

(mejerister) med syfte att utbilda driftsledare för större mejerier. 14 Med tiden och den med 

teknikens frammarsch ökade automatiseringen av mjölkindustrin vilket i förlängningen gjorde att 

som gjorde att den kvinnliga mejerskan försvann till förmån för den manliga mejeristen.15 Just detta 

exempel innefattar även en maskuliniseringsprocess, där en hel profession inte bara förändras utan 

helt byter genuskod, ett fenomen vars vanliga drivkrafter ofta är tekniska och ekonomiska 

förändringar.16 I nästa stycke följer ett förlopp som beskriver samma typ av diversifieringsfenomen 

inom sjukvården.  

                                                           
12  Erik Kjellstenius & Jesper Svedgard, New Public Management inom sjukvården - en kvantitativ studie av 

effektiviteten i svensk sjukvård, årtal framgår ej, Lunds universitet, Statsvetenskapliga institutionen. 2 
http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=3350702&fileOId=3350790  
13 Helén Strömberg Sjukvårdens industrialisering Mellan curing och caring – sjuksköterskearbetets omvandling, 
2004, Umeå: Print och media, Umeå universitet. 91 http://umu.diva 
portal.org/smash/get/diva2:142832/FULLTEXT01.pdf  
14 Sommestad, 1992,  ibid. 105-106 
15 Sommestad, 1992, ibid. 264 
16 Johanna Larsson, Mansdominerade och kvinnodominerade yrkes, - En studie utifrån icke traditionella 

yrkesval, 2008, Halmstad: Högskolan i Halmstad, Sektionen för Hälsa och Samhälle. 5 http://www.diva-
portal.org/smash/get/diva2:238881/FULLTEXT01.pdf  

http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=3350702&fileOId=3350790
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:238881/FULLTEXT01.pdf
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:238881/FULLTEXT01.pdf
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3.2 Sjuksköterskans professionaliseringsprocess 

Inom vården har man sett professionaliseringens framfart tydligt framför allt vad det gäller 

sjuksköterskans yrkesroll. Sophiahemmets sköterskor var i början av 1900-talet under inspiration av 

Florence Nightingale ledande i att lyfta fram ledarskapet hos sköterskan och gick i bräschen för en 

förlängd utbildning och ökad kunskapsbas. Till en början var inte detta inte på något vis en homogen 

utbildningsform för den som ville bli sjuksköterska, utan varierade stort från stora delar av praktisk 

inlärning på vårdavdelningar till erbjudande om snabbutbildningar på 3 månader. Detta gjorde det 

svårt för arbetsgivare att veta vilket kunskapsnivå de sjuksköterskor som de skulle anställa innehöll, 

och situationen var mycket spretig vilket påverkade yrkets status negativt. 1910 bildades Svensk 

sjuksköterskeförening som var både internationellt inspirerad och förankrad. Man arbetade där med 

att utbyta erfarenhet och kunskap med andra länder för att tillsammans uppnå höjda krav på en 

homogen, standardiserad och mer teoretiskt inriktad utbildning på minst 1,5 år- och därmed en 

förhöjd status för yrket. I Sverige var det i huvudsak storstädernas sjuksköterskor som var 

engagerade i föreningen. Dessa storstadskvinnor var även verksamma i Fredrika Bremerförbundet, 

vilket gjorde att det fanns en direkt koppling mellan den borgerliga kvinnorörelsen och SSF och kom 

att bli en sorts inflytelserik ”elit” i sammanhanget.  1919 fattade riksdagen beslut om 2-årig 

gymnasieförlagd utbildning, och det blir för läkarna (som är dem som anställer sjuksköterskorna) 

viktigt att ”deras” sjuksköterskor inte bara ska ha en varm hand, en personlighet passande för yrket, 

utan nu lägger man också en större vikt vid relevansen av kunskap. 17 Denna utveckling fortsatte med 

allt större krav på den teoretiska biten av utbildningen parallellt med att specialiseringsgraden ökade 

och på 1970-talet kom sjuksköterskornas första universitetsförlagda utbildning, som mer liknande 

läkarnas med en betydligt större del teori än den tidigare mer praktiskt utformade läroplanen där en 

del av utbildningen baserades på lärlingsmodell.18 1977 kom högskolereformen vilket för 

sjuksköterskorna innebar att utbildning 1982 blev genomgående akademisk.19 Idag är den en 

homogen, 3-årig, akademisk utbildning med möjlighet till vidare specialistutbildning inom olika 

medicinska områden.20 Med sjuksköterskans professionalisering har en yrkesgrupp, 

sjukvårdbiträdena, förskjutits bort (enligt social closure teorin) och förekommer idag i princip inte alls 

inom sjukhusvården. Även undersköterskornas existens som yrkesgrupp var hotad under en period, 

                                                           
17Lena Andersson-Skog & Helén Strömberg, Från en öm hand till kall elektronik? Om industrisamhällets 

vårdarbete under 1900-talet, 2012, Umeå: Umeå universitet, institutionen för ekonomisk historia. (Åsa 
Andersson) 13-20  
http://umu.diva-portal.org/smash/get/diva2:626963/FULLTEXT01.pdf  
18 Andersson, Strömberg, 2012, ibid. 196-200 
19 Empatis, Sjuksköterskans historia, Artikel 2012-02-03 hämtad 2016-01-02 
http://webnews.textalk.com/empatis/sjukskoterskans-historia-4  
20 Ania Willman genom Svensk sjuksköterskeförening, Professionens uttalande om sjuksköterskornas framtida 
specialistutbildning, artikel hämtad 2015-12-27 http://www.swenurse.se/vi-arbetar-
med/utbildning/professionens-uttalande-betraffande-sjukskoterskornas-framtida-specialistutbildning/  

http://umu.diva-portal.org/smash/get/diva2:626963/FULLTEXT01.pdf
http://webnews.textalk.com/empatis/sjukskoterskans-historia-4
http://www.swenurse.se/vi-arbetar-med/utbildning/professionens-uttalande-betraffande-sjukskoterskornas-framtida-specialistutbildning/
http://www.swenurse.se/vi-arbetar-med/utbildning/professionens-uttalande-betraffande-sjukskoterskornas-framtida-specialistutbildning/
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men har återhämtat sig något under senare tid då det inte finns tillräckligt många sjuksköterskor att 

tillgå. 21  

3.3 Könskodade yrken 

Inom hälso- och sjukvården är organisationen hierarkiskt uppbyggd, vilket är start kopplat till 

könsmaktsordningen. Enligt genusforskaren Yvonne Hirdman finns 2 logiker för att upprätthålla 

genussystemet.22 Den ena är dikotomin/särhållandet av man och kvinna och som bygger på att 

könen är varandras motsatser. Den andra är att det inom genussystemet finns en hierarki som helt 

enkelt rankar mannan högre. Genusforskare menar också att man, man som kvinna, socialiseras in i 

yrken med redan starka genuskoder (rådande i exempelvis sjukvården) och att kandidater till yrket 

lär sig, skapar och återskapar den könade professionen och de sociala koderna, varför det kan ses 

som hårt segmenterade strukturer. Därmed riskerar de män som väljer kvinnligt könskodade yrken 

att mista sin plats i hierarkin. Lönefrågan är också väsentlig i diskussionen då lönen ses som ett sätt 

att värdera arbetet kan kvinnors anses mindre värt -i meningen att kvinnor är sämre betala i nästan 

alla yrken och att alla kvinnodominerande yrkeskårer har lägre lön.23  

4. Metod 

Syftet med denna uppsats är att undersöka den professionaliseringen som skett generellt inom 

vården och specifikt beträffande de medicinska sekreterarna. För att studera detta kommer jag att 

tillämpa Åsa Anderssons professionaliseringsteori. För att ge ytterligare djup och stöd till området 

kommer jag också använda mig stråk ur Andrew Abbott och Eliot Freidsons professionsteorier, om 

vilka man kan läsa mer om under teorikapitlet. Metoden är av induktiv art24i det avseendet att jag 

avser att testa om medicinska sekreterare har genomgått en professionaliseringsprocess inom ramen 

för teorierna, samt om jag med hjälp av dem kan finna förklaringar till den låga status yrket tenderar 

att förknippas med. Genom att kartlägga en bild av hur hälso- och sjukvården förändrats och även 

hur utvecklingen sett ut för medicinska sekreterare har jag för avsikt att bättre kunna avgöra hur 

realiteten förhåller sig i förhållande till de presenterade teorierna och på så vis kunna uppfylla syftet 

med uppsatsen.  

                                                           
21 Monica Hedlund i Dagens Nyheter, Flera yrken på väg att försvinna, 2011, artikel hämtad 2015-12-27. 
http://www.dn.se/ekonomi/flera-yrken-pa-vag-att-forsvinna/  
22 Ellen Alsén, Genusperspektiv på sjuksköterskeutbildningen i Uppsala, 2013, Uppsala: Uppsala universitet,  
Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap. 
https://uu.divaportal.org/smash/get/diva2:622830/FULLTEXT01.pdf  
23 Alsén, 2013, ibid. 8-13. 
24 Jarl Backman, Rapporten och uppsatser, 2008, Studentlitteratur: Lund, 40 

http://www.dn.se/ekonomi/flera-yrken-pa-vag-att-forsvinna/
https://uu.divaportal.org/smash/get/diva2:622830/FULLTEXT01.pdf
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4.1 Fallstudie och val av metod. 

Denna studie är en subjektivt vinklad positivistisk och hermenutisk25 kvalitativ26 studie där litterära 

källor om tidigare forskning kombineras med semistrukturerade27intervjuer. Den litterära delen har 

jag efter konsultation med bland annat min handledare Helén Strömberg, och dels genom egen 

manuell efterforskning på databaser med vetenskapligt tillförlitliga källor och bland författare som 

gett ut böcker om ämnen som rör professionaliseringsprocesser samt hälso-och sjukvårdens olika 

perioder och områden som varit relevanta för studien.28 Jag har på detta vis sammanställd en av olika 

källor förankrad bild av hur utvecklingen sett ut av hälso- och sjukvården, samt hur 

professionaliseringsprocesser går till. För att ytterligare undersöka om så är fallet med 

vårdadministratören har jag genom intervjuer kompletterat den litterära forskningen med en 

subjektiv syn från den grupp studien berör. Samtliga intervjuobjekt är vårdadministratörer, anställda 

på ett länssjukhus i ett län med 274 69129 invånare, vilket gör sjukhusets omfattning på patienter och 

antal anställda representativt för medelstora landsting runt om i Sverige (se bilaga 1).  

Totalt finns det cirka 3750 anställda på sjukhuset, varav ca 480 är vårdadministratörer och 0 av dem 

är män30. Inom verksamheten anställs man i en vårdadministrativ enhet som i sin tur är uppdelad i 

fyra enheter/grupper, med fyra olika avdelningschefer. Dessa enheter omfattar olika medicinska 

inriktningar av mottagningar och avdelningar som man kan vara verksam/utplacerad på, men man är 

alltså inte anställd på de specifika klinikerna. (Se bilaga 2). Jag ville med att intervjua dessa 

vårdadministratörer få en subjektiv bild för att på så vis förhålla den med tidigare forskningen att 

som finns i ämnet och därmed få ett bättre underlag till att undersöka diskrepansen till teorierna.  

4.2 Urval och bortfall. 

På grund av de omständigheter som råder kring denna studie med begränsad tid och omfattning, har 

jag fått fokusera mot ett reducerat urval31 av populationen32 (vårdadministratörer) med fokus på 

offentlig sektor där den största delen av svensk sjukvård bedrivs. Tidsramen för empiridelen av 

denna studie kommer framförallt att omfatta perioden 1980-tal och fram till idag, 2010-tal, med en 

mer sammanfattande ansats i 1960- och 1970-tal. Ur respektive tidsperioder presenteras det som för 

                                                           
25 Kristensson, Handbok i uppsatsskrivande, 2014, 32-34 
26 Kristensson, 2014, ibid. 116 
27 Kristensson, 2014, ibid. 134 
28 Jarl Backman, 2008, 162 
29 Värmlands landstings hemsida http://www.regionfakta.com/Varmlands-lan/Befolkning-och-    
hushall/Befolkning/Folkmangd-31-december-alder/  
30 Landstinget i Värmland, Medarbetare 2014, 2014. Hämtad 2016-01-03 
http://www.liv.se/Global/Om%20landstinget%20i%20v%C3%A4rmland/Vision%2C%20m%C3%A5l%20och%20u
ppf%C3%B6ljning/Uppf%C3%B6ljning%20och%20analys/Medarbetare/Medarbetare%202014%202014-04-
27.pdf?epslanguage=sv&unique=2b38f2ea 10 
31  Kristensson, Handbok i uppsatsskrivande, 2014 ibid. 19-20 
32 Kristensson, 2014, ibid. 81-82.  

http://www.regionfakta.com/Varmlands-lan/Befolkning-och-%20%20%20%20hushall/Befolkning/Folkmangd-31-december-alder/
http://www.regionfakta.com/Varmlands-lan/Befolkning-och-%20%20%20%20hushall/Befolkning/Folkmangd-31-december-alder/
http://www.liv.se/Global/Om%20landstinget%20i%20v%C3%A4rmland/Vision%2C%20m%C3%A5l%20och%20uppf%C3%B6ljning/Uppf%C3%B6ljning%20och%20analys/Medarbetare/Medarbetare%202014%202014-04-27.pdf?epslanguage=sv&unique=2b38f2ea
http://www.liv.se/Global/Om%20landstinget%20i%20v%C3%A4rmland/Vision%2C%20m%C3%A5l%20och%20uppf%C3%B6ljning/Uppf%C3%B6ljning%20och%20analys/Medarbetare/Medarbetare%202014%202014-04-27.pdf?epslanguage=sv&unique=2b38f2ea
http://www.liv.se/Global/Om%20landstinget%20i%20v%C3%A4rmland/Vision%2C%20m%C3%A5l%20och%20uppf%C3%B6ljning/Uppf%C3%B6ljning%20och%20analys/Medarbetare/Medarbetare%202014%202014-04-27.pdf?epslanguage=sv&unique=2b38f2ea
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dem varit utmärkande och betydande enligt den litteratur och tidigare forskning jag tagit del av. 

