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Abstract 
Syftet med den här studien var att undersöka på vilket sätt vården i Västerbottens läns landsting 
nyttjar den kompetens som vårdadministratörer besitter efter att ha blivit examinerad från det 
Vårdadministrativa programmet vid Umeå universitet. Den syftade även till att studera hur 
vårdadministratörer bedömer förändringsmöjligheter som kan tänkas finnas för deras 
yrkesgrupp idag. Studien baserades på kvalitativa semistrukturerade intervjuer som 
genomfördes med till antalet åtta anställda inom Västerbottens läns landsting som alla gått det 
vårdadministrativa programmet på Umeå universitet. Undersökningen resulterade i en 
sammanställning av arbetsuppgifter som förkom i varierad frekvens i informanternas arbete, 
samt tre innehavda befattningar där läkarsekreterare är den klart vanligast förekommande 
bland informanterna. Studien visade också att den studerade yrkesgruppen bedömde personliga 
egenskaper snarare än utbildning som avgörande i att utveckla och förändra yrkesgruppens 
förutsättningar, arbetsuppgifter och titulatur. Det framkom också att det är svårt att utveckla 
vården i sig och att maximera användandet av intern kompetens då tidpress, brist på personal 
och hög arbetsbelastning försvårar nya kreativa lösningar och idéer från medarbetarna. 

 

Nyckelord: vårdadministratör, anställningsbarhet, empowerment och capacity management  

 



 

 

Förord 

Vi vill börja med att tacka våra åtta informanter som var snälla att ställa upp på intervju och 

därmed möjliggjorde denna studie. Sedan vill vi rikta ett stort tack till vår handledare, Johan 

Örestig för bra feedback, kommentarer och hjälp under arbetets gång. Slutligen vill vi tacka vår 
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Inledning 

Sverige är ett land som tillhör gruppen “Organisationen för ekonomiskt samarbete och 

utveckling” (OECD) och har, i jämförelse med många länder, en hög standard på den nationella 

sjukvården. Sverige har i förhållande till övriga medlemsländer i OECD ett högt antal läkare per 

1000 invånare, samt har ett lågt antal läkarbesök per invånare och år. Trots denna statistik visar 

Sverige, i internationella jämförande studier, på dåliga resultat av läkares och patienters 

upplevelser av hur mycket tid som ägnas åt patienter (Myndigheten för Vårdanalys, 2013). En 

enkätundersökning med läkare som genomförts av Psykologiska institutionen vid Stockholm 

universitet 2010, visar att 52 procent av svenska läkare upplever att deras högsta kompetens 

kommer till användning under hela eller större delen av arbetstiden. Det är en kraftig 

minskning från 72 procent från en likvärdig undersökning från 1992 (Myndigheten för 

Vårdanalys, 2013). Studier har visat att läkare i allt större utsträckning utför administrativa 

uppgifter och därmed får allt mindre tid till patienter. Myndigheten för vårdanalys påvisar just 

denna problematik i sin rapport “Ur led är tiden” (2013) och identifierar administrativa 

utmaningar för svensk sjukvård idag. 

Sveriges landsting skiljer sig idag i hur de hanterar utmaningen att balansera läkares arbete med 

patienter och det administrativa arbetet som detta medför. Västerbottens läns landsting (VLL) 

har tidigare, som många andra distrikt, brukat läkarsekreterare i sin organisation för att utföra 

olika typer av arbete som kan relateras till administrativt arbete. Mellan 2002-2004 

genomförde VLL projektet ”Rätt Använd Kompetens” (RAK) och ett av resultaten de såg var att i 

takt med att läkares arbetsuppgifter förändrats har det uppstått ett ökat behov av en bredare 

kompetens inom vårdadministrativt arbete. Det konstaterades att en person som har kunskap 

inom ett större område än de läkarsekreterare som fanns i organisationen då, har större 

möjlighet att avlasta läkare och sjuksköterskor, samt utgöra en större nytta för verksamheten 

(Västerbottens läns landsting, 2010). Utifrån detta behov påbörjade VLL ett samarbete med 

Umeå universitet för att skapa en akademiskt baserad utbildning vilket ledde till dagens 

vårdadministrativa program. Som student på detta program får man kunskap inom områden 

såsom kommunikation, ekonomi, statistik och organisation, med inriktning mot hälso- och 

sjukvårdssektorn. Utbildningen ger också kunskap av vårddokumentation, journalhantering, 

sjukvårdsjuridik, sekretess och IT-användning (Vårdadministrativa Programmet, 2014). 

Utifrån den beskrivna problematiken, och utformningen av det vårdadministrativa programmet 

som en del i lösningen, söker nu VLL klarhet i om utbildningen har haft den effekt och nytta 

som den varit tänkt att ha och skapa. Intresse finns i att ta reda på om VLL tillvaratagit den 

kompetens som vårdadministratörer besitter efter utbildningen, eller om det faktiskt går 

likställa deras arbetsuppgifter med läkarsekreterares utförda arbete. Om detta skulle vara fallet 

innebär det att det finns outnyttjad kompetens inom organisationen och att 

vårdadministratörernas arbete inte avlastar läkarnas arbetsuppgifter på det från början tänkta 

sättet.     

Genom att undersöka hur väl utbildningens innehåll stämmer överens med de faktiska 

arbetsuppgifterna examinerade vårdadministratörer har idag, hoppas vi hjälpa VLL att få en 

klarare bild av hur pass benägna verksamheterna inom organisationen är att nyttja denna nya 

kompetens och om det erbjuds tjänster som samspelar med innehållet i utbildningen. Denna 

kartläggning kommer förhoppningsvis generera goda exempel på hur VLL på bästa sätt kan 

tillgodogöra sig denna typ av kompetens men även visa på vilket utrymme det finns för 

examinerade vårdadministratörer att förändra och effektivisera verksamheterna. Detta kan 

komma att ligga till grund för att lösa framtida utmaningar i disponering av 

vårdadministratörernas arbete inom vården i Västerbottens läns landsting, men också bidra till 

lösningen vid balanseringen av läkares arbete med patienter och det administrativa arbetet som 

detta medför. 
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Syfte  
Syftet med denna studie är att undersöka på vilket sätt vården som arbetsgivare i Västerbottens 
läns landsting nyttjar den kompetens som vårdadministratörer besitter efter att ha blivit 
examinerad från det Vårdadministrativa programmet vid Umeå universitet. Den syftar även till 
att studera hur vårdadministratörer bedömer förändringsmöjligheter som kan tänkas finnas för 
deras yrkesgrupp idag.  

Frågeställningar: 

● Hur väl stämmer examinerade vårdadministratörers tilltänkta yrkesroll överens med 
deras faktiska arbetsuppgifter? 

● Hur ser vårdadministratörernas tilldelning av arbetsuppgifter ut idag? 

● Vilken relevans anser vårdadministratörerna att deras utbildning har haft för deras 
arbetsuppgifter? 

● Hur bedömer vårdadministratörerna eventuella förändringsmöjligheter för sin 

yrkesgrupp inom VLL idag? 

Bakgrund 

Nedan följer en beskrivning av det vårdadministrativa programmet och en presentation av 

befattningen vårdadministratör/läkarsekreterare, vilket har som syfte att ge en förförståelse 

till denna studie. Den kunskap som studenterna på vårdadministrativa programmet får från 

utbildningen har vi valt att se som den kompetens vi ämnar undersöka och hur VLL nyttjar 

den i sin vårdande verksamhet. 

Vårdadministrativa programmet 

Det vårdadministrativa programmet startade hösten 2009 som en följd av det resultat som 

Västerbottens läns landsting (VLL) fick av projektet ”Rätt Använd Kompetens” (RAK) som 

genomfördes av VLL mellan 2002 – 2004. RAK hade som syfte att undersöka VLL:s potential 

att utnyttja den kompetens som finns inom organisationen. Det resulterade i en omfördelning 

av arbetsuppgifter för att skapa ett snabbare omhändertagande av patienter (Västerbottens läns 

landsting, 2010). Det vårdadministrativa programmet är nätbaserad och har två 

examensmöjligheter, antingen en två-årig högskoleexamen eller en tre-årig kandidatexamen och 

har ett stort fokus mot det vårdadministrativa arbetets olika delar. Den inriktar sig bland annat 

mot vårddokumentation, journalhantering, sjukvårdsjuridik, sekretess och IT-användning 

(Vårdadministrativa Programmet, 2014). Enligt Utbildningsplanen ska programmet ge 

studenten: 

såväl generella som specifika färdigheter för administration samt analys- och 

utredningsarbete inom hälso- och sjukvård i både offentlig och privat regi. Utbildningen ger 

kunskap om hälso- och sjukvårdens organisation, styrning och funktion historiskt och i 

nutid. Den ger också kunskap om hur hälso- och sjukvården fungerar genom lagstiftning och 

ekonomisk styrning. Styrmodeller inom hälso- och sjukvård samt förvaltningens förändrade 

organisering och utveckling uppmärksammas särskilt. Även förståelse för hur arbetsdelning 

och genusarbetsdelning har sett ut över tid samt hur detta uttrycks mellan sjukvårdens olika 

yrkeskategorier ingår i utbildningen. Utbildningen ger också färdigheter i utredningsteknik 

och eHälsa (Vårdadministrativa Programmet, 2014). 

En utexaminerad student från det vårdadministrativa programmet är förberedd att arbeta med 

administrativt arbete inom olika vårdande eller forskande verksamheter. Det 

vårdadministrativa arbetet kan bestå av diktering, budget, personalrapportering, 

statistikinsamling, utbildningsteknik, webbdesign och andra forskningsrelaterade uppgifter 
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(Vårdadministrativa Programmet, 2014). De tänkta arbetsuppgifterna VLL har, utifrån 

utbildning, för en vårdadministratör är: journalskrivning, arbeta med kvalitetsregister, ta fram 

presentationer, underlag, statistik, webbredaktör, fakturahantering, ansvara för dokumentation 

vid möten, schemaläggning, behjälplig med arbete i Personec (Västerbottens läns landsting, 

2015). 

Vårdadministratör eller medicinsk sekreterare 

Vision är fackförbundet för arbetstagare med anknytning till kommun, landsting och kyrka och 

har därmed en stor andel medlemmar vilka jobbar med ett vårdadministrativt arbete. Dessa 

medlemmar kan tituleras på många olika sätt, vissa har befattningen läkarsekreterare (LSEK) 

andra har befattningarna medicinsk sekreterare eller vårdadministratör. Arbetsuppgifterna ser 

olika ut både mellan och inom olika landsting och kan vara anledningen till den spridda 

titulaturen inom den vårdadministrativa yrkesgruppen (Vision, 2014). Vision har beslutat sig för 

att kalla alla befattningar inom denna yrkesgrupp för medicinska sekreterare. Arbetsuppgifterna 

består främst av journalhantering och annan typ av vårddokumentation men har förändrats på 

senare tid och kan idag bestå av all typ av administration, såsom tidsbokning, inregistrering i 

kvalitetsregister, remisshantering, kassaarbete och att bemanna reception. Det finns även de 

medicinska sekreterare som arbetar med utvecklings- och verksamhetsadministration, 

redovisning av kvalitetsregister, statistik, personaladministration, fakturering, 

avvikelsehantering och budget (Vision, 2014). Inom VLL finns det också en uppsjö av olika 

tituleringar bland dem som är utbildade vid det vårdadministrativa programmet, de flesta 

utexaminerade har titeln LSEK och inte vårdadministratör. VLL, i samverkan med facket, håller 

på att besluta om titulaturen bland LSEK/vårdadministratörer/teamsekreterare/chefsassistent 

där de kommer få titulaturen medicinsk sekreterare eller vårdadministratör, beroende på vilka 

arbetsuppgifter som innefattas av tjänsten och inte av vilken utbildning som arbetstagaren har 

(Västerbottens läns landsting, 2015). Sedvanliga arbetsuppgifter för en ”klassisk 

läkarsekreterare” inom VLL är: journalskrivning, posthantering, reception, telefonservice, 

skanning, provsvars-/remisshantering och arkivering/journalkopior (Västerbottens läns 

landsting, 2015).  

Fortsättningsvis i denna studie kommer ”vårdadministratör” (VAD) användas i syfte att 

beskriva de utexaminerade från det vårdadministrativa programmet vid Umeå universitet 

oavsett vilken titulatur de innehar idag. 

Tidigare forskning 

I följande avsnitt kommer relevant forskning och teorier att presenteras inom 

problemområdet kring studiens syfte och frågeställningar. Då forskningen avser att studera 

utbildning och lärande i sociala samt professionella processer kan en pedagogisk ansats anses 

som relevant. För att förstå vårdens situation och förändrings- och effektiviseringsmöjligheter 

med hjälp av VAD:er som yrkesgrupp beskrivs empiriska studier och teorier om ”Vården som 

serviceorganisation”, ”Anställningsbarhet” och ”Capacity management”. Vidare kommer en 

genomgång av begreppet ”Empowerment” och vilken betydelse det kan ha för en individ eller 

en organisation. 

