Kontorfaglig
kompetanseprogram og
digitalt kurs

En underkjent faggruppe?

Hvem definerer rollen vår?
«Psykologer får mer tid til behandling om
kontoransatte får gjøre jobben sin.»
Siri Jensen
tidligere studieleder for den
kontorfaglige utdanningen på RBUP
Når noe går av seg selv er det nok en kontoransatt som gjør det

En underkjent faggruppe?

Regional utviklingsplan
2035

Digital kompetanse

Hvordan kan vi forberede oss?
• Regelverket er grunnlaget for alt vi gjør
• Prosedyrer og brukerveiledninger beskriver
beste registreringspraksis og ønsket kvalitet
• Lær deg dagens system – godt, så er du
bedre forberedt til det som kommer
• Med faglig tyngde kan man få nye oppgaver

Interne kompetansetiltak

• Kunnskapsarenaer
• Felles faglig plattform
• Faglig kompetent

Kompetanseplan Ahus Helsesekretær
Felles faglig plattform

Rollebaserte moduler

• Nyansattkurs og opplæring i
enhet
• Modul 01 Grunnmodul
• Modul 02 Henvisninger og
ventelister
• Modul 03 Klinisk
kommunikasjon – fire gode
vaner

•
•
•
•
•
•
•

Poliklinikk
Sengepost
Skanning
Ventelistekoordinator
Helsesekretærfaglig veileder
Kodekonsulent
…

Kompetansekrav

Helsesekretær
utdanningen –
ny læreplan

Samarbeid med skoler

https://doi.org/10.3384/njvet.2242-458X.211111

Samarbeid skole og sykehus
Konklusjon
Arbeidslivspraksis bidro i dette prosjektet til at
helsesekretærelevene fikk forståelse for yrkets egenart og hva
som er hensikten med utdanningen. De ble også tryggere på
eget yrkesvalg. Praktisk erfaring og aktiv deltakelse i sentrale
yrkesoppgaver synes å ha skapt motivasjon og behov for å lære
teori.
Samarbeidet mellom skolen og sykehuset om å definere
helsesekretærens oppgaver og strukturere innholdet i praksis
kan ha hatt stor betydning for elevenes læringsutbytte. Den
systematiske oversikten over helsesekretærens oppgaver som
ble benyttet i dette prosjektet var en slik klargjøring, der
hensikten var å skape en felles referanseramme for
arbeidslivspraksis og for utdanningen.

Samarbeidsforum skole og sykehus
Kompetanse! Planlegge, gjennomføre, evaluere
• Felles aktivitetskalender skoler og sykehus (hva, når, hvor, hvem)
• Kompetansemål og –innhold (hvilke kompetansemål sykehusene
skal ivareta)
• Praksisplasser søkes skriftlig og vurderes av ledere ved
sykehusene
• Praksis tider og -steder og tema (f.eks. poliklinikk)
• Veiledere (rekruttering i sykehusene, skolene bidrar med
kompetanse)
• Opplæring før ev under praksis (eks. DIPS)
• Refleksjonsmøter i praksistiden (elev, veileder, lærer)
• Evaluering – kontinuerlig og ved gjennomført skoleår

Samarbeidet sikrer
at utdanningen er
relevant for
arbeidslivet.
Ramme for å
• skape relevante
grunn- og videreutdanningstilbud
• rekruttere de
beste
helsesekretærene
• utfordre og
beholde
kompetente
medarbeidere

Kompetansebroen kursoversikt
Helsesekretærfaget og
lovverk
Her finner du
beskrivelse av
kjerneelementer i
helsesekretærfaget
og kort beskrivelse
av relevante lover og
forskrifter