Anledning till att största fokus ligger mellan 1980-tal fram till idag är att sjukvården genomgått stora 

organisatoriska och institutionella förändringar under denna period som kan anses särskilt intressant, 

syftande till den yrkesgrupp studien avser. Anledningen till att ansats görs även i perioden innan 

dessa decennier är för att ge ytterligare förståelse och djup till skeendena i studien fokus.  

Antalet intervjuade kan ses som relativt litet och man hade såklart med fördel kunnat höra fler 

vårdadministratörer för att stärka den subjektiva bilden. Med anledning av tillgång och närhet föll 

mitt val på att utföra studien på den population som befinner sig på den hälso- och 

sjukvårdsverksamhet som jag har fysisk närhet till33. Jag har på denna verksamhet också kännedom 

om vilka individer som har jobbat länge inom yrket och på så kan ha det perspektiv som intresserar 

studien. Intervjuobjekten är därför avsiktligt valda och urvalet därmed strategiskt.34Jag valde också 

personer som jag uppfattade ha goda berättaregenskaper, detta för att ge ett så omfattande stoff 

som möjligt till frågeställningens syfte.35 Även om man kan se en andel av den privatiserad vård 

ökar36 så är fortfarande offentlig sektor ledande gällande svensk hälso- och sjukvård, varför denna 

studie i huvudsak utgår från hur den organiserats över den berörda tiden. Den kvalitativa 

empiridelen är riktad enbart till anställda inom offentlig sektor varför den subjektiva bilden från 

privatanställda uteblir.  

Yrket som är i fokus i denna uppsats har ändrad titel och idag använda både läkarsekreterare, 

medicinsk sekreterare eller vårdadministratör. I denna text kommer det huvudsakligen refereras till 

yrket med benämningen ”vårdadministratör”. 

4. 3 Intervjustrategi 

Jag tog kontakt med de intervjupersoner som jag fann vara intressanta att få att medverka i min 

studie via ett standardiserad mailförfrågan, där jag presenterade mitt syfte37 och bad om att få göra 

intervjuerna vid ett senare tillfälle. Av tidigare erfarenheter vet jag att det är lättare att få 

medverkande om intervjuerna kan ske anonymt, varför jag redan i den första kontakten skrev att så 

skulle bli fallet om de valde att medverka.38 Samtliga tillfrågande tackade ja till att medverka och jag 

erbjöd att skaffa en plats för intervjun utanför deras direkta arbetsmiljö med syfte att värna 

anonymiteten. Intervjuobjekten valde dock att låta mig komma till dem på deras respektive kontor 

                                                           
33 Kristensson, 2014, ibid. 83-84.  
34 Kristensson, 2014, ibid. 130.  
35 Kristensson, 2014, ibid. 129 
36 Svenska dagbladet Näringsliv, 2014-02-14, artikel hämtad 2016-01-22. http://www.svd.se/privata-
sjukvardsforsakringar-okar-kraftigt-i-sverige  
37  Kristensson, Handbok i uppsatsskrivande, 2014. 52.  
38  Kristensson, 2014, ibid. 53.  

http://www.svd.se/privata-sjukvardsforsakringar-okar-kraftigt-i-sverige
http://www.svd.se/privata-sjukvardsforsakringar-okar-kraftigt-i-sverige
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efter avsatt tid och intervjuerna genomförs med endast intervjuobjekt och intervjuare närvarande 

och i slutet rum. 39  De intervjuade ville inte bli inspelade då de trodde att de skulle få svarare att 

avslappnat prata då, varför inte alla har kunnat föras ned ordagrant. Minnesanteckningar fördes dock 

under intervjuernas gång och utvalda citat skrev ned direkt.  

Inledningsvis skapade vi ett mer avslappnat och öppen miljö40  genom att prata allmänt om saker 

som inte hörde ämnet till varpå jag sedan återigen presenterade mitt syfte med intervjuerna och att 

det är deras upplevelser och erfarenheter som är intressant41. Intervjuerna inleddes sedan och pågick 

under ca 1 timme vardera och jag utgick från tidigare förberedda frågor vars svar ofta genererade i 

följdfrågor, det vill säga en semistrukturerad intervjuform.  

4. 4 Intervjupersoner  

Vårdadministratör 1: Verksam i 18 år, examen från 1-årig YH-utbildning för läkarsekreterare 1997. 

Vårdadministratör 2: Verksam i 33 år, examen från 1-termins utbildning 1981. 

vårdadministratör 3: Verksam i 26 år, examen från 1-årig YH-utbildning för sekreterare 1989. 

5. Empiriska studieresultat 

5.1 Kort om vårdorganisationen skeenden 1960-1970-tal. 

Inom svensk hälso-och sjukvården har det, framför allt sedan 1960-talet, brutits fram stora 

institutionella förändringar. Ett viktigt steg skedde 1962 då en ny lag trädde i kraft som gav vården en 

ny skepnad än vad den tidigare haft. Det var sjukvårdslagen, som med sitt inträde gav landets 

landsting ett större ansvar för medborgarnas hälsa och som omfattande såväl en ökning av 

sjukvårdsinsatser som ökning av det ekonomiska ansvaret. 42 I början av 1970-talet beslutade också 

Riksdagen om ett nationellt sjukförsäkringssystem, 7-kronorsreformen, som var en fast patientavgift 

för öppenvård och stället för att patienterna själva stått för prestationsbaserade ersättningen direkt 

till läkarna,43 blir läkarna nu anställda tjänstemän med reglerade arbetstider och fasta löner. Man 

inför i och med detta också joursystem som ersätter systemet man tidigare haft med att alla läkare 

kan behöva rycka ut när som helst under dygnet och antalet timmar blir nu mer strukturerade och 

styrda. Antalet tillgängliga timmar för vård av läkare visade sig under denna tid och med detta system 

reduceras med nästan 50 % då läkarnas inkomster inte längre är lika påtagligt baserade på antal 

prestationer. Det var också här som problemen med vårdköer först kom upp till diskussion.  

                                                           
39 Kristensson, 2014, ibid. 139 
40 Kristensson, 2014, ibid. 129 
41 Kristensson, 2014, ibid. 137 
42  Strömberg, Sjukvårdens industrialisering, 2004. 231 
43 Senare finansierades betalningen med vissdelsersättning av Försäkringskassan mot uppvisning av kvitto. 
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 Med 7-kronorsreformen fick Landstinget kontroll över hela vårdkedjan, och tanken utvecklades på 

hur primärvården skulle fungera som ett filter innan sjukhusvård- något som patienterna hade lite 

svårt att anpassa sig till och sökte fortfarande ofta sjukhusvård i första hand. Under 1960-talet 

förändrades också den fysiska uppbyggnaden av hälso- och sjukvården, sjukhusen byggde ut och 

specialiserades men minskade i antal. Sverige indelades i 7 regioner där respektive landsting hade 

ansvar för medborgarna inom, de med landstingen överensstämmande, länsgränserna.  De stora 

sjukhusen, regionsjukhuset, var benägna de större städerna i respektive region.44Med 7-

kronorsreformen fick Landstinget kontroll över hela vårdkedjan, och tanken utvecklades på hur 

primärvården skulle fungera som ett filter innan sjukhusvård- något som patienterna hade lite svårt 

att anpassa sig till och sökte fortfarande ofta sjukhusvård i första hand.  Ytterligare ett problem var 

till en början att primärvården inte var ett fullt utvecklat system, något som först under 70-talet 

upprättades med satsning på primärvården med bland annat fler professioner såsom barnmorskor 

och distriktssköterskor (fram till slutet på 1960-talet var läkarna i princip den enda resursen i 

öppenvården).  På 70-talet hade primärvården byggts ut och på grund av det gemensamma 

ersättningssystemet, som omfattade både offentlig och privat vård, var det endast en liten del av 

Sveriges vård som stod utanför det offentliga finansieringssystemet.  De förändringar som skedde 

under 1970-talet fortsatte att främja Landstingens makt och statistiken med privata läkare hade 

minskat drastiskt. 45 Dessa institutionella förändringar påverkade också det administrativa arbetet 

som bedrivs inom vårdens ramar och som nu blev uppdelat i fler delar för att dokumentera 

patienternas status inom såväl primärvården som sjukhusen. Det ställer därmed också nya krav och 

en mer sammanlänkad samordning som också är uppdaterade oberoende var patienten söker vård. 

Detta kom att blir startskotten för ett förändrat arbetssätt för den till vården knutna administrativa 

personalen och även för den personal som jobbar i vården.  

5.1.1 Ett yrke i förändring- läkarsekreteraren 

Den första läkarsekreteraren, eller skrivbiträdet som det då kallades, anställdes troligtvis 1917 på 

Serafimerlasarettet46 . Som denna rapport har för avsikt att beskriva så har mycket hänt med 

utvecklingen inom hälso-och sjukvården sedan dess, inom det medicinska, det tekniska och det 

organisatoriska.  Enligt de teorier som denna rapport tidigare presenterat så påverkar en sådan 

utveckling också de relaterade yrkeskategorierna till att utvecklas och förändras. Denna studie ska 

                                                           
44 Andersson-Skog, Strömberg Från en öm hand till kall elektronik, 2012, 81-82 
45 Blomqvist, 2007, ibid. 79-81 
46 Region Örebro län, Läkarsekreteraren - historia, nutid och framtid, 2011. Hämtad 2015-12-17. 
http://www.regionorebrolan.se/sv/uso/Patientinformation/Kliniker-och-enheter/Arbets--och-miljomedicinska-
kliniken/Nyhetsarkiv/Nyheter-USO1/2011/Lakarsekreteraren---historia-nutid-och-framtid/  

http://www.regionorebrolan.se/sv/uso/Patientinformation/Kliniker-och-enheter/Arbets--och-miljomedicinska-kliniken/Nyhetsarkiv/Nyheter-USO1/2011/Lakarsekreteraren---historia-nutid-och-framtid/
http://www.regionorebrolan.se/sv/uso/Patientinformation/Kliniker-och-enheter/Arbets--och-miljomedicinska-kliniken/Nyhetsarkiv/Nyheter-USO1/2011/Lakarsekreteraren---historia-nutid-och-framtid/
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försöka undersöka en av de yrkeskategorierna och deras väg mot professionsutveckling, nämligen 

läkarsekreterarens. 

Yrket fick, efter den första anställningen på Serafimerlasarettet, så smått sitt fäste under 20-talet då 

kravet på medicinsk dokumentation ökade och läkarnas behov att avlastas med denna uppstod. Dock 

fanns ända fram till 50-talet endast ett fåtal tjänster på varje svensk sjukhusinrättning.47 Yrket hade, 

då som nu, en stark genuskaraktär och 2013 var vårdadministratör tillsammans med 

kontorssekreterare det mest kvinnodominerade yrket med hela 97 %.48 

Till en början hade, de av läkarna privatanställda till att vara en specifik läkare behjälplig, 

läkarsekreterarna endast krav på att ha vanlig kontorsutbildning och fick lära sig det medicinska på 

plats med läkarens hjälp eller läras upp av andra sekreterare.49 De som anställdes allt eftersom blev 

upplärda av de som redan skaffat sig erfarenhet, något som i längden blev en betungande börda för 

de som skulle lära ut och en diskussion om specialutbildning påbörjades. Under 50-talet startade 

därför kortare 10-dagarskurser för redan yrkesverksamma sekreterare i Sveriges 

kommunaltjänstemannaförbund (SKTF och senare Visions) och Tjänstemännens 

Bildningsverksamhets (TBV) regi, och därpå en utbildning baserad på självstudier. Kravet på 

sekreterarna hade nu ökat i och utvecklingen av hälso- och sjukvård och 1955 tillsattes en kommitté 

för att se över utbildningsproblemet för läkarsekreterare. Kommittén bestod av ledamöter från 

Landstingsförbundet, Svenska Lasarettsläkarföreningen och Läkarsekreterares och 

Sjukvårdsadministratörers Förbund (LSF) och 1956 startade en 8-veckors grundkurs vid 

yrkeshögskolan i Lund. Denna genomfördes sporadiskt på ytterligare några yrkesskolor runt om i 

Sverige fram till 1964. Under dessa år, närmare bestämt 1962, tillkom 1-terminsutbildningen som 

sedan kom att gälla under många år framöver. Denna utbildning krävde förkunskaper i vissa ämnen, t 

ex kontorsutbildning, maskinskrivning och stenografi.50 

 På 60-talet var yrket mer etablerat och hade en tydligare identitet jämfört med tidigare, benämndes 

nu med yrkestiteln läkarsekreterare och privatanställningarna hade mer och mer övergått i att 

sekreteraren ingick i sjukhusets personalkategorier 51 men fortsatt behjälplig en specifik läkare. 

                                                           
47 Region Örebro län, Läkarsekreteraren, 2011, ibid. 
 
48 Nationella sekretariatet för genusforskning, Kockarnas mix bryter mönstret, 2013. Hämtad 2015-12-27 
http://genus.se/meromgenus/teman/arbete/kockarnas-mix 
49 Tjänstemän och akademikers arkiv (TAM), Läkarsekreterarnas historia, 2012. Hämtad 2015-12-15 
http://www.tam-arkiv.se/artikel-lakarsekreterarnas-historia 

50 Läkarsekreterares och Sjukvårdsadministratörers förbund (LSF), Läkarsekreteraryrket och LSF, 2013. Hämtad 

2015-12-15 http://www.lsf.se/lsf/extern/historik.htm  
51 LSF, 2013, ibid. 

http://genus.se/meromgenus/teman/arbete/kockarnas-mix
http://www.tam-arkiv.se/artikel-lakarsekreterarnas-historia
http://www.lsf.se/lsf/extern/historik.htm
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Arbetsuppgifterna handlade om att renskriva läkarens diktamen och hålla reda på dokumentationen 

och viss bokföring.  På mindre sjukhus kunde det även förekomma att sekreteraren hade viss 

patientkontakt52. 

Åren gick och förändringarna i sjukvårdsorganisationen, utveckling av medicinteknologi och därmed 

utvidgad medicinsk dokumentation gjorde att LSF, med önskemål från yrkesgruppen 

läkarsekreterare, 1968 initierade ytterligare en översyn av utbildningen genom att sända en skrivelse 

till dåvarande Skolöverstyrelsen. Återigen tillsattes en arbetsgrupp med representanter från bl. a. 

