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Forord
Visionen for Juliane Marie Centret som arbejdsplads er, at alle medarbejdere tilbydes et fagligt udviklende og engagerende miljø, hvor samarbejdet, samspillet og dialogen mellem medarbejdere og ledere
er præget af ligeværdighed, medindflydelse og kreativitet. Og hvor relationer og arbejdsprocesser nytænkes og bidrager til en høj social kapital, således at ledere og medarbejdere i et tværfagligt fællesskab
løser kerneopgaverne:

•
•
•

Patientbehandling
Forskning
Uddannelse

Hensigten med dette katalog er at synliggøre den enkelte lægesekretærs mulighed for udvikling i Juliane
Marie Centret (JMC) og samtidig den enkelte lægesekretærs ansvar. Kataloget beskriver mål og visioner
for Juliane Marie Centrets lægesekretærer, personalepolitik og personaleudvikling for lægesekretærerne
i praksis og er ment som en hjælp til både ledere og medarbejdere i arbejdet med kompetenceafklaring
og kompetenceudvikling.

Kompetenceudviklingsplanen er udarbejdet af:
De ledende lægesekretærer, kontaktsekretærer og centerchefsekretær i JMC
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Vision for lægesekretærerne i JMC

Vores vision er...

… at arbejde for en faglig og fremtidsorienteret udvikling af faget, som gør
os i stand til at fungere som effektive, opsøgende og anerkendte medspillere og koordinatorer.
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Kerneområder og strategier

Kerneområder og strategier

Patientkoordinering og service
Som lægesekretærer i JMC vil vi bidrage til den tværfaglig patientbehandling og koordinering
ved
-

at sikre et højt informations- og kommunikationsniveau direkte, skriftligt og telefonisk
at deltage i arbejdet med kvalitetssikring og akkreditering
at tilstræbe højt niveau i databearbejdning og dataregistrering
pjece- og web-redigering med kvalitet

Uddannelse og udvikling
For at sekretærerne har mulighed for at uddanne og udvikle sig med henblik på at opfylde Rigshospitalets og Juliane Marie Centrets overordnede mål om at kunne udøve højt specialiseret
patientbehandling vil vi
-

udarbejde personlig udviklingsplan
støtte og opfordre til udviklende og kompetencegivende forløb

Forskning
Vi vil deltage i projekt- og forskningsarbejde og bidrage med databearbejdning, publikationsregistrering, bogføring, konferencer, symposier og anden videnskabelig aktivitet.
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Support

Forbedring

Patientkoordinering
Uddannelse og
udvikling

Økonomi
og
registrering

Forskning

Ledelse og
administration

Arbejdsmiljø

Arbejdsmiljø
Vi ønsker at

-

sikre et godt psykisk og fysisk arbejdsmiljø ved gensidig forpligtelse og opmærksomhed på
andres behov
støtte op om JMC’s personalepolitik og et tværfagligt samarbejde

Ledelse og administration
Vi ønsker at bakke op om en synlig, åben og informativ ledelse og støtter
- en åben dialog med ledelsen ved medarbejderudviklingssamtaler
- deltagelse i og arbejde med administrative opgaver
- at være en hørt part og bidrage til organisationens udvikling

Forbedring
Vi vil kvalificere os og deltage aktivt i al forbedring af organisationen. bl.a. Lean-projekter

Support
Vores håndværk er systemerne, og vi supporterer, underviser og superviserer vores kolleger både i
sekretærgruppen og andre faggrupper.

Økonomi og registrering
Vores mål er at udøve tidstro korrekt registrering, og vi arbejder for, at vores sekretærer er velkvalificerede til dette.
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Aktiviteterne i JMC

Aktiviteterne I JMC

Introduktion af nye medarbejdere (side 12)
Temadage/-eftermiddage
(side 14)

1. dag introduktion til Rigshospitalet
2. dag introduktion til JMC
3. dag introduktion i klinikken
Netværket af ledende lægesekretærer/kontaktsekretærer i JMC
arrangerer ad hoc temaeftermiddage med relevante og aktuelle
emner, nye arbejdsbetingelser samt specifikke problemstillinger

JMC årsdag

Centerledelsen holder årligt en temaeftermiddag som afsluttes
med JMC fest. Festen arrangeres af klinikkerne på skift

Møder i klinikken

Mødestruktur for lokale møder i klinikkerne er individuel og varierer fra klinik til klinik

(side 14)
JMC-Netværk
(side 15)
RH-Netværk (side 15)
Netværksgrupper

Sociale netværk

JMC-netværk for ledende lægesekretærer og kontaktsekretærer
mødes en gang månedligt
Der holdes møde for alle ledende lægesekretærer på Rigshospitalet jævnligt
Pjecenetværk, registreringsnetværk og elevnetværk er aktive
netværk med mulighed for support, udvikling og erfaringsudveksling
Rigshospitalet har politik og vejledninger på området
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JMC temaeftermiddag 2013

Lægesekretærer med specielle ansvarsområder
(side 18)

Lægesekretærer kan have specielle ansvarsområder og derfor
specifikke undervisningsbehov, som tilbydes ad hoc,. f.eks. pjecekoordinator, elevansvarlig, registreringsansvarlig og superbruger i GS

Studiebesøg

Studiebesøg kan arrangeres i klinikkerne for elever og øvrigt
personale, både internt og eksternt

Medarbejderudvikling (side
22)

Der afholdes årlig medarbejderudviklingssamtale med udarbejdelse af udviklingsplan

Læring i dagligdagen

I JMC værdsættes den læring, der opnås gennem det daglige
arbejde

(side 24)
Interne undervisningstilbud
(side 26)

RegionH tilbyder kurser og uddannelse, som kan findes i kursusportalen på Intranettet. Kurserne kan søges i samråd med
ledelse. Herudover arrangeres ad hoc undervisning i JMC bl.a.
Officepakken, registrering o.a.

Eksterne undervisningstilbud
og uddannelse (side 29)

Relevante fagspecifikke tilbud søges og imødekommes ud fra
klinikkens og den enkelte medarbejders mål, behov og mulighed
for økonomisk bevilling

Konferencer og symposier
(side 17)

Der afholdes RH-sekretærsymposium en gang årligt. Løbende
tilbydes eksterne konferencer, workshops o.l.
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Introduktion

Ny medarbejder

1. ansættelsesdag afholdes fælles introduktion
Direktionen byder velkommen til Rigshospitalet som arbejdsplads
og præsenterer Rigshospitalets visioner og strategier. Der udleveres materiale med praktiske oplysninger, politikker etc. om eftermiddagen deltagelse i praktisk brand.

