
Fremtidens helsetjeneste, medarbeidernes rolle

NSH – 28. september 2017

Gro.bengtson@delta.no 1



Endring av arbeidsoppgaver

Økende tempo
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• Digital utvikling

• Nye pasientgrupper

• Nye yrkesgrupper

• Oftere 

omorganiseringer

• Større legesenter
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Vis hvem du er !!

Yrket fortjener 

mer respekt og 

anerkjennelse
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Du er ikke «bare» en helsesekretær
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Du er spesialutdannet
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Legesenterets/sykehusavdelingens omdømme

Vårt gode navn og rykte

Vi vil bli omtalt som:
• Kunnskapsrik/faglig sterk 

• Imøtekommende

• Troverdig

• Serviceinnstilt

• Tillitsskapende

• Hyggelige

• Hjelpsomme

• Blide

• Snille

• Rettferdige

• Gode til å gi informasjon

• Empatiske
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service

«Begrepet serviceyrker dekker 

over et vidt spekter av yrker. 

Karakteristisk for serviceyrkene er 

likevel at de ikke produserer 

varer, men tjenester. Det kan 

være alt fra rengjøring til vakthold.  

Slik begrepene defineres av 

OECD er også pleiepersonell på 

sykehjem og andre 

helseinstitusjoner serviceansatte»
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Viktige øyeblikk

• Sannhetens øyeblikk  

• Mulighetens øyeblikk  

Kvaliteten på servicen viser seg i «sannhetens øyeblikk», 

og her ligger også «mulighetens øyeblikk

God  service skaper trygghet og tillit = mulighetens øyeblikk
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Behov for kompetanseutvikling

• Saksbehandling

• IKT-omsorgsteknologi

• jus, forskrifter og standarder

• Økonomiforståelse

• Økonomistyring

• Forstå informasjonsbehovet

• Etikk, menneskesyn, kultur

• Medisinsk engelsk

• Kvalitetsarbeid og HMS

• Praktisk personalarbeid

• Møtearbeid 
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Helsesekretærer kan bidra mer !

• Helsekretærer kan/skal og bør avlaste annet 

nøkkelpersonell eks. legene og annet helse - og 

administrativt personell slik at disse kan bruke mer tid 

på sine kjerneoppgaver.  Helsesekretærer leverer 

kvalitet !
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Hindringer/utfordringer

• Kompetansekrav i forhold til 

visse oppgaver

• Maktkamper - profesjonskamp

• Innarbeidede tradisjoner og 

rutiner

• Manglende lederinitiativ –

manglende oppmerksomhet på 

temaet og mulighetene

• Manglende samlet endringsvilje i 

organisasjonen

• Manglende lønnskompensasjon
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Rett person på rett plass

• Endring er nødvendig for å løse framtidens 

arbeidskraftutfordringer

• Ubrukt kompetanse er sløsing med 

samfunnets ressurser

• Nødvendig å utnytte spesialisert 

kompetanse optimalt

• Bedre kvalitet og effektivitet
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Hvem må på banen?

Vi må hente ut det beste av alle for å kunne levere for framtiden

Det er behov for både oppgavedeling og kompetanseheving.

Arbeidsgiver må vise vilje, og legge til rette for videreutdanning

Helsesekretærene må være villige til å etter- og videreutdanne seg for 

å kunne levere den kompetanse som etterspørres
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For den «moderne» pasienten er den en selvfølge..

• at det er god kvalitet og service på alle   

områder

• at vi «leverer» til rett tid

• at vi «leverer» det vi skal

• at vi følger opp
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Alt er ikke selvfølgelig

• Hvem har ansvar for å stille 

”kontrollspørsmålet”?

• Har pasienten fått med seg alt?
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Tilstrebe å være menneskelig tilstede

Møte

Se

Høre
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