Landstingsförbundet, SKTF, LSF, Socialstyrelsen, Skolöverstyrelsen m.fl. och ett mångårigt arbete för 

att få till stånd en ny läkarsekreterarutbildning uppstartades.  

Läkarsekreterarnas önskan om professionalisering bromsades under denna tid av de politiska 

förändringar som skolsystemet befann sig i, och som hade som ambition att ge en bred basutbildning 

på gymnasial nivå. Detta rimmande dåligt med yrkesgruppens strävan mot specialisering och arbetet 

låg under några år nere under mitten av 1970-talet. När 1970-talet närmare sig sitt slut togs dock 

arbetet upp igen och resulterade i en försöksutbildning inom ramen för distributions- och 

kontorslinjen på gymnasienivå och en kompetenshöjande vidareutbildningskurs för redan 

yrkesverksamma sekreterare. Den kompetenshöjande kursen hade dock ett väldigt lågt elevantal 

vilket främst berodde på landstingens ovilja att bereda ekonomiska förutsättningar för denna 

kompetensutveckling avseende läkarsekreterarna som redan var anställda.  

5. 2 Sjukvården på 1980-talet  

Under 70-talet hade kritiska röster väcks angående Sveriges hälso- och sjukvård och nya 

förändringsprocesser behövde ta form.  Kritiken närdes ur problematiken i att efterfrågan på 

sjukvård ökade snabbare än vad man hann med att bemöta. Följden av detta ut blev förstås långa 

väntetider, operationsköer och ett allmänt missnöje hos patienterna.  Paradoxalt nog skedde detta i 

samband med befolkningen under 1900-talet fått en genomgående bättre hälsa, bättre levnadsvillkor 

och en bättre levnadsstandard. Förklaringen till denna paradox är vad hälsoekonomer brukar kalla 

för utbudsstyrd efterfrågan: Välfärdsutvecklingen frambringar högre förväntningar och krav på ett 

gott liv, ett hälsosamt och långt liv, vilket gör att man söker vård för enklare åkommor jämförelsevis. 

Den moderna naturvetenskapens budskap handlade om att vetenskaplig kunskap och 

expertkompetens skulle ha en avgörande påverkan på samhällets organisation och på hur människor 

lever sina liv, men genom att även andra yrkesgrupper nu tillskrevs en professionell kompetens och 

att arbetet på klinikerna runt om i landet organiserades som ett lagarbete och uppdragen som 

sjukhuschefer allt oftare gick till administratörer och ekonomer förändrades sjukvårdens karaktär och 

                                                           
52 TAM, 2012, ibid.  
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organisatoriska struktur. Sjukvård kunde inte längre ses som en tillämpning av medicinsk vetenskap 

förmedlad och administrerad av professionella läkare utan framstod mer och mer som en 

förhandling mellan intressegrupper där ekonomiska, medicinska, sociala och andra synpunkter 

tillskrevs samma värde. Detta kallas för professionalisering av medicinen, eller som Paula Blomqvist 

anser det mer lämpligt ”att läkaren, från att ha varit den självklara auktoriteten, reduceras till en 

eller flera aktörer”53.   Många yrkesprofessioner bildade tillsammans ett komplex system av 

samarbete och konkurrens, och även ramarna kring vårdapparaten hade en rad olika aktörer såsom 

sjukvårdspolitiker, lokala intressen, patient- och anhörigföreningar samt företrädare för 

läkemedelsindustrin och den medicintekniska industrin. Detta gjorde att beslut var svåra att fatta då 

tydligenheten var bristfällig. 54 

5.3 Hälso- och sjukvårdslagen 1983  

Tidigare hade läkarna haft stor inflytande över professionen och vad utbildningen skulle innehålla. 

Denna makt decentraliseras under 60-talet och makten flyttas till statliga myndigheter såsom 

socialstyrelsen, vilket gjorde att vårdoberoende tjänstemän tillsattes för att hantera det 

administrativa arbetet runt verksamheterna.  Dock väckte detta ett missnöje hos patienterna med 

klagomål över en stel och byråkratisk vårdapparat med stundtals dåligt bemötande, och för att 

minska detta lade man istället det administrativa ansvaret kring klinikerna på klinikchefer som då fick 

både det medicinska och det ekonomiska ansvaret. 55  

1983 kom hälso- och sjukvårdslagen56 (HSL) som innebar att vården återigen omdefinierades, nu mot 

att också åläggas ansvaret att förebygga sjukdomar- inte bara bota och behandla. 57 

1 § Med hälso- och sjukvård avses i denna lag åtgärder för att medicinskt förebygga, utreda och behandla 

sjukdomar och skador. Till hälso- och sjukvården hör även sjuktransporter samt att ta hand om avlidna. 

   I fråga om tandvård finns särskilda bestämmelser.58 

Tillsammans med Dagmarreformen59  innebar lagändringarna andra prioriteringar mellan 

vårdinsatsen och tydligare riktlinjer för vad för någon slags vård och tjänst som skulle åtgärdas var. 

                                                           
53 Blomqvist, Vem styr vården, 2007. 65 
54 Blomqvist, Vem styr vården, 2007. 65-67 
55 Niklas Källberg, Förändringsprocesser i sjukvården- En studie av aktörer på en röntgenavdelning och deras agerande, 

2013, Stockholm: Handelshögskolan i Stockholm, institutionen för handel och ekonomi. 44 http://www.diva-

portal.org/smash/get/diva2:622567/FULLTEXT02.pdf 

56 Notisum, Hälso- och sjukvårdslagen, hämtad 2015-12-17. http://www.notisum.se/rnp/Sls/lag/19820763.htm  
57 Strömberg, Sjukvårdens industrialisering, 2004. 231-233 
58 HSL 1 §, ibid.  
59 Dagmarreformen: Landstingsanställda läkare blev tvungna att ha arbetsgivarens tillstånd och ersättning för 
privat uppföljningsmottagning enligt Läkartidningen, Ekonomisk kultur utan personligt ansvariga läkare, 2011. 
Hämtad 2016-01-05 http://www.lakartidningen.se/Functions/OldArticleView.aspx?articleId=17388 

http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:622567/FULLTEXT02.pdf
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:622567/FULLTEXT02.pdf
http://www.notisum.se/rnp/Sls/lag/19820763.htm
http://www.lakartidningen.se/Functions/OldArticleView.aspx?articleId=17388
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Denna institutionella diversifiering förtydligades ytterligare under 90-talet med ädel- psykädel- och 

handikappreformerna i början av årtiondet och vården bedrevs i öppenvården (vårdcentralen), 

slutenvården (universitetssjukhus) eller i kommunerna.  Omsorgsbehov och eftervården av de 

långtidssjuk förflyttades, vilket i sin tur innebar att sjukhusen specialiserades än mer på akutvård.60  

(Se bilaga 3 för överskådlig figur över vårdens förändrade huvudmannaskap). 

5. 2.1 Mot nya utmaningar på 1980-talet 

Som tidigare nämnt professionaliserades många yrkeskategorier under 1980-talet och i sin 

avhandling har Helen Strömberg beskrivit sjuksköterskorna som en av de yrkeskategorier som 

förändras mot en specialisering. Hon beskriver också hur det i och med den utvecklingen sker ett 

glapp mellan den teoretiska utbildningen och yrkets praktik, och hur utbildningen tenderade att 

släpa efter yrkets utveckling.61  Att professionaliseringsprocesser sker med övriga yrkeskategorier 

speglar även av sig på läkarsekreterares roll som det nu ställs andra krav om yrkesuppgifter på.  Den 

examen den 2-åriga linjen som tillkommit i slutet av 70-talet var dock inte heller särskilt specialiserad 

mot vad som krävdes i läkarsekreteraryrket, utan omfattade yrkesmöjligheter inom hälso- och 

sjukvård såväl som inom socialtjänsten och försäkringskassor.  

Läkarsekreterarnas förbund var inte nöjda med detta och varnade för att elevernas kunskaper inte 

skulle komma att räcka för tjänstgöring som läkarsekreterare och den professionaliseringsprocess 

som vården omfattats av.  Trots dessa varningar från förbundets sida sjösattes utbildningen under 

tidigt 80-tal på några orter omkring i Sverige, men utvärderingen som sedan följde visade att 

förbundet haft rätt i sina farhågor. I en skrivelse till utbildningsdepartementen klargjorde 

Socialstyrelsen 1982 att utbildningen inte gav den kompetens som krävdes för att jobba som 

läkarsekreterare och Skolöverstyrelsen tog åter upp ärendet. Denna gång ledde diskussionerna fram 

till en 1-årig försöksutbildning med benämningen Vårddokumentation pågick läsåret 83-84 parallellt 

med den gamla 1-terminsläroplanen som efter försöksårets slut slopades helt till förmån för den 1-

åriga utbildningsform kallad Vårddokumentation.62 Debatt initierades också om att 

högskoleutbildning ansågs nödvändigt och LSF kontaktar Universitet- och högskoleämbetet (UHÄ) för 

att få detta till stånd, dock utan resultat.  Läkarsekreterarna beskrivs som att själva vara missnöjda 

med den dåliga möjligheten till avancering inom yrket och den långsamma och byråkratiskt 

betingade löneutvecklingen. Vissa sökte sig, innan man införde individuell lönesättning inom offentlig 

sektor, till den privata sektorn där lönesättningen var mer flexibel och många gånger något högre. 

Datoriseringen började också så smått göra intåg och SKTF påpekade tidigt sekreterarna som särskilt 

                                                           
60 Strömberg, 2004, ibid. 231-233 
61 Strömberg, Sjukvården industrialisering, 2004. 203 
62 LSF, Läkarsekreteraryrket och LSF, 2013, ibid.  
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berörd yrkesgrupp, vilket skulle komma att påverka såväl arbetsuppgifter som utbildning.63  Detta är 

något som vi idag kan se kom att stämma även om en till en början något avvaktande inställning från 

läkarsekreterarna som yrkesgrupp beskrivs. ”Den automatiska tjänstemannen” etablerade sig dock 

mer och mer, och med detta uppkom också ökade krav på utbildning för att besitta den kompetens 

det krävde att hantera denne automatiske tjänsteman och med varierande snabb utvecklingen runt 

om i landet började dock nu de utvecklingsmöjligheter som läkarsekreterarna eftersökt bli 

genomförbara. I mitten av decenniet kom vissa omdefinitioner att uppstå inom yrket när det nu hade 

blivit möjligt att utöka sin yrkesroll kärnkunskap och arbetsuppgifterna förändrades till följd av 

digitaliseringen som tagit fart.64 

5. 3 Vården på 1990-talet och fram till idag 

Missnöjet som under 70- och 80-talet hade lett till ledde till tidigare nämnda reformer kom att 

starkt påverka den svenska sjukvården. Dessa reformer kan härledas till de så kallade New Public 

Management-teorier som förespråkar marknadslösningar inom den offentliga sektorn. Målet 

med dessa marknadsmekanismer är att skapa en effektivare förvaltning, med konkurrens mellan 

vårdgivarna och valfrihet för patienterna65 som liknar det koncept som återfinns i näringslivet 

och industrin.66 Ytterligare en vinning som antas göras i och med implementeringen av detta 

koncept är att organisationen snabbt ska kunna anpassas sig ständigt föränderlig marknad med 

hjälp av självständiga, kunniga och engagerade medarbetare och en flexibel organisation.67 

5.3. 1 Strukturella förändringar och ökad administration 

På 1990-talet försämras Sveriges ekonomiska position och statens utgifter behöver begränsas. Inom 

vården försöker man effektivisera sina resurser och en strukturförändring inom hälso- och sjukvården 

tar form som kraftigt kommer att påverka organisationen framöver. Förändringarna består 

huvudsakligen av en decentralisering inom organisationen och man ökar satsningen på öppenvården 

och på hemsjukvården. Man utvecklar och förstärker den specialiserade vård med att förtydliga 

uppdelningen av vilken instans som behandlar vad- öppen form med primärvårdens vårdcentral, sluten 

form vid universitetssjukhusen och ute i kommunerna. Till följd av detta ökar vårdtyngden av de 

patienter som vårdas i den slutna vården och andelen vårdinsatser (beslut, undersökningar och 

                                                           
63 Infoom, Läkarsekreterarna & Sjukvårdsadministratörerna   
http://www.infoom.se/mysite/index.php?sida=42592  
64 Infoom, Läkarsekreterarna & Sjukvårdsadministratörerna, ibid. 
 
65 Kjellstenius & Svedgard, New Public Management inom sjukvården, ibid.   
66 Strömberg, Sjuvårdens industrialisering, 2004. 235 
67 Cecilia Dohns, Upplevelser av en ständig föränderlig yrkesroll -Exemplet med Medicinska sekreterare på 
Skånes universitetssjukhus, 2012, Lund: Lunds universitet, institutet för psykologi. 13 
http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=3409967&fileOId=3409986  

http://www.infoom.se/mysite/index.php?sida=42592
http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=3409967&fileOId=3409986
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behandlingar) ökar. Samtidigt med detta förkortas vårdtiden kraftigt eftersom all vård som inte är 

specialistvård är menad att direkt flyttas ut till öppenvård, kommunal- eller hemsjukvård. Antalet in- 

och utskrivningar ökar. Resultatet av detta skulle kunna förklaras som att en ökat mängd beslut per 

tidsenhet68, det vill säga man effektiviserar vården.  Subspecialiteterna gör att det är en stor mängd 

vårdpersonal som involveras i en och samma patient, och de ökade kraven på samordning mellan 

instanserna sjukhus-socialförvaltning-kommun-primärvård gör att den kvalitén och mängden av 

administration kring patienterna ökar.   

