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Kære ledere på Rigshospitalet
Lægesekretærernes fornemmeste
opgave er at bruge vores faglige kompetencer til at understøtte kerneydelsen
på Rigshospitalet: Højt specialiseret
undersøgelse og behandling, forskning
og uddannelse.
Vores fag har gennem flere år været
under pres. Digitalisering i almindelighed
og Sundhedsplatformen i særdeleshed
har skabt usikkerhed om fremtiden for
lægesekretærer.
Heldigvis fornemmer vi, at der både på
Rigshospitalet og i Region Hovedstaden
er en stigende erkendelse af, at lægesekretærers særlige sundhedsadministrative kompetencer er helt nødvendige
for at sikre et veldrevet sundhedsvæsen.
Vi ledende lægesekretærer på Rigshospitalet har derfor lavet det inspirationskatalog, som du sidder med i hånden.
Det er et katalog over de opgaver, som
lægesekretærer kan og vil bidrage til at
løse - nu og i fremtiden.
Vores mål er, at kataloget kan bidrage til
at kvalificere dialogen om lægesekretærernes opgaver både lokalt i afsnittene,
i klinikkerne, centrene og centralt på
hospitalet.
Vi håber, at I vil tage imod invitationen til
dialog om, hvordan vi sammen kan sikre,
at lægesekretærerne fortsat understøtter den kliniske drift og udvikling af hele
Danmarks højtspecialiserede hospital.
August 2018
De ledende lægesekretærer
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Ambulatorium
Visitation/indkaldelse
Visiterer og indkalder til ambulatorium,
indlæggelse og operation.
Modtagelse/tjek ind
Ventet og Velkommen. Modtager og
guider patienter. Registrerer pårørende,
kørsler etc.

Ambulatorium
Afrund besøg
Ambulant opfølgning
Ambulatorieplanlægning
Arbejdslister, incl. tolk og kørsler
Attester
Book best/ord
CIMT (Center for IT, Medico og telefoni)
Genoptræningsplaner
Kodning
Konferencer og mødeplanlægning
Koordinering af patientforløb + booking

(herunder Færøerne og Grønland)

Korrespondance
Kursusportalen
Media Manager
Min SP
Modtagelse/tjek ind
Operationsbookning
Overføre diverse svar til SP (Diagnostisk Afd)
PATS (Patologisk system)
Post
Prøvesvar, bestilling og opfølgning
Rekvirere journalmateriale fra andre hospitaler
Ressourceplaner
RIS/PACS (Røntgen system)
Skrivning
Tekniske rekvisitioner
Telefonbetjening
Vejledning vedr. besøg/indlæggelse
VIS (Vævstype system)
Visitation/indkaldelse
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Telefonbetjening
Besvarer telefonopkald fra patienter, pårørende og samarbejdspartnere, inklusive
kodning og registrering.
Book best/ord
Ud fra lægens best/ord bookes blodprøver, røntgen, henvisninger etc. og best/
ord oprettes efter aftale.
Kodning
Herunder blandt andet udredningsret og
behandlingsret samt pakkeforløb (cancerog hjertepakker), følger op på om forløbene er korrekte og retter evt. disse.
Afrund besøg
Afrunder, afslutter og færdiggør lægens
notat, kodninger etc. i en og samme arbejdsgang, for at sikre kvaliteten og frigive
lægetid.
Arbejdslister, incl. tolk og kørsel
Sørger for gennemgang af alle arbejdslister efter lokale aftaler.
Ambulant opfølgning
Herunder signer prøvesvar hvis delegerede og opfølgning på dette. Klargør
receptfornyelser, henvisningscase og
eksterne henvisninger.
Prøver og svar
Bestiller bl.a. blodprøver. Klargør prøvesvar fra RIS/PACS, VIS, PATS etc. Sender
prøver.
Vejledning/guidning
Vejleder og informerer patienten om besøgets indhold/forløb. Indtaster basisoplysninger og historik på patienten.

Koordinering af patientforløb
Sikrer sammenhængende forløb for
patienter med længere transport,
eksempelvis patienter fra Grønland,
Færøerne og Bornholm.

Politirapporter
Modtager og besvarer henvendelser fra
politiet, indhenter eventuelt lægelig udtalelse. Dokumenterer handling i Sundhedsplatformen.

MDT konferencer/teamkonferencer
Opretter kalender og indsætter patienter
til tværfaglig konference. Koordinerer og
indkalder tværfaglige samarbejdspartnere. Sørger efterfølgende for registrering af
koder og plan for patientens videre forløb.

Post
Modtager og sorterer post og rekvirerer
journalmateriale fra andre hospitaler
uden for Sundhedsplatformens område.

