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Notat
Ansættelse af lægesekretærelever i 2022
Indledning
Hospitalsudvalget har i forbindelse med første drøftelse af
henvendelse fra Henrik Gottlieb Hansen og Susanne Buch den 4.
oktober 2021 givet udtryk for et ønske om, at hospitalsenhederne
fortsat gør brug af ansættelse af lægesekretærelever i 2022.
Lægesekretærer udfører vigtige arbejdsfunktioner i forhold til den
samlede opgaveløsning i det regionale sundhedsvæsen.
Efter et langt samarbejde mellem Danske Regioner, HK/Dansk
Lægesekretærforening og øvrige interessenter er der aftalt og
udviklet en ny uddannelse på akademiniveau, som skal virke i forhold
til at løse de sundhedsadministrative opgaver i fremtidens
sundhedsvæsen. Den nye akademiuddannelse til
sundhedsadministrativ koordinator er startet 1. september 2021.
Hospitalsenhederne har sideløbende med opstart på ny uddannelse
ansat et antal lægesekretærelever i 2021 svarende til foregående år
(ca. 60 - 75 elever i Region Midtjylland).
Status på erhvervsuddannelsen og akademiuddannelsen
Erhvervsuddannelsen til lægesekretær udfases med udgangen af
august 2022. Fra dette tidspunkt kan hospitalsenhederne ikke
længere ansætte og uddanne lægesekretærelever. Allerede ansatte
elever færdiggør deres uddannelse i regionen som aftalt.
Ansættes der endnu et hold lægesekretærelever på regionens
hospitalsenheder, skal det ske i foråret 2022 med uddannelsesstart 1.
august 2022 - disse elever har retskrav på at følge et
uddannelsesforløb på en uddannelsesinstitution, som vil udbyde
erhvervsuddannelsen. Det er lige nu usikkert, hvorvidt der er en
uddannelsesinstitution, som kan være udbyder.
Hospitalsenhederne i Region Midtjylland modtager primo november
2021 de første studerende fra den nye uddannelse i 10 ugers praktik.
I samme periode har enhederne elever fra erhvervsuddannelsen til
lægesekretær i praktik, både 1. års og 2. års elever. Sidstnævnte
gruppe har erhvervet kompetencer, der bidrager til opgaveløsningen i
afdelingerne.
VIA har godkendelse til at oprette et hold med 80 studiepladser på
akademiuddannelsen til sundhedsadministrativ koordinator pr.
september 2021. På grund af et mindre optag end forventet på den
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nye uddannelse pr. september 2021, har VIA fået godkendelse til at
oprette et uddannelseshold med 40 studiepladser til start februar
2022. Studerende fra dette kommende optag skal i 10 ugers praktik
fra medio april 2020. Fra uddannelsesåret 2022-2023 og fremover
har VIA godkendelse til at oprette hold til september og februar hvert hold har 80 studiepladser.
Et mindre optag pr. september 2021 kan blive afhjulpet af, at der
oprettes et nyt uddannelseshold allerede til februar 2021. Det vil
samtidig betyde, at hospitalsenhederne skal modtage studerende i
praktik på et tidligere tidspunkt (foråret 2022) end oprindeligt
planlagt. Det betyder også, at der uddannes et hold dimittender, som
hospitalerne kan rekruttere fra tidligere end forventet.
Forskellige overvejelser i forhold til muligheden for ansættelse af
lægesekretærelever i 2022
Som opfølgning på hospitalsudvalgets drøftelse den 4. oktober 2021
er muligheden for og konsekvenserne af at ansætte
lægesekretærelever i 2022 på regionens hospitalsenheder drøftet
med hospitalerne.
Hospitalsenhederne i den vestlige del af regionen overvejer - som
følge af et mindre optag på akademi-uddannelsen i 2021 - at ansætte
et antal lægesekretær elever i 2022. En del af baggrunden for denne
overvejelse er, akademiuddannelsen i uddannelsesåret 2021-2022
udbydes i Aarhus. Først fra uddannelsesåret 2022-2023 bliver
uddannelsen udbudt i Viborg i februar 2023. Hospitalsenhederne har
stor opmærksomhed på, at udbudsstedets geografi kan påvirke deres
mulighed for hurtigt at tiltrække dimittender fra akademiuddannelsen.
Hospitalsenheder i den østlige del af regionen skal samlet stille et
større antal praktikpladser til rådighed for studerende fra den nye
akademiuddannelse – dette gælder for studerende fra september
holdet 2021 og det kommende februar hold 2022. Da disse to hold
begge udbydes i Aarhus, og en større del af praktikpladserne udbydes
i den østlige del af regionen, forventer hospitalsenhederne at kunne
tiltrække dimittender til ledige stillinger. Samtidig har hospitalsenhederne ansat lægesekretærelever i 2021. Hospitalsenhederne
vurderer, at det er nødvendigt med fokus på, at den nye akademiuddannelse kommer godt fra start, og at der sikres kvalitet i
praktikuddannelsen.
Udover at der skal være fokus på at få den nye akademiuddannelse
godt fra start, har hospitalsenhederne også stor opmærksomhed på
kompetenceudvikling af nuværende ansatte lægesekretærer.
Konklusion
Tilbagemeldingerne fra hospitalerne vedr. ansættelse af
lægesekretærelever i 2022 viser, at hospitalsenhederne har
forskellige tilgange til forslaget. Der er forskellige hensyn på de
enkelte hospitalsenheder, som kan afgøre, om enheden vil vælge, at
ansætte lægesekretærelever i foråret 2022 med uddannelsesstart
august 2022.
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Det anbefales derfor, at en politisk tilkendegivelse om ansættelse af
lægesekretærelever i 2022 tager højde for, at hospitalerne kan
foretage de nødvendige lokale vurderinger i forhold til ansættelse af
lægesekretærelever.
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