Vården som serviceorganisation  

Sveriges landsting, och de organisationer som ingår i dessa, ställs regelbundet inför varierande 

utmaningar på grund av att de konstant ska finnas och verka för medborgarna i landet. Med 

detta arbete följer, i alla delar av landstingen, större och mindre uppgifter att lösa och 

organisera, så även inom vården. Vården i landstingen, och i Sverige över lag, kan anses vara 

just en serviceorganisation. Det är servicen i form av vårdandet av medborgarna som gör denna 

till en sådan typ av organisation. Vården som sådan är en kunskapsintensiv organisation med en 
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hög grad av variation gällande arbetsuppgifter och man arbetar i direktkontakt med 

kunden/patienten. Tidspress är ett vanligt förekommande inslag och arbetsbelastningen kan 

vara oförutsägbar (Tucker & Edmondson, 2003). Dessa aspekter är inte helt olika andra 

organisationer som också kan sägas tillhöra en serviceorganisation. Det kan till exempel handla 

om it-support, flygbesättningar, poliser, lärare med flera (Tucker et al., 2003). Tucker et al. 

(2003) och Arman, Dellve, Wikström & Törnström (2009) menar att det dock finns problematik 

med organisationer av denna typ. De säger att kunskapsintensiva organisationer, såsom vården, 

som agerar direkt i anslutning till kund/eller patient kan komma att lägga fokus i sin 

verksamhet på nuvarande kunds behov. Sådan verksamhet kan ha svårt att förändra 

organisatoriska mönster då fokus ligger på att lösa akuta problem i stunden, och tid för 

reflektion och korrigering i verksamhetens övergripande mönster faller ur synfältet. Det kan 

också vara svårt för vården att utvecklas då den är organiserad utefter knappa och maximerade 

resurser i form av både tid och arbetskraft (Tucker et al., 2003). Västerbottens läns landsting 

har, precis som övriga landsting i landet, uppgiften att på bästa möjliga sätt organisera sina 

verksamheter så att de är kostnadseffektiva samtidigt som de levererar den kvaliteten på 

servicen som förväntas av dem. Genom att vårdpersonal i dessa organisationer arbetar under 

tidspress och med en drivkraft att lösa akuta problem för stunden kan patienters aktuella 

problem lösas, men den organisatoriska kvaliteten förblir oförändrad (Tucker, Edmondson, & 

Spear, 2002). I en sådan typ av miljö löses problem på en situationsbunden basis, medan 

möjligheter till förändring och förbättring förbises. Tucker et al. (2002) beskriver, i sin studie av 

problemlösning inom vården, att personal i denna verksamhet tenderar att hämma 

organisationens utsikter till förbättring genom att endast lösa en uppkommen situation, snarare 

än att leta efter underliggande påverkansfaktorer och mönster. 

Med tidigare nämnda faktorer som gör vården i viss mån obenägen att strukturellt förändras, 

beskriver även Arman et al. (2009) en problematik i organiseringen av detta. Denne menar att 

det strategiska arbete som idag utförs av svenska vårdstrateger inte är så omfattande som det 

borde vara. Strategernas arbetsuppgifter är en kombination av administrativt, strategiskt och 

patientnära arbete där strategiskt arbete inte är en så stor del av det dagliga arbetet, vilket leder 

till att vården i ytterligare avseende kan vara svår att operativt förändra. Adenso-Díaz, González-

Torre och García (2002) beskriver också vården som en serviceorganisation och vilka aspekter 

som kan ha problematisk inverkan på vårdens strukturer. Författarna beskriver de utmaningar 

vården står inför och de mest trängande problemen. Detta handlar till stor del om hur 

personalen organiseras. Adenso-Díaz et al. (2002) beskriver att problematiken inte ligger i att 

försöka förutse en efterfrågan på den vård ett sjukhus exempelvis erbjuder, utan snarare om att 

maximera en konstanthållen personalstyrka. 

Anställningsbarhet 

Anställningsbarhet är ett ofta förekommande begrepp i dagens politiska diskussioner kring 

utbildning- och arbetsmarknadsfrågor. Begreppet definieras olika men oftast beskrivs det som 

”en individs förmåga att erhålla ett jobb, att behålla jobbet samt vid behov kunna få ett nytt” 

(Nilsson, 2009, s. 71). Hur en individs anställningsbarhet kan öka eller minska varierar 

beroende av i vilken kontext begreppet används i. Berglund (2009) beskriver anställningsbarhet 

utifrån fyra policynivåer; supernationell nivå, nationell nivå, organisationsnivå samt 

individnivå där olika utgångspunkter, drivkrafter, åtgärder och aktörer varierar. Den 

supernationella nivån handlar om att utarbeta nationsövergripande strategier för 

kompetensförsörjning i avsikt att möjliggöra individers chans till anställning som i sin tur ska 

leda till att motverka arbetslöshet. På den nationella nivån handlar det mer om att på riksdags- 

och regeringsnivå ta fram policydokument som beskriver vilken typ av kompetens och 

utbildning olika typer av arbeten i dagens samhälle kräver, men även hur utbildning ska 

utformas, vad den ska innehålla och kriterier för finansiering och antagning. Denna nivå 

beskriver anställningsbarhet som en inkörsport på arbetsmarknaden och hur man ska fortsätta 

vara attraktiv. Genom Bolognaprocessen har Sverige fått ett gemensamt utbildningssystem med 

resterande Europa, vilket tros öka anställningsbarheten eftersom det möjliggör en större 
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rörlighet hos de studerande (Berglund & Fejes (Red.), 2009). På organisationsnivån är 

anställningsbarhet något som alltid är aktuellt genom det konstanta behovet av personal med 

rätt kompetens. Det är viktigt för organisationen att ta reda på vilken kompetens som krävs för 

ett visst arbete men också underhålla den komptens som organisationen har tillgång till genom 

sin nuvarande personal, detta kan ske genom olika kompetensförsörjningsstrategier. Berglund 

(2009) uttrycker att individnivån handlar om att varje enskild individ har ett eget ansvar att se 

till att få den kompetens som arbetsgivare/arbetsmarknaden efterfrågar och på så sätt bli 

anställningsbar, genom exempelvis utbildning och kompetensutveckling. 

Att vara anställningsbar och kunna ha förmågan till anställning kräver en viss kompetens vilket 

många tillhandahåller genom högre utbildning, det vill säga utbildning på universitetsnivå. 

Genom detta kan anställningsbarhet ses som en utexaminerads förmåga till anställning men 

även deras lämplighet till anställning (Lindberg, 2009; Yorke & Knight, 2004). Detta leder till 

en nödvändighet av modifiering av utbildnings- och kursplaner samt behov av att undersöka hur 

dessa implementeras (Yorke & Knight, 2004). York & Knight (2004) diskuterar olika 

egenskaper som bör vävas in i utbildnings- och kursplaner för att öka anställningsbarheten. De 

tar bland annat upp personliga egenskaper och kärnegenskaper. Personliga egenskaper kan vara 

självständighet, stresstålighet och ökad reflektionsförmåga. Kärnegenskaper är mer 

språkkunskaper, presentationsförmåga och kommunikationsförmåga. De menar att det finns 

generiska kompetenser, egenskaper och förmågor som inte är kontextbundna till ett visst yrke, 

utan det är egenskaper som en högre utbildning bör innehålla oavsett program eller inriktning. 

Högre utbildning är viktig för ett lands nationalekonomi (Yorke & Knight, 2004) och det är av 

utbildning som människor och organisationer kan utvecklas, bli mer effektiva och kreativa vilket 

i sin tur säkerställer ett lands tillväxt och välstånd (Blackwell, Bowes, Harvey, Hesketh, & 

Knight, 2001).   

Den högre utbildningens funktion  

En högre utbildning har stor vikt i debatten om anställningsbarhet då utbildning ger individer 

möjlighet att ta del av högre kvalificerade arbeten på arbetsmarknaden och därmed bli 

anställningsbara. Att en högre utbildning ska ge studenter den kunskap och kompetens som 

krävs för att utföra ett mer kvalificerat arbete i praktiken blir då fundamental (Nilsson, 2009). 

Författaren anser också att utbildningen ska ge möjlighet att nå framgång och centrala 

positioner i samhället.   Att studenter känner en frustration över att mycket av studietiden läggs 

på abstrakta teorier är inget ovanlig, de känner en frustration då de hade hoppats på att mer 

studietid hade fokuserat på att redogöra för den verklighet som de förbereds att möta. 

Utbildningar, i allmänhet, tenderar att innefatta färre verklighetsbaserade metoder som 

angriper existerande problem (Lindberg, 2009). 

Lindberg (2009) beskriver tre perspektiv av en högre utbildnings funktion, de är; nytto-, 

konkurrens- och bildningsperspektivet. Inom nyttoperspektivet ska en utbildning ge individer 

den kunskap som är nyttig för arbetslivet, den ska erbjuda möjligheter att utveckla förmågor så 

att individer kan utföra arbete på ett eftertraktat sätt. Det som förväntas av framtida 

anställningar blir utgångspunkt för vad som bör tenteras. Detta är det perspektiv som beskriver 

de förmågor som arbetsmarknadens representanter önskar att utbildning gav studenter 

(Lindberg, 2009). Dock menar Sleap & Reed (2006) att det är självklart att arbetsmarknadernas 

representanter ställer dessa krav då de troligtvis vill bespara resurser på introduktion av sina 

nyanställda. Konkurrensperspektivet säger att utbildingen har som funktion att skapa 

konkurrensmöjlighet bland studenter, vilket innebär att utbildningen bör vara utmanande och 

svår. Detta ligger till grund för den sortering och selektering av individer till olika tjänster och 

positioner på arbetsmarknaden (Nilsson, 2009). Kontroll och examination blir två viktiga delar i 

detta perspektiv där betyg och examensbevis blir meriter i jämförelse med andra examinerade 

studenter och inte deras faktiska kompetens (Lindberg, 2009). Vidare menar författaren att 

bildningsperspektivet innefattar kunskap och lärande som det grundläggande och att det inte 

nödvändigtvis behöver vara nyttig eller uppenbart användbar kunskap.  Tanken är snarare att 



6 

 

utveckla människan till en mer intellektuell individ. Genom den bildade människan kommer 

samhällsutveckling och detta perspektiv lyfter bland annat fram kritiskt tänkande som ett viktigt 

element (Lindberg, 2009).  

Glappet mellan utbildning och arbete 

Det har visat sig i tidigare studier att det finns ett glapp i relationen mellan högre utbildning och 

arbetslivet. Ett sätt att förklara detta är att överenstämmelsen mellan den kompetens som 

examinerade studenter besitter efter avslutad utbildning och de kvalifikationer som krävs för att 

utföra arbetet på ett tillfredställande sätt är bristfälliga (Nilsson, 2009). Arbetsmarknadens 

representanter och akademin i form av högre utbildning värderar olika typ av kunskap. Inom 

akademin betraktas vetenskapligt grundad kunskap som värdefull medan arbetsmarknaden är 

mer resultatorienterad och värdesätter kunskap som är mer praktisk användbar (Jørgensen, 

2004). Det arbetslivet och olika företag ser som universitets största syfte är att förbereda 

studenter för framtida anställningar och den arbetsmarknad som verkar i samhället. Dock finns, 

som tidigare nämndes, studier som visar på en felmatchning mellan utbildning och de 

kompetenser som efterfrågas på arbetsmarknaden (Krassén, 2013) och problemet anses bland 

annat ligga i utbildningssystemets oförmåga och ovilja att förändras mot nya krav som 

arbetslivet erfordrar (Nilsson, 2009). Svenskt Näringsliv och näringslivets forskningsinstitut 

Ratio har en längre tid hävdat att högre utbildningar borde innehålla fler arbetslivsrelaterade 

moment, de bör erbjuda praktik, studiebesök, gästföreläsare och examens- och projektarbeten. 

Dock poängteras det att högre utbildningar ska vara mer långsiktigt användbara och därför kan 

inte arbetsmarknadens behov ha inflytande i hela utbildningen utan de praktiska inslagen ska 

balanseras mot behovet av en högre utbildnings fortsatta teoretiska djup (Berlin, 2014). Därmed 

uttrycks vikten av att en utbildning ska fortsätta utveckla och lära ut generiska och akademiska 

färdigheter i form av förmågor som studenter kan använda i olika kontexter oberoende 

arbetsplats eller tjänst (Berlin, 2014). 