Mødeplanlægning
Står for indkaldelse, booking af lokaler og
forplejning. Skriver referater og varetager korrespondancer i forbindelse med
møderne.
Korrespondance
Besvarer interne og eksterne meddelelser i Sundhedsplatformen, besvarer og
behandler henvendelser i klinikkens fællesmail samt i Min Sundhedsplatform.
Statusattest
Anmoder om journalkopi, som skal sendes til kommune/jobcenter, og
anmoder om lægeudtalelse og patientens aktuelle status. Denne udfyldes af
lægen, indscannes og sendes til kommune/jobcenter. Dokumenterer udleveringen i Sundhedsplatformen.
Forsikringssager
Anmoder om udtalelse vedr. patientens
diagnose, undersøgelser og fremtidsperspektiv. Udfyldes af læge enten
elektronisk eller i papirformat, herefter
ekspederer sekretæren den videre i
systemet. Besvarelsen indscannes inden
afsendelse. Dokumenterer udleveringen i
Sundhedsplatformen.

Media Manager
Indscanner statusattester og andet relevant journalmateriale modtaget i papirformat, så alle hospitaler i Sundhedsplatformen kan se de relevante dokumenter.
Ambulatorieplanlægning
Planlægger og koordinerer aktiviteter i
ambulatorierne. Koordinerer rumfordeling til lægeundersøgelser, aflyser programmer ved sygdom og lignende, samt
skriver nyhedsbreve/ugebreve med
information om aktiviteter i afsnittene.
Cadence
Opretter og ajourfører mødekalendere i
Sundhedsplatformen.
Ad hoc
• Bestiller håndværkere
• Opretter sager til Center for IT og Medi-		
coteknisk afdeling
• Tilmelder i Kursusportalen (for eksempel til årlig hygiejne og brand)

Patienterstatning
Afsender alt journalmateriale på
pågældende patient samt dokumenterer
udleveringen i Sundhedsplatformen.
Klagesager
Koordinerer klagesager. Indhenter besvarelse fra læge samt sender svar.
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Sengeafsnit
Modtagelse
• Ventet og Velkommen
• Modtager og guider patienter
• Registrerer pårørende, kørsler etc.
Telefonbetjening
Besvarer telefonopkald fra patienter,
pårørende og samarbejdspartnere incl.
kodning og registrering.
Sengeafsnit
AOP (Anamnese, Objektivt, Plan)
Arbejdslister, incl. tolk og kørsler
Book best/ord
CIMT (Center for IT, Medico og telefoni)
Genoptræningsplaner
Kodning
Konferencer og mødeplanlægning
Koordinering af patientforløb + booking

(herunder Færøerne og Grønland)

Korrespondance/Attester
Kursusportalen
Media Manager
Min SP
Modtagelse
Morsprocedurer
Overføre diverse svar til SP (Diagnostisk Afd)
Patientopfølgning
Post
Rekvirere journalmateriale fra andre
hospitaler
Skrivning
Tekniske rekvisitioner
Telefonbetjening

Book best/ord.
Booker diverse tider/undersøgelser
mens patienten er indlagt, og ambulante
tider når patienten udskrives.
Bestiller blodprøver, rtg, etc. ud fra best/
ord.
Kodning af pakker incl. cancer- og hjertepakker
Sikrer korrekt kodning af pakkeforløb og
anmeldelse af nye diagnostiseringer.
Arbejdslister
Kodefordeler: Registrerer afdelingens
procedurekoder.
Tolk
Bestiller tolk.
Kørsler
Bestiller liggende og siddende kørsler hos
Falck(taxi) og Flextrafik.
Udgående henvisninger
Færdiggør udgående henvisninger og sørger for at få sendt afdelingens epikriser
afsted rettidigt, indenfor 1 hverdag. Her
tjekkes om der er sat diagnose på, der
kan også tjekkes, om de rigtige procedurekoder er registreret. Øvrige eventuelle
mangler udbedres.
Patient
Ikke bekræftede indlæggelser: Færdiggør
præindlæggelse.
Manglende registreringer på indlagte
patienter.
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MDT konferencer
Opretter kalender og indsætter patienter
til tværfaglig konference. Koordinerer og
indkalder tværfaglige samarbejdspartnere. Sørger efterfølgende for registrering af
koder og plan for patientens videre forløb.
Mødeplanlægning
Står for indkaldelse, booking af lokaler og
forplejning. Skriver referater og varetager korrespondancer i forbindelse med
møderne.
Korrespondance
Besvarer interne og eksterne meddelelser i Sundhedsplatformen, besvarer og
behandler henvendelser i klinikkens fællesmail samt i Min Sundhedsplatform.
Statusattest
Anmoder om journalkopi, som skal sendes til kommune/jobcenter, samt
anmoder om lægeudtalelse og patientens aktuelle status. Denne udfyldes af
lægen, indscannes og sendes til kommune/jobcenter. Dokumenterer udleveringen i Sundhedsplatformen.
Forsikringssager
Anmoder om udtalelse om patientens
diagnose, undersøgelser og fremtidsperspektiv. Udfyldes af læge enten elektronisk eller i papirformat, herefter ekspederer sekretæren den videre i systemet.
Indscanner besvarelse inden afsendelse.
Dokumenterer udleveringen i Sundhedsplatformen.
Patienterstatning
Afsender alt journalmateriale på
pågældende patient samt dokumenterer
udleveringen i Sundhedsplatformen.
Klagesager
Modtager klagesager sendt direkte til
afdelingen. Indhenter besvarelse fra
læge samt sender svar. Dokumenterer
henvendelse og udlevering i Sundhedsplatformen.
Politirapporter
Modtager og besvarer henvendelser fra
politiet, indhenter eventuelt lægelig udtalelse. Dokumenterer handling i Sundhedsplatformen.

