
VELKOMMEN TIL
NETVÆRK FOR
LÆGESEKRETÆRER



2

BRUG DIT NETVÆRK

ALENE KAN 
DU MEGET, 

MEN SAMMEN 
KAN VI MERE



VELKOMMEN TIL HK ØSTJYLLANDS 
NETVÆRK FOR LÆGESEKRETÆRER

Netværket er for alle lægesekretærer i HK Østjylland - uanset om du er 
ansat inden  for det offentlige eller på det private område. Her kan du 
sammen med andre diskutere alt fra hverdagens udfordringer til fagets 
fremtid sammen med andre i samme job.

Vi kan bruge hinanden til at:
/   Diskutere konkrete problemstillinger og udfordringer 
/   Få inspiration til efter- og videreuddannelse
/   Tilegne os ny viden og få værktøjer til vores arbejdsliv
/   Sparre med andre i samme jobfunktion

Og du kan i høj grad selv være med til at bestemme, hvilken retning 
netværket skal udvikle sig. Vi har lavet et årshjul for 2022 og har 
brainstormet på mulige emner, som vi sammen kan lærer mere om og vi 
håber, at du vil fortsætte med din brainstorm, så vi sammen kan få skabt 
alletiders netværk til gavn for os alle.

Kontakt os med dine forslag til emner eller deltag i et af vores 
netværksmøder.

Der afholdes 6 netværksmøder årligt i HK’s lokaler i Brabrand. Møderne 
afholdes fra kl. 17-20, og der er lækker forplejning.

Vores møder annonceres i HK’s mail med kurser og arrangementer, som 
udsendes til alle medlemmer hver 14. dag i lige uger, du kan også holde øje 
med www.hk.dk/kalender, hvor vores møder bliver offentliggjort, når den 
endelige dato er fastlagt. Det er også her, at du tilmelder dig.

Netværket faciliteres af Belma og Gitte. Har du spørgsmål, så må du endelig 
skrive eller ringe til os. Læs mere om os og se kontaktoplysninger her i 
pjecen.

Med venlig hilsen
Belma og Gitte
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GITTE JUL GILBERT

Jeg er uddannet lægesekretær og har 
arbejdet med faget i mere end 13 år. Jeg 
sidder til daglig som forløbskoordinator 
på Urinvejskirurgi på Aarhus 
Universitetshospital. 
Jeg har arbejdet både i det private 
og i det offentlige regi, og har derved 
opbygget en bred faglig viden. 
Herudover er jeg tillidsrepræsentant og 
sidder endvidere som næstformand i 
afdelingens Lokale MedarbejderUdvalg 
(LMU). 
Jeg sætter en ære i at værne om 
lægesekretærerne, tale deres sag og 
kæmpe for deres anerkendelse og 
rettigheder i sundhedssystemet.
Jeg har netop færdiggjort 
uddannelsen som netværksfacilitator 
i 2021 og bliver i 2022 færdig med 
Sundhedskommunomen.

BELMA HODZIC-MEBDER

Jeg kommer fra Bosnien og bor i Aarhus 
med min mand. Jeg er 30 år og blev 
uddannet som lægesekretær som 24-
årig i 2015. Siden da har jeg været ansat 
på Akutafdelingen, AUH, hvor jeg også 
er ITDK’er.
Jeg blev uddannet som netværks-
facilitator i 2018 ved HK og har siden 
arbejdet som netværksfacilitator for 
netværksgruppen for lægesekretærer i 
Aarhus.
Jeg startede på Sundhedskommunomen 
i 2019 – videreuddannelse er en af de 
ting, som jeg virkelig brænder for.
Derudover har jeg gennem årene 
arbejdet med e-dok, patientbefordring 
og varebestilling på Akutafdelingen.
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ENNEAGRAMMET
– EN KOMMUNIKATIONSMODEL
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EMNER TIL
NETVÆRKSMØDER

Den svære 
samtale - få gode 

redskaber.

Dagens netværker -
en dag i læge-

sekretærens sko.

Motivation til 
ARBEJDSGLÆDE.

Netværk.
Hvordan bruger 

vi det bedst?

Netværk.
Redskaber til 
online møder.

TRIO - hvad kan du 
bruge din TR, AMR

og leder til.

DIT FORSLAG:

DIT FORSLAG:

DIT FORSLAG:

DIT FORSLAG:

BRAINSTORM
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KONTAKT
DINE KONTAKTPERSONER TIL NETVÆRK FOR LÆGESEKRETÆRER

GITTE JUL GILBERT
Netværksfacilitator

3162 6799
gittegilbert@gmail.com

BELMA HODZIC-
MEBDER
Netværksfacilitator

belmhodz@rm.dk

STINE SKOGBERG
Faglig konsulent
HK Østjylland

2926 0793
stine.skogberg@hk.dk



TILMELDING TIL 
NETVÆRKSMØDER
Der afholdes 6 netværksmøder årligt i HK’s lokaler i Brabrand. Møderne 
afholdes fra kl. 17-20, og der er lækker forplejning.

Vores møder annonceres i HK’s mail med kurser og arrangementer, som 
udsendes til alle medlemmer hver 14. dag i lige uger, du kan også holde øje 
med www.hk.dk/kalender, hvor vores møder 
bliver offentliggjort, når den endelige dato er 
fastlagt. Det er også her, at du tilmelder dig.

Brug QR koden til  hk.dk/kalender

HK ØSTJYLLAND
Sødalsparken 22 
8220 Brabrand

 OESTJYLLAND@HK.DK 
TELEFON 7011 4545

HK.DK/OESTJYLLAND