Capacity management 

Ett sätt att organisatoriskt komma tillrätta med vårdens utmaningar är att utveckla och begagna 

så kallad Capacity Manegement. Detta handlar om att maximera vårdens resurser, allt från 

arbetstid och personal till fysiska resurser såsom utrustning, och kunna distribuera dem på ett 

effektivt sätt i organisationen (Adenso-Díaz, González-Torre, & García, 2002). Till följd av 

vårdens problem med oförutsägbarhet och tidsbrist menar Adenso-Díaz et al. (2002) att 

Capacity Management behöver finnas i medvetandet hos strateger för att kunna optimera 

resurser som i regel är under konstant ansträngning. Jämfört med Adenso-Díaz et al. (2002) gör 

Jack och Powers (2009) skillnad på två typer av strategier, Demand och Capacity Management, 

som en verksamhet som vården kan anta samt vad de innefattar. Demand Management handlar 

om att försöka kontrollera eller styra en efterfråga på en tillhandahållen produkt eller tjänst, 

medan Capacity Managemet handlar om det som tidigare författare varit inne på, att maximera 

en konstant resursbas. Till följd av att efterfrågan inom vården är omöjlig att förutse blir 

Capacity Management mest fördelaktig för denna typ av organisation (Jack & Powers, 2009). 

Författarna menar att Capacity Manegement är bättre lämpad för vården då den fokuserar på 

aspekter om hur man distribuerar och placerar nyckelresurser som exempelvis läkare eller 

dessas arbetsuppgifter. 

Lösningen med Capacity Management får också stöd från en litteraturstudie gjord av 

Mccaughey, Erwin och Jami (2015), vilken erkänner den problematik som existerar gällande 

resursdistribution, men nämner också organiseringen av resurser som en lösning. Mccaughey et 

al. (2015) menar att för att en verksamhet, såsom vården, ska kunna komma tillrätta med 

beskriven problematik krävs insattser i områden såsom strategisk planering. Detta kan, menar 

författarna, handla om schemaläggning, omflyttning av personal, breddning av kunskap m.m. 
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Empowerment 

Begreppet empowerment har i det svenska språket inte tilldelats en passande översättning som 

gör termen rättvis. Det förekommer ett flertal tolkningar av dess innebörd och vad som ryms i 

detta begrepp, men det som är centralt, menar ett antal författare, är det faktum att det syftar 

till att beskriva en individs, eller en grupp av individers, omfattning av makt eller kontroll i olika 

situationer eller sammanhang och vad det i sin tur resulterar i. Askheim & Starrin (2007) menar 

att begreppet också innefattas av upplevelsen av makt, kontroll och inflytande som en individ 

eller en grupp av individer kan komma att erfara i specifika sammanhang. De diskuterar 

empowerment utifrån ett samhällsperspektiv, men beskriver också hur det kan vara applicerbart 

på enskilda individer eller grupper av dessa. De diskuterar runt begreppet utefter vad 

exempelvis en individ tilldelats för position i det samfälliga systemet, och vad det innebär, som 

de kallar det, att ”frigöra” individen och därmed förändra dennes livssituation, självbild och 

tankemönster. Författarna beskriver att det centrala i denna process handlar om att 

medvetandegöra en målgrupp i relationen mellan livssituation och den värld dessa verkar i, 

alltså människa och värld. Bara genom medvetandegörandet menar författarna att förändring i 

tanke och handling kan komma. De säger att:  

Först genom att ta sin utgångspunkt i sådana situationer, som bestämmer de förtrycktas 

verklighetsuppfattning, kan de börja röra sig och bli medvetna om oprövade möjligheter. 

Den viktigaste metoden för en sådan förändring ligger i dialogen (s. 21). 

Askheim & Starrin (2007) anser också att det finns en kognitiv och emotionell aspekt av 

begreppet empowerment som kan ha stor inverkan på en individs prestationer och verk. De 

säger att individer kan uppleva olika grad av emotionell energi beroende av yttre faktorer och 

den värld de verkar i. Detta kan i sin tur inverka på i vilken grad en individ har förmåga att 

prestera dels socialt men också professionellt. De menar att detta begrepp innefattar känslor om 

vad som är rätt och fel, moraliskt riktigt eller oriktigt, känslan av egenvärde, känsla och tilltro 

till individens egen förmåga och samkänsla och solidaritet till andra. De hävdar att känslor kan 

ha direkt koppling till upplevd makt och kontroll i individens miljö. Medan den kognitiva 

aspekten handlar mer om tankemönster och associationsbanor individer har i olika situationer, 

kontexter och miljöer.  

Blanchard, Carlos & Randolph (1996) beskriver empowerment och maktaspekten på ett annat 

vis. De menar att makt redan finns i individen i form av kunskap och motivation. De säger att 

empowerment snarare handlar om att frigöra denna typ av makt och få individen att frigöra 

denna redan befintliga förmåga genom att bli medveten om och känna att den finns. De säger 

också att man genom bland annat uppmuntran till ansvar kan frigöra outnyttjad kreativitet, 

talang och kunskap i individen, om det arbetas för att denne emotionellt ska känna att mening 

och kontroll finns tillgängligt för denne. De menar dock att ansvar i sig inte är den enda 

lösningen för att komma åt kärnan i att skapa motivation, en känsla av kontroll eller 

meningsfullhet, utan att det kan vara en av flera komponenter som kan behövas för att uppnå 

detta. De påtalar även att problematik i att praktiskt arbeta med empowerment ofta innebär att 

ledning eller ansvarig chef kan känna ovilja i att distribuera kontroll ut i en organisation, då 

detta innebär att maktbalansen kommer att redigeras. De menar också att en process som 

ämnar uppnå fördelarna med empowerment är en tidskrävande och långsiktig process, och att 

de framsteg som görs kan komma att dröja innan de visar sig. Detta i sin tur, menar författarna, 

leder till att många projekt relaterat till empowerment tenderar att läggas ner då de upplevs vara 

ineffektiva på ett tidigt stadie. 

Maynard, Gilson & Mathieu (2012) delar upp begreppet empowerment i två delar likt tidigare 

nämnda författare tenderat att göra. De pratar om strukturell och psykologisk empowerment. 

Den strukturella handlar om att rent handlingsmässigt distribuera makt, beslutsfattning och 

kontroll i en organisation, nedåt i leden. Detta kan ha, menar författarna, begränsad eller ingen 

positiv inverkan. Psykologisk empowerment handlar snarare om upplevelsen hos individen, 

menar författarna, och handlar om de kognitiva mönstren som en individ upplever, av makt och 
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kontroll. De beskriver att genom att fånga och förmedla en upplevd känsla av makt och kontroll 

i individen kan ett arbete för att uppnå aspekter som motivation, lojalitet, förmåga och vilja att 

förändra och förbättra i en organisation, på ett effektivare sätt uppnås. De menar att känslan 

snarare än det strukturella är kärnan i ett lyckat arbete med empowerment. De påtalar dock att 

ett mått av samspel mellan de båda är nödvändigt. 

Maynard, Gilson & Mathieu (2012) berättar också om psykologisk empowerment som ett 

begrepp bestående av fyra vitala delar som är av vikt för att uppnå en positiv förändring i en 

individs eller en grupps kognitiva tillstånd. De nämner mening, kompetens, självbestämmande 

och verkan som delar som är av vikt för att en individ ska uppleva psykologisk empowerment. 

1. Mening avser överenstämmelsen mellan ett arbetes mål och övertygelser eller 

värden, med andra ord är det en individs omfattning av att bry sig om en uppgift.  

2. Kompetens är tron individer har på sina förmågor att skickligt utföra sina 

arbetsuppgifter.  

3. Självbestämmande avser en känsla av självständighet och kontroll över omedelbara 

arbetsbeteenden och processer och återspeglar val i att initiera och reglera åtgärder.  

4. Verkan är i vilken grad individer kan se att deras beteende gör en skillnad, eller i 

vilken utsträckning de har inflytande på resultat 

Utifrån dessa variabler menar författarna att upplevd psykologisk empowerment är som högst 

då graden av samtliga aspekter har en hög upplevd nivå hos individen. Men Maynard, Gilson & 

Mathieu (2012) menar också att dessa kan appliceras på en gupp av individer och kan bestå av 

samma strukturer.  

Blanchard, Carlos & Randolph (1996) diskuterar empowerment-begreppet ur ett psykologiskt 

perspektiv i sammanhanget av medarbetare och ledare. De menar att en person i ledande 

position som aktivt begagnar psykologisk empowerment i syfte att hjälpa sina medarbetare att 

nå en högre grad av emotionell energi, också får tillbaka en produkt av en effektivare, mer 

initiativtagande och lojala medarbetare. Genom att en medarbetare ges sådana attribut ges 

denne också en förmåga till att utveckla sig i sitt arbete, samt kan ge en biprodukt som innebär 

en lärande och utvecklande organisation. De säger i sin tur att då en medarbetare väl får 

möjlighet och utrymme att känna sådant som mening i sitt arbete, en tro på sin förmåga och får 

känna att den har utrymme att inverka på sitt varande i den verksamma miljön, har den också 

en större benägenhet att ta initiativ inte bara för den egna vinningen. Det kan också vara för 

organisationens bästa, då ett av målen med denna typ av empowerment är för individen att 

känna ansvar och tillhörighet till organisation, mål och andra individer. 

Metod  

Nedan följer en genomgång av val av metod, urval, datainsamling, bearbetning & analys av 

data, trovärdighet & kvalitet samt etiska aspekter. Metodavsnittet presenteras utifrån 

relevant litteratur som ligger till grund för de val som gjorts.  

Val av metod 

Valet av metod grundar sig i studiens syfte att undersöka hur vården i VLL tar tillvara på 
VAD:ers kompetens efter avslutad utbildning samt hur VAD:er bedömer förändringsmöjligheter 
för sin yrkesgrupp. Utifrån detta faller valet mer naturligt på en kvalitativ inriktning med 
intervjuer. Fördelar med en intervjustudie är bland annat att informanterna med egna ord får 
beskriva sin uppfattning av det som studien syftar till att undersöka, samt att det finns möjlighet 
för de som intervjuar att ställa följdfrågor och på så sätt få en djupare förståelse av informanters 
svar (Bryman, 2011). 
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Urval 

Grundat i studiens syfte har ett målinriktat urval gjorts på examinerade studenter från det 

vårdadministrativa programmet som idag jobbar hos VLL. Att använda sig av målinriktat urval 

brukar ses som en rekommendation inom kvalitativa intervjustudier, då man som forskare 

försöker hitta en urvalsgrupp som i största möjliga mån matchar ens forskningsfrågor (Bryman, 

2011). På grund av tidsbrist, praktiska skäl och att de skulle vara verksamma inom ett skäligt 

avstånd, i detta fall Umeå kommun, begränsades valet av informanter till åtta stycken. Dock kan 

åtta stycken informanter ses som tillräckligt för att ge studien en djupare förståelse av VAD:ers 

upplevelser och skapa en känsla av mättnad som sedan ska ligga till grund för att svara på 

studiens syfte. Med utgångspunkt ur denna avgränsning, och de kontaktuppgifter 

tillhandahållna av vår uppdragsgivare över VAD:er, tillfrågades forna studenter om deras 

intresse att delta i en intervju. Utfallet resulterade i att inga av informanterna arbetade på 

samma avdelning eller vårdcentral, vilket vi bedömer som fördelaktigt för att få en 

mångfacetterad bild av VAD:ernas situation. Intresseförfrågan skedde antingen genom ett 

informativt sms eller muntligt per telefon där studiens syfte kort presenterades, denna process 

upprepades tills åtta informanter hade beviljat deltagande. Att geografiskt avgränsa studiens 

stickprov borde inte ha påverkat resultatet negativt då majoriteten av informanter i listan var 

verksamma inom Umeå Kommun dock inom olika delar av VLL, därmed ansåg vi att det 

fortfarande fanns goda möjligheter att fånga upp en stor och relevant variation av svar från 

intervjupersonerna. Ett informationsbrev (se Bilaga 1), innehållande presentation av författarna, 

studiens bakgrund, syfte och genomförande samt etiska principer utformades och godkändes av 

vår uppdragsgivare på VLL och skickades sedan ut via E-post till samtliga informanter. I brevet 

fick de möjlighet att berätta vilken verksamhet de befann sig på, om de hade möjlighet att träffas 

på en föreslagen intervjutid samt om det fanns möjlighet att genomföra intervjun på deras 

arbetsplats. För att en intervjuperson ska känna sig avslappnad under en intervju, och på så sätt 

skapa de bästa förutsättningarna för informativa svar, bör den hållas i en miljö där personen 

känner sig bekväm och säker (Bryman, 2011). Därmed ansåg vi att deras arbetsplats var att 

föredra, men den var också fördelaktig då informanterna kunde undvika att ta arbetstid till att 

förflytta sig till annan lämplig plats. De informanter som inte hade möjlighet att ses på sin 

arbetsplats blev erbjudna ett rum på Umeå universitet. 

Datainsamling 

För att få en bakgrund till både det vårdadministrativa programmet och befattningen 

vårdadministratör genomfördes fyra samtal med personer kunniga inom: det 

vårdadministrativa programmet, projektet ”Rätt Använd Kompetens” som genomfördes av VLL, 

befattningen läkarsekreterare (LSEK) och deras arbetsuppgifter samt titulaturen av 

LSEK/teamsekreterare/VAD. 

Inför intervjuerna skapades, utifrån studiens syfte, en semistrukturerad intervjuguide (se Bilaga 

2) med ett visst antal teman och öppna frågor. Dessa teman baserades på en förarbetad 

operationalisering av vårt syfte. Genom denna metod fick varje intervjuperson mer frihet att 

under intervjun själv utforma och svara på de frågor och teman som studien var menad att 

undersöka. En semistrukturerad intervju är särskilt användbar då, som i denna studie, syftet är 

att undersöka hur examinerade VAD:er upplever sin arbetssituation samt hur VLL nyttjar deras 

kompetens (Kvale & Brinkmann, 2014). Detta metodval möjliggör också en flexibilitet då 

samtalet kan röra sig i olika riktningar, intervjuaren har möjlighet att ställa utvecklande frågor 

vilket bidrar till mer fylliga svar (Bryman, 2011). En pilotintervju genomfördes med en 

utomstående men likvärdig vårdadministratör från ett annat landsting, vilket gav möjlighet till 

feedback och revidering av frågor och upplägg av intervjuguiden. Fyra av intervjuerna 

genomfördes på informanternas arbetsplatser, tre i ett grupprum på Umeå universitet och en 

hemma hos informanten. Samtliga intervjuer genomfördes individuellt i en tyst och lugn miljö 

utan distraktioner. För att skapa de bästa förutsättningarna för analysarbetet och få en djupare 

förståelse för intervjuobjektet deltog vi båda på samtliga intervjuer, där den ena agerade 
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intervjuare medan den andra ansvarade för att ställa följdfrågor och ha en överblick att alla 

intervjufrågor besvarades. På så sätt skapades en tydlig intervjustruktur och risken att missa en 

fråga och relevanta svar minskades. Varje intervju inleddes med en genomgång av studiens syfte 

och bakgrund men även de etiska principerna om samtycke, konfidentialitet och 

studiedeltagandets frivillighet. Samtalen varierade mellan 40-60 minuter där samtliga spelades 

in med mobiltelefoner för att sedan underlätta transkriberingsarbetet. 

Bearbetning & analys av data 

Alla intervjuer transkriberades succesivt till löpande text under de två veckor som intervjuerna 

utfördes, därigenom tillvaratogs lärdomar som sedan kunde bidra till bättre genomförda 

intervjuer i ett senare skede. Principen med transkriberingen var att skriva ”ordagrant” men ord 

som ”hm”, ”ah” eller ”mm” och information som vi bedömde som irrelevant i relation till 

studiens syfte uteslöts. Information om informanterna och deras arbetsplatser byttes ut till 

”Informant 1” och ”där informanten arbetar”, allt för att avidentifiera informanterna enligt 

Kvale och Brinkmann (2014). Transkriberingen sammanfattades i ett gemensamt dokument 

utifrån den intervjuguide som intervjuerna baserades på för att sedan kodas och grupperas in i 

teman utifrån studiens frågeställningar. Innan kodningen lästes transkriberingen igenom i sin 

helhet för att vi skulle bekanta oss med materialet och sedan plocka ut relevanta delar utifrån 

studiens syfte. Kodningen genomfördes genom att identifiera signifikanta passager bland de 

insamlade data som sedan sorterades in under vardera fråga i intervjuguiden (Fejes & 

Thornberg (Red.), 2015). De olika koderna jämfördes konstant med varandra för att successivt 

finna mönster och kategorier som sedan resulterade i tre temaområden. De teman som framtogs 

var: “arbetsuppgifter och befattning”, “vårdens vetskap och syn på examinerades VAD:ers 

kompetens” samt “möjlighet/brist på möjlighet till förändring för VAD:er”. 

Nästa steg blev att undersöka de olika temaområdena och ställa olika informanters svar mot 

varandra för att försöka hitta gemensamma mönster samt skillnader som sedan diskuteras med 

hjälp av ”tidigare forskning” i analysavsnittet. 

Trovärdighet och kvalitet 

Studien har genomförts på uppdrag av VLL, därför har fokus legat på att försöka uppfylla deras 

önskemål och samtidigt uppnå de krav som universitetet har på en kandidatuppsats för att 

undersökningen ska uppnå högsta tänkbara kvalité. Inom kvantitativ forskning är reliabilitet 

och validitet två viktiga begrepp för att stärka en studies övergripande kvalitet (Bryman, 2011). 

Vad gäller kvalitativ forsking finns en diskussion om hur relevanta dessa begrepp är då bland 

annat mätning inte är det primära i sådana undersökningar. Vi valde att använda begreppen 

trovärdighet och kvalitet då vi diskuterade slutsatser och resultat som studien har producerat. 

Valet gjordes baserat på att vi ämnade studera upplevelser och uppfattningar hos individer 

snarare än att mäta en kvantitet, vilket vi bedömde krävde en mer kvalitativ och trovärdig 

bedömningsgrund av studien. För att öka en studies trovärdighet, ska studien utföras på ett 

kvalitetssäkert sätt för att man ska förvissa sig om att resultatet är trovärdigt och inte påverkats 

av externa faktorer (Bryman, 2011). Under hela arbetet försökte vi därmed vara fördomsfria, 

vilket är svårt i en kvalitativ undersökning som grundar sig på olika subjektiva tolkningar. 

Genom att använda öppna frågor minskades risken att ledande frågor kunde ha påverkat 

resultatet (Bryman, 2011). Inför arbetet hade vi inga förkunskaper inom området vilket kan ses 

som fördelaktigt då risken av att bli färgad av egna fördomar och erfarenheter minskade och på 

så sätt blev tolkningarna mer objektiva. För att minska risken till feltolkningar grundad på 

okunskap, ifrågasattes informanternas svar tills dess att alla frågetecken och oklarheter var 

uppklarade. För att få ett mer tillförlitligt resultat utfördes både intervjuerna och bearbetningen 

av data utifrån en systematisk och noggrann process av båda författarna.  

Valet att genomföra en pilotstudie försäkrade att intervjuguiden, och därmed datainsamlingen, 

stämde överens med studiens syfte, vilket i sin tur bidrog till att öka studiens kvalitet och 

trovärdighet ytterligare. 
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Etiska aspekter 

Etiska aspekter som gäller för svensk forskning är: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Bryman, 2011, ss. 131-132). Kraven innebär att 

informanter ska bli informerade om undersökningens syfte och bakgrund samt att det ska 

framgå att undersökningen är frivillig och att det finns möjlighet att avbryta sitt deltagande. 

Deltagares personuppgifter samt identitet ska under hela studien behandlas med största möjliga 

konfidentialitet och endast användas i forskningssyfte.  

I informationsbrevet som skickades ut till alla informanter samt i samband med intervjuerna 

presenterades innebörden av de etiska principerna, med andra ord informerades informanten 

om studiens syfte, bakgrund, och det frivilliga deltagandet. I transkriberingen av intervjuerna 

avidentifierades informanterna, i största möjliga mån, för att minska risken att kunna koppla 

och spåra resultatet till en viss deltagare.  

Resultat  

Nedan följer en sammanställning av resultatet vilket baseras på de åtta intervjuer som studien 

bygger på. Resultatet presenteras utifrån tre teman som uppmärksammats under 

bearbetningen av intervjumaterialet, vilka är: “arbetsuppgifter och befattning”, “vårdens 

vetskap och syn på VAD:ers kompetens”, samt “möjlighet/brist på möjlighet till förändring för 

VAD:er”. Citat kommer att användas för att förtydliga, beskriva och presentera de centrala 

delar som framkommit i studien.  

Arbetsuppgifter och befattning 

Under följande tema kommer informanternas arbetsuppgifter, deras syn på sina arbetsuppgifter 

samt variationen av dessa att presenteras.  

Av intervjuerna framkommer det att informanterna är verksamma inom olika områden av 

Västerbottens läns landsting (VLL) och har olika befattningar, vilka varierar mellan 

läkarsekreterare (LSEK), teamsekreterare och administratör, men där majoriteten innehar 

befattningen LSEK. Oberoende av titulatur kan gemensamma arbetsuppgifter identifieras 

mellan de olika informanterna, där journal- och diktatskrivning och receptionsbemanning är de 

vanligast förekommande arbetsuppgifterna. Receptionsbemanningen sker ofta hel- eller 

halvdagar några gånger i veckan vid vilket det vanligen ingår posthantering och att föra in 

provsvar i olika system. Telefonservice, remisshantering och administrering av ”Mina 

Vårdkontakter” är andra vanligt förekommande arbetsuppgifter hos de tillfrågade 

informanterna. En informant berättar att de har delat upp telefonansvaret över alla LSEK, en så 

kallad telefonjour, där fördelningen sker utifrån ett rullande schema där man har ansvaret över 

den allmänna telefonen under en dag. Detta upplevs av informanten som ett välfungerande 

arbetssätt, de dagar man inte har telefonjour blir informanten inte avbruten lika ofta och kan 

utföra sina övriga arbetsuppgifter på ett mer effektivt sätt.  

Ett flertal informanter bokar och kallar patienter, vilket också innefattar att samordna och lösa 

problem vid sjukdom av läkare. Andra arbetsuppgifter som ett övervägande antal informanter 

har beskrivit är posta, faxa eller skanna in dokument men även att skicka och administrera 

journalkopior.  

Under intervjuerna framgår en viss variation av arbetsuppgifter som informanter presenterat att 

de utför regelbundet. Det som framkommer är att: föra in data från patientenkäter i ett system, 

ta ut statistikutdrag, registrera prover, gå ronder och att utföra beställning av glas. Dessutom är 

två informanter faktureringsansvariga och en är lokal systemadministratör (LSA), vilket innebär 

arbete och anpassning av det lokala journalsystemet.  
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Ett visst antal arbetsuppgifter utför informanterna mer sällan eller oregelbundet och ingår inte i 

de vanliga rutinerna, utan kan tillföras vid sjukdom av en kollega eller vid förfrågan från chef 

eller läkare. Statistikutdrag och schemaläggning är de vanligaste typerna av sådana 

oregelbundna arbetsuppgifter och det kan även handla om fakturering, hemsideadministrering 

och föra mötesprotokoll. En av informanterna kan ibland utföra stickprov på journalloggar för 

att se hur många gånger personer har varit inne i en patients journal, vilket handlar om 

patienters säkerhet och sekretess då läkare eller annan personal inte ska vara inne i en patients 

journal i onödan.  

Arbetssättet och upplägget av arbetet bland informanterna ser lite olika ut, vissa jobbar mer 

enskilt medan andra jobbar mer i team och samarbetar mer mellan olika yrkesgrupper och på så 

sätt har mer inblick i vad kollegor jobbar med.  

Vad borde en utbildad VAD arbeta med? 

Bland informanterna finns det en blandad uppfattning av relationen mellan utbildning och 

VAD:ers arbetsuppgifter, vilken inte alltid stämmer överens. Det visar sig dock att det finns 

arbetsuppgifter som informanter anser att en examinerad VAD ska arbeta med. 

Schemaläggning, statistik och personalplanering är de områden som flest informanter 

presenterar som tänkbara arbetsuppgifter. Informanterna ser sig även som samordnare, en länk 

mellan olika yrkesgrupper och en person som avlastar och hjälper chefen med exempelvis 

fakturor, hemsidan, lön och journalarbete.  

En informant beskriver sin syn på yrkesgruppen VAD på följande vis: 

Jag tänker mig att det är som en chefsassistent. Lite mer att hålla på och planera, lägga 

scheman och finnas till hands för chefen. 

En annan informant uttrycker att det är svårt att konkret säga vad en VAD ska arbeta med och 

beskriver sin åsikt på följande sätt: 

Jag tycker det är svårt att exakt, även från utbildningens sida, veta vad vi har vi blivit? Det 

känns som att vi är i limbo. Jag tycker det är lite spännande och att man får stå på sig och jag 

tycker inte det är någonting dåligt att vara läkarsekreterare.  