På Intranettet finder du information til medarbejdere om personaleforhold, personaletilbud, alt
om Rigshospitalet, Juliane Marie Centret etc.
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Patient

Forskning

Uddannelse

2. dag inviteres til introduktion i JMC
Centerledelsen præsenterer Juliane Marie Centrets
historie, klinikkerne med deres specialer, centrets visioner og strategier og kerneområderne patient, forskning og uddannelse

Centrets politikker: Personale og arbejdsmiljø,
Forbedringspolitik og Kommunikationspolitik
præsenteres for nye medarbejdere i cafemiljø,
så det bliver muligt at få kendskab til politikkerne

3. dag er der introduktion i klinikken
Klinikkens opgaver og målsætning og organisering
Rundvisning og præsentation af klinikkens enheder
Medarbejderens arbejdsopgaver
Arbejdsgange i klinikken inkl. beredskab, brand, lokale og generelle retningslinjer og vejledninger
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Temamøder

Temamøder og netværk

Netværket af ledende lægesekretærer/kontaktsekretærer arrangerer ad hoc temamøder for alle
sekretærerne i JMC. Temamøderne har bl.a. bestået i ”Tour’en” rundt i alle JMC’s 12 klinikker,
hvor læger har holdt foredrag om nogle af klinikkernes aktiviteter. Endvidere har emner som
f.eks. klagesagsgang og aktindsigt med besøg fra Juridisk Sekretariat og patientvejlederen og
orientering om DRG været behandlet.
Det er også hensigten med temamøderne at kunne tage aktuelle emner op, f.eks. orientering
om de ændrede arbejdsbetingelser både internt og eksternt.
Klinikkerne afholder tværfaglige temamøder lokalt, hvor sekretærer også deltager. På møder i
klinikken gives gensidig information, og arbejdet koordineres. I fagligt forum tages udgangspunkt i faglige drøftelser ud fra f.eks. praksisoplevelser, oplevelser fra deltagelse i kurser eller
debat om ny viden fra litteratur/artikler.
JMC afholder én gang årligt en faglig temaeftermiddag, hvor aktivitetsniveauet i centret sættes
ned, og et aktuelt emne behandles med internt / eksternt bidrag enten samlet i JMC eller lokalt i
klinikkerne. Dagen afsluttes traditionelt med en fest med deltagelse af medarbejdere fra hele
JMC. Festen arrangeres af klinikkerne på skift.
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Netværk

JMC ledende sekretær/kontaktsekretær netværk per 01.06.2013
Alle Juliane Marie Centrets klinikker har hhv. ledende sekretær eller kontaktsekretær repræsenteret i netværket:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Anæstesi- og Operationsenheden
Børnekirurgisk Afdeling*
BørneUngeKlinikken
Centerledelsen
Fertilitetsklinikken
Gynækologisk Klinik
Klinik for Psykologi, Pædagogik og Socialrådgivning
Klinik for Vækst og Reproduktion
Klinisk Genetisk Afdeling/ Klinikken Kennedy Centret
Neonatalklinikken
Obstetrisk Klinik

*Børnekirurgisk Afdeling er organisatorisk delt mellem Juliane Marie Centret og Abdominalcentret. Sekretærerne hører til Abdominalcentret men har et tæt samarbejde bl.a. omkring registrering og deltager derfor i vores netværk og øvrige aktiviteter.

Fra 7 klinikker er det en ledende lægesekretærer (2 fra BørneUngeklinikken) og fra de øvrige 3
klinikker kontaktsekretærer. Der holdes møde en gang månedligt. Centerchefsekretæren indkalder og skriver referat fra møderne.
Netværket fungerer som en erfagruppe med mulighed for erfarings- og vidensudveksling, mulighed for at dele informationer og holde hinanden opdateret. Der er mulighed for at invitere
nøglepersoner som personalekonsulenten, webkoordinator o.l. til møderne ad hoc mhp. viden
og information. Netværket planlægger bl.a. temaeftermiddage og arbejder med kompetenceudvikling af sekretærerne i JMC.
RH-Netværk for ledende lægesekretærer
Der afholdes jævnligt netværksmøder. Emner til faglige indlæg fremkommer fra gruppen af ledende lægesekretærer. Indhold, udformning og tidspunkt udmeldes særskilt. Ledende sekretær
Vibeke Rønn, Diagnostisk Center er tovholder og indkalder til møderne.

Faglige netværk
Pjecenetværk
Kommunikationsrådgiver Linda Svenstrup Munk er tovholder og indkalder til netværksmøder
Registreringsnetværk
Centerøkonomi Franciska Holm Hansen indkalder til møder og er tovholder
Webredaktører
Kommunikationsrådgiver Linda Svenstrup Munk er tovholder og indkalder til netværksmøder
Netværk for elevansvarlige
Fertilitetsklinikken og Neonatalklinikken indkalder til netværksmøder
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Sociale medier og netværk

Sociale medier og netværk

Rigshospitalet anerkender de sociale mediers stigende betydning for den enkelte og for samfundet og har udarbejdet retningslinjer og vejledninger for brug af e-mail, internet og telefon.
Ansatte kan bruge hospitalets it-systemer til nødvendige korte beskeder for at skabe sammenhæng mellem arbejdsliv og privatliv. Samme retningslinjer gælder for at bruge elektroniske sociale medier i relation til ansættelsesforholdet.
Nedenstående linker til siden, hvor der kan læses om JMC og RH deltagelse i de sociale medier
samt linke til politikker, vejledninger og gode råd på området.
http://rh-intranet.regionh.dk/menu/Organisation/Centre+og+klinikker/Juliane+Marie+Centret/Kommunikationspolitik/Sociale+medier/
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Konferencer og symposier

Konferencer og symposier

Rigshospitalets
Sekretærsymposium 2013

Symposium for sekretærerne på RH
Sekretærsymposiegruppen, som er en frivillig arbejdsgruppe, afholder en gang årligt symposium for alle sekretærer på Rigshospitalet. Arrangementet er bakket op af RH-Direktionen og har
indtil nu været en stor succes. På sekretærernes hjemmeside på intranettet kan ses program,
billeder og referat fra sidste symposium.
Løbende tilbydes eksterne konferencer, workshops o.l.
HK samt diverse udbydere sender løbende tilbud om eksterne konferencer, symposier, workshops o.l. Deltagelse i disse er efter aftale med den ledende lægesekretær og klinikledelse.
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Specielle ansvarsområder

Specielle ansvarsområder
Udover de nedenfor anførte eksempler kan der være andre specifikke
arbejdsområder i klinikkerne, der kræver en speciel indsats, ansvar
og/eller uddannelse og som enten medfører anden lønindplacering
og/eller funktionstillæg. Indhold af de beskrevne stillinger kan variere.