Post
Modtager og sorterer post og rekvirerer
journalmateriale fra andre hospitaler
uden for Sundhedsplatformen.
Media Manager
Indscanner statusattester og andet relevant journalmateriale modtaget i papirformat, så alle hospitaler i Sundhedsplatformen kan se de relevante dokumenter.
Teknisk rekvisition (håndværker)
Bestiller diverse håndværkere.
Skrivning
Skriver notater.
Indlæg/udskriv/flyt
• Lægesekretæren indlægger patienterne SP, enten ud fra præindlæggelse 		
eller som ny patient
• Lægesekretæren sørger for at få ud-		
skrevet patienten tidstro
• Overflytter evt patienter til en anden 		
afdeling i Region Hovedstaden eller 			
Region Sjælland.
Genoptræningsplaner
Færdiggør genoptræningsplaner, som
sendes til egen læge og kommune.
Bestilling af
• Mad til indlagte
• Senge
• Portør
• Etc.
Mors-procedurer
Sekretæren pakker en morsmappe med
diverse dokumenter, som lægen og sygeplejersken udfylder i forbindelse med
mors. Når papirerne er udfyldt, sender
sekretæren dokumenterne til de rigtige
instanser.
Herudover sørger sekretæren for at
patientens ejendele kommer til kapellet,
skifteretten eller til de pårørende.
Sekretæren rydder op i sagsmappen,
skanner diverse dokumenter ind i journalen samt sørger for korrekt mors-registrering i Sundhedsplatformen.

Lægesekretærernes arbejdsopgaver
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Sengeafsnit
CIMT
Fejlmelding af udstyr.
Patientopfølgning
• InBasket (SP)– følger op på prøvesvar
• Indhenter samtykke, navne på 			
pårørende etc.
• Indlæggelsesbevis
• Præindlægger
• Scanner diverse dokumenter til 			
journalen
• Udleverer spørgeskemaer, foldere 			
og lignende
• Registrerer i diverse databaser
• Følger op på sygeplejescreeninger og 		
deltager i tavlemøder.
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Akutområdet
Akut Koordinations Center
• Bemander Akut Koordinations Center
• Tilkalder Traumeteam, akutteam, ko-		
ordinerer med personalet på helikop-		
terplatformen vedr. landinger mv.
• Rekvirerer personale, blod mm. på traumestuen.
Bestillinger
Bestiller blodprøver, røntgen og andre
undersøgelser.
Koordinering
• Udleverer nødtelefoner ved nedbrud på
telefonnettet
• Koordinerer beredskab ved større hændelser, driftsforstyrrelser, nedbrud mm.
• Indgår i beredskabsøvelser.
Administration
• Registrerer diagnoser og ydelsekoder
• Overflytter patienten til operation eller
sengeafsnit
• Registrerer i div. databaser
• Opdaterer beredskabsplaner
• Indkalder via UMS + vedligeholde UMS
• Tilkalder personale i en beredskabs-		
situation
• Indrapporterer til hjertestopdatabase
• Administrerer donor- og livstestamenteregister
• Morsprocedurer i SP. Registrering og 		
afslutning af døde patienter
Ad Hoc
• Kørsler/tolk
• Service etc.
• Bestiller håndværkere
• Opretter CIMT sager
• Tilmelder i Kursusportalen (fx til årlig 		
hygiejne eller brand) mm.