Traditionella arbetsuppgifter för LSEK beskrivs bland annat som journalskrivning och inte 

något som en VAD främst ska fokusera på, något som de flesta informanter instämmer i. En 

informant ifrågasätter om det verkligen finns någon skillnad mellan VAD och LSEK:  

Frågan är om man ska skilja på vårdadministratör och läkarsekreterare. För just det med 

journalskrivningen är ju en sån viktig del och det ska ju göras, och då är frågan om man ska 

skilja på läkarsekreterare och vårdadministratörer. Jag är tveksam nu, det känns som att det 

är samma sak. En vårdadministratör skulle lika gärna kunna skriva journaler, för det är ju 

ändå vården vi jobbar inom.   

Vårdens vetskap och syn på VAD:ers kompetens 

Under följande tema presenteras informanternas beskrivningar av den bild de uppfattar att 

deras yrkesgrupp har i vårdens verksamheter. Här presenteras också de följder som de svarande 

har uppfattat att detta inneburit för dem och hur vårdens syn på VAD:er kan ha påverkat deras 

yrkessituation. 

Liten vetskap om VAD:ers kompetens hos arbetsgivaren 

Majoriteten av informanterna uttrycker att deras arbetsgivare idag har en begränsad eller 

bristfällig kunskap om vad VAD:er, på ett kompetensmässigt plan, får med sig från 

universitetsutbildningen. Flertalet uttrycker att de uppfattar sin arbetsgivare, ofta i form av 

närmsta chef, som begränsat insatt i såväl utbildningens innehåll som potentiella 

arbetsuppgifter för examinerade VAD:er. Det framkommer också en upplevd avsaknad hos de 
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svarandes arbetsgivare gällande sökandet av kunskaper de tillgodogjort sig under sin utbildning, 

och att arbetsgivaren i många fall inte gör skillnad på utbildade VAD:er och LSEK i form av 

erbjudna arbetsuppgifter eller tjänster. 

En informant beskriver problematiken kring den upplevda okunskapen av deras kompetens på 

följande sätt: 

Jag tror det är mycket information om vad vi lärt oss som inte kommer ut till arbetsgivaren. 

För nu är det så att vi ska ha det ”här” för att landstinget har beställt en utbildning, en 

vårdadministrativ utbildning, och universitetet har gjort den. Men jag tror någonstans att 

informationen inte riktigt stämmer ihop, jag tror inte kommunikationen funkar riktigt bra, 

mellan universitetet och VLL. Som att ”vi vill ha läkarsekreterare” men samtidigt innehåller 

det ju en otroligt bred utbildning. Vi kan ju jobba som administratörer precis var som helst. 

Tilldelning av arbetsuppgifter som matchar utbildningen 

Majoriteten av informanterna beskriver att deras arbete och tilldelning av arbetsuppgifter idag 

har liten koppling till den utbildning de har med sig, och att de i stor utsträckning utför 

”klassiska läkarsekreteraruppgifter”, framförallt påtalas journalskrivning. Dock ser tilldelningen 

av arbetsuppgifter olika ut, de finns de informanter som menar att man själv måste visa intresse 

och vara “på hugget”, medan andra har blivit tillfrågade av sin chef eller arbetsgivare. Ett flertal 

beskriver att de tjänster som idag erbjuds inom vården inte har innehåll som motsvarar det som 

utbildningen innefattas av och att de arbetsuppgifter de själva bedömer som tillhörande inte 

finns för dem. 

Det framkommer i studien att endast två informanter bedömer att de har arbetsuppgifter som 

på ett bra sätt överensstämmer med deras genomförda utbildning. De beskriver att de innehar 

en tjänst som innefattas av arbetsuppgifter som korrelerar med det vårdadministrativa 

programmets innehåll, samt att de har de arbetsuppgifter som de anser att en VAD ska ha och 

behärskar. Övriga informanter uttrycker däremot en känsla av att en tjänst av den art som de 

kan se som passande för den typ av utbildning de innehar, i dagsläget, inte finns inom vården i 

VLL. En informant beskriver detta på följande vis: 

 När de lägger ut annonser så vill de ju ha någon som sitter och skriver. Men landstinget är ju 

inte beredd att ta emot vårdadministratörer. Då skulle det ju finnas tjänster som hette så. Så 

jag tror att de är nöjda om de får någon som kan fylla upp en plats som är ledig. 

En annan beskriver det: 

Vården är inte så insatt i programmet och vad det innebär. De tycker väl att det låter bra när 

man blir intervjuad och har gått programmet, men sen i verkligheten så säger de bara att ”vi 

inte har nån tjänst som innebär de grejerna”. 

En tredje berättar: 

Här i Umeå var man inte beredd på vad vi kunde när vi kom ut. Därför har vi blivit 

inslussade som läkarsekreterare så vi skriver journaler. Och så gör vi administrativt arbete 

som vilken sekreterare som helst. Jag tror inte vi kommer att göra andra saker, men jag tror 

det kommer komma in mer saker runt som statistik, att man vågar ta på sig mer också. Man 

behöver inte en ingenjörsutbildning för att ta på sig nya saker. 

Okunskap leder till att VAD måste marknadsföra sig själv och visa vad de 

faktiskt kan 

Endast två av informanterna upplever att deras arbetsgivare aktivt söker kunskaper de besitter, i 

syfte att utveckla arbetsuppgifter. Övriga uppger att initiativet för att göra arbetsgivaren 

uppmärksam på vilken kompetens de har måste komma från informanterna själva. I dessa fall 

nämner informanterna att de antingen i medarbetarsamtal eller i det dagliga arbetet måste 

påtala eller aktivt beskriva aspekter av sin utbildning för att arbetsgivaren ska bli medveten om 
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det. Några av informanterna påtalar också att detta för dem är svårt, som en informant uttryckte 

det: 

… jag är ingen försäljare, jag har svårt att sälja mig själv. Jag tror att det har med ens person 

att göra, att man måste vara lite rivig, och det är inte jag. 

 Missaktning av examinerades kunskaper 

Den titulatur som klart flest informanter i denna studie redovisat är läkarsekreterare. 

Majoriteten av informanterna påtalar att den största delen arbetsuppgifter som vården 

tillhandahåller efter examen handlar om journalskrivning, och att de upplever en uppfattning i 

vården att utbildade VAD:er är oförberedda för yrkeslivet inom VLL. De berättar att då 

utbildningen ger lite utrymme att öva journalskrivning blir de som anställda sekreterare sedda 

av andra delar av vården, främst av andra kollegor, som mindre benägna att klara av dessa 

uppgifter på ett tillfredsställande sätt. 

 En informant berättar: 

 … när jag har varit ute på praktik så har jag hört ”jaha, du går vårdadministrativa 

programmet, du kan ju ingenting”. Det är snarare att vi haft en stämpel att vi är odugliga än 

att det är något positivt. Bara för att den innefattar t.ex. statsvetenskap, ekonomisk historia. 

Det är inte praktiskt.  

Ytterligare en säger: 

Mina kollegor har ju varit sjysta så, men särskilt på forumen där man pratar över huvudet 

och pratar generellt så sägs det ju att universitetsutbildningen är jättedålig. 

En annan beskriver: 

Generellt är det sett som en ”kass utbildning”, för man vill ha lärlingsutbildningen där man 

bara skriver journaler för det är det man vill ha hjälp med, akut hjälp, för att man har så 

långa diktatlistor. 

Även om majoriteten av informanterna uttrycker liknande uppfattningar av hur de blir sedda av 

kolleger inom vården, finns det informanter som beskriver ett mer positivt bemötande från 

kolleger och arbetsgivare angående attityder till utbildningen.   

Till följd av projektet RAK skapades det vårdadministrativa programmet vid Umeå universitet 

för att fylla de administrativa behov man ansåg att vården hade. De ville utbilda studenter för att 

kunna avlasta vårdgivare för att möjliggöra en utökad vårdande patienttid. Alla informanter 

beskriver att det finns goda möjligheter till anställning direkt efter, eller rent av redan innan, 

examen från universitetet. Men de berättar att det nästan uteslutande handlar om LSEK-

tjänster då vårdens behov av diktering är extremt stora. Utifrån informanternas beskrivningar 

visar det sig att examinerade VAD:er snabbt kommer in i vårdens organisation, men att vården 

begränsar deras möjligheter att, i någon större utsträckning, involveras i ytterligare 

arbetsuppgifter. Detta beskriver de som resultatet av bristen på LSEK, vilket gör att 

journalskrivning är det mest akuta problemet för vården och dess sekreterare, samt att det leder 

till att examinerade VAD:er hindras till förändring. Informanterna bedömer att vårdens 

trängande behov av journalskrivning i många fall resulterar i svårigheter för examinerade 

VAD:er att utveckla sin yrkeskategori.  

En informant berättar: 

För när man startar en utbildning så måste man veta, jamen vad är det vi utbildar till, för jag 

har för mig att det var för att landstinget beställde den utbildningen från början. Men just i 

landstinget så finns det bara vanliga läkarsekreterartjänster. Och det är klart att man får 

jobba, och man får ju jobb “såhär” snabbt. 
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En säger också att: 

… men samtidigt vet jag att med det arbete vi har här så finns inte utrymme, vi ligger så 

dåligt till, vi jobbar övertid nästan varje helg, p.g.a. att vi ligger så dåligt till på diktatlistan. 

Möjlighet/brist på möjlighet till förändring för VAD:er 

När informanterna ombeds beskriva hur de bedömer det utrymme som finns för dem att 

förändra sin och andra examinerade vårdadministratörers arbetssituation inom vården, påtalas 

både möjligheter och avsaknad av densamma. De svarande bedömer vilken typ av, samt i vilken 

utsträckning, det finns förutsättningar till förändring på ett flertal olika sätt och beskriver både 

sina egna och andra aktörer inom VLL som mer eller mindre delaktiga i detta arbete. Detta 

kommer att presenteras i kommande avsnitt. 

Flera av informanterna berättar att de på olika sätt genom utbildningen tillgodogjort sig ett 

flexibelt och analyserande tänk vilket de bedömer som fördelaktigt i en organisation som 

vården. Det som bland annat påtalas är förmågan att kunna se och förstå bakomliggande 

faktorer till förändring i olika sammanhang och genom ett öppnare tankesätt skilja sig från vissa 

andra yrkesgrupper. Ett antal informanter talar om detta som en av de möjligheter som deras 

yrkesgrupp har till att förändra sin egen situation, men vilket också ligger på deras eget ansvar. 

De bedömer att en viktig faktor i en utveckling av deras arbetssituation är att behålla ett öppet 

och positiv sinnelag, samt att vidhålla en ifrågasättande hållning mot tillvägagångssätt inom 

organisationen. 

En informant berättar: 

… det ingår väldigt mycket i det här flexibla tänket. ”Varför gör de så? Var kommer det här 

beslutet ifrån? Hur tänker de?” Alltså, vad är själva syftet med det här? Om man jämför med 

sina kollegor som ganska snabbt dömer ut saker, de har ju inget sånt tänk över huvud taget 

med vad de (arbetsgivaren/chef) vill ha fram, ”det här kommer inte funka för det här är en 

dålig idé”. 

En medverkande berättar att hen genom utbildningen fått verktyg för att förstå mönster och 

flöden i organisationen och genom det också möjlighet att ifrågasätta tillvägagångssätt idag. 

Informanten beskriver att hen har kritiserat både hur man skriver efter diktatlistor men också 

remisser samt andra prioriteringar man har i hens omgivning. Men hen menar också att det i 

andra avseenden är personbundet och beroende av vilken typ av individ man är, vilket också 

bekräftas av andra informanter. De påtalar att person snarare än utbildning är den avgörande 

faktorn i huruvida man har möjlighet att utveckla sina arbetsuppgifter i dagsläget. 

Informanterna ser och nämner också ett antal andra strukturer som de berättar att de bedömer 

som rimliga att involvera examinerade VAD:er inom. Dock påtalas det av de svarande att deras 

förmåga att ge större antal konstruktiva förslag begränsas till följd av bristfällig insyn i på vilket 

sätt administrativt arbete bedrivs. En informant bedömer: 

… vi har två chefer som gör olika saker, en som driver verksamheten och en som har mer 

avdelnings- och personalansvar. Där (avdelnings- och personalansvar) har inte jag nånting, 

eftersom jag inte har läst någonting om personal, så den biten känns det inte som jag kan gå 

in i. Det ska hellre till att man skulle kunna bistå med viss hjälp till hon som jobbar som 

verksamhetschef, hon som jobbar som högsta chefen här. 

Medan en annan säger: 

Jag upplever att många sköterskor skulle vilja ha mer tid med patientkontakt. Istället för att 

göra de här sakerna: schemaläggning, boka/kalla, sitta i telefon. Det skulle jag kunna göra. 

