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Seksjon for medisinsk dokumentasjon

• Over 70 medarbeidere

• Ca. 60 årsverk

• Til enhver tid 1-3 personer på tiltak via NAV/lignende

• Fordelt på 5 team

• 5 teamledere

• 3 team i skrivetjenesten

• 1 team i skannetjenesten

• 1 team i Mottaksklinikken



Teamledernes oppgaver

• Alle teamlederne har fullt delegert drifts- og personalansvar.
– Sikre kvalitet

– Sikre rett leveringstid

– Oppfølging av personale

– Intervjuer

– Utarbeide turnus

– Teammøter med teamene hver måned

– Delta i kundemøter

– Delta i prosjekter

– Samarbeid med NAV/lignede

– Samarbeid med avdelingens andre seksjoner

– Bidra til å sikre avdelingens og seksjonens økonomi 
• Se muligheter for nye oppgaver og nye kunder

– Og så videre og så videre og så videre  ;-)



Team Mottaksklinikken

• Har godt samarbeid med de andre teamene
om de arbeidsoppgaver som også kan utføres i 
Møllendalsbakken 7.

• Har de siste årene vært gjennom svært mange 
endringer for å tilpasse seg en arbeidshverdag i 
stadig endring.



Er vi slik?



Hvis vi skal være med videre:



Team Mottaksklinikken, Dokumentasjonsavdelingen



Sekretærene i Team Mottaksklinikk (MK)

• Består av 28 sekretærer + teamleder og assisterende teamleder. 

• Alle utenom teamleder går i helkontinuerlig turnus, alle dager i året. 

– dagvakt fra 0700 – 1430

– mellomvakt fra 1030 – 1830

– kveldsvakt fra 1420 – 2200

– nattevakt fra 2200 – 0700. 

• Vi jobber i snitt tredje hver helg, til sammen 16 helger pr år. 

• Mottaksklinikken er vår kunde, og vi har derfor våre 
arbeidsoppgaver i tilknytning til det. 



Mottaksklinikken består av:

– Akuttmottak

– Utgreiingsmottak med to poster, UMO1 og UMO2

– Korttidsposten

– Diagnostisk senter

– Akuttposten



Litt om Akuttmottak

• Akuttmottak er et av Norges største akuttmottak i antall mottatte 
pasienter (ca. 37 000 pasienter i 2017,  102 per døgn)

• Alle pasienter blir tatt imot av et «triageteam»(triage er fransk og 
betyr «å sortere»). Teamet består av lege med overlegekompetanse, 
sykepleier og helsesekretær, som sammen tar imot og gjør en 
vurdering av pasientens tilstand, angir hastegrad og til hvilken 
avdeling pasienten skal tilhøre. 

• Helsesekretær tar i hovedsak blodprøver, og i tillegg samarbeider vi 
med sykepleier om å ta vitale parameter, som  blodtrykk, puls, 
temperatur, respirasjon, oksygenmetning. 



Noen av arbeidsoppgavene til sekretærene i teamet

• Vi ivaretar flere av Akuttmottakets merkantile funksjoner, blant 
annet :

– Registrering av pasienter

– Journalskriving v/øyeblikkelig hjelp

– Skanning av pasientdokumentasjon

– Bemanning av resepsjon i Akuttmottak

– Medlem i Triageteam i Akuttmottak

– Postsekretær på UMO 1, 2 og KTP

– Katastrofeberedskap

– Andre merkantile oppgaver



Hvordan er det å jobbe som sekretær i teamet?

• Spennende, variert og utfordrende jobb. 

• Vi rullerer på arbeidsoppgavene, ingen dager er like, både med 
hensyn til oppgaver og hvem vi jobber sammen med. 

• Det er krevende at alle rullerer, med mange oppgaver å holde seg 
oppdatert på. Men, så er det jo akkurat dette mangfoldet som gjør 
jobben så interessant og givende. 

• Turnusarbeid og rotasjon av oppgaver er en viktig faktor for trivsel og 
godt arbeidsmiljø. Vi går ikke lei av verken kollegaer eller oppgaver



Hvordan er det å jobbe som sekretær i Team MK?

