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Elev: 
 
 

CPR: 
 

Aftaleperiode:  
 
 

Uddannelsesansvarlig: 
Uddannelseskoordinator Tine Berg Engemand 
Kvalitet og HR Udvikling, Uddannelsesteamet ▪ Aarhus Universitetshospital 
Olof Palmes Allé 13 ▪ DK-8200 Aarhus  
Praktiksted (navn og adresse): 
Aarhus Universitetshospital 
Palle Juul-Jensens Boulevard 99 
8200  Aarhus N 
 

 
Praktikplanen fremsendes til lægesekretæreleven via uddannelsesansvarlig. 
 

Oversigt over praktikforløbet 

Periode Praktikafdeling Nr. Elevansvarlig Dato for slutevaluering 

     

     

     

• Evalueringsplanen sendes efter hvert praktikophold til auh.lp.elever.adm@rm.dk, HR Løn og Personale. 
Følgetekst: ”til arkivering på P-sagen” (pdf.fil) (med underskrift) 

• Desuden sendes evalueringsplanen til lægesekretæreleven som ”word.fil” (til næste praktikafdeling) 

 
Sådan udfyldes planen 
• Praktikafdelingens nummer udfyldes (se ”oversigt over praktikforløbet) ved oplæringsniveauet.  

• De skraverede felter angiver minimumsniveauet for oplæringen 
• Ved sidste praktikafdeling (praktiksted nr. 3) skal alle færdigheder så vidt muligt være opnået.  
 
Eksempel: 

  Kendskab Medvirke Beherske 

 
4.7 

Dokumentation, kvalitetssikring og kvalitetsudvikling over for 
patienter, kolleger og samarbejdspartnere 

 (1) 
”Praktikafdeling  nr” 

 

4.8 Betjening af telefon- og personsøgeanlæg  
  (3) 

”Praktikafdeling nr” 
 
De 3 oplæringsniveauer 

 Kendskab eller begynderniveau: Eleven får kendskab til virksomhedens praksis på området og får en overordnet 
forståelse af områdets betydning og sammenhæng med andre områder.  

 Kunne- eller rutineniveau: Eleven kan under vejledning eller i samarbejde med andre løse arbejdsopgaverne inden 
for området evt. på en sådan måde, at eleven udfører dele af en arbejdsopgave selvstændigt.  

 Beherske eller selvstændigt niveau: Eleven kan ved afslutningen af uddannelsen udføre opgaverne inden for området 
selvstændigt fra start til slut. Eleven kan formidle sin viden og erfaring, dvs. forklare andre om opgaveløsningen 

 
Underskrift og evalueringsamtaler 
Den uddannelsesansvarlige og eleven underskriver planen, som er det fælles udgangspunkt for oplæringen. I løbet af 
praktikperioden afholdes mindst 3 evalueringssamtaler, som kan dateres i skemaet. Den første samtale afholdes 
umiddelbart inden prøvetidens udløb. Evalueringsplanen drøftes ved evalueringssamtalerne og ajourføres løbende.  

 
Evalueringsplanen er udarbejdet i henhold til gældende regler for praktikuddannelsen i kontorspecialet Lægesekretær, jf. 
Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang merkantil samt Uddannelsesordning for 
Kontoruddannelse med specialer: www.eud-administration.dk  

http://www.eud-administration.dk/
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1 Introduktion Kendskab Praktikafd. nr 

1.1 Præsentation af den/de ansvarlige for elevens uddannelse og andre 
medarbejdere samt gennemgang af elevens praktikplan  
Formidles under introduktionen på skoleopholdet via uddannelsesansvarlig 

  

1.2 Ansættelsesforhold, herunder arbejdstid, pauser, gensidige rettigheder og 
pligter.  
Deleopgave:  
Uddannelsesleder ift. ansættelsesforhold 
Praktikafdeling ift. arbejdstid, pauser, gensidige rettigheder og pligter 

