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Summary 
The healthcare system of the future will have higher expectations from patients, which means that 

an ongoing decision must be made as to where the tasks are handled best, most cost-effectively 

and with the greatest possible value for the patient. At the same time, the public sector is 

constantly evolving with new technologies and more digitalization. It has an impact on public 

workplaces, professions and areas of expertise. This happens by tasks that are disappearing, new 

tasks arising, and the requirements to the different areas of expertise are changing. 

At the same time, the healthcare system is facing a period in which the recruitment of staff can be 
a challenge due to smaller generations of working age adults, but also due to increased pressure 
and lack of the right skills. In the future, the hospitals will experience more patients with chronic 
diseases as well as more children and elderly patients, as a result of the demographic 
development. It will therefore be a challenge to get enough financial resources for the tasks but 
will also put pressure on the working environment in the hospitals. Yet both doctors and nurses 
spend unnecessarily time on administrative work, thus reducing time with the patients. 
 
As a solution to these challenges, calculations have shown that if the chief physicians use 5 

percent less of their working time on administrative tasks, it will correspond to approx. 300 more 

chief physicians. The same calculations indicate that if the nurses in the same way, spend 5 

percent less of their working time on administrative tasks, it will correspond to almost 1,800 more 

nurses. This administrative work can advantageously be handled by medical secretaries who are 

trained for it and have the right skill set for it. In the same way, an efficient operation also requires 

development and optimization of workflows and well-coordinated patient care pathways. Here, 

medical secretaries are also a great resource, especially if the areas of expertise between the 

professions are broken down. 

With this thesis, I want to uncover what characterizes a medical secretary, and what barriers and 

driving forces can strengthen the medical secretary profession's position in the healthcare system 

of the future. There are already general studies and descriptions of the medical secretary 

profession, as an attempt to objectify the profession and connect it with specific tasks, however 

the profession is so diverse that it has not previously been possible with a complete description. 

Therefore, I will seek to explain how the profession and its expertise are experienced in a socially 

constructed world, in which I want to uncover a complex universe of meaning based on 

perceptions in different contexts.  

This study is therefore a study of the subjective experience, where I will examine how the medical 

secretaries' profession and expertise are perceived and experienced in the health care system. A 

reality that may be ambiguous and not necessarily the same in different contexts. It is a universe 

of meaning, where I seek to understand similarities and differences, barriers and driving forces, 

both at Rigshospitalet and at Aalborg Hospital. The analysis is therefore based on a qualitative 

study, as I also seek to uncover the complex, and thus not an exact knowledge, but knowledge of a 

complex phenomenon, partly created through opinions and motives. 
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The study takes place by collecting data from document studies supplemented with interviews of 

medical secretaries and senior medical secretaries, as well as an observational study. 

The result of the study shows that the medical secretary profession in many ways is characterized 

as a typical business profession, where they master the profession's tasks with a high degree of 

tacit knowledge and adapts to the organization's short-term production needs, by being flexible 

and mobile in relation to tasks and functions. The profession has a broad area of expertise, where 

the tasks are so diverse and different that the profession cannot be generalized and 

unambiguously recognized. For the society, the profession has a core value, which is associated 

with service, communication, journaling and coordination of patient care pathways. Within the 

organization, the medical secretaries are also experienced as having the same core value for the 

society but are attributed an additional core value in relation to registration of the patient cases. 

For the medical secretary profession, there are no formal job descriptions and the range of skill 

sets are very limited, which also applies to the profession's internal career opportunities. 

Overall, the profession is characterized by what is in theory called outsiders, due to their more 

peripheral work functions, without internal career opportunities. The culture and the dominant 

norms are also marked by the role of outsiders, and often also as a victim culture, which to a large 

extent is one of the medical secretaries' biggest barriers. 

Over the years, the profession has been through a constant development, change and adaptation, 

which is why the profession must be seen with one, of lifelong development and learning. 

When medical secretaries are not naturally considered into the professional community, the 

reason may be that professions with low legitimacy in relation to their service or activity are more 

exposed to criticism and claims that they are superfluous. But via concrete actions, the medical 

secretaries themselves can influence their legitimacy. 

For the medical secretaries, the possibilities and the driving force therefore lies in action. By being 

aware of making the professions core value more visible through action and events, the 

environment can be manipulated to form new opinions about the profession, which will 

overshadow the stereotyping of the medical secretary. Reports and inspiration catalogs about the 

tasks of the medical secretaries are not enough, because they are not read by the relevant people. 

They need to experience action, and to see and feel where the medical secretaries make a 

difference. 

Another driving force is strategic management, where the leading medical secretaries work 

collectively to strengthen the professional identity and professionalism, thereby increasing the 

organizational holistic understanding and therefore gaining access to the professional community.  

The medical secretaries have a strength in that they often collaborate with many other professions 

and thereby have the opportunity to monitor new organizational needs and therefore be at the 

forefront. In the same way, the group of senior medical secretaries can establish working groups 

and committees that work strategically so that the profession can win, maintain and possibly 

repair their legitimacy. 
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Indledning 
Den offentlige sektor er i en løbende udvikling med nye teknologier og mere digitalisering. Det har 

betydning for de offentlige arbejdspladser, fagligheder og faggrænser. Dette ved at opgaver 

forsvinder, nye opgaver kommer til og fag forandres.  

Jeg har de seneste 20 år været ansat som lægesekretær på forskellige hospitaler i Region 

Hovedstaden. De seneste 7 år i en stilling som ledende lægesekretær på Rigshospitalet, hvor jeg til 

dagligt leder 70 sekretærer. Igennem årene har jeg oplevet lægesekretærerne som en faggruppe, 

hvis arbejde og kompetencer på mange fronter er ukendte for andre faggrupper, men også for 

ledelserne på hospitalet. Lægesekretærerne har mange opgaver i front, som har en 

samfundsmæssig nytteværdi, f.eks. kommunikation, receptionsbetjening og telefonbetjening. Men 

arbejdet har i takt med udviklingen på sygehusene, ændret sig betydeligt og opgaver som 

koordinering, registrering, datacontrolling og -bearbejdning mv. fylder mere og mere i 

lægesekretærernes hverdag. Ved indførelsen af EPJ (elektronisk patientjournal) forsøgte et studie 

fra Aalborg Universitet, at belyse lægesekretærernes mangeartede opgaver. Studiet viste, at trods 

digitalisering af opgaver, var der stadig mange opgaver tilbage til lægesekretærerne.  