Eksempler på karriereveje i JMC

Elevansvarlig
Som elevansvarlig har man ansvaret for elevers uddannelsesforløb i klinikken.
Den elevansvarlige tilrettelægger elevens forløb i klinikken med aktivitets- og tidsplan samt fungerer som vejleder for eleven. Den elevansvarlige holder forventningssamtale, midtvejssamtale
samt evalueringssamtale med eleven igennem dennes forløb i klinikken.
På Rigshospitalet er der dannet en netværksgruppe for alle elevansvarlige, som mødes 1 gang
om måneden sammen med uddannelsesleder fra HRU. Her udveksler man erfaringer, tilrettelægger temadage, arrangerer foredragsholdere osv. til gavn for eleverne.
Endvidere bliver de elevansvarlige inviteret med til diverse aktiviteter arrangeret af eleverne.
De elevansvarlige tilbydes kurser, som giver kompetence i uddannelsesplanlægning og tilrettelæggelse samt pædagogiske grundprincipper.
Den elevansvarlige har også mulighed for at være en del af ansættelsesudvalget af nye
lægesekretærelever. Dette er en netværksgruppe bestående af uddannelseslederen, ledende
lægesekretærer og elevansvarlige.
Man er som elevansvarlig berettiget til et funktionstillæg. Som elevansvarlig er man altid opdateret inden for faget, da man er ansvarlig for at være informeret vedr. nye regler og retningslinjer.
Den elevansvarlige er elevens holdepunkt i klinikken.
Superbruger i IT og patientadministrative systemer
Forudsætningen for at blive superbruger er, at man skal være i besiddelse af et bredt kendskab
til systemerne, som kan erhverves gennem erfaring og deltagelse i diverse kurser.
Superbrugeren forpligtiger sig med uddannelsen til at viderebringe sin viden til de øvrige ansatte i klinikken, dvs. man fungerer som supporter for medarbejdere med hensyn til registreringsproblemer, diverse software problemer m.m. En superbruger er et vigtigt led i klinikken for at
sikre sig korrekt registrering, indhentning af statistikker og øvrig daglig drift, ligesom superbrugeren kan medvirke til udarbejdelse af arbejdsplaner, der medvirker til mere effektive arbejdsgange. Man er som superbruger berettiget til et funktionstillæg.
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- karriereveje

DRG-ansvarlig
Af hensyn til at få registreret patienterne rigtigt og få de rigtige diagnoser og ydelser påsat er det
blevet mere og mere almindeligt, at man i klinikken har en DRG-ansvarlig læge og lægesekretær. Som DRG-ansvarlig påtager man sig ansvaret for at sikre korrekt registrering, holde ydelseskataloger ajour samt afholde registreringsaudits. Audits kan foregå ved, at man
gennemgår et antal journaler for at se, om der er registreret korrekt. Ved at afholde regelmæssige audits kan man meget hurtigere sætte ind overfor fejlregistreringer og/eller mangler. Endvidere ligger der i funktionen en forpligtelse til at videreformidle viden om korrekt registrering til
kolleger i klinikken løbende. Man er som DRG-ansvarlig berettiget til et funktionstillæg.
Pjecekoordinator
Hver klinik har udpeget 1-2 pjecekoordinatorer, som sørger for at holde styr på pjecerne og koordinere opgaven med de faglige forfattere, klinikledelserne, trykkeriet og webredaktøren. Pjecekoordinatorerne mødes jævnligt, og på sigt er tanken, at gruppen kan fungere som et fagligt
netværk for vidensdeling og sparring, hvor man kan søge hjælp hos hinanden. Som pjecekoordinator er der mulighed for at deltage i workshops og arbejde med at forbedre indholdet i pjecerne, så både sproget og strukturering af informationerne er tilpasset målgruppens behov.
Kommunikationsrådgiver Linda Svenstrup Munk er tovholder. Man er som pjecekoordinator berettiget til et funktionstillæg.
Webredaktør
Lægesekretærer, der fungerer som webredaktør, har adgang til at redigere klinikkens hjemmeside på internettet og evt. informationer på intranettet. Struktur og indhold udvikles i samarbejde
med centrets kommunikationsrådgiver, og webredaktøren har ansvar for den løbende opdatering af informationerne. Webredaktøren kan endvidere have ansvar for klinikkens procedurevejledninger (VIP’er), dette i tæt samarbejde med de specialeansvarlige læger. Webredaktøren opretter, ajourfører og lægger PVI’er på nettet, mens selve godkendelsen foretages af den specialeansvarlige læge. Man er som webredaktør berettiget til et funktionstillæg.
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Forskningssekretær/professorsekretær
Funktionen som forskning/professorsekretær er alsidig og indeholder opgaver for og omkringforskningsledere, forskningssygeplejersker, projektmedarbejdere, kliniske lektorer, ph.d.studerende m.v.
Typiske opgaver er varetagelse af forskningsadministration, økonomi i relation til forskningsprojekter, møde- og undervisningsaktiviteter præ- og postgraduat, referatskrivning, rapporter, korrespondance og samarbejde med forskellige institutioner (i.e. universitetet).
Endvidere kan kontaktperson i projektsammenhæng, ansvarlig for registrering og træk på diverse databaser eksempelvis Pure, opdatering af hjemmesider, planlægning og afholdelse af symposier og konferencer være en del af arbejdsområdet.
Stillingen kræver gode engelskkundskaber, IT-kompetencer og indsigt i sundhedsvæsnet.
Controller i patientadministrative systemer
Controllerens overordnede opgave er at sikre korrekte patientdata og registrering af betalingsaftaler af hensyn til patientsikkerhed, økonomiske konsekvenser og valid statistik.
Controlleren kontrollerer betalingslister mhp. rettelse af fejl, indhentning og opfølgning af kautioner og sikrer korrekt og retvisende registrering af patientdata og betalingsforhold i klinikken.
Controllerens rolle er endvidere at:
• udbrede viden om betalingsforhold og viden om korrekt registrering af data i de aktuelle patientadministrative systemer til lægesekretærer, læger, jordemødre og sygeplejersker i klinikken
• kvalitetsovervåge Region Hovedstadens, Rigshospitalet og klinikkens servicemål.
• medvirke til opfyldelse af gældende akkrediteringsstandarder
• deltage i arbejdet om at forenkle og sikre de mest effektive arbejdsgange i klinikken i forhold
til registrering af patientdata i forbindelse med indlæggelse, ambulant kontakt, undersøgelser og pakkeforløb i klinikken
• holde sig ajour med registreringsregler /-ændringer fra Sundhedsstyrelsen/GS-ledelsen
• deltage i Centrets DRG-/registreringsmøder og andre relevante møder.
• overvåge klinikkens ydelseskataloger mhp. aktualitet/validering
Controlleren har medansvar for undervisning af nye lægesekretærer og lægesekretærelever,
inklusive opfølgning på lægesekretærernes registrering af data i de patientadministrative systemer og betalingsforhold samt medvirke til introduktion af nyt personale.

20

Teamkoordinator
En teamkoordinator varetager både arbejdsopgaver på operationelt niveau, dvs. de opgaver
som typisk vedrører lægesekretærjobbet, og bistår samtidig den ledende lægesekretær med input til diverse planlægningsopgaver. Dette er opgaver med en planlægningshorisont på alt fra 1
måned til mere end 1 år, og vil således være opgaver på taktisk niveau. Det er typisk opgaver,
som har fokus på optimering og etablering af hensigtsmæssige arbejdsgange for lægesekretærer og andet administrativt personale i et team, ligesom teamkoordinatoren har medansvar for
effektiviseringstiltag og koordinering af administrative forløb i den daglige drift i teamet.