• Vi jobber tett med lege og sykepleier i Akuttmottak, og er en viktig 
del av teamet, både i resepsjonen, i triage og på post. 

• Vi kommer tett på pasient og pårørende, og er ofte den første de 
møter.

• Fokus på at møtet med pasient og pårørende skal være 
imøtekommende og positivt. 



Hvordan er det å jobbe som sekretær i teamet?

• Vi har kollegastøtte i teamet, dette er en av sekretærene som er valgt av 
de ansatte, og som er kurset i samtaleteknikk og støtte ved vanskelige 
hendelser. Spesielt godt for å håndtere situasjoner med sykdom, skader, 
død og mennesker i krise.

• En sekretær er sertifisert som forflytningsveileder. Skal sertifisere alle i 
teamet i forflytning, med årlig oppdatering. 



Glimt fra en arbeidsdag 
Tverrfaglig samarbeid i 
Akuttmottak Opplæring i triage med ny 

helsesekretær

Sekretær i 
resepsjonen 
Akuttmottak

Kurs i forflytning

På kontoret 



Opplæringsprogram

• Mange ulike oppgaver krever god opplæring. Vi har et meget godt 
opplæringsprogram. 

• Som nyansatt sekretær får du tett oppfølging og blant annet en 
fast fadder i ca. 2 måneder. 



Arbeidsmiljø
• Fokus på arbeidsmiljø og at vi sammen skal gjøre jobben – vi arbeider ofte hver for 

oss, men er samtidig avhengig av å samarbeide på tvers. 

• Morgenmøte daglig, der vi går gjennom faglige rutiner, endringer, beredskap med 
mer. 

• Månedlig fagdag/teammøte. Fokus på disse dagene er gjennomgang/oppdatering 
av rutiner, reopplæring og påfyll av fagstoff. Innlegg fra blant annet HMS-senteret, 
Pasientreiser og Inntektsgruppen på Regnskap. Noen ganger besøker vi en 
samarbeidspartner, eller hospiterer. 

• Vi har faste årlige sosiale samlinger til sommer og jul, og også en årlig 
teambuilding. 



Beredskap/massetilstrømming

• Teamet har mange arbeidsoppgaver i en beredskap. 

• Tiltakskort for hver oppgave. 

• Hver morgen fordeler vaktansvarlig sekretær oppgavene vi har i en beredskap, 
slik at alle kan lese gjennom tiltakskortet sitt, og er forberedt. 

• Heldigvis ikke ofte de store alvorlige hendelsene skjer, men oftere enn de 
kanskje de fleste vet utløses «Grønn beredskap» – det vil si et forvarsel om en 
uavklart situasjon. Da forbereder vi oss både praktisk og mentalt, og er klar til 
å trå til. 

• Det har vært flere hendelser de siste årene som har utløst full mobilisering 
og/eller innkalling av personell,  som for eksempel brann i tunell, brann i 
høyblokk, gasslekkasje med 19 pasienter inn der saneringstelt ble tatt i bruk. 



Oppgaver i beredskap

• Innkalling av alt personell i Mottaksklinikken

• Vi står ved triageteamet (lege, sykepleier/sekretær) ved ankomst pasienter, 
der vi har som oppgave å loggføre og ta bilde av alle pasienter som kommer 
inn. 

• Vi registrerer pasientene i journal- og logistikksystemene.

• Vi har ansvar for å innhente identifikasjon på de pasienter dette er mulig å få 
til.

• Vi veileder innkalt personell som ankommer Akuttmottak – utdeling av 
markeringsvest og hvor de skal møte videre. 

• Vi bemanner Korttidsposten, UMO1 og UMO 2 og  tillegg bemanner vi 
resepsjonen for ordinær drift. 



Litt historikk
• Frem til september 2014 var de merkantile tjeneste i Akuttmottak organisert 

som en egen seksjon i Akuttmottaket. 

• I forbindelse med prosjekt «Sentralisert skrivetjeneste» ble seksjonen 
omorganisert og ble et eget team i Seksjon for medisinsk dokumentasjon i 
Dokumentasjonsavdelingen.