Ved indførelsen af Sundhedsplatformen i Region Hovedstaden og Region Sjælland, blev en stor del 

af lægesekretærerne afskediget, som led i en planlagt gevinstrealiseringsplan. Det som man mente 

var en stor del af lægesekretærernes arbejde, blev digitaliseret samtidig med, at en del 

administrativt arbejde var planlagt til at blive varetaget af læger og sygeplejersker. Således 

forventede man, at en del lægesekretærer ville blive overflødige. Virkeligheden var dog en anden, 

da mange af lægesekretærernes øvrige opgaver skulle læres på ny i et nyt IT-system, nogle 

opgaver blev mere komplekse og nye opgaver kom til.  

Årsagen til at en del administrative opgave blev lagt over til læger og sygeplejersker, var ønsket 

om registrering imens arbejdet blev udført (tidstro registrering). I de seneste år er flere og flere 

administrative opgaver flyttet tilbage fra læger og sygeplejersker til lægesekretærerne, men dette 

dog med stor forskel afdelinger imellem. Behovet for lægesekretærernes kompetencer ændres 

hele tiden og de ledende lægesekretærer oplever et behov for nye roller, nye funktioner og et 

mere komplekst arbejdsområde samt øget behov for lægesekretærer og lægesekretærer med 

specialistfunktioner.  

Udviklingen og ændringerne i arbejdet og funktioner stiller krav til nye kompetencer. Jeg oplever 

en organisation i krydspres, hvor lægesekretærerne og de ledende lægesekretærer afventer 

ledelsesanvisninger og anerkendelse af faggruppen, men jeg oplever samtidig en forholdsvis passiv 

organisation med forventninger om en proaktiv faggruppe, der byder sig til ved nye opgaver og er 

på forkant i forhold til organisationens behov. Da det ikke har været naturligt for 

lægesekretærerne, at træde frem og byde sig til, har de ikke været det naturlige førstevalg til nye 

og komplekse administrative opgaver. I stedet har flere hospitaler ansat f.eks. ingeniørstuderende 

og datamatikere til datacontrolling og databearbejdning. Flere afdelinger på hospitalerne, har også 

holdt fast i Sundhedsplatformens udgangspunkt med en stor mængde af administrativt arbejde 

hos læger og sygeplejersker, dette på bekostning af nedgang i antallet af patientbehandlinger og 

tid til pleje. 
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Trods den store udvikling i lægesekretærernes arbejde og funktioner, viser en undersøgelse at 

lægesekretærerne er den faggruppe i HK, som efteruddanner sig mindst. Samme undersøgelse er 

beskrevet med mange årsager til dette, dog kun fra lægesekretærernes eget synspunkt. Men 

årsager er manglende tid til uddannelse, ønsker ikke efteruddannelse, manglende opbakning til 

uddannelse, begrænset udvalg af efteruddannelsesmuligheder og meget mere.   

 

Med undtagelse af Region Nordjyllands organisering, er der på de danske sygehuse, generelt 

tradition for at afdelingsledelserne består af en lægelig- og sygeplejefaglig leder. Nogle steder er 

andre professioner også repræsenteret i afdelingsledelsen. Der er således ikke tradition for, at 

ledende lægesekretærer kan sidde med i afdelingsledelserne, hvorfor de interne 

karrieremulighederne også begrænser sig for denne faggruppe. På Rigshospitalet er de ledende 

lægesekretærer forskelligt organiseret i afdelingerne, nogle med mere ansvar end andre og nogle 

fungerer fortsat i driften, sideløbende med deres funktion som leder. De seneste år, har de 

ledende lægesekretærer på Rigshospitalet kæmpet for at gøre organisationen bevidste om 

lægesekretærernes mange opgaver og kompetencer, bl.a. ved at udarbejde et inspirationskatalog. 

I kataloget er lægesekretærernes mange opgaver beskrevet, så afdelingsledelser og 

hospitalsledelsen kan se hvilke ressourcer og kompetencer denne faggruppe besidder.  

På samme måde oplever jeg gentagende fagpolitiske kampe, for at opnå opbakning til 

kompetenceudvikling af lægesekretærer og ledende lægesekretærer samt et ønske om at 

udfordre den organisatoriske ledelsesstruktur.  

 

HK er netop gået ind i en aktuel debat om mangel på læger og sygeplejersker i Danmark. Her 

argumenterer HK for, at læge- og sygeplejemangel, kan afhjælpes ved at flytte administrativt 

arbejde tilbage til lægesekretærerne. Denne debat samt ovenstående er baggrunden for mit 

interessefelt, hvor jeg har ønsket at undersøge årsagen til, at lægesekretærerne ikke naturligt er 

tænkt ind i udviklingen på Rigshospitalet, bl.a. som en løsning på udfordringen med mangel på 

læger og sygeplejersker.  
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Problemstilling 
Den offentlige sektor er forpligtet til at arbejde efter ”Lavest Effektive Omkostningsniveau” 

(LEON)1. Samtidig antages det, at fremtidens sundhedsvæsen vil være med højere forventninger 

fra patienterne, hvilket betyder at der løbende skal tages stilling til, hvor opgaverne varetages 

bedst, mest omkostningseffektivt og med størst mulig værdi for patienten.  