Klinikledelsessekretær
Klinikledelsessekretæren indkalder til møder der afholdes af klinikledelsen inklusive møder mellem funktionsledelser og klinikledelse. Klinikledelsessekretæren deltager og er referent ved møder, der afholdes med repræsentation af klinikledelsen og administrerer fælles kalender for hele
klinikken.
Sekretæren styrer korrespondance til klinikchefen og den samlede klinikledelse og videreformidler relevante meddelelser fra klinikledelsen, RH, JMC-centerledelse og andre. Medvirker ved
implementering af nye IT – tiltag og ved redigering og skrivning af strategiplan, årsberetning o.l.
afrapporteringer. Deltager i planlægning af arrangementer i klinik. Herudover godkender og
artskontere sekretæren dagligt indkøb i ERS, bogfører/konterer m.m., samt og bestiller IT-udstyr
og sikrer driften.
Klinikledelsessekretæren deltager ved Lokal MED-udvalgsmøder, vedligeholder medlemsfortegnelsen og udfærdiger dagsorden i samarbejde med formand og næstformand og er referent
ved møderne.
Herudover kan opgaver være at :
• koordinere besvarelser af patientklager i samarbejde med klinikledelsen
• være DRG-ansvarlig i samarbejde med DRG-ansvarlig overlæge
• vedligeholde beredskabsplan, mailgrupper og elektronisk telefonbog.
• WEB-redaktør i samarbejde med klinikkens kvalitetsudviklingsmedarbejder
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Medarbejderudviklingssamtale, udviklingsplan og kvalifikationsevaluering

Medarbejderudviklingssamtale,
I Juliane Marie Centret ønsker vi aktivt at opbygge og vedligeholde et godt arbejdsklima
med trivsel og arbejdsglæde. Vi tilstræber at skabe en dynamisk organisation, hvor både
medarbejdere, ledere og organisation udvikler sig på en hensigtsmæssig måde i takt
med de ændrede krav, der stilles til Juliane Marie Centret.
Det er Rigshospitalets og Juliane Marie Centrets mål, at alle medarbejdere og ledere i
gensidig tillid – uanset en travl hverdag – målrettet og i sammenhæng får drøftet jobindhold, jobtilfredshed, arbejdstilrettelæggelsen, selvstændighed i opgaveløsningen, samarbejdsrelationer og desuden får drøftet individuelle udviklingsmuligheder.

Medarbejderudviklingssamtalens indhold
Medarbejderudviklingssamtalen er en mere målrettet og personlig samtale end dagligdagen giver mulighed for. Samtalen giver tid til og rum for, at medarbejder og leder kan udveksle erfaringer og ønsker i forhold til job og samarbejde, og medarbejderen får mulighed for at komme til
orde med sine personlige idéer og ønsker for arbejdslivet. Samtalen skal tage udgangspunkt i
og være styret af den enkelte medarbejders behov.
Medarbejderudviklingssamtalen skal være et værktøj, der både sætter fokus på den enkelte og
samspillet mellem ledelse og medarbejder.
Indholdet i samtalen kan således varieres efter behov – alt efter hvad medarbejder og leder oplever, er væsentligt. Følgende emner er oplagte:
• Medarbejderens faglige og personlige udvikling.
• Nuværende arbejdsopgaver, arbejdsvilkår og arbejdsresultater.
• Kommende arbejdsopgaver i forhold til medarbejderens kvalifikationer og kompetencer.
• Samarbejdsrelationer, selvstændighed i opgaveløsningen, trivsel, jobtilfredshed og øvrige
arbejdsvilkår.
• Gensidige forventninger mellem medarbejder og ledelse.
• Medarbejderens syn på organisationens værdier.
• Lederens måde at løse sine ledelsesopgaver på.
• Evaluering af aftalerne fra sidste medarbejderudviklingssamtale.
Rammer for afholdelse
Samtalerne skal finde sted mindst en gang årligt mellem medarbejderen og den eller de overordnede, der har det tætteste samarbejde med medarbejderen. Initiativpligten til afholdelse af
samtalen ligger hos lederen. Der indkaldes med 14 dages varsel, så begge parter har mulighed
for at planlægge og forberede samtalen. Samtalen er af ca. 1 times varighed og foregår i ro –
med lukket dør og slukkede telefoner. Medarbejdersamtalen erstatter ikke en løbende dialog på
arbejdspladsen og kan ikke bruges til disciplinære tiltag. Samtalen er fortrolig. Det aftales, hvad
der kan viderebringes. Til hjælp for samtalen er der udarbejdet skemaer og nærmere information om medarbejderudviklingssamtalen, som findes sidst i kataloget og på intranettet under Personale- og arbejdsmiljøpolitikken i JMC).
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udviklingsplan og evaluering

I følge overenskomst skal der udfyldes en udviklingsplan for den enkelte medarbejder,
som skal opdateres årligt. Vejledning til dette kan findes på DL’s hjemmeside:
http://www.dl-hk.dk/hkwww/landsfor/ddllawww.nsf?Open.
DL-HK foreslåede skema, er vedlagt som bilag 6.

Medarbejderen har mulighed for at udarbejde et kort referat af samtalen. Et referat af samtalen
er et godt redskab til at sikre, at der er enighed om aftalerne - og det anbefales, at referatet underskrives både af leder og medarbejder. Referatet af medarbejdersamtalen er personligt, og
hvis lederen rejser, er det op til medarbejderen, om dette skal videregives til den nye leder. Det
er op til leder og medarbejder, om man vil opbevare en kopi af referatet.

Udviklingsplan og kvalifikationsevaluering
Kvalifikationsvurdering har til formål at sikre, at medarbejderens stillingsbeskrivelse matcher de
ønskede kvalifikationer og kompetencer. Kvalifikationsevaluering finder også sted i forbindelse
med ansættelsen og ved prøvetidssamtale og dokumenteres i personalejournalen.
Ved udfyldelse af udviklingsplanen er der mulighed for sammen at planlægge uddannelse og
udvikling for medarbejderen.
Dokumentation
Dokumentation for, at medarbejdersamtale har fundet sted, at stillingsbeskrivelsen for medarbejderen er revideret eller stadfæstet og at udviklingsplanen er udfyldt, skal underskrives af leder. Dokumentationen opbevares i personalejournalen.
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Læring i dagligdagen

Læring
For at opnå kompetenceudvikling er det nødvendigt, at man er opmærksom på sig
selv som lærende i arbejdslivet
Lær gennem andre
•
•
•
•
•
•