Akutområdet
Administrere donorregister
Akut koordinations Center:
Arbejdslister incl. diagnoser og ydelser
Bestille blodprøver, røntgen
Bestilling af service etc.
CVI (Central visitation)
Dialogsamtaler om planlægning
Erstatnings CPR
Indrapportere til hjertestopdatabase
Kontakt med præhosp., Politi mm
Koordinere beredskab ved større hændelser,
driftsforstyrrelser, nedbrud mm.
Kørsler/tolk
Livstestamenter
Morsprocedurer i Sundhedsplatform
Mødeplanlægning
Ressourceplanlægning
SP Helpdesk
Traume- og akutdokumentation
Traumeteam
Udlevere telefoner
UMS (Unified Messaging Systems: Bruges til indkaldelse af
personale i beredskabssituationer)

Vagtplanlægning

Traume- og akutdokumentation
Direkte dokumentation på traumestuen.
Lægesekretæren varetager den omfattende dokumentation i Traume- og
Akutdok i Sundhedsplatformen. Her registreres data fra den præhospitale enhed,
værdier, primær gennemgang, traumemekanisme, traumeudfald og personale der
indgår i traumekaldet.

Lægesekretærernes arbejdsopgaver
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Akutområdet
Læger der indgår i traume- og akutteamet
afgiver direkte diktat til lægesekretæren.
Lægesekretæren bestiller undervejs blodprøver, blod, tilkalder specialelæger og
har kontakt til politiet hvor det er relevant.
Det er lægesekretæren der registrerer
diagnoser og ydelseskoder, samt overflytter patienten til operation eller sengeafsnit.
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Administration
De administrative opgaver nævnt her
bliver på nuværende tidspunkt varetaget
af flere forskellige faggrupper. Vi bidrager gerne med løsning af de administrative opgaver.
SAP
Bestiller alle kontorartikler og evt. også
andre ting i afdelingen i samarbejde med
øvrige faggrupper, samt er ”godkender”
og ”varemodtager”. Behandler faktura og
udarbejder fakturagrundlag.
Info-skærme
Opdaterer og vedligeholder infoskærme i
klinikkerne.
CBAS
Opretter, vedligeholder og afslutter data i
CBAS for alle personalegrupper i klinikken.
Vi ser det som en fordel, at lade lægesekretærerne blive specialister i dette
program.
VIP
Lægesekretæren er redaktør i VIP. Det er
lægesekretæren, der sikrer, at sprog og
opsætning er korrekt. Lægesekretæren er
ansvarlig for, at VIP’erne bliver opdateret
til tiden.
Xmedia
Lægesekretæren er administrator i Xmedia. Det er lægesekretæren, der står
for udarbejdelse af pjecer og skriftlige
information. Det er i X-media lægesekretæren administrerer indkaldelsesbreve
og bilagspakkernes indhold. Det faglige
indhold i pjecer drøftes i et tværfagligt
udvalg.

Administration
Administrator af registre (fx donorer)
Booke nyt personale på Sundhedsplatformkurser + intro
CBAS (Centralt Bruger Administrations System)
Info-skærme
Modul Tjenestetid, registrere for sekretærer
og læger (Arbejdstidsregistrering for personale)
Nedetidsansvarlig
Netværksfacilitator, faglige netværk
PURE (Database til forskningsregistrering)
Safe/IPL (Arbejdsskadesystem)
SAP (Varebestilling og fakturabehandling)
Tovholder til Den løbende Patientvurdering (DLP)
Udlægsbilag
UTH (Utilsigtede hændelser)
Vagtplanlægning (for sekretærer, læger og
sygeplejersker)

VIP (Vejledninger, instrukser og politikker)
WEB (Opdatering af intranetsider)
Xmedia (Digitalt publikationsarkiv)
Årsberetning/grafiske opgaver

PURE
Indberetter videnskabelige artikler i systemet PURE.
Lægekretæren har sammen med klinikkens professorer et overblik over, hvilke
artikler der publiceres og dermed skal
indberettes i PURE.