Sundhedsvæsnet står ligeledes overfor en periode, hvor rekruttering af personale kan blive en 
udfordring pga. små årgange i den arbejdsdygtige alder, men også pga. øget pres og mangel på 
rette kompetencer. Sygehusene vil i fremtiden opleve flere patienter med kroniske sygdomme 
samt flere børn og ældre, som følge af den demografiske udvikling. Det vil derfor være en 
udfordring at få de økonomiske midler til at række til opgaverne, men også presse arbejdsmiljøet 
på hospitaler2. 
 
Alligevel viser undersøgelser, at antallet af lægesekretærer i Region Hovedstaden er mindsket 
betydeligt de seneste 5 år, imens læger og sygeplejersker har mindre tid hos patienterne, da de 
bruger en stor del af deres arbejdstid på administrativt arbejde.  
 
Jeg undrer mig således over, at sundhedsadministrative opgaver løses af f.eks. læger og 

sygeplejersker fremfor lægesekretærer, som er uddannet til dette og har kompetencerne. En 

effektiv drift, kræver f.eks. udvikling og optimering af arbejdsgange og velkoordinerede 

patientforløb. Her er lægesekretærerne en stor ressource, særligt hvis faggrænser nedbrydes.  

Den problemstilling jeg er interesseret i at afdække, handler derfor om lægesekretærfagets 

position i fremtidens sundhedsvæsen og hvordan denne faggruppe naturligt tænkes ind i den nye 

model ”værdibaseret sundhed”3.  

 

 

Problemformulering 
 

1. Hvad kendetegner en lægesekretærs fag og faglighed? 

 

2. Hvad er barrierer og drivkræfter for lægesekretærerne, for at opnå legitimitet og naturligt 

at blive tænkt ind, når opgaverne og ressourcerne ændrer sig i det danske 

sundhedsvæsen? 

 
1 https://www.hk.dk/-/media/dokumenter/om-
hk/afdelinger/hovedstaden/kommunal/beretninger/2019_20_kommunal_hovedstaden_beretning.pdf?la=da&hash=C
A4D6A3CA7E14F40F5B4F0B1DE9EE9FE 
2 https://www.rigshospitalet.dk/afdelinger-og-klinikker/hjerte/om-
centret/Documents/V%C3%A6rdibaseret%20styring/Model%20for%20VBS%20i%20Region%20H.pdf 
3 https://www.rigshospitalet.dk/afdelinger-og-klinikker/hjerte/om-
centret/Documents/V%C3%A6rdibaseret%20styring/Model%20for%20VBS%20i%20Region%20H.pdf 
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Med ”kendetegner” mener jeg fagets karakteristika og nyttefunktioner. Jeg vil derfor søge svar på 

hvordan lægesekretærfaget opleves og betydningen af dette.  

Lægesekretærer og lægesekretærfaget vil i opgaven være en veksling mellem lægesekretærerne 

som medarbejderne i driften, men det vil også handle om ledende lægesekretærer.  

Med denne problemformulering vil jeg søge svar på, hvordan forestillingerne er om 
lægesekretærerne – altså hvilken mening tilskriver faggruppen sig selv, men også hvilke meninger 
tilskrives faget på Rigshospitalet. Jeg vil derigennem søge at finde svar på om der er tale om et 
fælles dominerende meningsunivers, eller om der i højere grad er tale om at lægesekretærerne og 
organisationen har hver deres syn på faget og fagligheden.  
 
Derudover vil jeg undersøge om der er dominerende styrker og barrierer i fagets uddannelse, 
arbejde eller organisering. Dette i forhold til de ledende lægesekretærers tese om, at synlighed af 
opgaverne og en ændring i organiseringen, kan styrke fagligheden.  
 
Hvis jeg kan erfare, at der er styrker og udviklingspotentiale for lægesekretærfaget i 
kompetenceudvikling, organisering eller arbejdsopgaverne, håber jeg yderligere at kunne 
afdække, hvad dette potentiale består i.  
 
 
 

Afgrænsning 
Mit undersøgelsesfelt er som udgangspunkt med interesse i lægesekretærområdet på 

Rigshospitalet. Men for at afdække organiseringens forskelle og konsekvenser, har jeg valgt Region 

Nordjylland (Aalborg Sygehus) som sammenligningsfelt, da de som eneste Region i Danmark, har 

en anderledes organisering af lægesekretærerne. Nogle undersøgelser vil i deres form også være 

generelle for lægesekretærfaget, men forhåbentlig repræsentative for lægesekretærerne på 

Rigshospitalet.  

Grundet coronasituationen er jeg desværre støt på begrænsninger i forhold til mit empiriske 

arbejde. De planlagte interviews i Aalborg var d. 10. marts 2020, en dag hvor corona allerede 

havde ramt hospitalerne og en kriseplanlægning var i gang. Det betød desværre også, at de 

interviews som jeg ønskede at gennemføre med en ledende overlæge og en afsnitsleder, ikke 

kunne gennemføres. Jeg har sidenhen sendt mine spørgsmål til dem pr. mail, men de har, af gode 

grunde, ikke haft tid til at besvare disse. På samme måde har jeg været begrænset i 

forberedelserne til mit empiriske arbejde, da jeg pludselig fik travlt med at gennemføre de 

planlagte interviews. Uddybende undersøgelser har heller ikke været muligt af samme årsag.  
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Baggrund 
Som skrevet ovenfor ønsker jeg at undersøge lægesekretærernes position i fremtidens 

sundhedsvæsen. Øget brug af lægesekretærer til sundhedsadministrative opgaver, er ikke kun en 

efterspørgsel og fordel for faggruppen selv. Læge- og sygeplejefaglige organisationer peger på, at 

det danske sundhedsvæsen, de kommende år, vil stå over for en samfundsmæssig udfordring i 

form af mangel på læger og sygeplejersker og her vil netop brugen af yderligere lægesekretærer 

blive relevant.  

Der er allerede iværksat tiltag med uddannelse af flere sygeplejersker og plads til et større optag 

på medicinstudiet4. Disse tiltag vil dog have lange udsigter og vil kun løse en del af de 

ressourceudfordringer, som det danske sundhedsvæsen vil stå overfor de kommende år.  