• Vi skulle levere de samme tjenester til Akuttmottak og Korttidsposten, som før. 

• Det var i tillegg et ønske fra Korttidsposten om utvidet sekretærtjeneste.

• I forbindelse med oppstart av Mottaksklinikken var det også ønske om 
sekretær til blodprøvetaking i Triage i Akuttmottak, og i tillegg sekretær på 
Utgreiingsmottak 1. Begge med oppstart mai 2016. 



Historikk fortsetter

• Disse utvidete og nye oppgavene ville medføre store endringer for teamet, 
både med hensyn til lokalisasjon og oppgaver, og frustrasjonen var til dels stor!

• Blodprøvetaking var det ingen i teamet som kunne. Av 22 sekretærer var 10 
autoriserte helsesekretærer, men hadde aldri praktisert blodprøvetaking. De 
resterende var medisinske sekretærer, og noen få hadde ingen formell teoretisk 
helsebakgrunn. Disse fikk ikke lov til å ta blodprøver i henhold til  
retningslinjene i Helse Bergen



Forberedelse til oppstart blodprøvetaking 02.05.2016

• De nye oppgavene hadde vært en «snakkis» lenge, men høsten 2015 ble det endelig 
besluttet, og vi startet å planlegge og informere på teammøter. 

• Litt motstand var det til å begynne med, dette var jo noe helt nytt. Men etter hvert som 
tanken modnet gikk det seg til. 

• Noen av sekretærene hadde et sterkt ønske om å få denne oppgaven, og var glad det 
endelig ble en realitet. 

• Når det nærmet seg oppstart, var det en helt annen stemning i teamet. Nervøs, men 
fattet - og «Dette skal vi greie sammen!»



Kursing
• Vi hadde et meget godt samarbeid med Avdeling for medisinsk biokjemi og 

farmakologi, som arrangerte kurs i blodprøvetaking for hele teamet. 

• Vi begynte med kursing så nært oppstart som mulig

• Etter endt kurs var det viktig å øve,  og det var avsatt tid hver dag til å øve på 
hverandre. 

• I etterkant av kurset fikk alle være med bioingeniører på morgenrunder i 

Korttidsposten.



Krevende oppstart

• Krevende oppstart med mye frustrasjon, både for lege, sykepleier og oss. 
Dette var nybrottsarbeid - både fra vår og Akuttmottak sin side. 
Hvordan skulle vi jobbe sammen? 

• Ikke alle sykepleierne var like fornøyd med at vi overtok denne jobben fra 
dem. Det var litt «brumming og mumling i skjegget» hos noen.  

• I Akuttmottak var det omfattende oppussing på gang, og lokalitetene til 
blodprøvetaking var langt fra optimale. Vi fikk derfor HMS-senteret til å se 
på lokalene sammen med oss, og hvordan vi kunne få til prøvetaking på 
beste måte i forhold til pasientsikkerhet og sikkerhet for sekretæren.  



Status nå – hvordan har det gått?

• Veien har blitt til mens vi gikk. Rutiner er på plass, og teamet har funnet sin 
arbeidsform. 

• Vi har fått rutine og hurtighet på blodprøvetaking, slik at triage har blitt mer 
effektivt. Det var jo også målet med dette triage-teamet. 

• Jeg er virkelig imponert og stolt over hvordan sekretærene har løst oppgaven de 
har fått!

• Husker godt de første dagene i oppstarten –flere som ikke fikk sove natten før!    
Og første vakt med blodprøvetaking var en nervepåkjenning, svetten rant nedover 
ryggen, og de håpet bare at pasienten ikke skulle se hvor skjelven de var

• Men vi klarte det! Alle har stått på og ikke gitt opp – selv om frustrasjonen og 
skepsisen var stor de første dagene - om dette var noe de ville gjøre videre! 



Så all grunn til å klappe oss selv på skulderen og bare 
være STOLT over det vi har fått til!

• Hvem vet hva som blir det neste! Helsesekretærene har 
kompetanse til å overta flere oppgaver. Vi er klar! 