Lægesekretærernes arbejdsopgaver
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Administration
Modul Tjenestetid (registrerer for læger,
sygeplejersker og lægesekretærer)
• Indtaster timer og fravær
• Opretter nyt personale
• Personaleadministration.
WEB
Lægesekretæren er tovholder i en
tværfaglig arbejdsgruppe, og sikrer sig, at
intranet og internetsider er opdaterede.
Udlægsbilag
Lægesekretæren kan være behjælpelig
med at udfylde blanketter.
Årsberetning/grafiske opgaver
Lægesekretæren designer og samler
faglige indlæg fra tværfaglige samarbejdspartnere og klinikledelsen.
Tovholder til Den løbende Patientvurdering DLP
Sikrer data og udfærdiger løbende statistik. Disse data kan blandt andet bruges
til driftsmålstavlen.
Nedetidsansvarlig
Lægesekretæren er ansvarlig for, at nedetids-pc altid er klar til brug og sikrer, at
nedetidsprocedurer altid er opdaterede.
UTH
Lægesekretærerne kan være behjælpelige med at udfylde UTH i klinikken.
Tilmelde personale diverse kurser i kursusportalen
Lægesekretærerne varetager allerede
denne opgave tværfagligt flere steder.
Safe – IPL (arbejdsskadesystem)
Lægesekretærerne indberetter og er
tovholder på sager i IPL i samarbejde
med arbejdsmiljørepræsentanter og
klinikledelser.
Administrator af registre (fx donorer)
Opretter og opdaterer diverse registre.
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Vagtplanlægning (for lægesekretærer,
læger og sygeplejersker)
Lægesekretæren udarbejder vagtplaner i
samarbejde med de relevante ledere.
Netværksfacilitator, faglige netværk
Lægesekretæren er facilitator ved fx
eksterne faglige netværk med bl.a. dagsorden, mødeindkaldelser, referater.

Projektkoordinator
Lægesekretærerne har evner for - og er
uddannet i - struktur, organisering, styring og opfølgning. Lægesekretæren kan
varetage både små og store projekter.
Efter indførelsen af Sundhedsplatformen
er der en stigende efterspørgsel efter
projektkoordinatorer.
Årsagen til dette er bl.a., at vi i sundhedssektoren er blevet mere afhængige af
hinanden.
Et eksempel kunne være, når der genereres en fejl i Sundhedsplatformen. Det
er ikke altid, lægesekretæren kan rette
fejlen grundet systemets opbygning; Der
er en særskilt version i Sundhedsplatformen til lægerne, en til sygeplejerskerne
og en tredje version til lægesekretærerne.
For at rette op på fejl og mangler, eller
hvis der f.eks. skal tilføjes en ny registrering, kræver det en del koordinering, da
ændringen skal igennem flere faggrupper
med forskellige ’templates’.
Ofte medfører ændringen nye ændringer,
f.eks. ændring i VIP (Vejledning/Instrukser/Politikker), ændring i pjecer, breve og
hjemmesider m.v.
Projektkoordinatoren arbejder med mindre og større projekter.
Mindre projekt
Et eksempel på et mindre projekt kunne
være implementering af nye tiltag i
klinikken og/eller videreformidling af nye
arbejdsgange/beslutninger i klinikken.
Sikrer, at processen bliver god, og at der
er styring på processen incl. beslutninger/
diskussioner undervejs.

Projektkoordinator
CIMT (Center for IT, Medico og telefoni)
Facilitering af nye tiltag/arbejdsgange i
klinikken
Flyttekoordinator (i samarbejde med driftsafdeling og CIMT)
Håndtering af projekter/tovholderfunktion

Projektkoordinator
Projektkoordinator er også tænkt som
”formand” i diverse tværfaglige arbejdsgrupper/udvalg. Fx pjeceudvalg, her er
det lægesekretæren der sikrer sig, at der
er flow i udvalgets arbejde, og sikrer, at
processer ikke skrider. Lægesekretæren
følger op på udvalgsarbejde og hjælper
med beslutninger og løsninger om nødvendigt.

Større projekt
Et eksempel på et større projekt kunne
være ombygning eller helt eller delvist
flytning af klinikken.Det er lægesekretæren, der har overblikket, samler trådene,
følger op på sagerne samt uddelegerer,
hvor det er nødvendigt. Det sikrer at
projektet kører planmæssigt og at der
handles hvor det er nødvendigt.

Lægesekretærernes arbejdsopgaver
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Nøglepersoner
SP samt diverse lokale systemer
En nøgleperson kender arbejdsgange
for de forskellige faggrupper i afdelingen,
og kan derfor supportere på tværs. Har
stor indsigt i arbejdsgange og kan derfor
implementere forbedrede arbejdsgange
hurtigt.