Mentorordning
Projektarbejde
Sidemandsoplæring
Intranet
Netværk
Coaching

Mentorordning
Mentorordningen er et redskab, hvor en medarbejder i virksomheden har til opgave at vise tilrette og oplære en ny medarbejder.
Alle, der tiltræder et nyt job, kender de vanskeligheder, der er forbundet med det. Når medarbejderen skal modtages som ny kollega, er det en god idé, når en erfaren og anerkendt medarbejder har et særligt ansvar for den opgave.
Projektarbejde/forbedringsarbejde
Udviklende aktiviteter i JMC foregår typisk ved projektarbejde/forbedringsprojekt (eks. Lean)
med nedsættelse af arbejdsgrupper. Projektarbejdet er kendetegnet ved, at det er afsluttende
og implementeres herefter i klinikken. Det er både lærerigt og interessant at deltage i en sådan
arbejdsgruppe og lægesekretærernes bidrag er tit væsentlige i forhold til den praktiske afvikling
af projekter. Samarbejde på tværs af faggrupper i arbejdsgrupperne styrker det daglige samarbejde i klinikken, ligesom projekter med monofaglige arbejdsgrupper øger kendskab og samarbejde for faggruppen på tværs af specialer og klinikker.
Sidemandsoplæring
Sidemandsoplæring er en formaliseret metode til at fremme læring på jobbet. Målet er, at medarbejderen bliver selvfungerende inden for et defineret arbejdsområde. Metoden har den styrke,
at mulighederne for at spørge, hente råd og vejledning, er der, når den lærende har brug for
det.
Det handler om at udvælge en faglig kompetent medarbejder, der har lyst til at lægge tid og
kræfter i oplæringen af kollegaer.
Intranet
Intranettet er et lukket netværk, hvor kun medarbejderne har adgang til informationer. Eksempler på information i et intranet er personalehåndbøger, kalender, referater, fildeling, opslagstavle, sekretærernes egen hjemmeside, e-learning, PVI, LMS med videre.
Fordelen ved det at bruge intranettet til læring er, at medarbejderne allerede kender de eksisterende systemer samtidigt med, at det giver adgang til informationerne fra ét sted.
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i dagligdagen

Den daglige indlæring med kollegerne på arbejdspladsen er
tit langt mere effektiv end eksterne kurser. Når arbejdsressourcen skal udnyttes bedre, eller evnen til samarbejde
øges, er det ofte langt mere frugtbart at gøre brug af kollegaerne, end det er at tage på efteruddannelseskursus.
Kilde”Læring på jobbet”, KL og KTO, 2002

Netværk
For bedst muligt at udveksle informationer i centret og udnytte mulighederne for at planlægge
aktiviteter for alle sekretærer i JMC har ledende lægesekretærer og kontaktsekretærer fra klinikker uden ledende lægesekretærer dannet et netværk/erfagruppe. Erfa-gruppen styrker viden
om både teori og praksis, man kan spørge og hurtigt hente ny viden og finde ligesindede sparringspartnere.
Erfa-grupper handler også om:
• Modspil og inspiration til nye måder at håndtere udfordringer på.
• Fortroligt frirum, hvor man trygt kan åbne sig og få kompetente råd.
• At få overblik - informationsmængden stiger konstant, og ingen kan følge med i alt.
• At være innovativ - få styrket kompetencen til at skabe forandring i klinikken
Netværksmodellens succes har gjort, at der er etableret netværk på flere områder, se alle netværk for sekretærer i JMC på side 14.
Coaching handler om at hjælpe dig med at finde ud af, hvad du vil, hvad der forhindrer dig i at
opnå det - og dernæst hjælpe dig med at opnå det på en ærlig, effektiv og sjov måde. Skal
coaching forklares med en enkelt sætning, handler det om at opdage og udnytte et menneskes
fulde potentiale.
Coaching er en systematisk, struktureret samtale med en coach, der stiller åbne, afklarende og
udfordrende spørgsmål til en problemstilling, som du har svært ved at belyse selv.
Coaching handler først og fremmest om at bruge tid på at undersøge og afklare, hvad der er
fagligt, og hvad der er personligt i problemstillingen, så du kan få ny indsigt og handlekraft. I
coaching undersøger du, hvad der er dine barrierer for at bevæge dig i den retning, du ønsker.
Det altafgørende er, at problemstillingen indeholder et element, der handler om, hvordan du kan
tænke og handle fremover. Coaching anvendes f.eks. blandt de ledende lægesekretærer og
med coaches fra Udviklingsafdelingen.
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Interne undervisningstilbud

Intern undervisning

Obligatoriske kurser
I Kursusportalen på intranettet, som alle medarbejder har adgang til, findes såvel obligatoriske
som frivillige kursustilbud. Der udbydes e-learning kurser så som brand, introduktion til IT på
Rigshospitalet, klinisk meningsfuld kodning, Opus etc., og også fremmødekurser som praktisk
brand, kursus for VIP – redaktører m.v. Deltagelse i kurserne bliver samtidigt registreret i database.
JMC-kurser (Jonna Hemmingsen) arrangerer intensiv IT undervisning lokalt, når behovet opstår – eksempelvis ved opdatering af Officepakkens programmer, nye arbejdsmetoder (Lean)
etc. Centret har også en IT-HOT-line aftale for centrets sekretærer.
Regionale kurser
På Regionens hjemmeside REGI findes foruden regionens uddannelsespolitik og strategi og informationer om grunduddannelsen som lægesekretær i regionen kurser inden for administration, IT, kommunikation og ledelsen, og som er relevante for lægesekretærer f.eks.:
Kurser i Office-programmer: Medarbejdere i Region Hovedstaden kan komme på kursus i
Word, Excel, Access og PowerPoint.
Superbrugeruddannelsen: Superbrugere er uddannet til at hjælpe deres kolleger med itproblemer og funktionaliteten i de mest anvendte programmer.
Webredaktøruddannelsen: Med webredaktøruddannelsen bliver du klædt på til at lægge tekster på hjemmesider og intranet i Region Hovedstaden.
Kommunikation for sekretærer
Som sekretær i en travl hverdag er kommunikation og samarbejde vigtige områder, når telefonerne ringer, patienter og pårørende henvender sig og kollegerne vil spørge om noget.
LEAN kurser
Her kan du læse om de interne LEAN kurser, der udbydes i Region Hovedstaden. Find mere
info om kurserne samt link til tilmelding. Herudover arrangeres LEAN kurser i JMC regi i forbindelse med ønsker om opstart af forbedringsprojekter. Spørg din leder om disse.
MED-uddannelse
Her kan du tilmelde dig MED-uddannelsestilbud i regionen. Deltagelse er gratis.
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Juliane Marie Centret lægger vægt på et fagligt læringsmiljø, hvor læringsprocesser er en naturlig del af dagligdagen. Dette gælder for såvel ny viden som
fastholdelse og udvikling af opnået kompetencer og viden. Den kliniske praksis i
Juliane Marie Centrets klinikker er beskrevet i administrative og kliniske retningslinjer og relevante patientforløb. Det forventes, at du benytter tilgængeligt materiale samt de ressourcer, som dine kolleger er i besiddelse af for at opnå den
nødvendige viden og kunnen indenfor specialet.
Læring er integreret i det daglige arbejde via refleksion og vejledning, men også
organiseret i undervisningstilbud.