En decentralisering har också skett från stat till regional och lokal nivå, där verksamheterna har fått 

bli mer självständiga och där statens roll nu enbart ligger i en generell reglering, definiering av hälso-

och sjukvårdens uppgifter samt tillsyn. Denna tillsyn blir då ännu viktigare för politikerna som tillgång 

och är också en faktor i varför nya författningar tillkommer som ökar kraven på- och mängden av- 

dokumentation.69 

5.3.2 Ökat inflytande för patienten 

Valfrihetsreformerna under 90-talet ger patienterna en ökad makt att välja- och välja bort- 

vårdtjänster. Bland dessa reformer återfinns bl. a. Vårdgarantin, husläkarreformen, en förändring av 

hälso- och sjukvårdslagen och en rekommendation om valmöjligheter i våren som antogs av 

Landstingsförbundet 1989 och som senare kom att antas av samtliga landsting. Denna 

rekommendation innebar att patienter kunde välja fritt mellan vårdcentralen och sjukhus inom 

landstinget i hela landet, inom offentlig sektor men även inom den privata, och i vissa fall även välja 

vård inom ett annat landsting än det egna med krav om remiss från det egna landstinget. Valfriheten 

inkluderade dock inte regionsjukvården, den högspecialiserade vården.70  Denna typ av 

konkurrensgynnande system är en stark faktor bakom de ökade privatiseringarna inom sjukvården.71 

Ytterligare ett sätt att tillämpa tidigare nämnda NPM är införandet av aktivitetsbaserade 

ersättningssystem, ett så kallat DRG-system, vilket också möjliggör ett köp-och-sälj-marknad mellan 

verksamheter som tillämpar systemet.72 Som nämns tidigare i rapporten så tillkommer under 90-talet 

                                                           
68 Socialstyrelsen, Omfattningen av administration i vården, 2000. 10, 14, 61 
https://www.socialstyrelsen.se/publikationer2000/2000-77-1/Documents/2000_77_1.pdf  
69 Socialstyrelsen, Omfattningen av administration i vården, 2000, ibid.  14, 61 
70 Blomqvist, Vem styr vården, 2007, ibid. 134- 138 
71 Paula Blomqvist, Privatisering av sjukvård: politisk lösning eller komplikation?, 2005, Socialvetenskaplig 

tidskrift nr 2 – 3, hämtad 2016-12-27. 174. 

http://svt.forsa.nu/Documents/Forsa/Documents/Socialvetenskaplig%20tidskrift/Artiklar/2005/Privatisering%2
0av%20sjukv%C3%A5rd%20politisk%20l%C3%B6sning%20eller%20komplikation%20av%20Paula%20Blomqvist.
pdf  
72 Silvia Ly och Mathias Vestby,  New public management i sjukvården. Vilka effekter medför DRG–system?, 

2014, Mälardalen: Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik. 2 http://www.diva-
portal.se/smash/get/diva2:726988/FULLTEXT01.pdf 

https://www.socialstyrelsen.se/publikationer2000/2000-77-1/Documents/2000_77_1.pdf
http://svt.forsa.nu/Documents/Forsa/Documents/Socialvetenskaplig%20tidskrift/Artiklar/2005/Privatisering%20av%20sjukv%C3%A5rd%20politisk%20l%C3%B6sning%20eller%20komplikation%20av%20Paula%20Blomqvist.pdf
http://svt.forsa.nu/Documents/Forsa/Documents/Socialvetenskaplig%20tidskrift/Artiklar/2005/Privatisering%20av%20sjukv%C3%A5rd%20politisk%20l%C3%B6sning%20eller%20komplikation%20av%20Paula%20Blomqvist.pdf
http://svt.forsa.nu/Documents/Forsa/Documents/Socialvetenskaplig%20tidskrift/Artiklar/2005/Privatisering%20av%20sjukv%C3%A5rd%20politisk%20l%C3%B6sning%20eller%20komplikation%20av%20Paula%20Blomqvist.pdf
http://www.diva-portal.se/smash/get/diva2:726988/FULLTEXT01.pdf
http://www.diva-portal.se/smash/get/diva2:726988/FULLTEXT01.pdf
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ädel-psyk- och handkappsreformerna som bidrar till de institutionella förändringarna och till att den 

långvariga eftervården flyttas ut på kommunal nivå. 73  

Till patientens ökade inflytande tillkommer också vårdpersonalens informationsskyldighet, om innebär att 

personalen är skyldig att informera om det, numera bredare, vårdutbud som finns. 

Informationsskyldigheten innefattar även att vårdpersonalen ska informera patienten i preventivt syfte, i 

samstämmighet med den utvecklade hälso- och sjukvårdslagen. Detta sammantaget resulterar i en ökad 

dialog mellan sjukvårdspersonal och patient, samt med patientens anhöriga, en åtgärd som också 

tillkommer i den ökade dokumentationsskyldigheten som åligger vårdpersonal.74 

Dessa föränderliga organisationsmodeller påverkar även arbetsprocessen inuti modellen och i 

arbetsdelningen.  Man kan organisera arbetsdelningen horisontellt genom benämningarna curing 

(läkare), nursing (sjuksköterskor) och caring (undersköterskor). Efter teknikens framfart kan man se 

en arbetsdelning i tre vertikala områden, eller arbetstyper, tagit form- teknikintensiv, blandad och 

arbetsintensiv. Man kan förklara det som att typerna definieras av i hur stor utsträckning teknik 

används för att utföra arbetet. Teknikintensiv vård är exempelvis kirurgisk vård eller intensivvård och 

domineras av curing-professionen, det vill säga läkare, och har som namnet antyder stora inslag av 

medicinteknik. Blandad vård är exempelvis medicinska eller ortopediska vårdavdelningar och 

området domineras av nursingprofessionen, det vill säga sjuksköterskor, och har till viss del inslag av 

medicinteknik. Det arbetsintensiva området har en väldigt liten del av tekniskt inslag såsom 

geriatriska eller rehabiliterande vårdavdelningar och domineras av caringprofessioner, det vill säga 

undersköterskor och vårdbiträden.  

Allteftersom den medicintekniska utvecklingen nu fortgår sker även förändringar i den vertikala 

uppdelningen av vård, en så kallad förskjutning av arbetsdelningen, och yrkeskategorier tenderar att 

puttas ur sammanhanget. Under 90-talet har det skett en ökning av läkare och sjuksköterskor, 

medan antalet undersköterskor har minskat och yrkeskategorin vårdbiträde i stort skett inte finns 

kvar alls. Den dominerande professionen på en somatisk vårdavdelning är numera sjuksköterskan.75 

 

Tydligt är att det ur ett ekonomi-historiskt perspektiv går att dra paralleller mellan den utveckling 

som vården genomgått sedan 60-talet och med det förlopp som Sommestad beskriver inom 

industrin, med storskalighet, massproduktion och köp- och säljsystem. Centralt i de båda processerna 

har också varit teknikutvecklingen, och på den påverkat vårdkedjans struktur och arbetsuppgifterna 

inom den.76 

                                                           
73 Strömberg, Sjukvårdens industrialisering, 2004, ibid. 231-233 
74 Socialstyrelsen, Omfattningen av administration i vården, 2000, ibid. 16 
75 Socialstyrelsen, Omfattningen av administration i vården, 2000, ibid. 16 
76 Strömberg, Sjukvården industrialisering, 2004, ibid.  233-237 
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5.3.3 Den ekonomiserade vården och NPM 

En faktor som påverkar förväntningarna på sjukvården är vad man brukar kalla utbudsstyrd 

efterfrågan.  Detta fenomen inbegriper att de flesta av sjukvårdens tjänster inte kan efterfrågas av 

patienterna, eftersom dessa inte besitter vetskapen om att de existerar. Patienten har istället ett 

hälsoproblem som den söker sig till vården med önskan om att få åtgärdat, men det är läkaren eller 

annan vårdgivarpersonal som föreslår åtgärden/behandlingen. I praktiken är det därför oftast 

vårdens egna företrädare som står för efterfrågan på nya tjänster och nya metoder. Samtidigt ökar 

idag patienternas medicinska kunskap och de metoder som finns att tillgå. Orsakerna till detta är 

flera. En befolkningsövergripande höjd utbildningsnivå skapar bättre förutsättningar att ta del av 

informationen, och den hälsorelaterade informationen flödar kraftigt ur massmediala kanaler och 

internet. 77 Under 2000-talet har massmedia fått en stor makt i att styra människans föreställningar 

om hälsa och om hur den bäst bevaras och behandlas. Detta har man sett öka förväntningarna, och 

efterfrågan, på sjukvården likväl som det förstärker missnöjet i när de förväntningarna inte upplevs.78 

Inom forskningen kan man också benämna dessa förväntningar som ”välfärdssjukdomar” vilket är ett 

begrepp som nu är väl etablerat. Man söker vård i ett tidigare skede och den nya medicintekniken ger 

också ett annat, bredare, behandlingsmönster.79 Hälso- och sjukvården är ett oerhört kunskapsintensiv 

område och forskningen pågår ständigt kring att driva utvecklingen framåt med medicinsk teknologi. 

Sveriges kommuner och landstings uppskattar att den fortsatta teknologiutvecklingen under perioder 

2005 till 2030 kommer att öka sjukvårdens resursbehov med 27 %.80 

5.3.4 2000-talet och nutidens problemområden 

I Socialstyrelsens lägesrapporter kan vi få en inblick i hur den svenska hälso- och sjukvården mår i 

nutid och vilka problemområden man arbetar mot i organisationen. I 2012 års upplaga kan man läsa 

att det finns problem i den fragmentiserade vården som valfriheten har bidragit till och man jobbar, 

bland annat genom ett tillägg i HSL om fast vårdkontakt, mot att stödja en mer sammanhållen 

vårdkedja. Ytterligare tillägg i HSL har gjorts som yrkar på ökad information ut till patienten samt 

ökad möjlighet till förnyad medicinsk bedömning om man är missnöjd. Överlag är vården, och jobbar 

för att bli än mer, patientfokuserad81och 1 januari 2015 tillkom en ny patientlag för att stärka 

patientens ställning med att främja delaktighet, självbestämmande och att stärka möjligheten att 

söka vård över landstingsgränserna82. Den utökade informationen handlar också fram för allt om 

                                                           
77 Blomqvist, Vem styr vården, 2007, ibid. 195 
78 Blomqvist, 2007, ibid. 196 
79 Strömberg, Sjukvårdens industrialisering, 2004, ibid. 231-233 
80 Blomqvist, 2007, ibid. 196 
81 Socialstyrelsen lägesrapport, Tillståndet och utvecklingen inom hälso- och sjukvård och socialtjänst, 

Lägesrapport 2012. Hämtad 2016-01-05. 37-38 

https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/18585/2012-2-2.pdf  
82Socialstyrelsenas lägesrapport, TILLSTÅNDET OCH UTVECKLINGEN INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRD OCH SOCIALTJÄNST 

https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/18585/2012-2-2.pdf
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informationskällor som är tillgängliga internet,83 och man kan också träffa sin läkare på nätet. (Se 

bilaga 4). I 2015 års upplaga av lägesrapport trycker man ytterligare på ökat fokus av e-tjänster och 

kan också påvisa en stor ökning av användandet av det, framför allt på ungdomsmottagningar. Detta 

kan givetvis ge en hänvisning om att den yngre generationen är positivt inställda och mer anpassade 

till den ökade digitaliseringen.84  

Exempel på e-tjänster. 

”Ett exempel på patientcentrerad e-hälsa är att tillgängliggöra patientjournalinformation 

till invånare, patienter och närstående via internet. Vid 

eHälsomyndigheten pågår till exempel utvecklingsarbetet Hälsa för mig–ett 

personligt hälsokonto, som syftar till att ge medborgarna elektronisk tillgång 

till sin hälso- och vårdinformation. Andra tjänster som har utvecklats för att 

stärka individens position i vården är 1177 Vårdguiden (som kan nås per 

telefon och på webben), Mina intyg (en webbtjänst som riktar sig till invånare 

där de kan hantera sina läkarintyg) och Mina vårdkontakter, som 

möjliggör säker kommunikation mellan patient och vårdpersonal.”85 

I lägesrapporterna poängteras också relevansen i begreppet ”effektiv vård” som omnämns i tidigare 

stycke vilket enligt Socialstyrelsen innebär att man på bästa sätt tar till vara på personalkompetens, 

medicinsk utrustning och läkemedel. Man berör även att kompetensen behöver stärkas ytterligare då 

den medicinteknologiska utvecklingen kommer att pressas framåt och att ”kunskapsbaserad vård och 

omsorg förutsätter dessutom personal med relevant utbildning.”86 Vidare betonas också vikten av 

efterfölja den i denna studie tidigare presenterade prioriteringsmodell som är utformad med syfte 

att rätt åtgärd görs av rätt resurs och man vidhåller att ”på så vis blir det lättare att jämföra olika 

verksamhetsområden och därmed också lättare att prioritera mellan dem”.87 

Vårdplatserna fortsätter också på inslagen bana med att minska, vårdtyngden att öka och vid 

undersökningar finner man överbeläggningar på majoriteten av de stora sjukhusen, med 

utlokalisering av patienter som följd.88  

Figur A. DRG-poäng är ett mått för att uppskatta vårdtyngden (patienternas sjuklighet) och medicinsk praxis. 

                                                           
SOCIALSTYRELSEN, 2015. Hämtad 2016-01-05. 28 http://www.socialstyrelsen.se/SiteCollectionDocuments/halso-och-
sjukvard-15.pdf 28 
83  Socialstyrelsen, Lägesrapport 2012, ibid.  37-38 
84 Socialstyrelsen, Lägesrapport 2012, ibid.  21 
85 Socialstyrelsen, Lägesrapport 2015, ibid.  48 

86 Socialstyrelsen, Lägesrapport 2012, ibid. 102 
87 Socialstyrelsen, Lägesrapport 2012, ibid.  58 
88 Socialstyrelsen, Lägesrapport 2012, ibid. 52 

http://www.socialstyrelsen.se/SiteCollectionDocuments/halso-och-sjukvard-15.pdf
http://www.socialstyrelsen.se/SiteCollectionDocuments/halso-och-sjukvard-15.pdf
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89  

För övrigt ser man en ökning av anmälningar till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och 

patientnämnden samt stora socioekonomiska skillnader och den svårmätbara ojämlikheten av, 

särskilt den specialistinriktade, vården runt om i landet och man vill med stora administrativa 

insatser identifiera och åtgärda dessa problemområden.90  

5.3.5 Läkarsekreteraren, numera vårdadministratören, 90-tal fram till idag 

Från att läkaren själv skrev ned det hen ansåg relevant har det relativt unga yrket läkarsekreterare91 

nu växt sig till en population kring 16 00092 runt om i landet, fortsatt med mycket stark 

genuskaraktär. 93  

Man ser tydligt hur yrkesrollen förändrats, och fortsätter förändras, mot en ökad självständighet och 

med ett större ansvar över fler och utökade administrativa uppgifter. Bidragande orsaker till detta är 

givetvis den ovan nämnda organisationsförändringar, framfarten inom IT-sektorn med snabb 

teknologisk utveckling och digitalisering av patientkommunikationen och datajournalen.94  

På Läkarsekreterarnas förbunds hemsida står avseende vårdadministratörens arbetsuppgifter idag: 

”Läkarsekreterarens/medicinska sekreterarens arbetsuppgifter varierar mycket och innehåller bl. a utskrift av 

patientjournaler och andra medicinska dokument efter diktat, remisshantering, diagnosklassificering, 

statistikuttag, utbildnings- och systemansvar, kvalitetssäkring, budget- och kostnadsuppföljning, arkivarbete 

                                                           
89 Figur från Socialstyrelsen, Lägesrapport 2012, ibid. 30 
90 Socialstyrelsen, Lägesrapport 2015, ibid. 36, 49-51 
91 TAM, Läkarsekreterarnas historia, 2012, ibid. 