VAD:ers möjlighet att se alternativa arbetsuppgifter 

En gemensam faktor hos majoriteten av informanterna, oavsett vilken befattning med 

tillhörande arbetsuppgifter de har i dagsläget, är att de kan se möjligheter till alternativa 
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arbetsuppgifter. Detta i relation till sin vårdadministrativa utbildning. De kan i varierande grad 

redogöra för arbetsuppgifter som de uppmärksammat inom vården, som de bedömer sig 

kapabla att utföra, men som de för närvarande inte har tilldelats. De informanter som har 

svårare att se vilka utvecklingsmöjligheter som finns för dem gällande nya arbetsuppgifter 

beskriver också en bristfällig kontakt med andra yrkesgrupper och deras förehavanden inom 

vården. 

En informant beskriver sin bild av sina förutsättningar att se alternativa arbetsuppgifter på 

följande sätt: 

Men annars så finns det så mycket som man kunde hjälpa till med bara man visste om det, 

men här är det så att man inte får veta vad andra gör. Så man vet inte heller: ”jaha det där 

skulle jag kunna göra eller ta”, det blir mer osynligt här. 

Variation i omfattning av interaktion mellan yrkesgrupper i olika delar av 

vården 

Till följd av spridningen bland informanterna vad gäller deras placering inom vården 

presenterar också resultatet en variation gällande i vilken omfattning informanterna interagerar 

med andra yrkesgrupper. De beskriver stora skillnader sinsemellan vad gäller möjligheter och 

förutsättningar att samarbeta och på olika sätt verka med andra yrkesgrupper inom vården. De 

beskriver journalskrivningen som en typ av envägs interaktion i form av att de lyssnar på 

läkarnas diktat, men att någon vidare kommunikation i många fall inte finns mellan 

yrkesgrupperna. Majoriteten av informanterna ser behovet av, samt fördelarna med, att arbeta 

närmare andra yrkesgrupper för att både kunna utveckla vården och sin egen yrkesgrupp. 

Några informanter ger följande bilder av denna fråga: 

Vi kom med förslaget post- och telefondag och chefen är väldigt öppen med att vi ska komma 

med förslag. Det finns väldigt många forum att komma med förslag, vi har väldigt många 

temadagar där vi arbetar med förbättringsarbeten. Där alla, både sekreterarna, läkarna, 

sjuksköterskorna och undersköterskorna får vara med. Handlar om flödesförbättring. Då har 

man hel- och halvdagar som är helt avsatta, då vårdcentralen är helt stängd och vi jobbar 

med förbättra flöden av patienter inom vårdcentralen eller effektivisera. 

En annan uttryckte istället följande: 

Det finns alltså inget forum att samordna sig eller samarbeta rent administrativt, det är 

synd. Likadant mot sekreterare och läkare, som har mycket kontakt men inte personlig, bara 

genom journalsystemet, där skulle man kunna öka effektiviteten om man hade ett vettigt 

forum, men då är det hierarkierna igen. Man lunchar inte tillsammans, eller i korridoren när 

de kommer med sin patient, och då kan man ju inte haffa doktorn. 

Tidsbrist/arbetsbelastning 

En övervägande del av informanterna beskriver, förutom den bristfälliga kontakten med andra 

yrkesgrupper, en annan faktor som inverkar på deras möjligheter att hitta nya 

utvecklingsmöjligheter i sitt arbete, beträffande nya arbetsuppgifter. De beskriver att till följd av 

att vården i stor utsträckning har behov av diktatskrivning blir också en övervägande del av 

deras arbete baserat runt det. Med detta beskriver informanterna en hög arbetsbelastning samt 

en tidsbrist till att ha möjlighet att se eller söka andra alternativa utvecklande sysslor i sin 

yrkesverksamma miljö. Av de informanter som berättar att deras arbetsuppgifter nästan 

uteslutande kretsar runt denna syssla, så finns varken tiden eller viljan att hitta ytterligare 

arbetsuppgifter, då detta skulle innebära en ökning i en redan ansträngd arbetsbelastning. 

En informant resonerar runt frågan på följande vis: 

Framför allt behövs fler, så att det är möjligt att våga ta på sig mer. För det är folk rädda för, 

”jag vill inte ha mer jobb, för jag har ju redan mina 8 timmar” då är det svårt att säga ”jamen 
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det kan jag göra” det går inte. Man måste få in mer tid så man vågar. Jag tror många vill men 

det går inte. 

När informanterna ombeds att berätta om hur de upplever vårdens förmåga att fördela 

arbetsuppgifter mellan olika yrkesgrupper varierar uppfattningen om var problematik runt detta 

ligger. Några av informanterna beskriver att de inte kan uttrycka sig närmare då de har svårt att 

se vilka arbetsuppgifter de skulle kunna överta från andra yrkesgrupper, till följd av begränsad 

insyn i övrigas arbetsuppgifter. En annan uppfattning bland de svarande är att de upplever en 

viss ovilja från andra yrkesgrupper att frivilligt föreslå, eller lämna ifrån sig ansvarsområden. En 

informant beskriver sin syn såhär: 

Jag tror att det har med kulturen att göra, sjuksköterskorna och dom andra vill inte släppa 

dom grejerna för att det är kanske är lite avkoppling, inte lika stressigt som det dom gör i 

vanliga fall. Men dom vill ju ta dom där grejerna för det är lite status för dem att ha 

administrativt. Det är sjuksköterskorna som måste anpassa sig. Men läkarna vill säkert flytta 

över grejer. Jag tror inte att det är lika prestigefyllt, de är kanske är mer intresserade av sitt 

vanliga arbete. Jag har inte upplevt att de har samma tänk som sjuksköterskorna. 

Bristfälligt arbete gällande att söka nya uppgifter från arbetsgivaren 

Informanternas uppfattning och erfarenheter av sin arbetsgivares förmåga att på initiativ skapa 

och utveckla deras arbetsuppgifter/arbetssituation tenderar att variera utifrån upplevelser bland 

de svarande. Några av informanterna menar att deras arbetsgivare ger dem utrymme och 

möjlighet till att utöka sina verksamma områden genom vissa typer av interna utbildningar eller 

utökat förtroende för vissa uppgifter. Dessa upplever också ett intresse från arbetsgivarens sida 

att se och förstå både vad informanterna har för kunskaper och vilka arbetsuppgifter de 

behärskar och intresserar sig för. De berättar också att arbetsgivaren låter informanten själv få 

ta ställning till sin egen förmåga och intresse för olika uppgifter. En informant upplever sin 

närmaste chef som öppen för att söka nya förmågor. Hen berättar: 

… och så kan man hjälpas åt. Och jag tror att det är hens (chefens) sätt att se om man har 

något annat. Och kan man då visa att jag kan, eller har någon annan idé då kan hen säga att 

man kan göra det varje månad, för att underlätta då hen har mycket administrativa uppgifter 

som hen kanske inte måste göra. Min chef är ganska duktig på att ställa frågan: ”vill du? Kan 

du? Då får du det”. 

Men den största delen informanter uppger att deras arbetsgivare inte ger intryck av att söka 

efter kunskap och intresse bland informanterna för att sedan finna nya arbetsuppgifter för 

dessa. De uttrycker att de inte märker eller tror att deras arbetsgivare i någon större 

utsträckning ämnar förändra strukturer kopplat till arbetsuppgifter utifrån informanternas 

utbildning. När en informant får frågan hur hen ser på sin arbetsgivares förmåga att ta till vara 

på och utveckla dennes yrkesgrupp, beskriver hen det på följande vis: 

Tror inte att de gör det alls. De vill ju bara ha en traditionell sekreterare, det är ju brist alla 

går i pension och då vill de täcka upp det. De tänker inte att jag vill göra nåt mer, då måste 

de ju börja rodda om i hela organisationen och flytta över arbetsuppgifter och det är ju 

jättestort arbete att göra det, så jag tror inte att de tänkt att de måste anpassa arbetet efter 

utbildningen. Inte just såhär nu, kanske om man planerar framåt i flera år. Mer att de 

släcker bränder och tar någon som gått det här programmet, och ger vanliga uppgifter. 

Analys 

Analysen som följer har sin utgångspunkt i tidigare forskning om Vården som 

serviceorganisation, Anställningsbarhetsperspektiv, Capacity Management samt 

Empowermentperspektiv. Studiens resultat kommer att jämföras och ställas mot den tidigare 

forskningen för att redogöra likheter och skillnader.  
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Baserat på det befintliga resultat som studien har producerat framkommer ett antal intressanta 

mönster, som visar på både styrkor och brister i vården inom VLL, när de sätts i förhållande till 

varandra. Utefter studiens resultat kan det konstateras att av de informanter som medverkat i 

denna undersökning finns en uppseendeväckande liten del som faktiskt kan kalla sig VAD:er. 

Det framkommer också att det är en överraskande liten del som arbetar med vad de själva anser 

att en VAD ska arbeta med och/eller har arbetsuppgifter som kan härledas till det som 

informanterna anser att de faktiskt fått med sig kompetensmässigt från sin universitetsexamen. 

Informanternas beskrivningar av sina arbetsuppgifter, sina titulaturer och sina förehavanden 

inom vårdens organisation, ger en bild av att de snarare är att betrakta som en yrkesgrupp som 

kan likställas med LSEK, vilket också är vad majoriteten av informanterna bekräftar att de ofta 

anställs, och identifieras som.  

Förutsättningar för en typisk serviceorganisation 

Utefter studiens resultat kan konstateras att VLL har en tydlig överenstämmelse med hur 

Tucker & Edmondson, (2003) beskriver det de kallar en serviceorganisation. Intervjumaterialet 

bekräftar många av de aspekter som hittas i en sådan typ av organisation, och informanterna 

beskriver bland annat mycket kring det mest typiska såsom tidsbrist, knappa resurser och 

mängdmässigt påfrestande arbetsbörda i olika sammanhang. Utefter miljön som informanterna 

beskriver att de befinner sig i finns också paralleller till vad Arman, Dellve, Wikström & 

Törnström (2009) beskriver gällande fokusering av resurser samt prioritering och 

uppmärksammande av uppgifter och problem i organisationen. Enligt författarna finns risker 

med att organisationens fokus för vårdpersonal kan komma att falla på akuta eller aktuella 

problem för brukare, patienter eller kunder, och att detta kan leda till att försvåra andra typer av 

problemlösningar såsom förändringsarbete av tillvägagångssätt inom organisationen. 

Informanterna bekräftar i undersökningen att till följd av den höga arbetsbördan och den brist 

av tid och tillgängliga resurser som vården har, saknas också de möjligheter som de menar 

behövs för att de ska kunna utveckla sin egen yrkesgrupp, och därmed också sina egna 

arbetsuppgifter.  

Till följd av den typ av kunskapsintensiva organisation som vården är, likt Tucker & Edmondson 

(2003) beskriver, medför det också att tid för reflektion och korrigering i arbetsrelaterade 

processer kan komma att förbises, man släcker så att säga bränder. Oavsett var en förändring 

eller reflektion kan tänkas komma från, förhindras den av den ur studiens resultat bekräftade 

problematik som kan förfölja en vårdande serviceorganisation. Detta avser framförallt tidigare 

nämnda aspekter såsom tidsbrist och arbetsbelastning. Men förändringen måste i många fall 

komma inifrån en organisation såsom denna, kopplat till vad Arman et al. (2009) beskriver om 

strategiskt arbete. Informanterna gör det tydligt att det arbetet försvåras av aktuella 

tillvägagångssätt och av bristen på tillgång av olika resurser som krävs för att en 

serviceorganisation ska kunna komma att förändras.  

En av de mest frekventa arbetsuppgifterna respondenterna presenterar är journalskrivningen, 

som de också i många fall beskriver som en klassisk LSEK-syssla. Det faktum att en övervägande 

del av informanterna visar sig arbeta med denna typ av uppgift samt att detta är ett trängande 

behov inom vården, visar på anledningar till att examinerade VAD:er erhåller en snabb 

anställning inom VLL. Detta betyder att yrkesgruppen genom vårdens problematiska 

utvecklingsförutsättningar blir kvar i vad de själva beskriver som just LSEK-relaterade 

arbetsuppgifter eller tjänster. Till följd av organisationens långsamma eller obefintliga framsteg 

att skapa förändring för denna yrkesgrupp, kan studien visa på en sällan förekommande närvaro 

av vad informanterna beskriver som en vårdadministratör i VLL idag. 