Arbejdsmiljøuddannelse
Arbejdsmiljøuddannelse er et obligatorisk kursusforløb, som varer 3 dage mhp. at give arbejdsmiljørepræsentanter en grundlæggende viden om arbejdsmiljø
Patientkommunikation i praksis
Vil du gerne kommunikere på en måde med patienter, så patienten føler sig hørt, budskabet bliver tydeligere og misforståelser undgås?
Publiceringssystemet XMedia
XMedia: lær at udgive publikationer i regionens design!
Kommunikation for sekretærer
Som sekretær i en travl hverdag er kommunikation og samarbejde to vigtige temaer, når telefonerne ringer, patienter og pårørende henvender sig og kollegerne vil spørge om noget.
ULLA
ULLA er et efteruddannelsesforløb for lægesekretærer og andet administrativt personale med
tæt kontakt til patientforløb.
Regionen støtter sekretærers deltagelse i efteruddannelsesprogrammet ULLA
Ulla er et tværregionalt differentieret udviklingsforløb, som udbydes i Region Hovedstaden. Sigtet med udviklingsforløbet er, at kompetenceudvikling tænkes bredere end på traditionelle kurser og uddannelsesforløb. Deltagernes læring og udvikling medtænkes i forhold til deres daglige
arbejde, hvor de reelle kompetencer udspilles i samarbejdsrelationer og opgaveløsning.
ULLA består af 8 moduler
1. Personlig udvikling og den anerkendende tilgang
2. Samarbejde og professionel kommunikation
3. Undervisningsplanlægning og præsentation
4. Arbejdsgangsanalyse og kvalitet i opgaveløsning - Patientrettigheder - DRG
5. Forandring som dynamisk proces
6. Fra projekt til forandringer i virkeligheden
7. Praktikvejlederens kommunikation med elev/lærling - Praktikvejledning af eud-elev/lærling
8. Coaching som ledelsesværktøj.
Modulerne kan tages som et fuldt forløb eller som enkeltstående moduler.
Lederudvikling
Regionen har forskellige tilbud til udvikling og uddannelse af ledere og projektledelse.
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Eksterne undervisningstilbud og uddannelse

Ekstern undervisning
HK arrangerer en del kurser udover for tillidsmænd og andre interesserede. Fra hjemmesiden www.mitHK.dk kan der tilmeldes direkte.
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Arbejdsmarkedsuddannelser er kortere eller længerevarende, erhvervsrettede uddannelser og
kurser. De har til formål at give deltagerne målrettede og faglige, almene og personlige kvalifikationer.
Der er brugerbetaling på de fleste kurser og mulighed for at få udbetalt VEU-godtgørelse.
Arbejdsgiver kan vælge at udbetale løn under uddannelsen og selv få udbetalt VEUgodtgørelsen.
Arbejdsmarkedsuddannelserne foregår bl.a. på handelsskoler samt social- og sundhedsskoler.
Udbuddet af kurser er meget omfattende og nærmere oplysninger om arbejdsmarkedsuddannelserne kan fås ved henvendelse til de pågældende skoler eller på Ministeriets hjemmeside
”Efteruddannelse.dk”
Lægesekretæruddannelsen er omfattet af mulighederne for at benytte arbejdsmarkedsuddannelserne med VEU-godtgørelse. AMU-kurser kan søges og imødekommes ud fra klinikkens og
den enkelte medarbejders mål, behov og mulighed for økonomisk bevilling.
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Videregående uddannelser

Videregående

Uddannelsessystemet i Danmark
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uddannelser

Efter- og videreuddannelsessystemet
Efter- og videreuddannelsessystemet henvender sig primært til personer der, efter nogle år på arbejdsmarkedet, ønsker at videreudvikle deres jobkompetencer. Derfor tilrettelægges uddannelserne først og fremmest som undervisning i fritiden. For at starte på en uddannelse i systemet skal du
have mindst to års relevant erhvervserfaring.
Alle kurser og uddannelser i systemet er kompetencegivende, hvilket betyder, at du efter endt kursus/uddannelse kan bygge videre på dine opnåede kvalifikationer. De fleste af kurserne/uddannelserne er modulopbyggede, og det giver mulighed for at kunne tage et modul af gangen. Har du kvalifikationer, der svarer til indholdet på et modul, kan du ofte springe modulet
over. Dette koncept giver en fleksibel adgang til brugbar viden i dit job og gode muligheder for at
videreuddanne dig.
I systemet arbejdes med fire forskellige niveauer:

•
•
•
•

Grundlæggende (GVU) - svarende til erhvervsuddannelsesniveauet (lægesekretær)
Videregående (VVU) - svarende til niveauet for en erhvervsakademi- eller kortere videregående uddannelse (KVU)
Diplom - svarende til niveauet for en mellemlang videregående uddannelse eller en bacheloruddannelse
Master - svarende til niveauet for en lang videregående uddannelse eller en kandidatuddannelse

Alle udbudte moduler og uddannelser er tildelt ECTS*-point. ECTS-pointsystemet angiver, hvor
stor en samlet arbejdsindsats (målt i tid), der skal til for at gennemføre et modul eller en uddannelse.
Der er varieret betaling for at deltage, kontakt uddannelsesstedet for oplysninger. Uddannelserne
er ikke SU-berettiget, men du kan i visse tilfælde få Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU), VEUgodtgørelse og tilskud til befordring.

*ECTS står for European Credit Transfer and Accumulation System. Det er et system til meritoverførsel inden for videregående uddannelser.
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Videregående
•
•

Kommunomuddannelsen for sundhedspersonale
Akademiuddannelse

Ved overenskomst 2013 blev afsat en pulje, hvor alle HK’ere har mulighed for at søge 25.000 kr. årligt
til kompetencegivende uddannelse. Ansøgning sker efter konkret vurdering og aftale mellem ansøger,
leder og TR.