92 Vision, Medicinska sekreterare- En översikt, 2014, hämtad 2015-12-27. 2 
https://vision.se/globalassets/documents/rapporter/2014/medicinska_sekr_oversikt_1412.pdf  
93 TAM, Läkarsekreterarnas historia, 2012, ibid. 

 
94  Infoom, Läkarsekreterarna & Sjukvårdsadministratörerna, ibid. 

https://vision.se/globalassets/documents/rapporter/2014/medicinska_sekr_oversikt_1412.pdf
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(vilket bl. a innebär att ha kunskap om gällande lagstiftning inom hälso- och sjukvården), receptionsarbete och 

inköp. Personal-, ekonomi- och löneadministration kan också ingå i arbetsuppgifterna. 

Läkarsekreterare/medicinska sekreterare innehar också chefspositioner på olika nivåer. 

Läkarsekreteraren/medicinska sekreteraren är specialisten på medicinsk dokumentation, skrivregler och att 

hon/han håller sig informerad om nyheter och förändringar i språket. Då sjukvården mer och mer övergår till 

att datorisera den medicinska dokumentationen är läkarsekreteraren den som ofta har både utbildnings- och 

systemansvar avseende de olika vårdadministrativa system som finns på arbetsplatsen.”95  

I dag finns 3 typer av utbildningar för den som vill bli läkarsekreterare, eller medicinsk 

sekreterare alternativt vårdadministratör som man under 2010-talet bytt yrkestiteln till för 

att bättre inbegripa de arbetsuppgifter som professionen rymmer. De gymnasiala 

utbildningarna har gjorts om till 2-åriga yrkeshögskoleförlagda, så kallade YH-utbildningar, 

som är den huvudsakliga utbildningsformen under 1990 och 2010-tal. Dessa YH-utbildningar 

innehåller en stor del av praktiskt arbete som är förlagd till vårdverksamheter.96 På senare år 

har även de första universitetsförlagda utbildningarna startats upp och en av dem bedrivs 

idag på Umeå universitet med statsvetenskap eller ekonomisk historia som huvudområde 

och där teorin har tagit en större plats jämfört med Yrkeshögskolan utbildningsplan. 

Utbildningen har numera också två examensmöjligheter, en tvåårig högskoleexamen och en 

treårig kandidatexamen.97 Man byter under 2000-talet också namn på yrkestitel till 

medicinsk sekreterare eller vårdadministratör, då läkarsekreterare ansågs förlegat och syftat 

till när sekreteraren skrev åt en läkare.98 (Se bilaga 5 för kursplan för Yrkeshögskolan i 

Kristinehamn och bilaga 6 för Umeå universitet). 

 

 

 

 

                                                           
95LSF,  Arbetsuppgifter, 2014. Hämtad 2015-12-27 http://www.lsf.se/lsf/extern/arbetsuppgifter.htm  
96 LSF, Grundutbildning, 2014. Hämtad 2015-12-27http://www.lsf.se/lsf/extern/grundutbildning.htm  
97 Umeå universitet, Vårdadministrativa programmet, 2015. Hämtad 2016-01-06 
http://www.umu.se/utbildning/program-kurser/program/?code=SGVAD  
98 Vision, Medicinska sekreterare, 2014, ibid. 2 

http://www.lsf.se/lsf/extern/arbetsuppgifter.htm
http://www.lsf.se/lsf/extern/grundutbildning.htm
http://www.umu.se/utbildning/program-kurser/program/?code=SGVAD
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Utbildningens förändring över tid 

1950-TALET  TIO-DAGARSKURSER 

1960-TALET  1-TERMINSUTBILDNING 

1970-TALET  2-ÅRIG KONTORSUTBILDNING PÅ GYMNASIENIVÅ (BRED) 

1980-TALET  1-ÅRIG VÅRDOKUMENTATION (SPECIALISERAD) 

1990-TALET  2-ÅRIG YRKESHÖGSKOLA 

2008  2-ÅRIG HÖGSKOLEUTBILDNING 

2014  3-årig UNIVERISTETSUTBILDNING MED KANDIDATEXAMEN  

 

Tempot inom vårdapparaten har under det senaste decenniet ökat till följd av de förändringar 

som skett inom framför allt den slutna sjukvården under det senaste decenniet på grund av 

reformerna, strukturförändringar, effektiviseringar och besparingar med betydande minskning 

av personal och vårdplatser. Samtidigt med detta har också det administrativa området ökat 

med högre krav på journaldokumentation. Samordningen mellan aktörer och den stora mängd 

vårdpersonal som är inblandade i patientens vård skärps kvalitetsarbete har tillkommit eller 

skärpts. Insynen från myndigheter och stat behöver vara tydligare är någonsin med den 

regionala och lokala självständigheten och ökar ytterligare kraven på mängd och kvalité av 

dokumentation. Köp- och säljmodellen bidrar till noggrann statistik och resultatredovisningar 

och läkare och sjuksköterskor larmar om att det administrativa arbetet tar allt mer och mer tid 

från det direkt medicinska och patientnära arbetet.99 Det har i och med detta också uppkommit 

en problematiseringsdebatt, initierad främst från vårdpersonalens håll, om det kan vara så att 

rätt åtgärd inte utförs av rätt resurs i denna fråga. Kanske är inte fördelningen total och optimal 

mellan vårdprofessionerna och att vårdadministratörerna skulle kunna avlasta vårdpersonal med 

betydligt fler administrativa åtgärder.100 Samtidigt är efterfrågan på vårdadministratörer redan 

stor101 och under 2015 har en tredje utbildningsform närts några av de platser i landet där 

efterfrågan är som störst. Utbildningen är av komprimerad och är avklarad inom loppet av 13 

                                                           
99 Socialstyrelsen, Omfattningen av administration i vården, 2000, ibid. 5 
100 Läkartidningen, Svårt att befria läkarna från administrationsbördan, 2012, artikel hämtad 2016-01-04. 
http://www.lakartidningen.se/Functions/OldArticleView.aspx?articleId=18882  
101 Dagens medicin, Rekordstort intresse för sekreteraryrket, 2015, artikel hämtad 2016-01-04. 
http://www.dagensmedicin.se/artiklar/2015/06/10/rekordstort-intresse-for-sekreteraryrket/  

http://www.lakartidningen.se/Functions/OldArticleView.aspx?articleId=18882
http://www.dagensmedicin.se/artiklar/2015/06/10/rekordstort-intresse-for-sekreteraryrket/
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veckor där formatet ska vara starkt lärlingsinspirerat, något som skapat debatt hos de 

vårdadministratörer som har en längre utbildningsform.  

Vi har en yrkesstolthet som vi måste få upprätthålla, men det här är att slå undan fötterna på oss. 

Det är ingen annan utbildning som man kan tänka sig att förkorta. De vet inte vad vi gör och hur 

viktiga vi är102, säger Bodil Göransson, medicinsk sekreterare till tidningen ÖP.  

Även den fackorganisation som medicinska sekreterare är förankrade till, Vision, har lyft ämnet i sina 

artiklar genom intervjuer med arbetande vårdadministratörer.103 Dock har ingen ansats gjorts från 

fackets håll att protestera mot utbildningsformen.104 

5.4 Intervjuresultat  

5.4.1Vad är en professionalitet? 

När jag frågar intervjupersonerna om vad de anser är de professionella delar i deras yrke nämner de 

egenskaper som bäst kan sammanfattas som språkliga färdigheter, kompetensen att enligt rätta 

bestämmelser utforma en patientjournal, goda kunskaper inom det datasystem som verksamheten 

använder sig av och vara den yrkeskategori som har den mesta överblicken över hela den 

administrativa processen som omfattar patientvården.  Ingen av dessa delar skulle enligt dem kunna 

utföras med samma kvalité av en annan yrkeskategori. ”Nej, det går inte så bra... Det ser man ju när 

de försöker” säger vårdadministratör 3 och menar att deras profession gör det betydligt bättre.  

”Oftast får vi då rätta till det som blivit, men det är inte alltid heller som det går att göra det” 

fortsätter hon.  

 Det vårdadministratörerna berättar här kan man dra tydliga paralleller med Åsa Andersson, liksom 

Abbotts, teori om en sanktionerad expertis-vårdadministratörerna är bäst på vad det gör.105 Däremot 

finns det fortfarande delar i andra professioners arbetsuppgifter som de som vårdadministratörer 

skulle klara av men som de i nuläget inte gör- precis så som tidigare i rapporten beskrivits som ett 

generellt problemområde i  resursfördelningen gällande administrationen. Denna tendens  talar, 

enligt Andersson teori om monopol ställning av ett sysselsättningsområden, mot deras 

professionsutveckling106. Samtliga intervjupersoner berättar att de skulle kunna göra allt det 

administrativa som övriga yrkeskategorier gör såsom kallelser, läkarscheman, bokningar, 

                                                           
102 ÖP, Medicinska sekreterare protesterar mot snabbutbildning, 2015, artikel hämtad 2016-01-05. 
http://www.op.se/allmant/jamtland/medicinska-sekreterare-protesterar-mot-snabbutbildning  
103 Vision Snabbutbilda medicinska sekreterare – fel väg att  gå, 2015, artikel hämtad 2016-01-18  
http://vision.se/nyheter/2015/september/snabbutbilda-medicinska-sekreterare--fel-vag-att-ga/  
104 Uppgift från Visions huvudkontor via telefonsamtal 2016-01-19. Kontakt 0771-44 00 00 
105 teoridel 
106 teoridel 

http://www.op.se/allmant/jamtland/medicinska-sekreterare-protesterar-mot-snabbutbildning
http://vision.se/nyheter/2015/september/snabbutbilda-medicinska-sekreterare--fel-vag-att-ga/
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patientregister. ”Allt utom studiepatienter107” säger vårdadministratör 2. ”Det kräver behörighet av 

legitimerad sjuksköterska och medicinska kunskaper som inte vi har”.  Annars kommer de inte på 

något, gällande de administrativa uppgifter som i dagsläget åligger andra yrkeskategorier på deras 

arbetsplats, som de inte skulle kunna göra men som arbetsgivaren ändå ålagt andra 

yrkesprofessioner. Abbott beskriver också att det pågår en ständig kamp inom/mellan 

professionerna om vem som har rätten- eller skyldigheten- att utföra ett visst arbete och att det är 

den profession som är bäst organiserad och har den mest utvecklade kunskapsmassan som vinner 

denna striden.  

Med anledning av att yrket genomgått ett titelbyte tillfrågas de intervjuade vad de benämner sig 

som. ”På dörren och på skylten står det vårdadministratör men jag säger läkarsekreterare”108 svarar 

en. ”Läkarsekreterare”109 säger en annan, ”vårdadministratör låter så ansträngt”. Ingen av dem har 

tagit till sig titelbytet, trots att man jobbar inom den vårdadministrativa enheten, och att man inom 

landstinget benämner dem som det när man i text refererar till dem som yrkesgrupp. 

På frågan om de professionella delarna har ändrats sedan deras första tid yrket menar de att mycket 

har hänt med arbetsuppgifterna sedan dess. IP 1 berättar att man skrev på karbonpapper, både för 

hand och på skrivmaskin, och förvarade journalhandlingarna i mappar i ett arkiv. En stor del av tiden 

gick ut på att leta efter journalerna, hämta aktuella patienters journaler inför läkarbesöken och lägga 

fram till läkaren så att hen kunde förbereda sig inför mötet. Därefter fick man hämta 

journalhandlingarna efter dagens slut tillsammans med bandade diktat- ofta flera patienter på 

samma band-och fortsätta med att föra in den nya informationen på sista sidan. Blev det fel fick man 

ta fram sax, eller skalpell för mindre fel, och klippa, tejpa eller använda Tipex. Man hade en teknik för 

att hamna rätt i journalen, för att ta vid där det senaste stycket tog slut, och det var helt sonika att 

mäta och räkna radmatningarna. När informationen var införd bars mapparna tillbaka till 

journararkivet.110 Hade inte patienten varit på besök på länge kunde mappen blivit uppsänd på 

vinden, där man då också fick hämta den om patienten skulle återkomma. Man skötte också 

utgallring av avlidna patienters mappar. 111 När de började i yrket var det också vanligare att man 

skrev åt särskilda läkare, vårdadministratör 1 berättar att hon började på en mottagning där var tre 

sekreterare som skrev åt fyra läkare. Man delade på arbetet men hade i huvudsak en personlig läkare 

som man skrev åt, men jobbet innebar också halvdagars receptionsarbete vissa veckor. I receptionen 

stod man för servicen, mottagandet av patienter och kassaarbete. Idag, sedan de omorganiserats till 

                                                           
107 Patienter som ingår i en medicinsk studie, sköts av legitimerad forskarsköterska 
108 Vårdadministratör 3 
109 Vårdadministratör 1 
110 IP 3 
111 IP2 
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den form vi senare ska komma till, är man inte bunden till någon särskild läkare utan ingår som en 

den administrativa resurs till det vårdteam som arbetar på aktuell klinik. 

 Idag behöver man inte längre gå någonstans för att hämta journaler eftersom patienternas 

handlingar finns i datorn, i journalsystemet. På den verksamhet där studien görs har man 2 

vårdadministratörer som är anställda på halvtid jobba i arkivet, dit man numera kan vända sig om 

man behöver ha ut någon av de gamla pappersjournaler som inte finns med i datajournalsystemet 

och det området har lyft från övriga vårdadministratörer. Överlag menar vårdadministratör 3 att det, 

som Abbott också beskriver i sin professionsteori, har skett en utökning av ansvarsområden och att 

man numera är som spindeln i nätet för att få alla bitar att gå ihop. Man kan se att tekniken har varit 

relevant i den utveckling, liksom att man numera ingår i ett team av vårdpersonal och verkar mer och 

mer gå bort från att vara någons sekreterare och knuten till en specifik läkare- en struktur som ändå 

verkar hängt i till viss del även under 1990-tal. Denna omstrukturering beskrivs närmre i nästa stycke. 

5.4.2 Samhörighetssatsning 

Före 2008 var vårdadministratörerna anställda på den klinik eller mottagning som de arbetade på, 

och ”tillhörde” inte sällan en specifik läkare. Nu bildades istället en vårdadministrativ enhet som man 

som sekreterare tillhörde och man skulle se det som om att man var ”utplacerad” på den klinik man 

var verksam. Detta är en organisationsmodell som man också sett bildas i övriga landsting. 

Intervjupersonerna tycker att det har varit både positivt och negativt. Positivt, säger dessa, är att 

man sedan det har haft chefer som tidigare jobbat som vårdadministratörer och därmed har en 

större förståelse för de problemområden som finns och man fått en större gemenskap i den 

yrkeskategori man tillhör och att man nu har chefer som representerar dem i landstingsövergripande 

processer. 

Vårdadministratörerna säger dock själva att man känt sig mer splittrad från de medarbetare man 

faktiskt jobbar med dagligen (sjuksköterskor, undersköterskor, läkare), eftersom man inte längre 

tillhör samma enhet- men än mer ingår i den typ av vårdteamsmodell man numera arbetar efter. IP 1 

och 2 upplevde det som att man inte längre fick vara med på samma sätt, man hade olika budgetar 

att följa vilket påverkade sammanhållningen. De säger också att man inte längre är inbjuden till 

klinikens personaldagar eller festligheter eftersom de tillhör den vårdadministrativa enheten och 

förväntas göra sådana saker inom den, men att sådana sorters aktiviteter uteblir eftersom enheten 

är så stor och man sällan träffas. IP3 tycker dock inte att det är så väldigt stor skillnad på just hennes 

arbetsplats. ”Vi håller oss här” säger hon och menar att det är nu en väldigt stor enhet med alla 

vårdadministratörer och svårt att känna sammanhållning fullt ut med hela den gruppen.  

En av fördelarna man märkt är också att man lättare kan hjälpas åt över de medicinska områdenas 

gränser numera, eftersom man är en enhet som ska jobba tillsammans så kan tillexempel 
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njurmedicins sekreterare få hjälp av de sekreterare som jobbar på hjärtmedicinsk mottagning. 

Arbetsplatsmötena upplevs också mer relevanta då det fortfarande berör landstingsövergripande 

information men numera ur det mer vårdadministrativa perspektivet.112   

Även om inte vårdadministratörerna har någon egen stark förening kan man ändå med denna 

organisatoriska lösning dra paralleller till bland annat sjuksköterskornas förening SFF som 

organisationsform, om än i mindre skala. Sjuksköterskorna gick samman som grupp för att stärka sin 

profession, utbyta kunskap och erfarenheter och därmed höja sin status. Man kan även tänka sig att 

detta är ett steg i att stärka identiteten för vårdadministratören som profession med att tydligt 

avgränsa att man är en enhet med ett specifikt kunskapsområde och även på så vis stärka sin status. 

Som professionsteorierna beskriver så vill man även uppnå en standardisering av yrket, något som 

kan tänkas förenklas med denna modell.  Nu vill man jobba med vårdadministratörerna som enhet, 

stärka dem som grupp och profession och nå ut med enhetsgemensam och administrativt specifik 

information under mötena, istället för att sekreteraren anpassar sina förehavanden till den klinik hen 

arbetar på- och därmed bidrar till en yrkeskategorisk spretighet. Organisationsförändringen går också 

att koppla till den riksövergripande specialisering som vi, bland annat i denna studie, sett 

utvecklingen inom vården gå mot med idén om att rätt åtgärd av rätt instans och organiseringen är 

ett förtydligande av denna idé. 

Dock man i vårdadministratörernas åsikter skönja en viss tveksamhet inför den ”nya” 

organisationsformen, där man hellre vill vara en del av den grupp som det medicinska team av andra 

yrkeskategorier och som de arbetar med och har i sin direkt och dagliga närmiljö.  

5.4.3 Digitaliseringen 

Det var på tidigt 1990-talet den stora digitalisering tog ordentlig fart, vilket bekräftas av en av de 

intervjuade som berättar att hon då var klinikchefssekreterare, vilket innebar att hon skrev åt en 

klinikchefsläkare, och var den första att få tillgång till en egen dator. Hon berättar att hon och läkaren 

var och tittade ut denna tillsammans, och att datorn sedan kom att förenkla hennes arbete 

väsentligt. Hon, och senare även de andra sekreterarna, utvecklade egna mallar i dataprogrammet 

Word för att skriva journalhandlingarna i. För att lära sig hantera datorn fick hon ta ett så kallat 

datakörkort som betalades av arbetsgivaren. Datoriseringen nådde snart ut till alla sekreterare på 

sjukhuset och tekniken att skriva i mallar i Word användes sedan ända fram till 2007 då man fick ett 

datajournalsystem.113 

                                                           
112 IP1 
113 Vårdadministratör 1 
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På frågan om hur man upplever att IT-utvecklingen påverkat yrket så är uppfattning övervägande 

positiv, men det finns en viss motsägelse i den effektivitet som avsågs skapas. Vårdadministratör 1 

uttrycker hur det är ”både mer effektivt och mer tidskrävande” och berättar att för att dra ut en 

remiss förr var det bara att skriva ut ett papper. Nu krävs det en ”himla massa klick” innan det blir 

klart. En annan berättar att när man skulle faxa fick man gå ner till televäxeln och be dem om att 

hjälpa till att sända iväg faxet till skillnad mot idag då vårdadministratörerna har egna teknologiskt 

avancerade multiskrivare som de ofta får hjälpa övriga yrkeskategorier att bemästra. Klart är, enligt 

intervjupersonerna, att det har påverkat. Mycket. När jag senare under intervjun ber dem att med 

ett ord beskriva den förändring som skett sedan de först började bekräftar de ytterligare den 

betydelsen. Den första säger att hon inte reflekterat så mycket över att det har förändrats, men när 

hon nu tittar tillbaka så inser hon hur stor förändringen verkligen varit och beskriver den med 

”teknik”114.  Den andra svarar ”digitalisering” 115 och den tredje ”datorisering”116 vilket väl speglar den 

bild av sjukvårdens tekniska och digitala utveckling som framställs i den litterära empirin.  

5.4.4 Kompetensnivån och utvecklingen av den. 

De berättar också att mycket är nytt, och mycket nytt att lära fortsätter att komma hela tiden.  Man 

har gått från att ha ”kunnat mycket till ingenting” säger vårdadministratör 1.  Detta är ett tydligt 

exempel på hur fort det faktiskt har gått angående förändringarna i de vårdadministrativa 

arbetsuppgifterna. Citatet kommer från en kvinna som var nyexaminerad i slutet av 1990-talet, men 

som ändå upplever känslan av otillräcklighet av kunskapen av den teknik de tillämpar. Som denna 

studie berörde i tidigare avsnitt så har även utbildningen ändrats flera gånger, och även heller de tre 

intervjuade har samma typ av utbildning. En av dem utbildade sig tidigt 1980-tal och har en 1-

terminsutbildning medan de andra två, som utbildade sig senare  

 Utbildningar i både data och journalsystem har de fått, flera stycken dessutom eftersom man med 

tiden också bytt leverantör av journalsystem. Samtliga har gjort det så kallade Kunskapslyftet, en 

universitetsförlagd vidareutbildning för att stärka kompetens hos vårdadministratörer med äldre 

utbildningar. Man har utbildats i juridik, en frivillig utbildning som landstinget stod för, liksom 

Kunskapslyftet. Såhär står skriver landstinget 2011 i utvärderingen av Kunskapslyftet, och som också 

stärker Andersson professionaliseringsteori ytterligare i fråga om stärkt kunskapsmassa och 

stärkande av yrkesgruppens ställning: 

” De individuella målsättningarna handlade om att stärka yrkesrollen och öka individens anställningsbarhet, 

yrkesskicklighet, självförtroende, motivation samt möjligheter till utveckling inom yrket. För yrkesgruppen som 

                                                           
114 Vårdadministratör 1 
115 Vårdadministratör 2 
116 Vårdadministratör 3 
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helhet så avsåg projektet att stärka yrkesgruppens ställning som vårdadministrativ resurs. Utbildningsmodellen 

har inneburit utbildningsaktiviteter inom områden som förvaltningsrätt, juridik, vårdinformatik/datasäkerhet, 

jämställdhet och mångfald samt kommunikation och bemötande.”117  

 Intervjupersonerna uppger dock att det kan vara svårt att hinna med att uppdatera den kompetens 

som nya kunskapsområden kräver, och att det ofta kommer mycket nytt på en och samma gång och 

det speciellt under den senaste tiden. Detta har gjort att de fått prioritera de områden som de anser 

vara absolut nödvändigast.  Vårdadministratör 3 menar att man ju inte kan gå kurser i allt heller utan 

att man ju också lär sig när man jobbar.  Samtliga menar också att även de nyexaminerade som 

kommer ut får lära sig mycket av att jobba. ”Man gör så olika saker överallt så mycket får man lära 

sig där man hamnar”118.  Dessa påståenden anser jag vara intressanta, eftersom denna typ av 

lärlingsfenomen är vad man vill komma bort från i en professionaliseringsprocess om man ser till 

sjuksköterskan och även läkarsekreterarens historia verkar detta dock vara en mentalitet som 

fortfarande föreligger och som också tenderar att uppmuntras från de vårdadministratörer som 

medverkar i studien. 

Inom det landstingets som intervjupersonerna jobbar för finns det numera 2 YH-utbildningar, varav 

en är nyligen uppstartad för 2015 då efterfrågan på administratörer var såpass stor att fler behövde 

examineras än de 20 platser per år som den första tillhandahöll. På frågan om vad 

intervjupersonerna anser om de nyexaminerade vårdadministratörer som kommer ut i arbetslivet 

idag, så anser samtliga att den absolut enskilt största skillnaden mot när de själva kom ut är de nya 

vårdadministratörernas gedigna kunskap av journalsystemet och datavana överlag- något som kan 

ses som en led i den utveckling vi sett inom digitaliseringen av vården.  

                                                           
117 Landstinget i Värmland, Kompetenslyftet för läkarsekreterare, 2011. 5. 
http://www.esf.se/PageFiles/2201332/Extern_utv%C3%A4rdering_%20f%C3%B6r%20l%C3%A4karsekreterare
%20V%C3%A4rmland.pdf 
118 Vårdadministratör 3 

http://www.esf.se/PageFiles/2201332/Extern_utv%C3%A4rdering_%20f%C3%B6r%20l%C3%A4karsekreterare%20V%C3%A4rmland.pdf
http://www.esf.se/PageFiles/2201332/Extern_utv%C3%A4rdering_%20f%C3%B6r%20l%C3%A4karsekreterare%20V%C3%A4rmland.pdf
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Figur B. Utbildningsbakgrund för vårdadministratörer i arbetslivet.  

 119 

5.4.5 Subprofessioner och specialisering 

Vårdadministratörer berättar också att vissa av de som arbetar på verksamheten också har 

vidareutbildat sig till ”kodare”.  Vårdadministratör 2 har också gått en kortare 10-dagars 

kodarutbildning för att lära sig, och kunna lära och stödja kollegor, att jobba med de diagnoskoder 

som landstinget använder sig av. De berättar att kodningen till en början låg på läkarna men att det 

successivt har flyttats över till vårdadministratörerna. Vissa av de administratörer som arbetar inom 

enheten har alltså vidareutbildat sig med den längre typen av kodarutbildning och jobbar nu på 

heltid som kodare.  Det innebär att de sätter alla diagnoskoder på de epikriser120 som produceras 

inom de olika medicinska områdena. Kodarna som gör detta har god kunskap och ett stort 

förtroende för hur detta ska ske och tar ut huvuddiagnoser och bidiagnoser bland annat till förmån 

för statistik över landstingets tjänster samt för åtgärder och kostnader kopplade till dem.  Man går 

som kodare igenom vårdtillfället och ser över vad som faktiskt gjorts i form av åtgärder från 

landstinget. Alla de åtgärderna, och sjukdomstillstånd, som drabbat patienten under inneliggande tid 

har en kod och varje kod är värd X mycket i pengar.  Kodarna ser till att ta ut de koderna för att visa 

på vad som egentligen gjorts från landstingets håll under vårdtillfället. Det krävs då att kodarna har 

mycket god kunskap om vad som är relevant att plocka ut eftersom det utöver patientsäkerheten, 

har en stor ekonomisk betydelse. Nyligen har man även inom kodarna specialiserats och nu har en 

kodare ett särskilt medicinskt område som hen kodar och som denne då har en extra utvecklad 

                                                           
119 Bild/tabell hämtad 2016-01-02 från 
https://vision.se/globalassets/documents/rapporter/2014/medicinska_sekr_oversikt_1412.pdf 3 
Se källa för omständigheter kring tabellen. 
120 Epikris = Journalanteckning som är en slags utskrivningsberättelse som sammanfattar ett vårdtillfälle inom 
slutenvården. 

https://vision.se/globalassets/documents/rapporter/2014/medicinska_sekr_oversikt_1412.pdf%203
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expertis kring. Intervjupersonerna berättar att man som kodare får lite bättre lön, då man ju får 

extrautbilda sig för inriktningen. Vidare berättar de att man som vårdadministratör kan inrikta sig och 

kompetensutvecklas inom olika ansvarsområden genom att bli Webmasters, Superuser av 

journalsystemet men det är inte direkt något som påverkar lönen i något större utsträckning enligt 

dem.  Löneutvecklingen är samtliga för övrigt missnöjda respektive mycket missnöjda med. ”Lite som 

ett hån vid varje så kallade löneökning”121 säger en av dem som jobbat i över 30 år. I år uppger 

vårdadministratör 1 att ingångslönen ligger på 21 300 för nyexaminerade vårdadministratörer och att 

det ju höjt med några tusenlappar sedan hon började, men absolut inte i närheten av att vara 

tillräckligt enligt henne. När hon först kom in på utbildningen i slutet av 1990-talet visste hon inte om 

det låga löneläget och fick därför en chock när det uppdagades. Hade hon efterforskat i detta tidigare 

vet hon inte om hon hade sökt utbildningen. 

