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Men den samlade forskning
en visar ändå tydligt att ad
ministrationen har ökat, och 
att den har ökat ganska kraf
tigt.

Brytpunkten, när den här ut
vecklingen tog fart, förlägger 
han till omkring 1990. Då in
leddes två parallella proces
ser: nedskärningarna i den 
offentliga sektorn och datori
seringen.

Nedskärningarna slog hårt 
mot den administrativa per
sonalen. 1990 fanns det till 
exempel totalt 256 000 sekre
terare i Sverige, enligt SCB:s 
yrkesstatistik. 2008, arton år 
senare, fanns det bara 31 000 
kvar. Samtidigt gjorde datori
seringen det möjligt att flytta 
ut en stor del av administra
tionen till andra yrkesgrup
per, som läkare, lärare och 
poliser.

– Resultatet blev mer arbe
te för de här grupperna, säger 
Anders Ivarsson Westerberg. 
De fick svårt att hinna med 
de nya uppgifterna på ordina
rie arbetstid, och får ta till 
kvällar och fikaraster.

– När sådana här föränd
ringar genomförs tror man 
ofta att de ska öka effektivite
ten. Men i själva verket tar 
det mycket längre tid om alla 
ska administrera, än om en 
van administratör gör jobbet.

Den här utvecklingen är inget 
unikt för Sverige. Studier av 
bland annat poliser i England 
och lärare i Kanada visar 
samma sak: överallt ökar den 

administrativa arbetsbördan.
Anders Ivarsson Wester

berg har svårt att se något po
sitivt med detta:

– I huvudsak blir det värre 
och värre. Teknikstress och 
ökad arbetsbelastning har 
ökat den psykiska ohälsan i 
arbetslivet. Vi prioriterar på 
fel sätt. Varför ska vi utbilda 
läkare i många år, om de se
dan ska ägna halva arbetsti
den åt administration?

Hur ska man kunna bryta 
denna utveckling? Anders 
Ivarsson Westerberg har två 
förslag till åtgärder:

– Utbilda och anställ fler 
administratörer, och låt yr
kesgrupper som läkare och 
lärare göra det de är utbilda
de för. Man sparar inte några 
pengar på att ta bort 
administ ratörer.

– Jag tycker också man ska 
minska på centralstyrningen, 
med alla dessa styrdoku
ment, policydokument och så 
vidare. Läkare, lärare och lik
nande är professionella yr
kesgrupper som kan sina 
jobb. Ger man dem större an
svar blir resultatet bättre.

När det gäller lärarna kom 
det i slutet av oktober ett ini
tiativ från regeringen. Då till
sattes en utredare som ska se 
över hur lärarnas adminis
trativa arbete kan minskas 
och förenklas.

– Lärarnas huvuduppgift 
ska vara att undervisa. Sam
mantaget har administratio
nen nu blivit en för tung bör
da, sade utbildningsminister 
Jan Björklund i en kommen
tar.

Anders Ivarsson Wester
berg är positiv till initiativet:

– Det är bra att problemet 
uppmärksammas. Samtidigt 
är det tveksamt om det kom
mer att hjälpa, eftersom det 
är starka drivkrafter bakom 
den ökade administrationen.

Borde Göran Hägglund 
tillsätta en motsvarande 
utredare för läkarna?

– Ja, det tycker jag. Men ut
redningarna bör samordnas, 
eftersom orsakerna och driv
krafterna är desamma inom 
skolan som inom vården.

Miki Agerberg

Läkarnas administrations-
börda är ett stort och ökande 
problem, anser Läkarförbun-
dets ordförande Marie Wedin. 
Hon vill att regeringen tillsät-
ter en utredare.

Mer och mer administrativ 
tid framför datorn. Det är 
verkligheten för dagens läka
re, säger Läkarförbundets 
ordförande Marie Wedin:

– Allt mer tid går åt till att 
föda ITsystemen, och till att 
möta ökade krav på doku
mentation av allt. Men man 
kan fråga sig vad som är vikti
gast för patienterna: att läka
ren dokumenterar mer, eller 
att hon eller han hinner träffa 
fler patienter och prata mer 
med dem.

Därför vill hon att man för
delar om arbetsuppgifterna, 
så att de medicinska sekrete
rarna gör mer av dokumenta
tionen, och att man gör en 
konsekvensanalys inför infö
randet av varje ny administ
rativ rutin; bara rutiner som 
vinner tid åt läkarna eller 
som inte ökar den totala 
mängden administration 
skulle godkännas.

I slutet av oktober tillsatte 
utbildningsminister Jan 

Björklund en utredare som 
ska granska hur lärarnas ad
ministrativa arbete kan 
minskas eller förenklas. Ma
rie Wedin vill att socialminis
ter Göran Hägglund tillsätter 
en motsvarande utredning 
om läkarnas adminstration:

– Det skulle vara bra med 
en sådan utredning som sät
ter fokus på frågan, säger hon. 
En jämförelse mellan läkare 
och lärare skulle också vara 
intressant. Visar det sig att vi 
har samma utveckling, kan 
man verkligen ta en diskus
sion om rimligheten i detta.

Miki Agerberg
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»I huvudsak blir det 
värre och värre. Teknik-
stress och ökad arbets-
belastning har ökat 
den psykiska ohälsan i 
arbetslivet. Vi priorite-
rar på fel sätt. Varför 
ska vi utbilda läkare i 
många år, om de sedan 
ska ägna halva arbets-
tiden åt administra-
tion?«

»Stort och  
ökande problem«

»… man kan fråga sig 
vad som är viktigast 
för patienterna: att 
läkaren dokumenterar 
mer, eller att hon eller 
han hinner träffa fler 
patienter och prata mer 
med dem.«

Marie Wedin vill att regeringen tillsätter en utredare.

Läkarförbundets ordförande:




