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Kjær funksjon – mange navn
• Helsesekretær har kontorfaglig og medisinskteknisk utdanning tilpasset helsetjenesten

Vanlige arbeidsoppgaver for en helsesekretær:

• betjene resepsjon, telefon og elektroniske henvendelser 

• innkalle pasienter til timeavtaler

• bestille pasienttransport og tolketjenester

• laboratoriearbeid og prøvetaking (for eksempel blodprøver, ekg og spirometri - pustetest for å måle 
lungefunksjon)

• sårstell

• sette injeksjoner

• assistere ved akutte situasjoner og småkirurgi

• skriving av pasientjournaler

• rapportering og administrasjon

• koordineringsarbeid, for eksempel timebestillinger, ferielister og bemanning 

• Helsesekretærer har autorisasjon som helsepersonell



Noe om fremtiden, om ny teknologi og hvordan kontortjenesten skal 
møte endringen 

Hvordan se fremover og det å kunne ta utfordringene på en positiv 
måte

Se muligheter og ikke hindringer 

Om bestillingen……….



Om fremtidens behov

• Et tilbakeblikk over utviklingen siste 10-20 år

• Status i dag

• Vurdere fremtidens behov og forberede seg på det



Oslo universitetssykehus i fra 2030



Ett døgn ved OUS i 2022
• 3300 pasienter behandles

• 360 ambulanseoppdrag

• 1800 pasienttransporter

• 2000 portøroppdrag

• 26 barn fødes

• 50 millioner kroner i budsjett

• 15 000 mennesker på jobb

• 2160 middager serveres 

• 15 tonn sengetøy og uniformer vaskes

• 1 blodprøveanalyse hvert 3. sekund

• 7 vitenskapelige artikler

Hva er 
kontorfagets 

rolle?



Kontorfaglig personell i dag er….

 ofte de første og siste som har kontakt med pasienter og pårørende

 svært viktig jobb med å skape trygghet og tillit i møte med helsetjenesten

 avgjørende for å organisere pasientenes forløp i sykehuset

 skal koordinere og sikre at pasienten kommer til rett tid til rett sted

 viktig del av samarbeide rundt pasienten for å frigjøre og legge til rette for klinisk 
personell 

I denne jobben stilles det store krav til medmenneskelighet, gode 
kommunikasjonsevner, helseinformasjonsforståelse, nøyaktighet og god innsikt i 
helsetjenesten



Utviklingen av verktøystøtte har vært stor

Fra permer, papir og posthyller………



Utviklingen av verktøystøtte har vært stor

……… til elektronisk pasientjournal og elektroniske postkasser 



Samspill mellom de ulike roller i sykehuset



Er kontorfaglig tjeneste vei ut?

• Elektronisk pasientjournal

• Talegjenkjenning

• Klinisk personell som gjør «alt» selv



Kontorfaglig tjeneste er fortsatt «limet» som holder 
kliniske kjerneprosesser sammen

• Sentralt henvisningsmottak

• Avdelings vise henvisningsmottak

• Støtte i henvisningsprosessen 

• Ventelister og fristbrudd

• Planlegging av poliklinikk og inntak til innleggelse

• Sikre dokumentasjon, utsendelse av digitale brev og epikriser



Hva kreves av kontorfaglig tjeneste i 
fremtiden?

……….som alt annet personell

Kompetanse!



Helsepersonellkommisjonen:

«Gi en helhetlig og kunnskapsbasert vurdering av behovene for 
personell og kompetanse fram mot 2040 i lys av sentrale utviklingstrekk 
og behovet for å ivareta en bærekraftig og sammenhengende helse- og 
omsorgstjeneste i hele landet, jf. blant annet utfordringene som er 
trukket opp i Perspektivmeldingen (Meld. St. 14 (2020-2021))»



«Vurdere hvordan innovasjon blant annet gjennom digitalisering, teknologi 
og nye arbeidsformer kan påvirke det framtidige personellbehovet og bidra 
til bærekraft, og hva som skal til for at disse mulighetene blir tatt i bruk i hele 
landet. Herunder skal vurdering av nye måter å yte tjenester inngå, der 
pasienter og brukere i større grad kan delta i behandling og oppfølging av 
egen helse.

Gjøre rede for hvordan teamarbeid, organisering av oppgaver og ansvar 
mellom ulike personellgrupper, herunder bruk av støttepersonell, påvirker det 
framtidige behovet for kompetanse og personell. Samhandlingen innenfor og 
mellom de ulike delene av helse- og omsorgssektoren og strukturelle 
hindringer for effektiv ressursbruk skal inngå i vurderingene»



Om fremtiden……

Det vil være høye krav til effektivisering av helsetjenesten

Effektiv administrasjon av tjenesten vil bli avgjørende

Økt digitalisering, automatisering og standardisering er stikkord



Hvordan møte fremtidens 
kompetansebehov? 

• Systematisk kompetanseoppbygging en forutsetning for at kontorfaglig tjeneste skal 
kunne møte dagens og fremtidens utfordringer i forhold til krav om kompetanse og 
kvalitet i spesialisthelsetjenesten 

• Tett samarbeid med utdanningsinstitusjoner slik at helsesekretærutdanning er oppdatert 
og relevant for spesialisthelsetjenesten

• Internt opplæringstilbud slik at fagutvikling skjer gjennom hele yrkeslivet

• Viktig å definere en rekrutteringsprofil i eget HF slik at det kreves lik grunnkompetanse 
for likt stillingsinnhold – autorisert helsesekretær vs. Sekretær

• Ledelse er et eget fag – også for kontorfaglig tjeneste. Viktig å styrke lederkompetanse.

• Må ha en definert plan for faget



Det er nødvendig med tett samarbeid med 
utdanningsinstitusjoner

• OUS har samarbeidsavtaler med Hersleb videregående skole og Oslo 
Voksenopplæring Sinsen for kvalitet i helsesekretærutdanningen slik 
at den blir mer tilpasset spesialisthelsetjenestens kompetansebehov

• OUS har samarbeidsavtale med Fagskolen Oslo og Akershus om 
videreutdanning for helsesekretærer ved studiet Helseadministrasjon



Interne kompetansetiltak

• Internsertifisering – Henvisningsperioden, obligatorisk kurs for 
personell som håndterer henvisninger

• Utvikle kompetanseprogram for kontorfaglig tjeneste

• Systematisere nyansattopplæringen

• Kontorfaglig nettverk arrangerer årlig fagdager, seminar og workshops

• Superbrukerforum



Fremvekst av nye roller i helsetjenesten

• Servicemedarbeider

• Logistikk

Nye oppgaver 
• for helsesekretærer og kontorfaglig personell som følge av eks. 

desentralisert blodprøvetaking eller økt satsning på helsekompetanse 
hos pasient og pårørende



For å møte utfordringene –
arbeid med kontinuerlig forbedring
Sikre fagkunnskaper og ferdigheter - Lederes 
kompetanseansvar overfor den enkelte medarbeider

Ledere må planlegge, gjennomføre og evaluere 
kompetansearbeidet slik at sykehuset, enheter og 
den enkelte medarbeider har de nødvendige 
kunnskaper og ferdigheter i forhold til dagens og 
fremtidens mål og oppgaver. Dette skal være et tema 
i årlig utviklingssamtaler

Medarbeiderne må i tillegg aktivt søke kunnskap og 
ta delansvar for egen læring



Nylig vedtak ved OUS

KONTORFAGLIG KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN – KONTORFAGLIG 
KOMPETANSEPROGRAM

Vedtak:

• Kontorfaglig kompetanseutviklingsplan godkjennes

• Kontorfaglig kompetanseprogram godkjennes

• Grunnmodulen vedtas obligatorisk for alle ansatte i kontorfaglig tjeneste

• Temabaserte moduler vedtas obligatorisk for kontorfaglig tjeneste ut fra 
den enkeltes arbeidsoppgaver





Kontorfag i Oslo universitetssykehus

• Overordnet ansvar for kontorfag er sentralt plassert i Avd. for helsefag og 
beredskap i stab = tydeliggjør at kontorfag er et helsefag

Kontorfaglig nettverk ved OUS:
• Sentralt råd bestående av ledere eller rådgivere innen kontorfag

• Rapporterer til medisinsk direktør

• Rådgivende organ for sykehusledelsen

• Utarbeider og vedlikeholder gjennomgående stillings- og funksjonsbeskrivelser –
for eksempel. Fagutviklingssekretær, veilederrolle etc. 

• Ivaretar sentral fagutvikling og fagopplæring for kontorfaglig tjeneste

• Bidrar til å definere en tydelig profil for OUS som utdanningsarena for grunn- og 
videreutdanning for helsesekretærer



Om fremtiden oppgaver…

Selvinnsjekk, utsjekk
Helsekompetanse
Hjemmesykehus
Teamarbeid
Planlegging 
Mer data
Fokus på kvalitet
Mer prioritering



Takk for meg!


