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Udtalelse fra de Ledende Lægesekretærer på Rigshospitalet 

 

I kølvandet på den udtalelse, der den 16. august 2017 kom fra klinikledelserne på Rigshospitalet, 

ønsker vi med denne skrivelse at bakke op om vores klinikledelsers bekymring for 

Hospitalsvæsenets tilstand efter de mange års besparelser og indførelsen af Sundhedsplatformen 

(SP) i Region Hovedstaden. En tilstand vi vurderer ikke tjener patienternes ve og vel.  

Lægesekretærgruppen har været udsat for gentagne besparelser og nedskæringer i de senere år, 

og nu igen ved en forventning om gevinstrealisering med indførelsen af SP. Mange 

lægesekretæropgaver er således lagt ud til klinikerne, medførende stort produktionstab, nedsat tid 

til patienterne og uigennemsigtig kodning/afregning. Vi mener, at nedskæringerne har haft 

udgangspunkt i manglende viden om og forståelse for lægesekretærens hidtidige rolle i det 

tværfaglige samarbejde på hospitalerne.  

 

Fakta og status: 

 

 Lægesekretæren har traditionelt serviceret, kontrolleret og kvalitetssikret patientforløb og 

kliniske data, samt sikret en god ensartet registreringspraksis til gavn for patienter, 

databaser og forskningsprojekter. Lægesekretæren er den sammenhængskraft på tværs af 

hospitaler og faggrupper, der får tingene til at ske. 

 Lægesekretæren har sikret korrekt lægefaglig registrering i samarbejde med klinikerne, 

kontrolleret og suppleret, og lagt sidste hånd på milliarder af registreringer af diagnoser og 

ydelser i diverse patientadministrative systemer igennem tiden. Dette har været til stor nytte 

for klinikerne, der således har kunnet koncentrere sig om deres kerneydelse, nemlig 

patientbehandlingen.  

 Den businesscase, der blev udfærdiget forud for indførslen af SP, indbefattede en planlagt 

kraftig reduktion af antallet af lægesekretærer.  

 Med indførelsen af SP fik lægesekretæren meget begrænset adgang til at kunne udøve sin 

tidligere opgave med registreringer, som blev overladt til klinikerne, medførende et stort 

træk på deres i forvejen begrænsede tid til patienterne.  

 

Vi ser med bekymring på udviklingen: 

 

 Klinikerne på hospitalerne har gennem mange år fået øget deres arbejdsbyrde som følge af 

besparelserne. Med indførelsen af SP har nu specielt lægerne fået en ekstra, unødvendig, 

administrativ arbejdsbyrde som de har dårlige forudsætninger og betingelser for at løfte. En 

dyr og dårlig ressourceudnyttelse.   

 Klinikerne har ikke haft den fornødne tid til at sætte sig ind i kompleksiteten i Den Danske 

Kontaktmodel og de sammenhængende patientforløb, som i SP danner grundlag for al 

registrering. Kodningen af den enkelte afdelings ydelser og diagnoser er i dag umulig at 

overskue. Dette resulterer i fejl i patientdata, og manglende registrering af afdelingernes 

aktivitet, medførende betydelige økonomiske tab for hospitalerne.  

 Det er paradoksalt, at lægesekretærerne, den faggruppe, som altid har kunnet overskue 

kompleksiteten i Den Danske Kontaktmodel, er den faggruppe, man nu i følge business-

casen og gevinstrealiseringskravet mener, kan undværes. Lægesekretærerne kender 

reglerne for DRG-afregning og - gruppering. Vi kender vores respektive specialer og er i 

stand til at sætte de klinisk korrekte koder på, men vores kompetencer udnyttes ikke 

længere i tilstrækkeligt omfang til denne opgave. Når det kommer til den gigantiske 
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fejlretningsopgave, der forestår, så spørger vi nu: Hvem skal foretage disse rettelser og 

efterregistreringer?  

 På mange afdelinger er lægesekretærgruppen allerede blevet stærkt reduceret, nogle 

steder halveret. Denne reduktion blev foretaget ud fra den fejlagtige betragtning, at 

lægesekretærens hovedopgave var afskrivning af diktater fra lægerne. I mange klinikker 

havde man for længst lagt dele af skrivningen af notater ud til klinikerne selv. Dette 

resulterede i, at denne opgave kun omfattede op til 25 % af lægesekretærernes arbejde.  

Faggruppen havde fået mange andre opgaver, opgaver som stadig er der i dag.  

 De tilbageværende lægesekretærer har svært ved at løfte deres nuværende arbejdsbyrde 

bestående af de fleste af de opgaver, de havde i forvejen, og de opgaver som ifølge SP 

skal løses af faggruppen. Efter indførelsen af SP fylder lægesekretæropgaverne en del 

mere end først antaget, og i mange klinikker er der lange lister med ubehandlede 

ordinationer og kodninger, mens der andre steder er et overskud af ressourcer, der ikke 

udnyttes optimalt.  

 

Vi ser følgende muligheder: 

 

 Fra politisk side efterspørges bedre og mere korrekt registrering og kodning af 

udredningsret, behandlingsgaranti, kræftpakker og maksimale ventetider både fremadrettet, 

men også tilbage i tiden. Dette bliver en større udfordring, da netop arbejdet med udredning 

af fejl og mangler kræver dyb lægesekretærfaglig indsigt og er tidskrævende og komplekst. 

En opgave som lægesekretærerne i lighed med tidligere gerne varetager.  

 Vi foreslår, der nedsættes en arbejdsgruppe på tværs af Rigshospitalet med henblik på 

planlægning og koordinering af indsatsen med deltagelse af de ledende lægesekretærer, 

Dataenheden, repræsentanter fra SP og de registreringsansvarlige i klinikkerne. 