Som Eliots Freidson antyder under teoridelen i denna studie så kan något som man anser vara en 

profession snarare röra sig om flera subprofessioner. Han nämner då läkare och deras olika 

specialistområden, och detta är också något som i allra högsta grad skulle kunna appliceras på 

vårdadministratörerna. De är alla vårdadministratörer till yrket men har i vissa fall mycket olika 

arbetsuppgifter- och kanske också olika status inom professionen som yrkesgrupp.  I 

yrkesbeskrivningen från LSF122 anger man att vårdadministratörens arbetsuppgifter kan varierna 

mycket, något som intervjupersonerna själva vittnar om när de beskriver  att ”man gör så olika saker 

överallt”123. Men även om vårdadministratörerna har subprofessioner är väl deras kunskapsområde, 

administration, att uppfatta som inringat om man ser till kriterierna för professionalisering-även om 

de som jag nämnde ovan inte verkar ha uppnått fullkomlig monopol av området. 

”Kodarna” har vidareutbildad sig, stärkt och både utvecklat sin kunskapsmassa och samtidigt riktat 

den till ett mycket specifikt område, och har erövrat en stark expertisbetingad monopol över det 

området eftersom.  Dessutom har de i detta blivit självständiga och fattar mycket egna beslut i 

förtroende av att de vet vad de gör. Vi kan också se att påståendet om att lön värderar arbetet i 

kodarnas fall faktiskt verkar vara mer förenlig än med vårdadministratörerna generellt, enligt 

intervjuobjekten. De menar att löneutvecklingen för dem som vårdadministratörer har varit dålig, 

och att det är små möjligheter att påverka den-möjligen med undantag för kodarinriktningen som 

enligt intervjupersonerna ändå har viss betydelse i löneaspekten. Kodarnas arbetsuppgifter är också 

direkt kopplade till det aktivitetsbaserade ersättningssystem, DRG-systemet, som är en del av den 

                                                           
121 Vårdadministratör 1 
122 Se sida X 
123 Vårdadministratör 3 
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marknadsanpassade styrmodell som landstinget jobbar med för att bland annat uppnå effektivitet i 

produktionen och en viktig del för att kunna utföra det köp-och-sälj-system man kan se inom hälso-

och sjukvården.  Man kan därför lätt tänka sig att de är värdefulla för landstinget ur en mer direkt 

ekonomisk aspekt och att deras arbete värderas högre i form av löneutveckling. Enligt SCB är 

medellönen för läkarsekreterare 15 219 kronor år 1999 och 23 700 år 2013. Motsvarande 

löneutveckling för en sjuksköterskor inom medicin/kirurgi utan specialistutbildning 19 725 

kronor år 1999 och 31 600 kronor år 2013.124 

På nästa sida syns två tabeller för att ge läsaren en uppfattning om de respektive kurvorna 

under tidsperioden 2005- 2013. Kurvorna följs åt varandra i utvecklingsgrad sånär som på ett 

förhållandevis markant  knyck mellan 2009 och 2010 för sjuksköterskornas del. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
124 Statistiska centralbyrån Genomsnittlig grund- och månadslön samt kvinnors lön i procent av mäns lön efter 
region, sektor, yrke (SSYK) och kön. År 2005 – 2013, hämtad 2016-01-05. 
http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__AM__AM0110__AM0110A/LonYrkeRegion4/?rxi
d=4461aeda-d613-44c3-a03f-92128a73c058  

http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__AM__AM0110__AM0110A/LonYrkeRegion4/?rxid=4461aeda-d613-44c3-a03f-92128a73c058
http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__AM__AM0110__AM0110A/LonYrkeRegion4/?rxid=4461aeda-d613-44c3-a03f-92128a73c058
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Figur C. Sjuksköterskor, löner.

 

Figur D. Vårdadministratörer, löner.

125 

5.4.6 Inflytande inom sitt expertisområde 

De intervjuade vårdadministratörerna får också frågor gällande samarbetet med övriga 

yrkeskategorier gentemot deras egen, om det finns motsättningar i implementeringen av de 

                                                           
125 Tabeller angående löner båda hämtade från SCB 2016-01-09 
http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__AM__AM0110__AM0110A/LonYrkeRegion4/?rxi
d=4461aeda-d613-44c3-a03f-92128a73c058  

http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__AM__AM0110__AM0110A/LonYrkeRegion4/?rxid=4461aeda-d613-44c3-a03f-92128a73c058
http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__AM__AM0110__AM0110A/LonYrkeRegion4/?rxid=4461aeda-d613-44c3-a03f-92128a73c058
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riktlinjer de som profession bör följa. Läkarna är den profession som sekreterarna jobbar 

närmast och för alla förehavanden ska det finnas en landstingsövergripande rutin som sedan 

utformas mer detaljerat för att passa lokalt på respektive klinik.126 Vårdadministratör 3 menar 

att det inte brukar vara några problem med samarbetet då alla måste följa de riktlinjer som 

journalsystemsgruppen satt upp, och de åsikter som vårdadministratörerna har brukar kunna 

bemötas. Vårdadministratör 1 och 2 uppger dock att det kan vara svårt att nå fram med nya 

riktlinjer som de fått till sig och som de försöker få med läkarna i. Ibland spelar det ”ingen 

roll hur många gånger man förklarar det127” så gör hen i alla fall som denne alltid har gjort. 

Det innebär att de måste vara väldigt kontrollerande och gå in och rätta till för att resultatet i 

slutändan ska följa de riktlinjer som är utarbetade. Detta upplevs ibland som lite känsligt och 

inte man vet ibland inte vilket ben man ska stå på- läkarens eller riktlinjer som utformats för 

journalsystem eller dylikt. Vad vårdadministratörerna säger här är att de verkar besitta den 

verkliga kunskapen, eftersom de får gå in och ”rätta till”128 men någonstans när ändå inte 

denna expertis ändå fram eftersom det heller inte spelar någon roll att de många gånger 

förklarat, försökt nå ut med kunskapen, utan att det förändrat.  Enligt Abbott måste man ha 

den ”medicinska professionen med sig” i förändringsprocesser och möjligt är att 

vårdadministratörerna av någon anledning inte har nått hela vägen där, utan läkarna har 

fortsatt den största auktoriteten även över de administrativa åtgärderna.  

6. Slutsats och analys 

6.1 Kunskapsmassa 

 Vad vi kan se genom att titta på yrkets utveckling sammantaget med denna studies subjektiva 

aspekt, kan vi konstatera att vårdadministratörerna har utökat sin kunskapsmassa och på så vis 

utvecklats mot en professionalisering enligt Anderssons och Abbots professionaliseringsteorier. Dock 

kan man se att det också finns vissa avvikelser från forskarnas beskrivning av professionalisering och 

man kanske skulle kunna se det som att professionalisering kan ske i olika grader? 

Vårdadministratörerna har genomgått en satsning vad det gäller utbildning och 

kompetensförstärkning, både vad det gäller utbildningsformatet som det ser ut för nyexaminerade 

idag och med kompetenshöjande satsningar på de som har en äldre utbildning. Men även om nu 

högre examenskrav finns och utvecklingen har varit stor, och på så vis även i det avseendet 

överensstämmer med teorin, så finns grader även i den aspekten. Den standardiserade utbildningen 
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är förvisso 2-årig numera men majoriteten av den är förlagd till att vara så kallade YH-utbildning, en 

utbildningsinstans som man länge kämpat med statusfrågan i. Upplägget i YH-utbildningarna är att 

det ska vara en stor andel av praktik, och att man på så vis gör studenterna redo för arbetslivet i 

realiteten- ett utbildningssätt som YH-utbildningar generellt kännetecknas av129 . Som vi kunde se i 

teoribehandlingen så är andelen teori respektive praktik något som anses väga in i 

professionsdiskussionen, där en högre andel teori anses vara ett starkt kort mot professionalisering. I 

arbetslivet idag finns också fortfarande en stor andel av de som gjorde sin utbildning på 

gymnasienivå. Tillsammans gör detta att diskrepansgraden i utbildningsaspekten inte blir så stark. 

Om man återigen gör jämförelsen med sjuksköterskans, kan mer tydliga professionalisering, så finns 

det inga sjuksköterskor som examinerades efter 1982 års högskolereform som inte har en akademisk 

utbildning men även den professionaliseringen började med en (1) akademisk utbildning. För att 

stärka denna komponent tror jag att vårdadministratörerna behöver mer tid, krav på akademisk 

examen och en större andel yrkesverksamma med akademisk examen.  I nuläget finns bara en sådan 

utbildning med cirka 40 platser per år vilket gör att man inte har kommit så långt i det ledet ännu.  

Processen är påbörjad och som studien visat så jobbar man också med att kompetens-stärka de 

vårdadministratörer som redan är i arbetslivet, bland annat med universitetsförlagda kurser. Här 

menar jag dock att man inte riktigt har nått ända fram och har mer att förändra innan 

utbildningsdelen är fullgod enligt de teorier som presenterats. 

6.2 Sanktionerad expertis och monopol 

Både det litterära och det subjektiva metodresultatet visar att vårdadministratörerna inte har 

uppnått fullt monopol inom sitt expertisområde- administrationen. Andra professioner gör 

fortfarande vad de säger sig vara en stor del administrativt område, och detta trots att 

vårdadministratörerna själva intygar att de både kan göra dessa delar än andra yrkeskategorier och 

att de dessutom gör det bättre och enligt mer korrekt enligt de bestämmelser som föreligger. Ingen 

annan profession har varken lika omfattande eller specialiserande utbildning och kunskap mot just 

administration än de som är satta för området. Dessutom är ett av huvudsyftena i hälso- och 

sjukvårdens organisationsmodell att rätt åtgärd gör av rätt resurs- så varför gör inte 

vårdadministratörerna mer av det administrativa arbete som dagens vård ger upphov till? Eftersom 

vårdadministratörerna inte själva väljer sina arbetsuppgifter får man anta att detta är en fördelning 

som kommer från arbetsgivaren. Så varför har inte denna fördelning skett tydligare från 

arbetsgivarens håll, när den har alla förutsättningar för att göra så? Vårdadministratörer utbildas 

numera i såväl patientrelaterad dokumentation som juridik, IT och budgetplanering och borde vara 

väl rustade för att ta monopol över sitt område. Ändå låter av någon anledning inte arbetsgivaren 
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http://www.ihm.se/fragor-svar-gallande-ihm-yrkeshogskola
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detta ske. Kanske har man helt enkelt inte hängt med i den snabba utveckling som yrket gjort och tar 

därför inte vara på den kompetens som numera finns i yrket.  Kanske är det därför som inte yrket 

tagit sig längre i professionaliseringsprocessen såväl som i stärkandet av yrkesstatus. Innan monopol 

över de administrativa åtgärderna inom hälso- och sjukvården åläggs den administrativa 

yrkeskategorin kan inte professionaliseringen bli total, och detta är någonting som yrket behöver 

arbetsgivarens hjälp till. Detta skulle inte bara gynna vårdadministratörernas yrkesstatus utan också 

den organisationsideologi som vården avser, och jobbar för att, följa. Dock behöver en utökning av 

bemanningstätheten ske inom administrationen ske för att göra organisationsmodellen optimal ur 

det avseendet att man lyfter allt det administrativa arbetet till den administrativa resursen och på så 

vis frigör tid och resurser och övriga (medicinska) professionerna att möta det ökade vårdtrycket vi 

sett ha utvecklats. 

Vissa ansatser från arbetsgivaren130 har ändå gjorts för att stärka statusen och tanken om en 

specialiserad, vårdadministrativ enhet. Inom den jobbar man specialiserat, med frågor och 

intresseområden som rör just den administrativa yrkesgruppen. För att ytterligare förtydliga har byte 

yrkestitel skett och intervjupersonerna berättar att de fått nya namnskyltar där de numera tituleras 

som vårdadministratörer.  Detta namnbyte hade för avsikt att komma bort från vad man ansåg vara 

en förlegad syn av yrket, där en sekreterare skrev åt en läkare. Anmärkningsvärt är dock att 

vårdadministratörerna i denna studie själva är skeptiska både till den, för dem, relativt nya 

organisationsstrukturen och även till titelbytet. De berättar om motsättningar i tanken av 

organiseringen och den fysiska organiseringen och menar att de inte riktigt vet vart de hör. Tyvärr 

blir denna subjektiva upplevelse ur professionaliseringsaspekt motsägelsefullt, då en stark och tydligt 

avgränsad yrkestillhörighet är att eftersträva. Dock är ju denna upplevelse just subjektiv, upplevt 

inifrån organisationen och vårdadministratörerna. Utifrån, sett från allmänheten, kan man anta att 

omorganisationen (samla den vårdadministrativa resursen) ändå bör ses som ett steg i rätt riktning 

enligt professionaliseringsteorier. 