 

”Det er et helt overordnet problem for sundhedsvæsenet, der er presset på tid og  

ressourcer. Det burde være en selvfølge, at læger skal lave lægearbejde, mens  

eksempelvis lægesekretærer skal lave administrativt arbejde. Men den kliniske  

virkelighed er desværre, at læger laver sekretærarbejde, hvilket er en dyr og dårlig  

måde at bruge lægetid på,” siger Lægeforeningens formand5 
 

 

Figur 16 

 

”En undersøgelse fra 2017 viser, at overlægers patientrelaterede arbejde er faldet fra  

64% af arbejdstiden til 55%. Det er sket over 10 år” (Nathali S. Degn, 2019). 

 
4 https://www.sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Sundhedspolitik/2019/Januar/~/media/Filer%20-
%20Publikationer_i_pdf/2019/Flere-haender-og-stoerre-arbejdsglaede-jan-2019/Flere-haender-og-stoerre-
arbejdsglaede.pdf 
5 https://www.laeger.dk/nyhed/laeger-i-ny-undersoegelse-mangel-paa-personale-presser-patientsikkerheden 
6 https://www.laeger.dk/nyhed/laeger-i-ny-undersoegelse-mangel-paa-personale-presser-patientsikkerheden 
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Ligeledes viser en undersøgelse fra Dansk Sygeplejeråd og Megafon fra 2015-2016, at 

sygeplejersker i gennemsnit bruger 1 time og 49 minutter af arbejdstiden på administrativt 

arbejde, det svarer til over 25 pct. af deres arbejdstid7.  

Som løsning på disse udfordringer, har HK foretaget beregninger, der angiver at hvis overlægerne 

bruger 5 pct. mindre af deres arbejdstid på administrative opgaver, vil det svare til ca. 300 flere 

overlæger. De samme beregninger angiver, at hvis sygeplejerskerne på samme måde, bruger 5 pct. 

mindre af deres arbejdstid på administrative opgaver, vil det svare til knap 1.800 flere 

sygeplejersker8.  

Alligevel har Region Hovedstaden mindsket antallet af lægesekretærer og lægesekretærelever, 

bl.a. som led i en gevinstrealisering ved indførelse af IT-systemet Sundhedsplatformen. På 

landsplan er der de sidste 5 år blevet over 1.000 færre lægesekretærer, hvilket er et fald på 

næsten 12 procent9.  

Rollen som lægesekretær har over år ændret sig betragteligt i takt med udviklingen i det danske 

sundhedsvæsen. I 1937 startede den første lægesekretær som lægens sekretær, i dag fungerer 

lægesekretærerne mange steder som data- og registreringsansvarlige, men også som 

afdelingernes bindeled faggrupperne imellem og bindeleddet mellem afdelingen og patienterne. 

Således har faggruppen over tid udviklet sig i takt med udviklingen i sundhedsvæsnet og varetager 

de opgaver, der er opstået med tiden i sundhedsvæsnet. Men kan de varetage flere opgaver, og 

hvordan ser fremtiden ud for faget?  

Lægesekretærfaget er ikke en profession med en klar arbejdsbeskrivelse og formaliserede 

standarder. Det er derimod fagpersoner i et erhvervsfag, der arbejder ud fra delegering af 

opgaver. Grænserne for hvilke opgaver lægesekretærer kan og bør varetage, vurderes derfor af 

organisationen, men også lokalt i de enkelte klinikker og afdelinger.  

Spørgsmålet er om lægesekretærerne kan være med til, at læger og sygeplejersker får frigivet 

nødvendig tid til patientbehandling og pleje, så den strategiske indsats om værdibaseret sundhed 

styrkes?  

 

Lægesekretærområdet på Rigshospitalet 
Lægesekretærerne på Rigshospitalet er fordelt i subspecialiserede afdelinger, hvor de i nogen 
afdelinger ledes af en ledende lægesekretær og andre steder af en sygeplejefaglig leder. Der er 
stor forskel på antallet af sekretærer pr. ledende lægesekretær, ligesom der også er stor forskel på 
hvordan den ledende lægesekretær organisatorisk er placeret med ansvar i den enkelte afdeling. I 
enkelte afdelinger er den ledende lægesekretær stabsfunktion til afdelingsledelsen og med eget 
budget, nogle steder fungerer hun som mellemleder uden budgetansvar og andre steder er den 

 
7 https://dsr.dk/politik-og-nyheder/nyhed/kostbar-patienttid-gaar-til-unoedig-dokumentation 
8 Andersen, Casper Holm (2019): Stort potentiale for at frigive mere arbejdskraft fra læger/sygeplejersker – 
undersøgelse fra HK 
9 Andersen, Casper Holm (2019): Stort potentiale for at frigive mere arbejdskraft fra læger/sygeplejersker – 
undersøgelse fra HK 



 

10 

ledende lægesekretær en del af personalegruppen og med i driften, men med personale- eller 
fagligt ansvar.  
 

 

Lægesekretærområdet i Region Nordjylland 
En af de større forskelle på de to regioner, er organiseringen af de ledende lægesekretærer. I 2013 

ændrede Region Nordjylland organisering, således at de ledende lægesekretærer blev en del af 

afdelingsledelserne, og i 2019 blev de ledende lægesekretærer skrevet ind i Region Nordjyllands 

ledelsesregulativ, som værende en del af afdelingsledelsen på lige fod med den ledende overlæge 

og de øvrige afsnitsledere.  

”Som udgangspunkt indgår den ledende lægesekretær i afdelingsledelsen på lige fod  

med de øvrige afsnitsledere og den ledende overlæge. De steder, hvor den ledende  

lægesekretær er leder af og har et selvstændigt budget for et sekretariat, som  

betjener flere afdelinger, indgår den ledende lægesekretær ikke med budgetansvar i  

den enkelte afdelingsledelse, men skal på lige fod med afdelingsledelsen indgå i den  

øvrige ledelse af afdelingen”10. 