Capacity management inom vården i VLL 

Utefter den marknad vården måste förhålla sig till medföljer också enligt Adenso-Díaz, 

González-Torre, & García (2002) utmaningar i vad som krävs för att erhålla den typ av service 

som förväntas av den. Då vården förhåller sig till en oförutsägbar efterfrågan på erbjudna 
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vårdande tjänster menar författarna att medvetenheten av att ha capacity management i åtanke 

är av vikt då den tar hänsyn till effektiviteten och prestationen av redan existerande resurser och 

personal, snarare än själva efterfrågan av, i detta fall, vården. Då detta inte handlar om att 

förutse en efterfrågan, utan snarare att maximera en konstanthållen personalstyrka, krävs också 

kunskap om interna förmågor, kapaciteter och kompetenser, för att sedan kunna vidhålla, 

utveckla eller effektivisera dem, och därmed skapa en effektivare organisation. Utefter resultatet 

i studien kan man utläsa att det förekommer varierande grad av hur informanterna upplever sin 

arbetsgivares förmåga att ha eller skaffa sig kunskap om vad informanterna faktiskt kan eller är 

kapabla till att hantera, i form av arbete. Informanternas beskrivningar av vården tenderar att 

luta åt att det finns luckor i kunskapen om de interna förmågor som finns inom vården i VLL, 

och att detta också medför problem med hur man på bästa sätt, som organisation, kan 

effektivisera sig. I enighet med vad Adenso-Díaz et al. (2002) beskriver om Capacity 

management behövs medvetenheten om vilka förmågor som finns i verksamheten, samt arbetet 

med att på bästa sätt utnyttja, utveckla och framgångsrikt distribuera kompetenser för att detta 

arbete ska bli framgångsrikt. Men det är rimligt att anta att till följd av informanternas 

beskrivna avsaknad från vårdens håll av att kartlägga och se över möjliga nya 

användningsområden för VAD som yrkesgrupp, kommer det heller inte att leda till en 

framgångsrik utveckling får någon av parterna, baserat på VAD:ers kompetenser. Med andra 

ord bekräftar resultatet i studien svårigheterna med att utveckla olika delar inom vården, och att 

det visar på de vitala delar som i många fall tenderar att hindra utveckling för yrkesgrupper 

såsom VAD.  

Empowerment som nyckel i förändringsarbete 

Informanternas beskrivningar av hur deras yrkesgrupp ska komma att utvecklas handlar till 

stora delar om vilken förmåga de själva har att visa och göra andra uppmärksamma på vad de 

kan. Detta bekräftar till viss del vad som kan krävas i en organisation såsom vården, det vill säga 

att förändring måste komma inifrån. Men då informanterna beskriver detta som personbundet 

krävs också VAD:er på andra typer av färdigheter för att själva påverka sin yrkesgrupps 

utveckling och involvering i dagens vårdorganisation. Att sådana tendenser visar sig i studiens 

resultat visar också på vilken typ av arbete som kan komma att krävas från en arbetsgivares sida 

för att på bästa sätt gemensamt hitta lösningar och utveckling. Detta skulle kunna vara 

kopplingsbart till det som bland annat Blanchard, Carlos & Randolph (1996) benämner som 

Empowerment. Då detta begrepp innefattar aspekter som är direkt kopplingsbart till både 

individen i sig och arbetsgivaren, är det rimligt att applicera detta i aktuellt sammanhang. 

Utefter begreppet empowerment, såsom Blanchard et al. (1996) beskriver det, är det möjligt att 

utifrån resultatet uttolka en möjlighet för vården att internt skapa en utvecklande och 

effektiviserande miljö. Författarna säger bland annat att begreppet innefattar arbetsgivaren som 

faktorn som har förmågan att frambringa redan existerande kapacitet i individen genom att 

skapa emotionell energi. I relation till detta går att konstatera att informanternas beskrivningar 

varierar i frågan om hur de ges möjlighet att erfara eller förnimma olika aspekter av 

empowerment. Det är således tänkbart att till följd av att informanterna beskriver att de i många 

fall inte involveras i det de föreställt sig att en VAD ska arbeta med, saknar verktyg att se 

alternativ till förändring samt upplever ett begränsat initiativ från arbetsgivaren att utveckla 

deras situation, är det också rimligt att utläsa en låg inverkan i form av skapande av emotionell 

energi. Då makt, kontroll och upplevd mening eller kompetens har stor inverkan på individens 

självupplevelser och prestationer kan också resultatet i studien vittna om att viljan och 

drivkraften att känna lojalitet eller vilja att förbättra den organisation där informanterna 

befinner sig inte är idealisk (Askheim & Starrin (red.), 2007). Således går detta att koppla till 

vad Maynard, Gilson & Mathieu (2012) beskriver som psykologisk empowerment och de fyra 

begrepp som är av vikt för att uppnå positiv förändring i en individ eller grupps kognitiva 

tillstånd. Slutsatsen av detta kan ses som att för att en organisation som vården ska kunna 

utvecklas inifrån, behövs viljan och ambitionen från medarbetarna. För att detta ska kunna 

infinna sig krävs rätt förutsättningar för dessa att känna och utveckla sådana känslor och 
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drivkrafter. Kort sagt måste en grupp vars medverkan krävs för en förändring, också ges 

verktygen, viljan och möjligheten till att detta ska kunna ske. Många informanter beskriver att 

de inte ges redskap för att uppleva vad författarna menar behövs, och i slutändan resulterar det i 

en typ av ond cirkel.  

Gällande den upplevda synen på sin yrkesgrupp beskriver flera informanter att de ses som att ha 

en lägre status till följd av sin utbildning. I centrum för detta beskrivs i många fall 

journalskrivningen och att VAD:er inte behärskar yrkesrollen de innehar i samma utsträckning 

som utbildade läkarsekreterare. Detta leder till resonemang såsom hur detta kan komma att 

påverka synen på en hel yrkesgrupp då denna snarare är att betrakta som LSEK än VAD:er, i 

rent arbetsuppgiftsmässiga ordalag. Med detta i åtanke går det att urskönja risken för att 

yrkesgruppen ses som mindre användbar överlag av flera delar av organisationen, inte minst 

kopplat till den låga grad av kännedom om deras faktiska kompetens som finns. I de fall då 

ledning riskerar att sakna uppfattning om kompetens, eller rent av ser gruppen som mindre 

användbar går det också att se osäkerhet i huruvida denna erbjuds fortsatta 

utvecklingsmöjligheter. Det går att konstatera genom de beskrivningar av hur informanterna 

beskriver sig själva, att det snarare är att betrakta som LSEK. De beskriver sig själva i vissa fall 

dessutom som sämre förberedda för de arbetsuppgifter de har idag, än vad LSEK examinerade 

är.   

VAD:s anställningsbarhet 

Att VAD:er beskriver sig som, eller tituleras, LSEK kan också sägas påverka vilken typ av 

anställningsbarhet de faktiskt har. De beskrivningar som ges i studien säger att 

anställningsbarheten som LSEK för informanterna är stor, men att detta snarare hänger ihop 

med vårdens skrikande behov av journalskrivning, än att det har att göra med utbildningens 

förberedande förmåga för dessa behov. Således kan sägas att anställningsbarheten som VAD är 

mer än svårbedömd, då flera informanter inte kan redogöra för att de känner till att en sådan 

tjänst ens existerar i deras organisation. Inom denna problematik är det av intresse att ha Ola 

Lindberg (2009) beskrivningar av nytto-, konkurrens- och bildningsperspektivet i åtanke. Efter 

informanternas beskrivningar av titulatur och arbetsuppgifter, kan det konstateras att 

utbildningen hos de flesta av dem haltar en aning. Då de flesta innehar LSEK- arbetsuppgifter 

blir därav nyttoperspektivet något bristande, detta till följd av att syftet med utbildningen är att 

förbereda dem på arbetsuppgifter i yrkeslivet, arbetsuppgifter som flera av dem finner att de 

saknar. Vad avser konkurrensperspektivet finner de sig själva i underläge mot LSEK i olika 

avseenden, framförallt när det kommer till journalskrivningen där flera informanter menar att 

LSEK-utbildade har en mer gedigen förberedelse för den arbetsuppgiften. Men slutsatsen som 

kan dras med hjälp av bildningsperspektivet är att det kan komma att spela en avgörande roll i 

takt med att VAD:ers titulatur växer och utvecklas. I detta avseende kan man framförallt 

betrakta det som Lindberg (2009) säger om nämnda perspektiv med intresse. Han menar att 

bildningsperspektivet, och akademins värld syftar till att skapa en intellektuell individ med ett 

utbrett kritiskt och analyserande perspektiv på sin omvärld. I relation till detta bekräftar också 

Nilsson (2009) att akademins tillvägagångssätt att skapa kompetens och kunskap bristfälligt 

överensstämmer med arbetslivets krav. Detta är just vad några av informanterna menar att de 

fått med sig från sin universitetsutbildning, och vilket de bedömer som viktigt och betydelsefullt. 

Det går också att koppla detta till vad Yorke & Knight (2004) säger vad gäller personliga 

egenskaper, och att dessa kan komma att vara värdefulla när det kommer till att vara 

anställningsbar. Ur denna aspekt kan VAD-utbildningen komma att genom sitt 

bildningsperspektiv bli betydelsefullt för att en förändring för den studerade yrkesgruppen ska 

kunna skapas. I denna kontext kan man även involvera det som Blanchard, Carlos & Randolph 

(1996) säger om empowerment. Nämligen att mycket av individens kunskap och motivation 

redan finns i individen, men att den måste ges styrka och uppmuntran att framträda. I och med 

detta är det rimligt att anta att nyttjande och konkurrensperspektiven stärks i takt med att 

VAD:er går mot en titulatur som arbetsuppgiftsmässigt bättre stämmer överens med 

utbildningen, och där yrkesgruppen kan tänkas stå starkare mot andra utbildningar eller 
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yrkesgrupper. Utifrån individnivån som Berglund (2009) diskuterar ligger ansvaret att 

tillgodogöra sig en utbildning som matchar de behov som en arbetsgivare/arbetsmarknad 

efterfrågar. I VAD:ernas fall ges bilden under utbildningen att det finns en stor efterfrågan av 

VAD:er, när det i själva verket är LSEK som vården främst har störst behov av. Detta resulterar i 

en missvisande bild av anställningsbarheten på individnivå för VAD:er. 

Diskussion 

I nästkommande avsnitt kommer vi att lyfta fram centrala slutsatser och föra ett eget 

resonemang kring dessa i förhållande till studiens syfte och frågeställningar. Vi kommer att 

diskutera hur metodvalet kan ha påverkat utfallet och vi kommer dessutom föra en diskussion 

kring studiens trovärdighet & kvalitet. Avsnittet avrundas med förslag av fortsatt forskning i 

ämnet. 

Slutsatser 

Utefter studiens resultat menar vi att undersökningen påvisar ett antal intressanta 

omständigheter inom vårdens organisation i VLL idag. I första hand konstaterar vi att det 

existerar en viss problematik i de förhållanden som nyexaminerade vårdadministratörer ställs 

inför. Studien indikerar att anställning inom landstinget för denna grupp är lättillgänglig, men 

att detta innebär en anställning som läkarsekreterare, eller något som kan likställas med 

densamma. Till följd av vårdens långsamma benägenhet till förändring samt faktumet att 

förändring måste komma inifrån, menar vi att den studerade yrkesgruppen sitter i en form av 

rävsax. Med detta menar vi att då de själva spelar en nyckelroll i förändringsarbetet, men inte 

ges verktygen att utföra detta resulterar det i en utebliven utvecklingsmöjlighet. Framförallt 

finner vi att det inte finns tid eller utrymme att varken leta efter, eller ta på sig nya 

arbetsuppgifter för den studerade gruppen. De blir därmed kvar i ett oföränderligt tillstånd. Vi 

ser att den aktuella utbildningen idag har lite att göra med de fall där det finns utrymme att 

tillgodogöra sig arbetsuppgifter som kan ses som relaterade till vad vårdadministratörer ämnar 

arbeta med. Detta visas snarare vara personbundet och inte relaterat till utbildningen i sig. Vi 

konstaterar också att vårdens extrema behov av vissa typer av arbetsutföranden verkar som en 

nyckelfaktor i det som vi ser som den främsta problematiken, och utrymmet att frigöra tid för 

att utföra alternativa arbetsuppgifter är begränsad. En annan aspekt vi ser är också att de 

möjligheter till att de studerade själva som grupp ska kunna urskönja alternativ i sitt arbete 

begränsas av att de har liten eller ingen kontakt med de yrkesgrupper som kan tänkas inneha 

arbetsuppgifter som vårdadministratörer ses som ämnade att vara dugliga för. Vi menar att det 

är av vikt att den studerade gruppen ges förutsättningarna för att själva kunna stärka sig som 

yrkesgrupp inom vården. Genom sådana möjligheter menar vi också att det finns goda 

förutsättningar för individen att utveckla en starkare känsla av lojalitet och ett engagemang för 

organisation och arbetsgivare. Att sätta fokus på individerna och stärka både person och 

yrkesgrupp, anser vi kan leda till en mer duglig och effektivare organisationen, då känslor som 

engagemang och motivation har stor potential att föra en organisation framåt. Vårdens 

utveckling är beroende av individerna som är verksamma i den. Ett aktivt arbete för att förändra 

deras situation och motivation till det bättre ser vi som en mycket stor del i att föra hela 

organisationen framåt, vilket i slutändan syftar till att både skapa effektivitet i arbetet, bättre 

vård och bättre arbetsklimat. 