Nøglepersoner
CIMT (Center for IT, Medico og telefoni)
Facilitering af tværfaglige arbejdsgange
Fejllister
Indmeldelse + opfølgning af CIMT-sager
Netværksmedlem
Puljeadministrator
Smartphrases
Supervision af alle faggrupper
Tipsheets
Tværfaglige arbejdsgange
Udarbejdelse af minivejledninger
Undervisning

Udvidet rapportbruger
Er ansvarlig for at trække ønskede rapporter til klinikkerne og til kvalitetsarbejde.
Smartphrases
Er ansvarlig for koordinering og opsætning
af smartphrases/deling til relevante.
Puljeadministrator
Opdaterer og vedligeholder In Basket
puljer.
Undervisning
Nøglepersonen arrangerer og afholder
undervisning, workshops og sidemandsoplæring.
Tipsheets
Udarbejder minivejledninger til nye funktioner/arbejdsgange. Udbredes eventuelt
via nyhedsbrev.
Tværfaglige arbejdsgange
Identificerer, udarbejder og implementerer effektive tværfaglige arbejdsgange.
Netværk
Deltager i diverse netværksgrupper,
tilegner sig viden samt deltager i undervisning/kurser/workshops på tværs af
klinikker.
CIMT
Opretter og følger op på sager til CIMT.
Fejllister
Laver fejlrettelser og følger op på komplicerede sager, for eksempel registreringer
i Sundhedsplatformen. Finder og formidler løsninger og arbejdsgange til kollegaer.
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Controller
Sekretæren kontrollerer og sikrer i samarbejde med klinikchefen og centrets
økonom, at kvalitetsdata samt DRG er
i overensstemmelse med de faktuelle
data.
• Kontrollerer i pipeline hvilke aktivitetstal, der er gået igennem til LPR og 			
hvilke der ikke er
• Kontrollerer at operationer er kodet og
gået korrekt igennem til LPR

Controller
Dashboard (En visuelt præsentation af data. Består

• Kontrollerer diagnoser

ofte af forskellige former for grafer, der samler information fra
flere kilder i én samlet oversigt i Sundhedsplatformen)

• Kontrollerer særydelser

DRG (Diagnose-relaterede grupper) og kodning
Driftmålstyring
Excel
IPLS (Læring og samarbejde i Sundhedsvæsenet)
Kautioner og betalingslister
LEAN
LPR (Landspatientregistret)

• Behandler rapporter (kvalitetsdata, 			
belægningsdata, data til forskning, aktivitetsdata)
• Aktiverer nye operationskoder fra
Sundhedsstyrelsen i SP
• Kontrollerer at indlæggelser er korrekte
– ”hændelseshåndtering”
• Behandler lister med fejl og mangler i 		
Sundhedsplatformen og LPR

Pipeline (Et styringsredskab, der muliggør at følge
registreringer i SP trinvis, indtil de lander i LPR.)

Statistik
Udtræk fra SP
Udvidet rapportbruger

• Ajourfører driftsmålstavler med data 		
fra dashboard.

Lægesekretærernes arbejdsopgaver
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Klinikledelsessekretær
Modul Tjenestetid (registrerer for læger,
sygeplejersker og sekretærer )
• Indtaster timer og fravær
• Opretter nyt personale
• Personaleweb. Ændrer i arbejdstid og		
løntillæg. Opretter nye medarbej-			
dere. Lukker tidligere medarbejdere.

Klinikledelsessekretær
Ad hoc opgaver for klinikledelsen
Assistent for klinikledelse
Booke nyt personale på SP-kurser og -intro
CBAS (Centralt brugeradministrations system)
Databehandling
Klagesager
Kursustilmelding
Modul Tjenestetid (Læger, sygeplejersker og lægesekretærer)

Referatskrivning
SAP (Varebestilling og fakturabehandling)
UTH (Utilsigtede hændelser)
Vagtplanlægning (for læger, sygeplejersker og lægesekretærer)

VIP (Vejledninger, instrukser og politikker)
WEB
Xmedia (Digitalt publikationsarkiv)
Økonomi-rapportering
Vagtplanlægning
Varetager planlægningen for samarbejdspartnere. Opdaterer arbejdsplaner på
P-drevet til intranettet
Praktiske opgaver
• Bestiller mødelokaler og forplejning
• Opfylder i mødelokalerne
• Udleverer gæstekort, nøgler og gæste-		
koder
• Er tovholder på sagsforløbet

Booker nyt personale på SP-kurser +
intro
Varetager planlægning af intro til nyt
personale.
Vagtplanlægning (for læger og sygeplejersker
Varetager vagtplanlægningen for samarbejdspartnere.
Kursustilmelding
Planlægger introduktion og kursustilmelding for personale. Udfærdiger programmer til danske og udenlandske læger
SAP
• Bestiller varer
• Behandler faktura
• Opretter faktureringsgrundlag.
CBAS
Administrerer brugeradgange.
VIP
VIP-redaktør. Har ansvar for udarbejdelse
og revision af VIP-dokumenter.
Xmedia
Udarbejder og reviderer skriftlig
patientinformation.
WEB
Tovholder for webinformation.
UTH
Modtager, koordinerer, videresender, samler og besvarer henvendelser vedrørende
UTH.
Klagesager
• Videreformidler klagesager til relevante
aktører
• Indkalder til dialogsamtaler
• Udfylder diverse dokumenter
• Er tovholder på sagsforløbet