 

Region Nordjylland er den region i Danmark, hvor lægesekretærerne således har vundet og 

vedligeholdt institutionel legitimitet. Det er samtidig den region med flest lægesekretærer pr. 

ansat læger. En opgørelse viser at Nordjylland topper med 57 lægesekretærer pr. 100 læger, mod 

Region Hovedstaden som har 32 lægesekretærer ansat pr. 100 læger, hvilket svarer til 12 procent 

under landsgennemsnittet11.  

Det samme gør sig gældende ved antal lægesekretærer pr. sygeplejerske. I Region Nordjylland er 

der ansat 25 lægesekretærer pr. 100 sygeplejersker og i Region Hovedstaden er der ansat 18 

lægesekretærer pr. 100 sygeplejersker, dette er 4 procentpoint under landsgennemsnittet12.  

 

Når jeg ønsker at undersøge lægesekretærfagets position i fremtidens sundhedsvæsen, er det 

derfor interessant også at undersøge, om den nye organisering i Region Nordjylland, har haft 

betydning for lægesekretærerne på sygehuset i Aalborg.  

  

 
10 https://rn.dk/-/media/Rn_dk/Om-Region-Nordjylland/Ledelsesgrundlag/Ledelsesregulativ-2019-opdateret-april-
2019.ashx?la=da 
11 Andersen, Casper Holm (2019): Store forskelle på den relative lægesekretærbeskæftigelse mellem regioner  – 
undersøgelse fra HK 
12 Andersen, Casper Holm (2019): Store forskelle på den relative lægesekretærbeskæftigelse mellem regioner  – 
undersøgelse fra HK 
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Teori 
Med udgangspunkt i mit problemfelt, har jeg valgt en teoriramme med begreberne faglig 

identitet, faglighed, meningsskabelse og legitimitet. Mit valg af fire teorier, er dækkende som 

redskab for at forstå mit problemfelt, når jeg har et ønske om at undersøge hvad der kendetegner 

lægesekretærfaget, des styrker og udviklingspotentiale.  

Med teorien om faglig identitet kan jeg undersøge hvordan lægesekretærerne som enkeltpersoner 

og kollektivt oplever faget. Her vil jeg trække på Morten Smistrup’s teori om fagidentitet13, hvor 

jeg kan undersøge sociale og faglige strukturer, og blive klogere på hvad individet identificerer sig 

med. Det som er gældende for faglig identitet, er forbindelsen mellem selvet og faget, men den 

faglige identitet er ligeledes tæt forbundet med fagets faglighed.  

Med Christian Helms Jørgensens teori om faglighed14, kan jeg undersøge hvordan faget opleves i 

et samfundsmæssigt- og organisatorisk perspektiv.  Sundhedsvæsnet består af mange fag og 

fagligheder, hvis interesser organisationen skal varetage forskelligt. Fra teorien vil jeg særligt tage 

udgangspunkt i begreberne omkring erhvervsfag og hvordan erhvervsfag forbinder arbejde, 

organisering og uddannelse. Med denne teori vil jeg også undersøge, om der i lægesekretærernes 

faglighed er barrierer eller udviklingspotentiale i forhold til samfundsmæssig og organisatorisk 

legitimitet, og om dette f.eks. er forbundet med strukturerne i fagets arbejde, organisering eller 

uddannelse.  

 

Yderligere har jeg valgt at inddrage endnu et teoretisk begreb, nemlig meningsskabelse. Begrebet 

er hentet fra Sverri Hammer & James Høpner’s fortolkninger af Weick’s teori om 

meningsskabelse15. Jeg trækker dette begreb ind, da betydningen af meningsskabelse er centralt 

for faget nu, men også i fremtiden. Faglig identitet og faglighed skabes i sociale systemer og ud fra 

meningsdannelser. For at et fag får liv, skal fagligheden og den faglige identitet opleves som 

meningsfuldt arbejde.  

 

For at forstå, hvordan lægesekretærernes rolle i den fælles opgaveløsning, kan udvikles og have 

eksistensberettigelse i fremtidens sundhedsvæsen, har jeg valgt at inddrage Suchman’s teori om 

legitimitet. På samme måde som de foregående teorier, så eksisterer legitimitet ligeledes i et 

socialt konstrueret system med des normer, værdier, overbevisninger og definitioner16. Teorien 

beskriver legitimitet som evnen til at tilpasse sig og evnen til at udføre de ønskelige handlinger – 

og minder i min optik, derfor om begrebet ”organisatorisk helhedsforståelse” fra teorien om faglig 

identitet. Begrebet legitimitet er således velegnet i undersøgelsen om fagets berettigelse i 

organisationerne nu og i fremtiden. Her vil jeg undersøge hvilken nytteværdi faget har og er der et 

 
13 Smistrup, M. (2004): Fag og fagidentitet – en fantastisk og problematisk ramme for at blive dygtig. Tidsskrift for 
Arbejdsliv, 6 årg., nr. 4 
14 Jørgensen, C. H. (2009): Fag mellem arbejde, organisation og uddannelse – har fagene fremtiden bag sig? . Tidsskrift 
for Arbejdsliv, 11 årg., nr. 3 
15 Hammer, Sverri & Høpner, James (2014): Meningsskabelse, organisering og ledelse, Samfundslitteratur, (kap. 5) 
16 SUCHMAN, MARK C. (1995): MANAGING LEGITIMACY: STRATEGIC AND INSTITUTIONAL APPROACHES - Academy of 
Management Review 1995, Vol. 20, No. 3, 571-610. 
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udviklingspotentiale, som kan styrke fagets legitimitet. Ligesom en stærk faglig identitet giver 

adgang til et fagligt fællesskab, giver legitimitet adgang til et organisatorisk og samfundsmæssigt 

fællesskab.  