Metoddiskussion 

Vi anser att semistrukturerade intervjuer var ett passande metodval, då denna studie syftade till 

att undersöka hur examinerade VAD:ers kompetens nyttjas inom VLL men även hur de 

upplever att deras arbete skulle kunna se annorlunda ut. Valet av metod möjliggjorde ett 

strukturerat men öppet samtalsklimat med möjlighet till följdfrågor och mer djupgående och 

utvecklande svar. Informanterna fick även tillfälle att ställa frågor vid oklarheter och 
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funderingar kring begrepp, vilket resulterade i mer tillförlitliga svar.  Hade en mer kvantitativ 

metodansats använts, genom exempelvis enkäter, hade det kunnat ge en mer generell bild av 

VAD:ers arbetsuppgifter, då urvalet hade kunnat breddas, men det hade varit svårt att finna 

möjlighet till samma öppna samtalsklimat. Faktumet att vi i flera fall haft intervjuerna på 

informantens arbetsplats tolkar vi ha kunnat ge en avslappnad miljö, dock är vi medvetna om 

att informanterna kan uppleva svårigheter i att våga uttrycka kritiska åsikter i sådan miljö. Vi 

menar dock att denna problematik inte har haft någon större inverkan då typen av svar haft en 

stor överensstämmelse med de svar från informanter som befunnit sig i annan miljö än sin 

arbetsplats.  

Antalet intervjuer ansågs tillräckligt då de åtta informanternas svar var snarlika och bekräftade 

varandras bilder av examinerade VAD:ers arbetssituation, därmed uppkom en känsla av 

mättnad. Begränsningen av urvalet kan dock ha påverkat resultatet något då vi endast 

intervjuade examinerade VAD:er inom Umeå Kommun och inte i hela VLL. Detta skulle kunna 

innebära att det ser annorlunda ut för VAD:er i resterande delar av landstinget, men i det stora 

hela är vi nöjda med det urval vi fick då vi fick en bra spridning av svar. Detta då vi kan se fördel 

med att inga informanter arbetade i anslutning till varandra i någon större utsträckning. Vi 

menar att detta försäkrar att studiens resultat innehar en trovärdig och icke bland 

informanterna färgad svarsspridning. Vi känner att vi har kunnat presentera ett resultat som 

visat på ett problem och en skevhet mellan utbildning och arbetsuppgifter inom VLL. 

Valet att inte skicka ut intervjuguiden med frågor till informanterna innan intervjutillfällena 

gjordes med utgångspunkt i att alla deltagare skulle ha samma förutsättningar i ett 

förberedelsearbete, samt vår möjlighet till revidering av frågor och upplägg. Informanterna fick 

syftet av denna studie beskrivet i sitt informationsbrev och kunde därmed ana vilka frågor som 

kunde tänkas komma, vilket i sig är en sorts förberedelse på eventuella svar från deras sida. Vi 

tror inte att det faktum att vi inte skickade ut intervjufrågorna innan har påverkat vårt resultat 

avsevärt utan de svar som informanterna gav har både ett djup och en bra bredd.  

Att låta informanterna få chans att välja intervjuplats i en välbekant miljö, som deras 

arbetsplats, tror vi gav ett inre lugn hos dem och bidrog till en mer bekväm intervjusituation. De 

intervjuer som genomfördes i ett rum på universitet möblerade vi mer hemtrevligt för att skapa 

en mer samtalsvänlig miljö. Att flera personer deltar under en intervju kan skapa stress hos 

vissa personer, något vi var medvetna om. För att minska eventuell stress hos informanterna 

försökte vi i minsta möjliga mån skapa känsla av ett förhör genom placering, vårt kroppsspråk 

och samtalston. För att vi båda skulle få inblick i informanternas svar och skapa en bättre 

samtalsstruktur och minska risken att missa relevanta frågor ansåg vi att det var nödvändigt att 

båda deltog under intervjuerna.  

Vi har medvetet valt att inte redovisa antalet kvinnor och män som deltagit i denna studie då 

syftet inte var att studera könsskillnader mellan VAD:er. Vi har dessutom inte kunnat identifiera 

några skillnader mellan kön i vårt resultat och därmed anser vi detta som irrelevant 

information.  

Arbetet med denna uppsats har vi gjort tillsammans under alla avsnitt. Vi har gemensamt 

diskuterat fram tolkningar och arbetssätt för att underlätta rapportskrivandet i sin helhet.  

Trovärdighet och kvalitet 

Vi har kontinuerligt under undersökningen arbetat och återkopplat till vårt syfte och 

frågeställningar. Under hela rapportskrivandet har vi haft möjlighet att tillsammans sitta och 

jobba och därför har arbetet utmärkts av diskussioner samt att vi har kunnat agera bollplank åt 

varandra. Därtill har detta bidragit till att vi kontinuerligt har jobbat utifrån en gemensam 

struktur vid tolkning och bearbetning av datamaterial. Inför arbetet hade vi inga förkunskaper 

om vårdadministratörer/läkarsekreterare, något vi ser som positivt i den aspekten att vi har 

kunnat tolka resultatet ur ett mer fördomsfritt perspektiv. Risken att våra tolkningar har blivit 

påverkade och färgade av våra egna fördomar och erfarenheter har därmed minskat. Vår 
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medvetenhet om att vår förförståelse kan innebära feltolkningar gjorde att vi aktivt ifrågasatte 

oklarheter i informanternas svar, vilket vi anser har en positiv effekt på studiens trovärdighet. Vi 

bedömer därför att denna studie håller hög trovärdighet.  

Studiens allmänna kvalitet anser vi har ökat genom att vi genomförde en pilotstudie av vår 

intervjuguide på en utomstående men likvärdig examinerad VAD. På så sätt fick vi möjlighet att 

revidera och ändra vårt upplägg av intervjuerna, vilket bidrog till en mer kvalitetssäker studie 

samt att försäkra att den undersöker det den faktiskt syftar till att undersöka.  

Fortsatt forskning 

Vår studie visar på hur examinerade VAD:er upplever att deras kompetens används samt hur 

deras arbete eventuellt skulle kunna organiseras inom VLL. Vi är medvetna om att vi har använt 

oss av ett begränsat antal VAD vilket medför att det skulle vara intressant att göra en större 

studie med VAD:er utanför Umeå Kommun för att få ett större perspektiv på VAD som 

yrkesgrupp samt potentiella förändringsmöjligheter för att maximera vårdens och VLL:s 

resurser. Det vore även spännande att undersöka VAD:ers kompetens ur ett 

arbetsgivarperspektiv, på så sätt skulle man kunna ta reda på hur olika arbetsgivare ser på deras 

kompetens samt hur de anser att VLL skulle kunna använda den på bästa sätt.  
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Bilagor 

Bilaga 1 - Informationsbrev  

Informationsbrev angående studie av hur VLL nyttjar kompetensen hos de medarbetare som 

gått det vårdadministrativa programmet 

 
Hej NAMN! 

Vi heter Astrid Pettersson och Mathias Otterheim och läser Personalvetarprogrammet vid Umeå 

universitet. I utbildningen ingår det att utföra en studie på kandidatnivå som kommer att presenteras 

skriftligt i en rapport för universitetet. Vi har fått uppdrag av Västerbottens läns landsting (VLL) att 

undersöka hur landstinget nyttjar kompetensen hos de medarbetare som gått det vårdadministrativa 

programmet. 

 

Vi vill börja med att tacka för att du vill medverka i vår studie. Här nedan kommer allmän information 

om vårt uppdrag och studiens syfte. 

 

Syfte  

Studien syftar till att undersöka hur hälso- och sjukvården i Västerbottens läns landsting tar tillvara på den 

kompetens som man får efter genomförd utbildning på det vårdadministrativa programmet.  

 

Genomförande  

Ditt deltagande kommer att bestå i en intervju på ungefär 40-45 minuter, där vi önskar att få ta del av dina 

kunskaper och erfarenheter som vårdadministratör/läkarsekreterare/medicinsk sekreterare/motsvarande. 

Intervjun kommer att spelas in för att underlätta vårt analysarbete. Inspelningen kommer alltså inte att 

användas av någon annan än oss. Materialet kommer också att avidentifieras och behandlas konfidentiellt, 

vilket innebär att resultatet, i största möjliga mån, inte kommer att kunna kopplas till en enskild individ. 

Materialet och personlig information kommer att behandlas och förvaras så att endast vi som 

undersökningsledare har tillgång till detta. 

 

Deltagandet i studien är frivilligt och kan när som helst avbrytas utan att en förklaring  

behöver delges, men vi hoppas att du vill ställa upp eftersom dina svar är viktiga för oss.  

 

Information från dig 
Inför vår träff skulle vi behöva lite närmare information för att kunna planera vårt möte. Vi hoppas att du 

har möjlighet att förse oss med detta under de närmsta dagarna. 

 

Det vi behöver veta är: 

 var du är stationerad, alltså i vilken stad och på vilken avdelning du arbetar. 

 om det finns möjlighet att genomföra intervju på din arbetsplats, eller om det är önskvärt att vi 

tillhandahåller en plats på exempelvis universitetet  

 vilket intervjutillfälle som passar dig. Har du möjlighet att ses (skriv in dag, tid, datum) 

 

Med vänliga hälsningar, 

Astrid & Mathias

 
 Astrid Pettersson & Mathias Otterheim 

 Personalvetarprogrammet 

 Umeå universitet 

 070-892 04 43 (Astrid) 

 076-173 24 50 (Mathias) 

Handledare: Johan Örestig 

Pedagogiska institutionen 

Umeå universitet 

Johan.orestig@umu.se

 Astrid.pettersson@outlook.com

 Mathias.otterheim@gmail.com
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Bilaga 2 - Intervjuguide  

 

[Bakgrund]  

 Kan du kort berätta lite om dig själv? Vem är du? 

 Vilken befattning har du? 

Läkarsekreterare/teamsekreterare/chefsassistent/VAD? 

 Hur länge har du arbetat som 

Läkarsekreterare/teamsekreterare/chefsassistent/VAD? 

[Arbetsuppgifter] 

 Kan du berätta om en typisk arbetsdag? Vad får du göra? 

 Vilka är dina ansvarsområden?  

 Vilka arbetsuppgifter har du som 

Läkarsekreterare/teamsekreterare/chefsassistent/VAD idag?  

 Finns det arbetsuppgifter som du har, men endast utför vid enstaka 

tillfällen?  

 

 Hur såg dina arbetsuppgifter ut när du började? 

 Är det någon skillnad jämfört med de arbetsuppgifter du har idag? 

 

 På vilket sätt har du fått de arbetsuppgifter du har idag? 

 Har du blivit tilldelad dem eller har en dialog med arbetsgivaren krävts? 

 

 

 Hur visar du för din arbetsgivare vilken kompetens du tillgodogjort dig genom 

det vårdadministrativa programmet? 

 Vilken möjlighet har arbetsgivare att se din fulla kompetens som VAD? 
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 På vilket sätt letar din arbetsgivare efter den kompetens du tillgodogjort 

dig genom vårdadministrativa programmet?  

 

 Hur ser dina möjligheter till karriärsklättring ut? 

 

 Vad anser du att en VAD ska arbeta med? 

 

 Hur upplever du att vården/VLL tar tillvara på era kunskaper som 

Läkarsekreterare/teamsekreterare/chefsassistent/VAD? 

 Skulle de kunna ta tillvara på era kunskaper på något annat sätt? 

[Utbildning/dess relevans] 

 Hur ser du på relationen mellan din utbildning och dina arbetsuppgifter idag?  

 Vilka typer av arbetsuppgifter utför du som inte är relaterade till 

utbildningen? 

 Finns det arbetsuppgifter som du skulle kunna utföra som du inte har 

idag? Vid ja, vilka?  

 

 Finns det delar av utbildningen som du inte haft möjlighet att använda i ditt 

arbetsliv? 

 

[Förändringmöjlighet] 

 Vilka typer av möjligheter tror du finns för att göra vården mer effektiv med 

hjälp av era kunskaper? 

 

 Hur ser du på vårdens förmåga att utnyttja och fördela arbetsuppgifter mellan 

olika yrkesgrupper? 
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 Hur skulle det kunna se annorlunda ut? 

 På vilket sätt skulle dina arbetsuppgifter kunna utvecklas/adderas? 

 Hur skulle du säga att rollen som 

Läkarsekreterare/teamsekreterare/chefsassistent/VAD har förändrats sedan du 

gick ut det vårdadministrativa programmet? 

 

 

 

 