18

Lægesekretærernes arbejdsopgaver

Professorsekretær
Administrativ understøttelse af professoratet, f.eks.:
• Administerer fonde for professor samt
forskergruppe, herunder assisterer ved
fondsansøgninger
• Administrerer personale for forskningsansatte
• Opretter, lukker og inaktiverer projekter
samt daglig administration
• Klargører regnskab og rapportering
• Planlægger forskningsarrangementer, 		
kurser og undervisning.
• Planlægger rejser
• Administration af forskningskonti
• Udarbejder præsentationer.
• Klargører til lægernes eksamener
• Udarbejder informationssedler til 			
lægernes eksamen.
Ph.d-forsvar
Koordinerer Ph.d-forsvar herunder:
• Kommunikerer med Ph.d-stude-			
rende
• Koordinerer med censorer og Ph.d-			
skolen
• Booker og klargører lokaler
• Udsender invitationer
• Bestiller til reception
• Formidler informationer på intranettet.

Professorsekretær
Forskningssekretær (Forskerpark)
Korrekturlæsning
Lønfunktion
Modul Tjenestetid
Ph.d-forsvar
Publicering af artikler
PURE (Database til forskningsregistrering)
SAP (Varebestilling og fakturabehandling)
Statistik
Udarbejder præsentationer

Lønfunktion
• Månedlig vagtplan i Modul Tjenestetid 		
(MT)
• Løbende opdateringer i MT + PW
(Personaleweb)
SAP
• Bestiller varer
• Behandler faktura
• Opretter faktureringsgrundlag.
Modul Tjenestetid (registrerer for læger,
sygeplejersker og lægesekretærer)
• Indtaster timer og fravær
• Opretter nyt personale
• Personaleadministration.

Lægesekretærernes arbejdsopgaver

19

Elevansvarlig

Elevansvarlig
Afholde obligatoriske samtaler
Godkende registrering i Medarbejdernet
Introduktion af nye medarbejdere
Mentor
Opdatere elevmateriale i klinikken
Sikre teoretisk sygdomslære
Udarbejde praktikplaner
Uddannelse og læring

Den elevansvarlige lægesekretær refererer til den uddannelsesansvarlige i praktikafdelingen.
Samarbejdspartnerne er den ledende
lægesekretær og Center for HR – Lægesekretæruddannelsen.
Den elevansvarlige er bl.a. ansvarlig for
at medvirke til optimal kvalitet i elevens
uddannelsesforløb i hht. elevens oplæringsskema.
Den elevansvarlige afholder og følger op
på forventnings-, midtvejs- og slutevalueringssamtaler, udarbejder en vurdering af
eleven i prøvetidsperioden og foretager
en slutevaluering.
Den elevansvarlige har gennemført kursus for elevansvarlige/praktikvejledere
for lægesekretærelever (COK eller ULLA)
indenfor det første år i funktionen.
Den elevansvarlige har viden om bekendtgørelser og uddannelsesordninger
for Lægesekretæruddannelsen.
Den elevansvarlige har pædagogisk viden
og fungerer som rollemodel i forhold til
kvalitet, kommunikation, patientsikkerhed, etik og tværfagligt samarbejde.
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Ambulatorium

Sengeafsnit

Afrund besøg
Ambulant opfølgning
Ambulatorieplanlægning
Arbejdslister, incl. tolk og kørsler
Attester
Book best/ord
CIMT (Center for IT, Medico og telefoni)
Genoptræningsplaner
Kodning
Konferencer og mødeplanlægning
Koordinering af patientforløb + booking
(herunder Færøerne og Grønland)
Korrespondance
Kursusportalen
Media Manager
Min SP
Modtagelse/tjek ind
Operationsbookning
Overføre diverse svar til SP (Diagnostisk Afd)
Post
Prøvesvar, bestilling og opfølgning
Rekvirere journalmateriale fra andre
hospitaler
Ressourceplaner
Skrivning
Tekniske rekvisitioner
Telefonbetjening
Vejledning vedr. besøg/indlæggelse
Visitation/indkaldelse

AOP (Arbejdslister, incl. tolk og kørsler)
Book best/ord
CIMT (Center for IT, Medico og telefoni)
Genoptræningsplaner
Kodning
Konferencer og mødeplanlægning
Koordinering af patientforløb + booking
(herunder Færøerne og Grønland)