 

 

Faglig identitet  
Teorien om faglig identitet beskriver samspillet mellem selvet og faget. Selvet er et produkt af 

individets interaktion med dets sociale omverden og faget er et produkt af en kulturel og historisk 

proces, som etableres via fagets karakteristika og fagets samfundsmæssige plads.17. 

Lægesekretærfaget giver den enkelte mulighed for selvrealisering ved at udføre samfundsmæssige 

vigtige opgaver for borgere, som det kan formodes, næsten alle igennem tiden, har stiftet 

bekendtskab med en lægesekretær. Faget er forbundet med en høj grad af service, både internt i 

organisationen, men også overfor patienterne. Ligesom koordinering, registrering og tryghed 

ligeledes er samfundsmæssige nyttefunktioner, der er forbundet med lægesekretærfaget18.  

Smistrup argumenterer for at faglig identitet opstår når individet forstår den kollektive forestilling 

om faget, de dominerende normer og fagets traditionsbundenhed. Lægesekretærfaget er f.eks. en 

erhvervsuddannelse, hvor eleverne under uddannelse er i mesterlære i virksomhederne, og 

allerede under uddannelsen møder de det faglige fællesskab med iboende kultur og normer. 

Men det handler ligeledes om, hvordan individet tilegner sig fagets identitet, med den interne 

forventelighed, og samtidig også relationen til organisationen. Det kræver tilmed, at den enkelte 

har kendskab til både rækkevidde og grænser, således at de er i stand til at foretage personlige 

skøn og opnå individuel ansvarlighed.  

Det afgørende for en stærk faglig identitet, er en gensidig identifikation, hvor fremtoning og 

adfærd er genkendeligt for både omgivelserne og kollegaerne. Det betyder at den enkelte 

praktiserer en tilknytning faget, i lighed med fagfæller, som så understøtter og bekræfter 

hinanden. Dette medfører således en reproduktion af den faglige identitet.  

Kultur, normer og praktikker er styrende for fagpersonernes handlinger og daglig praksis. Disse 

kollektive strukturer tager tid at integrere i forhold til den eksisterende egenopfattelse og 

biografiske erfaringer. Når den enkelte møder faget med egne tidligere erfaringer og 

livsorienteringer, kan det også kræve kompromisser at tilpasse sig den kollektive identitet, og 

integrerer denne faglige identitet i sin personlige biografi. Derfor er det også muligt både at 

vedligeholde og reproducere et individuelt selv, hvor den enkelte tilfører faget fornyelse.   

 
17 Smistrup, M. (2004): Fag og fagidentitet – en fantastisk og problematisk ramme for at blive dygtig. Tidsskrift for 
Arbejdsliv, 6 årg., nr. 4 
18 Bertelsen, P. S. (2005): Hvad laver lægesekretærerne, når de ikke er sekretærer for lægerne? Aalborg: Virtual Centre 
for Health Informatics, Aalborg University 
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Sammenspillet mellem selvet og faget, er således dynamisk med mulighed for at påvirke både det 

kollektive og individuelle, men hvor den enkelte og det kollektive, ligeledes har mulighed for at 

påvirke.  

Figur 219 

 

Smistrup peger på, ”at svagheden ved de fleste forståelser af faglig identitet, er netop, at de 

beskriver bestemte dominerende normer og fælles forståelser, som er karakteristiske for faget”20. 

Således bevares den stereotype opfattelse af f.eks. lægesekretærfaget, som lægens sekretær der 

skriver journaler, besvarer telefoner og modtager patienter i receptionen. Derimod overses, 

hvordan den faglige identitet over tid, kan være transformeret og reproduceret via mennesker, 

som har bidraget til udvikling og fornyelse. For at opretholde en nyttig social praksis, skal det 

meningsmæssige fundament med autonomi og vedvarende faglig standard, vedligeholdes. 

Erhvervsfaglig identitet skal derfor ses som en livslang læringsproces.  

 

 

Faglighed 

40% af arbejdsmarkedet består af erhvervsfag, herunder lægesekretærfaget. Særligt for 

erhvervsfag er, at fagligheden forbinder uddannelse, organisation og arbejdsliv. Via uddannelse 

udvikles viden, via organisering udvikles magt og autonomi og via arbejde udvikles funktioner.  

Faglighed består og udvikles i fag med sociale systemer og kollektiv kontrol, hvor der kræves visse 

 
19 Smistrup, M. (2004): Fag og fagidentitet – en fantastisk og problematisk ramme for at blive dygtig. Tidsskrift for 
Arbejdsliv, 6 årg., nr. 4 
20 Smistrup, M. (2004): Fag og fagidentitet – en fantastisk og problematisk ramme for at blive dygtig. Tidsskrift for 
Arbejdsliv, 6 årg., nr. 4 



 

14 

kompetencer og en form for autonomi. Hvis fagligheden udvikles meningsfuldt og legitimt, dannes 

der grundlag for en faglig identitet og faglig kultur21. 

Det danske sundhedsvæsen er i høj grad drevet af faglighed og i særdeleshed af professionsfag, 

som læge, sygeplejerske, fysioterapeut, bioanalytiker m.m. Professionsfag har en formel 

beskyttelse af et fagområde med en formel statslig delegering af ansvar og med interne instanser 

til at håndhæve standarder, faglig og professionel etik. Professioner har en naturlig relation til 

staten og offentligheden, hvorfor der også stilles krav til udviklingen af organisationens 

vidensgrundlag.  

 

Uddannelse 

Faglighed opstår bl.a. i løbet af en uddannelse, enten akademisk, som universitetsuddannelse eller 

en erhvervsfaglig uddannelse. Erhvervsfaglige uddannelser foregår som en vekseluddannelse, der 

veksler mellem skole og praktik, hvor viden og de faglige kundskaber, således opnås både praktisk 

og teoretisk. Lægesekretærerne tilegner sig i første omgang deres faglige viden under 

uddannelsen, hvor 2/3 af uddannelsen foregår som praktik i virksomhederne. Vidensgrundlaget 

for erhvervsfaglige er baseret på praktisk, tavs og kropslig viden og i mindre grad teoretisk viden.  