Kommunomuddannelsen for sundhedspersonale
Kommunomuddannelsen er på VVU-niveau (Videregående Voksen Uddannelse). Den er en del af
videreuddannelsessystemet for voksne. Kommunomuddannelsen giver adgang til uddannelser på
diplomniveau.
Kommunomuddannelsen for sundhedspersonale er en særlig udgave af uddannelsen, som er målrettet til ansatte med administrative opgaver i sundhedsvæsenet. Målgruppen er lægesekretærer,
praksissekretærer, ergo- og fysioterapeuter, bioanalytikere, portører og sekretærer i sundhedscentre.
Kommunomuddannelsen for sundhedspersonale giver de studerende
- overblik over sundhedsvæsenets opgaver og struktur
- nye faglige, personlige og organisatoriske kompetencer til at påtage sig nye opgaver.
Uddannelsen består af en obligatorisk del, to tilvalgsmoduler og et afgangsprojekt.
Obligatoriske moduler er:
Forvaltning i kommuner og regioner
Psykologi og kommunikation
Organisation og samfundsvidenskabelig metode

•
•
•

Herefter skal udvælges to valgfrie moduler blandt mange, specielt for lægesekretærer kan nævnes:
• Den danske kvalitetsmodel og akkreditering
• Sygehus- og regional økonomi
• Vejlederuddannelse for elevansvarlige lægesekretærer
Du kan tage basisdelen som et sammenhængende forløb på et år. Du skal bestå den obligatoriske
del, før du kan starte på de valgfrie moduler. Du skal bestå de valgfrie moduler, før du kan starte
på afgangsprojektet. Se mere på : http://cok.dk/kommunom_sundhedskom
Basisdelen på 270 timer - 30 ECTS-point
Specialedelen (to specialefag på i alt 120 timer) - 20 ECTS-point
Afgangsprojektet - 10 ECTS-point
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Akademiuddannelse
Akademiuddannelsen har følgende linjer:
•
•
•
•
•
•
•
•

International handel og markedsføring
Kommunikation og formidling
Ledelse
Økonomi og ressourcestyring
Finansiel rådgivning
Innovation og produktionsoptimering
Human Ressource
Informationsteknologi

Akademiuddannelsen i ledelse giver kompetencer i selvstændigt at analysere, planlægge og udføre ledelse i private og offentlige virksomheder nationalt og internationalt.
Akademiuddannelsen i informationsteknologi afløser datanomuddannelsen. Den kvalificerer til at
arbejde med at analysere, planlægge og gennemføre løsninger vedrørende nyudvikling, videreudvikling og integration af IT-systemer i private og offentlige virksomheder.
Varighed og støtte
Uddannelserne er på 1 årsværk svarende til 60 ECTS-point. Undervisningen tilrettelægges først og
fremmest som deltidsforløb med undervisning uden for normal arbejdstid.
Under visse betingelser kan du søge Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU), hvis du studerer
på fuld tid.
Videreuddannelse
Kommunom og akademimerkonom giver adgang til diplom-, professionsbachelor- og masteruddannelse. Læs mere på: http://au-guiden.dk/
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Videregående
•
•
•

Diplomuddannelser
Professionsbachelor
Masteruddannelser

Diplomuddannelser
Diplomuddannelser udbydes under lov om åben uddannelse. Du kan bruge dem som videre- og
efteruddannelse eller som overbygningsuddannelse. De er på niveau med mellemlange videregående uddannelser. Du kan også selv sammensætte en fleksibel diplomuddannelse.
Målgruppe
Diplomuddannelserne henvender sig til personer med en kort videregående uddannelse, en videregående voksenuddannelse eller en mellemlang videregående uddannelse. Nogle af uddannelserne har en ret snæver målgruppe, fx pædagoger og lærere, mens andre henvender sig til mange
forskellige grupper.
Varighed
En diplomuddannelse svarer til 1 års fuldtidsstudier eller 60 ECTS-point, men foregår oftest på deltid, over fx 2 år. De skal afsluttes senest i løbet af 6 år.
Økonomi
Diplomuddannelserne udbydes under Lov om Åben Uddannelse og du skal betale for at deltage i
uddannelsen. Hvis du uddanner sig på fuldtid, kan du evt. søge SVU som erstatning for tabt lønindtægt.
Der findes en række diplomuddannelser bl.a.:
Offentlig administration - Organisation, ledelse og udvikling - Psykologi og psykiatri - Pædagogik Samfund og kultur - Socialt arbejde - Sundhed og sygdom - Vejledning.
Se mere på www.ug.dk:80/uddannelser/diplomuddannelser
Professionsbachelor
Professionsbacheloruddannelser består af både teoretisk og praktisk undervisning og varer som
regel 3 ½ år. Uddannelserne har som regel et omfang af 210 ECTS.
Den praktiske undervisning foregår som praktikophold på en arbejdsplads.
Målgruppe
En professionsbacheloruddannelse er oftest rettet mod et bestemt erhverv, inden for hvilket praktikperioderne ligger som en naturlig del af uddannelsen. Der findes professionsbacheloruddannelser inden for mange erhvervsområder, både offentlige og private.
Uddannelserne kan tilrettelægges, så mindst det sidste halvandet år kan benyttes som overbygning på relevante erhvervsakademiuddannelser.
Enkelte af professionsbacheloruddannelserne er tilrettelagt som selvstændige overbygningsuddannelser.
Adgangskrav: Gymnasial eksamen eller relevant erhvervsuddannelse + optagelsesprøve
http://www.ug.dk/Uddannelser/professionsbacheloruddannelser.aspx
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Masteruddannelser
Masteruddannelser er videregående deltidsuddannelser for voksne og udbydes efter lov om universiteter. Du kan bruge dem som videre- og efteruddannelse eller som overbygningsuddannelse.
De er på niveau med kandidatuddannelser. Det er også muligt selv at sammensætte en fleksibel
masteruddannelse.
Generelle adgangskrav
En relevant bachelor- eller kandidatuddannelse, eller
En relevant mellemlang videregående uddannelse, evt. suppleret med efter-/videreuddannelse
Derudover skal du have mindst 2 års relevant erhvervserfaring. Nogle uddannelser kræver 3-5 års
erhvervserfaring. Der kan også være krav om specialiserede kundskaber, f.eks. inden for sprog og
IT. Du kan eventuelt få dispensation fra uddannelseskravene, hvis den udbydende uddannelsesinstitution skønner, at din baggrund er relevant.
Varighed
Masteruddannelsernes omfang svarer til 1 eller 1½ års fuldtidsstudier - 60 eller 90 ECTS-point.
Uddannelserne er tilrettelagt på heltid eller på deltid, over f.eks. 2 eller 3 år. Du kan også følge
nogle masteruddannelser over en længere årrække på enkeltfag. Deltidsforløbene giver en arbejdsbelastning på ca. 20 timer om ugen. De fleste studier består af en kombination af seminarer
og selvstudier, evt. i grupper. Du holder kontakt til undervisere og medstuderende ved hjælp af
elektronisk kommunikation, ofte et konferencesystem.
Økonomi
Masteruddannelserne udbydes under lov om universiteter og har deltagerbetaling med priser fra
ca. 45.000 kr. til 195.000 kr. for et studium. Dertil kommer udgifter til undervisningsmateriale, evt.
IT-udstyr, seminarophold og eventuelle studierejser. Hvis du studerer på fuld tid, kan du søge SVU
som erstatning for tabt lønindtægt.
Oversigt over masteruddannelser
Der er for øjeblikket ca. 100 masteruddannelser, titlerne er bl.a.: IT, Ledelse og organisation, Pædagogik, Sundhed og medicin, Kommunikation, Sprog og teknologi, Kultur og samfund.
Se mere på: http://www.ug.dk/uddannelser/masteruddannelser.aspx
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Skema til medarbejderudviklingssamtale