  

1.3 Praktikstedets personalepolitik og – udvikling, herunder efter- og 
videreuddannelse 
Formidles via uddannelsesansvarlig  

  

1.4 Praktikstedets opgaver, organisation, målsætning, politiske organer og 
administrative opbygning 
Praktikafdeling orienterer om den organisatoriske opbygning, fx RMU, HMU, 
CMU og LMU, praktikafdelingens opbygning (organisatorisk)  

  

1.5 Førstehjælp 
Fællesintro  

  

1.6 Klinisk Meningsfuld Kodning (E-læring), sidste praktikafdeling   3 

 
 

2 Strategisk planlægning og udvikling Kendskab Medvirke Beherske 

2.1 

Sammenhæng mellem generel sundhedsplanlægning og 
hospitalets mål og strategi. 
Fx får en forståelse for strategien for samarbejde med 
praktiserende læger, universitetssamarbejde, forståelse for, hvorfor 
det præhospitale område er organiseret, som det er, hvad er 
baggrunden for, at vi investerer i fx partikelkanon mv. – 
De overordnede strategiske indsatser, som peger ind i den 
nationale sundhedsplanlægning 

   

2.2 

Sammenhæng mellem hospitalets strategiske planlægning og 
afdelingens handlingsplaner og praktiske funktioner. 
Fx en afdeling har landsdelsfunktion for en bestemt type 
behandlinger/patienter (visiteringsregler), håndtering af 
pakkeforløb, ventetidsgarantier  

   

2.3 

Opfølgning og rapportering af praktikstedets handlingsplaner 
Fx hvordan sikres, at visiteringen sker korrekt, overholdelse af 
ventetidsgarantier mv.? eleven skal have en forståelse for, hvem 
der er ansvarlig for at følge op, og hvilken instans, der giver påbud, 
hvis ikke handlingsplanerne bliver overholdt 

   

 
 

3 Journalbehandling  Kendskab Medvirke Beherske 

3.1 

Praktikstedets journalarbejde i forbindelse med patienter og 
samarbejdspartnere efter gældende regler og praktikstedets 
retningslinjer, herunder journalmateriale for ambulante patienter, 
assistancer og stuegang samt operationsbeskrivelser og epikriser 

   

3.2 Brug af medicinsk-latinsk terminologi og fordanskningsregler    

3.3 

Bearbejdning af journaldata, herunder kodning, registrering samt 
analyse og anvendelse af data 
Praktikafdelingen forestår introduktion til  Fællesindholdet (SSI) og 
Region Midtjyllands registreringspraksis (e-dok) 

   

3.4 
Oprettelse og afslutning af forløb og kontakter efter praktikstedets 
retningslinjer, herunder afsendelse af notater og epikriser 
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4 Kommunikation og korrespondance Kendskab Medvirke Beherske 

4.1 

Skriftlige og mundtlige kommunikationsopgaver ud fra gældende regler 
og lovgivning, også på fremmedsprog efter behov på praktikstedet 
Papirbreve og korrespondancer i Midt EPJ. Fremmedsprog er forholdsvis 
begrænset, men hav opmærksomhed på, at eleverne også skriver fx 
engelske breve  

   

4.2 
Elektronisk og manuel postbehandling og indkaldelse af patienter, 
herunder information om patientrettigheder 

   

4.3 
Skriftlige og mundtlige informationsopgaver, fx formidling af data, 
udarbejdelse af vejledninger, opdatering af hjemmesider, også på 
fremmedsprog efter behov på praktikstedet  

   

4.4 

Brug af beredskabsplaner og kunne agere hensigtsmæssigt i for forhold 
til patienter og pårørende i krise 
Praktikafdelingen orienterer ift. Beredskabsplanens fysiske placering. 
Ift. at kunne agere hensigtsmæssigt ved krisesituationer må vi som 
sekretærer ”gå foran”, så eleven har mulighed for at ”spejle” sig. Og 
efterfølgende drøfte/evaluere situationen 

   

4.5 
Overholdelse af tavshedspligten i samarbejde og kommunikation over for 
patienter, pårørende og øvrige samarbejdspartnere samt udvise etisk og 
moralsk ansvar  

   

4.6 
Dokumentation, kvalitetssikring og kvalitetsudvikling over for patienter, 
kolleger og samarbejdspartnere 
Fx dokumentation af ”aktindsigt” i MidtEPJ, intro ved kvalitetskoordinator. 