I professionsfag er der en kontrol over uddannelsen, således at uddannelsen lever op til 

standarderne for autorisation, både teoretisk og praktisk. Denne form for kontrol findes ikke i 

erhvervsuddannelser. Derimod er det op til det enkelte praktiksted, at fastlægge en standard for 

den faglige kvalitet, så den uddannede opnår anerkendte kompetencer og viden, for i sidste ende 

at få et bevis herpå.   

Sygehusvæsnet har en stærk tradition for at sammenligne sig med andre lande i forhold til 

udvikling. Men for erhvervsuddannelser kan den samme produktion organiseres meget forskelligt. 

Dette er også typisk for lægesekretærfaget, hvor arbejdet og organiseringen er forskellig internt i 

organisationerne, ligesom lægesekretæruddannelsen også har forskelligheder nationalt. Dels fordi 

uddannelsen og arbejdet i regionerne er tilpasset forskellige IT-systemer, men også fordi 

hospitalerne er organiseret forskelligt i de fem danske regioner. Hver region tilpasser 

uddannelsesform og indhold i takt med udviklingen i den enkelte region.  Der kan derfor være stor 

forskel på fagligheden blandt lægesekretærer, både nationalt, regionalt og lokalt.  

Overvægten af uddannelsen foregår i praktik, hvorfor en stor del af fagligheden opnås og tilpasses, 

via den faglige kultur og de faglige normer, som den enkelte oplever ude i afdelingerne. Den 

enkelte integrerer således den eksisterende faglighed og reproducerer denne. Det vil derfor kræve 

kompromisser af både individet og det kollektive at transformere fagligheden og ikke blot 

reproducere den eksisterende.   

I den sociale struktur defineres professionerne via deres naturlige relation til staten og 

offentligheden, som kernearbejdskraften ”insiderne” med interne karriereveje. Erhvervsfagene 

 
21 Jørgensen, C. H. (2009): Fag mellem arbejde, organisation og uddannelse – har fagene fremtiden bag sig? . Tidsskrift 
for Arbejdsliv, 11 årg., nr. 3 
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med mere perifere arbejdsfunktioner, defineres som ”outsiderne” og uden interne 

karrieremuligheder. Faget skal i stedet ses som en livslang udvikling og læring22.  

 

Organisering 

Organisering handler dels om faglige organisationer, herunder overenskomster, aftaler og 

arbejdsvilkår, hvilket har betydning for fagligheden i det enkelte fag. Men organisering er også det 

interne arbejdsmarked med sociale strukturer, magt og autonomi.  

Lægesekretærerne er som udgangspunkt frivilligt organiseret, men HK-kommunal har 

forhandlingsretten på området. HK er ikke en fagforening for lægesekretærer, men et fagforbund, 

bestående af flere fagforeninger, herunder HK-kommunal og DL (Danske lægesekretærer). 75% af 

lægesekretærerne i den offentlige sektor er organiseret i HK, nogle er medlem af andre 

fagforeninger og nogle er slet ikke i fagforening. Samtidig er HK en sammenlagt fagforening med 

flere fagforbund, hvilket giver en svag kollektiv organisering.  

Læger og sygeplejersker arbejder med autorisation og er organiseret i egen fagforening, som har 

ansvar for at beskytte deres arbejdsområde og begrænse konkurrencen til andre faggrupper. På 

plejeområdet, er der f.eks. grænser for, hvad en social- og sundhedsassistent kan varetage af 

opgaver, ligesom der også er grænser for hvad en sygeplejerske kan varetage af lægefaglige 

opgaver. Men på samme måde arbejder de faglige organisationer for løbende at udvide 

fagområder for deres medlemmer. Denne konkurrence og beskyttelse af fagområder, har for 

sundhedsvæsnet skabt en tradition for skarpe faggrænser.  

Lægesekretærfaget derimod, er ikke en profession, men et arbejdsområde, som er delegeret fra 

ledelsen og andre faggrupper. Der er ingen formel kontrol med arbejdsområdet, således kan andre 

faggrupper og ufaglærte ligeledes varetage arbejdsområdet. I en tid som nu, hvor 

lægesekretærerne mister terræn på deres arbejdsområde i kraft af opgaveglidning og opgaver 

som udgår, skal der tilkæmpes nye opgaver. Her står faggruppen svagt uden autorisation og uden 

organisatorisk solidaritet. De skal samtidig kæmpe mod skarpe faggrænser og en konkurrence fra 

andre faggrupper, for dels at beskytte deres arbejdsområde, men også for at udvide deres 

arbejdsområde og synliggøre deres kompetencer.  

Christian Helms Jørgensen betegner erhvervsfag som markedsstyret. Markedsstyringsfag har en 

dominerende kultur ved at identificere sig med virksomheden i højere grad end med faget og 

udvikles ud fra organisationens kortsigtede behov. Disse fag anses for at være fleksible og mobile 

imellem funktioner.  

 

Arbejde 

I takt med udviklingen, er der fag som uddør, fag hvor der bygges videre på det gamle og nye fag 

udvikles. Det kræver en stærk organisation, der kan udnytte fordelene i fleksibilitet og mobilitet, 

 
22 Jørgensen, C. H. (2009): Fag mellem arbejde, organisation og uddannelse – har fagene fremtiden bag sig? . Tidsskrift 
for Arbejdsliv, 11 årg., nr. 3 
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for således at kunne flytte medarbejdere til andre opgaver eller andre fag, hvis udviklingen kræver 

dette.  

For lægesekretærfaget viser en undersøgelse, at faget er blandt de mest udsatte fag, hvor 

arbejdsopgaver kan digitaliseres. Samme undersøgelse viser, at blot 11% af nyuddannede 

lægesekretærer siden 2005, har skiftet branche 5 år efter endt uddannelse og blot 7% af de 

nyuddannede har skiftet jobfunktion 5 år efter endt uddannelse23. 