Däremot kan denna upplevda förvirring ses påverka negativt på ett annat vis. Abbott menar att 

kampen om professionellt revirtänk avgörs av professions interna struktur, vilken som är bäst 

organiserad och som har den mest utvecklade kunskapsmassan- beträffande vem som har rättighet 

eller skyldighet att utföra ett visst arbete. Detta perspektiv kan tillföra ytterligare en aspekt i varför 

inte vårdadministratörerna erövrat monopol på ”sitt” område. Andersson menar att monopolen är 

ett kriterium i professionaliseringsfasen, och Abbott menar att monopolen vinns av den grupp som 

har den mest utvecklade kunskapsmassan och är bäst organiserade. Kunskapsmassan verkar 

                                                           
130 Arbetsgivaren i detta fall syftat till stat och landsting 
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vårdadministratörerna nu ha erövrat, men enligt Abbotts teori skulle gruppens organisation vara en 

svag länk i utvecklingen mot en stark professionalisering och status. Vi vet att läkarkåren är en stark 

auktoritär profession och vi har sett att sjuksköterska också har vunnit sin position med tydlig 

professionaliseringsprocess. Sjuksköterskorna hade en historiskt stark förening som i stor skala stred 

för deras sakfrågor och var pådrivande i förändringarna. Utan att se det kanske 

vårdadministratörerna själva strävar emot i tanken om en stark enhet, för att tanken för dem om den 

enhetliga organiseringen är onaturlig, och att man på så vis också blir svag i kampen om sanktionerat 

monopol.  Begreppet ”Man måste ha den medicinska professionen med sig”131 återkommer också i 

tankarna kring det här ämnet. Till den medicinska professionen bör man väl räkna såväl läkare som 

sjuksköterskor, och enligt ovanstående begrepp får vårdadministratörerna stå tillbaka, vilket kan 

tänkas hämma dem i inflytande om vem som får göra vad. Kanske är även arbetsgivaren 

underordnad detta begrepp, vilket i så fall ytterligare försvårar vårdadministratörernas 

expertismonopol och utveckling mot en tydlig profession och status. 

6.3 Kvinnor och yrkesstatus 

Vi kunde tidigare i denna studie läsa om att är kvinnodominerande arbeten är mindre betalda än 

mansdominerade. Vårdadministratörer är med sina 97 % kvinnor tillsammans med 

kontorssekreterare det starkast kvinnodominerade yrket på arbetsmarknaden bör därför ses som 

starkt genuskodad genom hela yrkets historia, vilket också kan vara en möjlig orsak till att man har 

svårt att få en löneutveckling som följer den utveckling yrket har gjort kunskapsmässigt och 

ansvarsmässigt. Lönen ses som ett sätt att värdera arbetet- varför lågavlönade arbeten ses som lågt 

värderat arbete och som därmed har en låg status. Som Hirdman beskriver är det också svårt att 

bryta dessa typer av segmenterade strukturer då män som väljer yrket riskerar att mista sin plats i 

den hierarki inom genussystemet där mannen rankas högre än kvinnan. Med rådande villkor är 

denna problematik svår att komma till bukt med och är komplex på så många plan. Önskvärt vore 

förstås om yrkets status kunde höjas med anledning av den kompetens-och ansvarsutveckling det 

genomgått. Enligt genusforskningen är dock alltså inte detta något som kommer att ske så länge inte 

vårdadministratörerna får en större andel män- vilket i sin tur alltså är en svår utmaning då 

segmentering kan antas vara stark.  

6.4 Sammanfattning och konklusion 

Vad denna studie kan visa är att vårdadministratörerna genomgår en professionaliseringsprocess 

enligt de teorier som denna studie avser pröva, men att man har vissa grader kvar innan man kan 

tillskriva yrket en stark professionskaraktär. Detta baserar jag på att utbildningen är utvidgad, 
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standardiserad i det avseendet att man idag kräver minst 2 årig yrkeshögskoleutbildning för examen- 

men fortfarande är det bara ett universitet som bedriver akademisk utbildning.  

Man har utökat sin kunskapsmassa och sina ansvarsområden- men man har fortfarande mark kvar 

att erövra för att inneha sanktionerad monopol över sitt område. 

 

Lönen och status tenderar av fortfarande vara låg vilket jag anser bero på ett flertal olika faktorer. 

Dels att graderna inom professionaliseringsprocessen enligt ovan inte är fullt uppnådda ännu men 

också på ett antal, kanske mer komplexa, variabler som jag analyser närmare i föregående stycke och 

som också kan tänkas samspela med den inte fullt uppnådda professionaliseringen. 

Dessa variabler är: 

- En svag intern organisation 

- Segmenterad genusstruktur 

Det ska mycket intressant att fortsätta följa utvecklingen av detta yrke och hur 

professionsutvecklingen kommer att fortgå. Är det till exempel ett alternativ att professionaliserings 

fortskridande, likt den maskuliniseringsprocess vi såg inom mejeribranschen, blir sammanvävt med 

männens eventuellt ökade anställning i yrket och att yrket inte får uppleva status som fortfarande 

genuskodad?  
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8. Bilagor 

8.1 Bilaga 1 (figur E, figur F)- Storlek och omfattning av den verksamhet som ingår i 

studien. Tabeller. 

132 

 

                                                           
132 Figur E hämtad från SCB 2015-05-12 
http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__AM__AM0201__AM0201A/KSAnstallda/chart/ch
artViewColumn/?rxid=4f6e9672-89fc-4be2-b4f2-9d75cd5dbcfc 
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133  

8.1.1 Bilaga 1a -Sjukhuset i siffror. 

Verksamheter 

Ett 20-tal olika specialiteter, bland annat för ögon, hud, gynekologi, njurmedicin, barnmedicin, kirurgi, PCI 
samt onkologi. 

Antal vårdplatser 

 421 medicin/kirurgi/ortopedi samt övriga specialiteter 

 8 intensivvård, 45 uppvakning 

 13 barnintensivvård 

 76 psykiatri 

Besök, inskrivningar och vårddagar 

 cirka 50 400 besök vid akutmottagningen per år  

 cirka 35 000 inskrivna patienter 

 cirka 155 000 vårddagar 

 cirka 350 000 besök per år på sjukhusets olika mottagningar 

Ambulanssjukvården Karlstad 

 cirka 10 800 ambulansuppdrag 

 total körsträcka för våra ambulanser 494 000 kilometer 

Förlossning 

                                                           
133 Figur F hämtad från SCB 2015-05-12 
http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__BE__BE0101__BE0101C/BefArealTathetKon/?rxi
d=9c849a0d-dad8-4921-9505-4be884d09efc 

http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__BE__BE0101__BE0101C/BefArealTathetKon/?rxid=9c849a0d-dad8-4921-9505-4be884d09efc
http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__BE__BE0101__BE0101C/BefArealTathetKon/?rxid=9c849a0d-dad8-4921-9505-4be884d09efc
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  antal förlossningar cirka 2 700 

Lokalyta 

 cirka 145 100 kvadratmeter, vilket motsvarar cirka 26 fotbollsplaner 

Anställda 

 cirka 3750134 

 

 

 

                                                           
134 Siffror och text från landstingets officiella hemsida. Uppdaterad 2015-05-08. Hämtad 2015-05-11  
http://www.liv.se/Halsa-vard-och-patientinformation/Sjukvard/Sjukhus-i-Varmland/Centralsjukhuset-i-
Karlstad/  

http://www.liv.se/Halsa-vard-och-patientinformation/Sjukvard/Sjukhus-i-Varmland/Centralsjukhuset-i-Karlstad/
http://www.liv.se/Halsa-vard-och-patientinformation/Sjukvard/Sjukhus-i-Varmland/Centralsjukhuset-i-Karlstad/
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8.2 Bilaga 2 Figur G - Organisationsskiss vårdadministratörer

 

135 

                                                           
135 Organisationsskiss över Vårdadministrativa enheten. Mottagen av avdelningschef 2015-02-27, ansvarig 
utgivare Landstinget. 
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8.3 Bilaga 3. Figur H. Huvudmannaskapets förändringar, översikt. 

136 

 

 

 

                                                           
136 Figur H Hämtad 2016-01-08 från Strömberg, Sjukvården industrialisering, 2004. 81 http://umu.diva-
portal.org/smash/get/diva2:142832/FULLTEXT01.pdf 

http://umu.diva-portal.org/smash/get/diva2:142832/FULLTEXT01.pdf
http://umu.diva-portal.org/smash/get/diva2:142832/FULLTEXT01.pdf
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8.4 Bilaga 4. Nätdoktorn ”Min doktor”.  

 

 
 

Per Hammarlund, överläkare i internmedicin, är medicinskt ansvarig för Min Doktor. 

Att konsultera en läkare ska alltid vara enkelt och med dagens teknik är detta möjligt. Utan 

telefonköer och utan att du först behöver ta dig till vårdcentralen eller sjukhuset. 

Min Doktor grundades av svenska läkare i Lund med en tydlig vision, nämligen att effektivisera vården 
genom att förenkla för patienten. Vi vill göra vården tillgänglig genom att låta dig möta erfarna läkare 
på dina villkor. När du har tid, oavsett var du är och med teknik som du är van vid att använda. 

Min Doktor brinner för att ge patienter en helt ny upplevelse av vård för att vi tillsammans ska använda 
samhällets resurser på ett bättre sätt. Min Doktor låter dig snabbt se om dina besvär är rätt för oss och 
passar för behandling online eller om du ska gå till vårdcentralen eller sjukhuset. 

När Min Doktor grundades så gjordes det utifrån en förståelse för vårdens utmaningar och dess 
ansträngda resurser. Idag är det första mötet med en läkare oftast på vårdcentralen. Du vet kanske 
inte om du ens behöver vara där men har ingenstans att vända dig till, förutom Google, för att få klara 
besked från en läkare. Med Min Doktor har alla möjlighet att snabbt komma i kontakt med vården för 
att veta vad nästa steg ska vara när du blivit sjuk. 

Min Doktor är inte en konkurrent till den ordinarie vården. Detta är viktigt för oss att säga. Vi fungerar 
som ett komplement som kan hjälpa till att avlasta vårdcentralerna och akutmottagningarna genom att 
diagnostisera och behandla dig som har lättare besvär. Min Doktor är inte för alla. Du som är akut sjuk 
eller misstänker att du har en allvarlig sjukdom ska precis som vanligt kontakta den ordinarie vården. 
Men för alla er andra, som t.ex. har hosta, är förkylda, har ett utslag eller drabbats av en helt vanlig 
urinvägsinfektion erbjuder vi en läkare som är tillgänglig för dig, var du än är. 

Vi drömmer om en framtid där du, när du blir sjuk, först kollar med Min Doktor om dina besvär kan 
behandlas online eller om du bör uppsöka den fysiska vården. För varje person som vi kan behandla 
frigör vi resurser i det gemensamma som kan användas där de verkligen behövs. Och samtidigt får du 
som patient en oslagbar tillgänglighet och ett personligt läkarmöte på dina villkor. 

Vi hoppas ni vill förändra världen tillsammans med oss. Välkomna till ett enklare läkarbesök. 

Vänliga hälsningar, 
Teamet bakom Min Doktor 

Vad är det jag betalar för? 
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Hos Min Doktor betalar du för en snabb läkarbedömning av dina besvär. Läkaren ger dig en snabb 

och professionell bedömning och vid behov skriver hen ut 

recept som du kan hämta ut på närmaste apotek. 137 

 

                                                           
137 Urklipp hämtad 2016-12-19 från https://mindoktor.se/about/  

https://mindoktor.se/about/
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8.5 Bilaga 5. Kursplan för vårdadministrativa utbildningen, Yrkeshögskolan i 

Kristinehamn. 

138 

 

                                                           
138 Kursplan från Kristinehamns yrkeshögskolas hemsida. http://www.kristinehamn.se/skola-
barnomsorg/medicinsk-sekreterare-yh Hämtad 2016-01-05 

http://www.kristinehamn.se/skola-barnomsorg/medicinsk-sekreterare-yh
http://www.kristinehamn.se/skola-barnomsorg/medicinsk-sekreterare-yh
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8.6 Bilaga 6. Utbildningsplan vårdadministrativa programmet, Umeå universitet. 

Termin 1 

Vårdens administration, organisation och politik 15.0 hp 

Grundnivå 

Statsvetenskap: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav 

Ekonomisk historia: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav 

Obligatorisk 

 

Sjukvårdens juridik och journalhantering 15.0 hp 

Grundnivå 

Rättsvetenskap: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav 

Obligatorisk 

Termin 2 

Vård, samhälle och hälsoekonomi 15.0 hp 

Grundnivå 

Ekonomisk historia: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav 

Nationalekonomi: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav 

Statsvetenskap: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav 

Obligatorisk 

 

Miljöpraktik 15.0 hp 

Grundnivå 

Statsvetenskap: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå eller mindre än två års 

sammanlagda studier som förkunskapskrav 

Ekonomisk historia: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå eller mindre än två års 

sammanlagda studier som förkunskapskrav 

Obligatorisk 

Termin 3 

Svensk och engelsk medicinsk terminologi 15.0 hp 

Grundnivå 

Medicin: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav 

Obligatorisk 

 

Att undersöka hälsans och sjukvårdens geografi 15.0 hp 

Grundnivå 

Statistik: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav 

Kulturgeografi: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav 

Obligatorisk 

Termin 4 

Verksamhetsförlagd utbildning 15.0 hp 

Grundnivå 

Statsvetenskap: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå eller mindre än två års 

sammanlagda studier som förkunskapskrav 

 

Ekonomisk historia: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå eller mindre än två års 

sammanlagda studier som förkunskapskrav 

Obligatorisk 

eHälsa och fördjupningsarbete, ekonomisk historia 15 hp 

Obligatorisk 

Eller 
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eHälsa och fördjupningsarbete, statsvetenskap15 hp 

Obligatorisk  

 

Efter avklarade kurser år ett och år två finns möjlighet att ta högskoleexamen med inriktning mot 

vårdadministration. 

Termin 5 

Valbara/valfria kurser 30 hp 

Termin 6 

Valbar fördjupning i ekonomisk historia eller statsvetenskap med inriktning mot vårdadministration 

30 hp139 

 

 

                                                           
139 Utbildningsprogram hämtat från Umeå universitets hemsida Vårdadministrativa programmet 
http://www.umu.se/utbildning/program-kurser/utbildningsplanesok/utbildningsplan-detalj?code=SGVAD 
Hämtad 2016-01-05 

http://www.umu.se/utbildning/program-kurser/utbildningsplanesok/utbildningsplan-detalj?code=SGVAD