   

4.7 Betjening af telefon- og personsøgeanlæg     

4.8 Mødeplanlægning og udarbejdelse af referater    

4.9 
Øvrige korrespondanceopgaver efter behov på praktikstedet 
 

   

 

5 Administration og sagsbehandling Kendskab Medvirke Beherske 

5.1 

Præsentation af praktikafdelingens forskellige typer af administrative 
opgaver på afdelingsniveau og centralt.  
Fx Afdelingsledelsessekretær, patientklager, ModulTjenesteTid, ØS, 
ILM 

   

5.2 
Ad hoc opgaver såsom projekt- og forskningsarbejde 
Intro ved fx Klinisk Forsknings Enhed, ”professorsekretærens opgaver”  

   

5.3 
Administrative opgaver såsom udarbejdelse af attester, 
lægeerklæringer og booking til behandlingsenheder  

   

5.4 Registrering af behandlings- og pakkeforløb    

5.5 Koordination og formidling af patientforløb     

5.6 Anmeldelse til registre, herunder cancerregisteret    

5.7 Planlægge egne arbejdsopgaver     

5.8. Deltage i projektarbejde, fx arbejdsmøder    

5.9 Administrative patientrelaterede opgaver fx patienttransport,     

5.10 
Bestilling af blodprøver og andre undersøgelser samt tolk efter 
gældende regler 

   

5.11 

Lagring af journalmateriale og andre data samt principperne herfor ved 
anvendelse af IT-værktøjer, databaser m.m.  
Fx indskanning til MidtEPJ, databaseregistrering, cancerregistrering, 
donorregistrering 

   

5.12 

Komplekse administrative opgaver i forbindelse med kvalitetssikring af 
patientdata, fx statistikker, økonomi, vagtplaner efter behov på 
praktikstedet. 
Fx tableaulister (kræftpakker, udredningsret, max. ventetid etc.), Intro 
ved evt. AC medarbejder i afdelingen 
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Ved uddannelsens afslutning har eleven gennem ovenstående oplæringsområder og skoleundervisningen 
opnået disse kompetencemål, der er specifikke for specialet: 
 
Eleven behersker metoder og det tilknyttede fagsprog inden for de administrative hovedområder på et sygehus 
herunder journalbearbejdning, kommunikation og korrespondance, administration og sagsbehandling. 
 
Eleven udviser initiativ, koordineringsevne, samarbejdsevne, ansvar, selvstændighed og kreativitet i 
opgaveløsningen. 
 
Eleven udviser evne til at vejlede og kommunikere med brugere og samarbejdspartnere, herunder om anvendelse 
af it-løsninger. 
 
Eleven kan anvende konkret kendskab til, hvordan en politisk styret offentlig virksomhed som et sygehus, søger at 
omsætte politiske beslutninger til praksis i løsning af opgaven. 
 
 

Dato 
 
 
 

Praktikafdelingens (nr. 1) stempel underskrift (elevansvarlig)  
 
 

Elevens underskrift 
 
 

 
 

Dato 
 
 
 
 
 

Praktikafdelingens (nr. 2) stempel og underskrift (elevansvarlig) 
 
 

Elevens underskrift 
 
 

 
 

Dato 
 
 
 
 
 

Praktikafdelingens (nr. 3) stempel og underskrift (elevansvarlig) 
 
 

Elevens underskrift 
 
 

 