Skema til medarbejderudviklingssamtale

Det er Rigshospitalets mål, at alle medarbejdere og ledere i gensidig tillid - og uanset en travl hverdag - målrettet og i sammenhæng får drøftet arbejdstilrettelæggelsen, effektiviteten, samarbejdsforholdene, udviklingen m.v.
For at nå dette mål er det vigtigt at:
•

der er mulighed for i regelmæssige medarbejdersamtaler at drøfte bl.a.:
* nuværende arbejdsopgaver, arbejdsvilkår og arbejdsresultater
* kommende arbejdsopgaver og medarbejderens forudsætninger (behov for efteruddannelse)
* samarbejde og øvrige arbejdsvilkår
* medarbejderens personlige udvikling
* lederens måde at løse sine ledelsesopgaver på

•

medarbejdersamtaler ikke erstatter en løbende dialog på arbejdspladsen, men man ser dem som muligheden for at få gennemdrøftet en række spørgsmål i sammenhæng

•

samtalerne er planlagte og fremadrettede og indgår som et systematisk element i udviklingen af medarbejdere, ledere og organisationen

•

samtalerne ses som et godt værktøj til den generelle personaleudvikling og et vigtigt middel til at opbygge og vedligeholde et godt arbejdsklima

•

medarbejdersamtaler ikke anvendes til f.eks. tjenstlige påtaler eller andet, der kunne forudsætte medvirken af en tillidsrepræsentant

•

der - efter drøftelse af indhold og procedurer i lokalsamarbejdsudvalget og uddannelse af lederne - indføres obligatoriske medarbejdersamtaler på hele hospitalet

Medarbejderudviklingssamtaler vil forsøges afholdt hvert år:
• Mindst 14 dage før samtalen modtages indkaldelse
• Samtalen vil kunne vare omkring en time
• Samtalen er fortrolig og kun det, der findes relevant, vil efter aftale blive viderebragt
• Skemaet består dels af inspiration til samtalen samt en obligatorisk del til dokumentation
• Efter samtalen udarbejder medarbejderen en konklusion, som underskrives af leder og medarbejder,
som hver især opbevarer kopi af skema og konklusion.
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Medarbejder:

Leder:

Dato for sidste samtale:

Dato for denne samtale:

1. Er dit arbejdsområde klart defineret med hensyn til
• Ansvar
• Kompetence
• Indhold
2. Diskussion af arbejdsopgaver

Arbejdsopgaver i året der gik
•
•
•
•

Har arbejdsopgaverne været relevante? Bliver dine ressourcer udnyttet på tilfredsstillende måde?
Har arbejdsvilkårene/arbejdsmiljøet været tilfredsstillende?
Hvilke resultater er opnået (ref. sidste medarbejdersamtale)?
Tilfredshed med struktur for og organisering af arbejdet

Arbejdsopgaver i året der kommer
•
•
•

Evt. forslag til forbedring af arbejdsvilkår og arbejdsmiljø
Ønsker du ændringer i arbejdsopgaver fremover? Hvilke forudsætninger skal være til stede herfor?
Hvilke kvalifikationsbehov har du i forhold til fremtidige opgaver?

3. Videreuddannelse
Ønsker om/behov for videreuddannelse
•
•

Har du specifikke ønsker/behov for videreuddannelse
Karriereplaner i øvrigt

4. Samarbejde
Hvorledes fungerer samarbejdet?
•
•
•
•

I klinikledelsen
Med Centerledelsen
Med personalet i øvrigt
Evt. forslag til forbedring af samarbejdet

5. Forventninger
Gensidige forventninger
•
•
•

Hvilke forventninger har du til ledelsen de kommende år?
Hvilke forventninger har vi (ledelsen) til dig de kommende år?
Har du forslag til, hvorledes JMC kan blive en bedre arbejdsplads?

6. Er der andre spørgsmål, du ønsker drøftet?
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Konklusionsskema fra MUS

(medarbejderen beholder originalen - lederen kan gemme en kopi til fortrolig orientering – lægges ikke på
personalesagen)
Forhold, vi er blevet enige om at gøre noget ved:
__________________________________________________________________ ___
____________________________________________________________ _________
______________________________________________________________________
Hvad medarbejderen i den anledning skal gøre: Hvornår?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Hvad lederen i den anledning skal gøre: Hvornår?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Forhold, vi ikke er enige om:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Dato: ______________________

Medarbejder

Leder
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Skema til dokumentation for foretaget kvalifikationsevaluering og MUS
Det er lederens ansvar, at der én gang årligt holdes MUS med medarbejderen og foretages kvalifikationsevaluering i forhold til stillingsbeskrivelsen. Derudover skal der foretages kvalifikationsevaluering ved ansættelsesproceduren og inden for de først 3 mdrs ansættelse. Det udfyldte skema opbevares i personalesagen.

Medarbejderens navn
Stillingsbetegnelse
Cpr. nr.
Stillingsbeskrivelsen blev drøftet ved samtalen. Hvis den blev revideret, skal en ny vedlægges.
Kvalifikationsevaluering har fundet sted ved:

ansættelsesproceduren den (dato/år)
inden for 3 mdr efter ansættelsen den (dato/år)
MUS den (dato/år)

Dato og underskrift fra leder:

Tjekliste for obligatoriske kurser
ja
nej ikke aktuelt Emne
Central og lokal introduktion er gennemført – dato/år
Brand (praktisk brand ved ansættelsen og ellers hvert 5. år samt årligt elearningskursus) er gennemført
Hjertestopundervisning er gennemført (hvert 2. år)
E-learning håndvask er gennemført (hvert år)
Bibeskæftigelse er indberettet (for klinikchefer, over- og afdelingslæger)
Opgave- og bemyndigelsesskemaet er opdateret (gælder for læger, jordemødre, kiropraktorer og tandlæger)
Kvalifikationsevaluering
Opgaver, kvalifikationer og kompetencer

(medarbejderens konkrete opgaver, kvalifikationer og kompetencer i forhold til Vurdering af opgaver og kvalifikationer (1, 2 eller 3)
stillingsbeskrivelsen beskrives neden for og evalueres i forhold til skalaen)

Skala til vurdering: 3 = Tilfredsstillende (ikke behov for yderligere træning/uddannelse)
2 = Delvis tilfredsstillende (yderligere træning/uddannelse bør overvejes
1 = Behov for yderligere træning/uddannelse (der udarbejdes kompetenceudviklingsplan for træning/uddannelse)
Konklusion for kvalifikationsevaluering
Ikke behov for yderligere træning/uddannelse

Behov for yderligere træning/uddannelse inden for følgende områder:
Der er udarbejdet en kompetenceudviklingsplan.
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Udviklingsplan

Forslag til model fra DL/HK

Min udviklingsplan

dato

Udviklingsmål?:

Faglige

Personlige/sociale

Udviklingsaktiviteter?:

Uddannelse / kurser

Læring på jobbet

Hvad, hvornår?:

Hvornår skal jeg gå i gang?

Hvad skal jeg gøre for at komme i gang?
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