Oppgavesamling

Løsningsforslag
til oppgaver

Her finner du
situasjonsbeskrivelser med
oppgaver

Her finner du
løsningsforslag til
oppgavene

Kildehenvisninger
Her finner du
anbefalte kilder for
helsesekretærfaget

Her finner du
Helsebibliotekets
samlede ressurser
for
helsesekretærer

Podkast
Her finner du
lydopptak fra
kursheftet, og
intervju med skoler
og helsesekretærer i
utdanning og i
yrkeslivet

«Helselovgivning og
helsesekretærfaget i praksis»
En smakebit
Situasjonsbeskrivelse
På kontoret til Mona jobber det fem sekretærer med ulike arbeidsoppgaver, men de
er kollegaer og jobber tett på hverandre. En dag vet Lene at en gammel kjenning har
vært på legetime, og er veldig nysgjerrig på hvordan det har gått med pasienten.
Lene spør Lise som assisterte konsultasjonen.
• Hvilke(t) regelverk gjelder denne saken? Begrunn svaret ditt
• Hva er brudd på taushetsplikten i denne oppgaven, og hvilke konsekvenser kan
oppstå ved brudd på taushetsplikten? Forklar og kom med eksempler
• Hvorfor det er nødvendig med taushetsplikt i helseserviceyrkene? Begrunn svaret
ditt
Dilemma: Hvor går grensen for hva man dele av informasjon om pasient til
kollegaer?

«Helselovgivning og
helsesekretærfaget i praksis»
En smakebit
Løsningsforslag
•

•

Lise bryter lovverk når hun spør. Både Lise og Lene er bundet av helsepersonellovens § 21
som pålegger helsepersonell taushetsplikt. Taushetsplikten er ikke bare en passiv plikt, det
er en aktiv plikt. Dette betyr at Lene aktivt skal forhindre at andre som ikke er en del av
helsehjelpen får innsikt om pasienten.
Helsepersonellovens § 21 a sier videre at helsepersonell har forbud mot å tilegne seg
informasjon om pasient uten at dette er begrunnet i helsehjelp, og/eller administrasjon av
slik hjelp, eller har særskilt hjemmel i lov eller forskrift.
• Dette betyr at Lene ikke har anledning til aktivt å oppsøke informasjon om sin venn.
Videre betyr det at Lise ikke skal dele informasjon med Lene.
• Dersom Lene får en oppgave som handler om å administrere helsehjelpen har hun
rett og plikt til nødvendig informasjon om pasienten. Det vil si at Lene har tjenstlig
behov for å tilegne seg informasjon.

«Helselovgivning og
helsesekretærfaget i praksis»
En smakebit
Hvorfor er overholdelse av taushetsplikten så viktig?
• Formålet med helsepersonells taushetsplikt er å sikre befolkningens tillit til
helsepersonell og helse- og omsorgstjenesten slik at personer ikke unnlater å
oppsøke hjelp av frykt for at uvedkommende skal få tilgang til opplysninger.
• Tillitsforholdet er viktig for at pasienten skal føle det trygt å gi fra seg nødvendige
opplysninger om seg selv og sin helsetilstand for at helse- og omsorgstjenesten/
helsepersonellet skal kunne yte best mulig helsehjelp.
• Pasienten skal føle seg trygg på at opplysninger som gis i forbindelse med
helsehjelp ikke benyttes i andre sammenhenger og utleveres til eller tilkommer
uvedkommende.

«Helselovgivning og
helsesekretærfaget i praksis»
En smakebit
Konsekvenser av lovbrudd
• Her kan du finne mer informasjon om reaksjoner og sanksjoner man kan få:
Reaksjoner mv. ved brudd på lovens bestemmelser - Helsedirektoratet

Kilder
• Lov om helsepersonell, kapittel 5 Taushetsplikt og opplysningsrett
• Lov om pasient- og brukerrettigheter, § 3-6 Rett til vern om spredning av
opplysninger

Hvem definerer rollen vår?
Hva er viktig for deg?
• Hvilke aktører bestemmer?
• Hvem påvirkes og hvordan?
• Hva skal jobbinnholdet være?
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