Korrespondance/Attester
Kursusportalen
Media Manager
Min SP
Modtagelse
Morsprocedurer
Overføre diverse svar til SP (Diagnostisk Afd)
Patientopfølgning
Post
Rekvirere journalmateriale fra andre
hospitaler
Skrivning
Tekniske rekvisitioner
Telefonbetjening

Akut
Administrere donorregister
Akut koordinations Center
Arbejdslister incl. diagnoser og ydelser
Bestille blodprøver, røntgen
Bestilling af service etc.
CVI (Central visitation)
Dialogsamtaler om planlægning
Erstatnings CPR
Indrapportere til hjertestopdatabase
Kontakt med præhosp., Politi mm
Koordinere beredskab ved større hændelser,
driftsforstyrrelser, nedbrud mm.
Kørsler/tolk
Livstestamenter
Morsprocedurer i SP
Mødeplanlægning
Ressourceplanlægning
SP Helpdesk
Traume- og akutdokumentation
Traumeteam
Udlevere telefoner
UMS (Unified Message System. Bruges til indkaldelse
af personale i beredskabssituationer)

Vagtplanlægning

Lægesekretærernes arbejdsopgaver
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Administration

Controller

Administrator af registre (fx donorer)
Booke nyt personale på SP-kurser + intro
CBAS (Centralt Bruger Administrations System)
Info-skærme
Modul Tjenestetid (registrere for sekretærer

Dashboard (Visuel præsentation af data)
DRG (Diagnose-relaterede-grupper) og kodning
Driftmålstyring
Excel
IPLS (Læring og samarbejde i Sundhedsvæsenet)
Kautioner og betalingslister
LEAN
LPR (Landspatientregistret)
Pipeline
Statistik
Udtræk fra SP
Udvidet rapportbruger

og læger)

Nedetidsansvarlig
Netværksfacilitator, faglige netværk
PURE (Database til forskningsregistrering)
Safe/IPL (arbejdsskadesystem)
SAP varebestilling og fakturabehandling
Tovholder til Den løbende Patient vurdering
(DLP)
Udlægsbilag
UTH (Utilsigtede hændelser)
Vagtplanlægning (for sekretærer, læger og
sygeplejersker)

VIP (Vejledninger, instrukser og politikker)
WEB
Xmedia (Digitalt publikationsarkiv)
Årsberetning/grafiske opgaver

Projektkoordinator

Klinikledelsessekretær
Ad hoc opgaver for klinikledelsen
Assistent for klinikledelse
Booke nyt personale på SP-kurser og -intro
CBAS (Centralt Bruger Administrations System)
Databehandling
Klagesager
Kursustilmelding
Modul Tjenestetid (registrere for sekretærer
og læger)

Referatskrivning
SAP – varebestilling og fakturabehandling
UTH (utilsigtede hændelser)
Vagtplanlægning (for sekretærer, læger og

CIMT (Center for IT, Medico og telefoni)
Facilitering af nye tiltag/arbejdsgange i
klinikken
Flyttekoordinator (i samarbejde med driftsafdeling og CIMT)
Håndtering af projekter/tovholderfunktion

VIP (Vejledninger, instrukser og politikker)
WEB
Xmedia (Digitalt publikationsarkiv)
Økonomi-rapportering

Nøglepersoner

Professorsekretær

Facilitering af tværfaglige arbejdsgange
Fejllister
Indmeldelse + opfølgning af CIMT-sager
Netværksmedlem
Puljeadministrator
Smartphrases
Supervision af alle faggrupper
Tipsheets
Udarbejdelse af minivejledninger
Undervisning

Forskningssekretær (Forskerpark)
Korrekturlæsning
Lønfunktion
Modul tjenestetid
Ph.d-forsvar
Publicering af artikler
PURE (Database til forskningsregistrering)
SAP
Statistik
Udarbejdelse af præsentationer

sygeplejersker)

Elevansvarlig
Afholde obligatoriske samtaler
Godkende registrering i Medarbejdernet
Introduktion af nye medarbejdere
Mentor
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Opdatere elevmateriale i klinikken
Sikre teoretisk sygdomslære
Udarbejde praktikplaner
Uddannelse og læring

Har du spørgsmål til kataloget, kan vi kontaktes på følgende mailadresser:
karen.leidesdorff.madsen@regionh.dk
karin.christiansen@regionh.dk
michelle.guldborg.hagelberg.01@regionh.dk
vivian.sundstein@regionh.dk

"Lægesekretærerne har evne for – og er
uddannet i - struktur, organisering, styring
og opfølgning"
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