 Der er af hensyn til den korrekte registrering behov for prioritering af de mest presserende 

opgaver, samt diskussion af, hvilke opgaver der kan løses mest fordelagtigt at hvilke 

faggrupper, herunder gerne en diskussion og et løsningsforslag med henblik på ændring af 

lægesekretærernes adgange i SP. De ledende lægesekretærer på Rigshospitalet stiller sig 

gerne til rådighed i denne proces.     

 Ligeledes af hensyn til korrekt og valid registrering er der behov for en mere optimal 

håndtering af diagnose- og procedurekodning i SP. Et forslag kunne være at få klinikerens 

diagnoseliste lagt sammen med den administrative registrering og på den måde spare en 

arbejdsgang. Her er det oplagt, at lægesekretæren igen får rettigheder til at stå for 

kodningen i tæt samarbejde med klinikeren ud fra klinikkens retningslinjer på området.  

 Set i et tværfagligt perspektiv skal lægesekretæren tilbage som klinikerens 

samarbejdspartner og igen kunne hjælpe denne med opgaver, for eksempel relateret til 

bestilling af undersøgelser, blodprøver, kodning af patientforløb, herunder udredningsret, 

behandlingsgaranti, kræftpakkeforløb og meget mere. Dette vil frikøbe dyrebar tid hos 

klinikerne og komme patienterne til gode. En løsning kunne være at lade lægesekretæren 

gå med i ambulatoriet i lighed med de amerikanske sygehuse, der bruger EPIC, har 

”clickere”.  

 En god lægesekretær kan frigive mange kliniker-timer, da en lægesekretær kan betjene 

flere klinikere ad gangen. Vi vil derfor anbefale, at man ikke foretager yderligere 

besparelser, men arbejder på optimalt at udnytte lægesekretæren som den billige og 

effektive ressource vi er. 
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De ledende lægesekretærer stiller sig til enhver tid til rådighed for processer, der kan optimere 

patientforløb, arbejdsgange og ressourceudnyttelse på Rigshospitalet og går gerne i dialog med 

klinikledelser og Direktionen om dette.  

 

Rigshospitalet 

Den 30.08.2017 

 

Anette Rasmussen 

Ledende lægesekretær 

Traumecentret 

 

Lone Jakobsen  

Ledende lægesekretær 

Øjenklinikken 

 

Tina Tronier 

Ledende lægesekretær 

Klinik for vækst og reproduktion 

 

Mie Pia Dieringer 

Ledende lægesekretær 

Onkologisk Klinik 

 

Michelle Hagelberg 

Ledende lægesekretær 

Øjenklinikken 

 

Anja Priess 

Ledende lægesekretær 

Ortopædkirurgisk Klinik 

 

Camilla Kuhre Rasmussen 

Teamleder 

Klinik for Klinisk Fysiologi, Nuklearmedicin og PET 

 

Susanne Bøtter 

Ledende lægesekretær 

Karkirurgisk Klinik 

 

Dorthe Marie Brinkmann  

Ledende lægesekretær 

Neonatalklinikken  

 

 

Tine Lyngbo Nowicki 

Ledende lægesekretær 

Klinik for fertilitet 
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Karina Bredsgaard 

Ledende lægesekretær  

Medicinsk Endokrinologisk klinik  

 

Maria Elisabet Tolderlund 

Ledende lægesekretær 

Radiologisk klinik 

 

Jette Rist Bork 

Ledende lægesekretær 

Infektionsmedicinsk Klinik 

 

Charlotte Blomberg 

Konstitueret ledende lægesekretær 

Neonatalklinikken 

 

Vibeke Rønn 

Ledende lægesekretær 

Klinik for fysiologi og nuklearmedicin 

 

Jannie Wacker Lentz Mortensen 

Ledende lægesekretær 

Neurokirurgisk klinik 

 

Helle Jensby  

Teamleder  

Dansk Hovedpinecenter, Neurologisk klinik  

 

Gitte Lykke Blønd 

Koordinerende Teamleder 

Neurologisk Klinik 

 

Sara Elisabeth Eilsø 

Ledende lægesekretær 

Klinik for Plastikkirurgi og Brandsårsbehandling 

 

Charlotte D. Hansen 

Ledende lægesekretær 

Øre-næse-halskirurgisk Klinik 

 

 

Karin Christiansen 

Koordinerende Teamleder 

Neurologisk Klinik 
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Anja Maigaard 

Ledende lægesekretær 

Tand-mund og kæbekirurgisk klinik 

 

Simone Ahrensberg Jensen 

Konstitueret ledende lægesekretær 

Klinik for blodsygdomme 

 

Vivian Sundstein 

Ledende lægesekretær 

Thoraxkirurgisk Klinik RT 

 

Marianne Egelund Britbo 

Ledende lægesekretær 

Klinik for rygmarvsskader 

 

Helene Brix 

Teamkoordinator 

Radiologisk Klinik 

 

Katja Christensen 

Ledende lægesekretær 

Videncenter for Reumatologi og Rygsygdomme 

 

Susanne Mårtensson 

Klinikledelsessekretær 

Obstetrisk Klinik, Afsnit 4031 

 

Mona Schou 

Ledende lægesekretær 

Neurologisk Klinik 

 

Anita Nielsen 

Klinisk ledende lægesekretær 

BørneUngeKlinikken 

 

Lene L. Sørensen 

Ledende lægesekretær 

Nefrologisk klinik  

 

Gitte Frøsig Petersen 

Ledende lægesekretær 

Kirurgisk gastroenterologisk Klinik C 