Som beskrevet under uddannelse, er lægesekretærfagets arbejde og organisering forskelligt i de 

enkelte virksomheder, men også lokalt i de enkelte afdelinger. Dels er der et sundhedsfagligt 

specialekendskab, men delegeringen af opgaver er også forskellig24. Mobilitet kræver både 

kompetencer til at opdage nye opgaver eller nye roller, men også kompetencer til at udvikle sin 

faglighed og påtage sig en ny fagidentitet. Denne form for kompetencer finder sted i den faglige 

stolthed, hvor opretholdelse af standarden for god kvalitet, kræver historiske kampe og 

læreprocesser.  Herigennem tilkæmpes dispositionsmuligheder, som udløser autonomi til at 

udvide fagområdet25. Lægesekretærer med en bred kompetenceprofil og stort arbejdsområde 

med varetagelse af forskelligartede opgaver, har en bred selvstændighed, større autonomi og 

dispositionsfrihed i arbejdet, som er forudsætninger for faglighed i arbejdet.  

 

 

Meningsskabelse 
Weick siger at meningsskabelse giver et fag betydning og styrker fagligheden. Meningsskabelse 

sker hele tiden og alle steder.  

Sverri Hammer & James Høpner’s fortolker Weick’s teori om meningsskabelsens syv elementer. 

- Meningsskabelse er en social proces 

- Meningsskabelse tager udgangspunkt i identitet  

- Meningsskabelse sker retrospektivt 

- Meningsskabelse er fokuseret på og udgår fra ledetråde 

- Meningsskabelse er en kontinuerlig proces 

- Meningsskabelse er drevet af plausibilitet – ikke af akkuratesse  

- ”Enactment” (at skabe handling) er centralt i meningsskabelse 

 

I de begivenheder vi oplever, konstruerer vi retrospektivt mening og forsøger at gøre vores 

oplevelser rationelle for os selv og for andre. Ofte interagerer vi også med andre i vores skabelse af 

mening eller lader os påvirke, hvis andre omkring os skaber en anden mening ud af samme 

begivenhed. Meningsskabelse er derfor en social proces.  

 
23 https://www.datocms-assets.com/22590/1586174504-fremtidensarbejdsmarked.pdf 
24 Bertelsen, P. S. (2005): Hvad laver lægesekretærerne, når de ikke er sekretærer for lægerne? Aalborg: Virtual Centre 
for Health Informatics, Aalborg University 
25 Jørgensen, C. H. (2009): Fag mellem arbejde, organisation og uddannelse – har fagene fremtiden bag sig? . Tidsskrift 
for Arbejdsliv, 11 årg., nr. 3 
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Dette er dog komplekst, da verden omkring os hele tiden ændrer sig. Vores forsøg på at skabe 

mening ved at beskrive en given situation, er uendelig og bliver oftest et billede der beskriver 

situationen her og nu.  

Weick mener, at vi i langt højere grad skal fortolke os selv med et positivt selvbillede og være 

bevidste om egen faglighed26. Men vores identitet er også betinget af, hvordan vi forestiller os 

andres opfattelse af os. Det er derfor en vekselvirkning mellem vores egenopfattelse og hvordan vi 

opfatter andres mening om vores verden.  

Mening skabes først efter en begivenhed eller handling har fundet sted. Tolkningen af dette sker 

derfor retrospektivt og i kombination af vores tidligere erfaringer, forforståelse og indtryk.  

Vi udleder og udvælger konstant ledetråde, som i en bestemt kontekst, danner mening for den 

enkelte. Disse ledetrådene og den mening vi skaber, leder os til handling, men ikke nødvendigvis 

den ønskede handling. Sammensætningen af ledetråde, kontekst og personer, spiller derfor en 

vigtig rolle, når virksomheder ønsker en strategi forankret.  

Meningsskabelse er en kontinuerlig proces, med gentagende handling og følelser. Weick bruger et 

udtryk ”kastethed”, om det at vi konstant kastes ind i situationer og begivenheder, så som fusioner, 

kritiske situationer, nye strategier mv. Når vi oplever kastethed, er der ikke umiddelbart tid til 

eftertænksomhed, men i stedet kræves der handling her og nu. I disse situationer, vil 

meningsskabelsen typisk ske retrospektivt med søgen efter ledetråde, der passer til noget vi 

genkender fra tidligere. Følelserne omkring situationen, vil som oftest være de samme følelser, der 

gentager sig hos den enkelte person.  

Når vi udvælger ledetråde og søger det genkendelige, vil vores meningsskabelse være drevet af 

plausibilitet og ikke af akkuratesse. Vi søger ikke løsningen, men søger en løsning og en historie, 

som giver mening og fungerer for os. Det er derfor nok for os med en rimelig plausibel eller 

sandsynlig forklaring, for at skabe mening.  

Det sidste element er enactment, at skabe i handling. Et begreb som Weick har udviklet. Med det 

mener han, at verden ikke er givet på forhånd, men noget vi til dels selv konstruerer27. Det vil sige, 

at så snart vi foretager en handling i en udvalgt situation, da bliver vi selv en del af omgivelserne, og 

disse omgivelser har ligeledes en påvirkning på os.   

 
 

Legitimitet 
Suchman opdeler legitimitet i institutionel og strategisk legitimitet. Institutionel legitimitet er den 

generelle opfattelse af ønskelige aktiviteter og hvad der opfattes som værende det rigtige eller 

passende i de socialt konstruerede systemer. Strategisk legitimitet er i stedet et bud på, hvordan 

det er muligt at vinde, vedligeholde eller reparere legitimitet.  

 
26 Hammer, Sverri & Høpner, James (2014): Meningsskabelse, organisering og ledelse, Samfundslitteratur, (kap. 5) 
27 Hammer, Sverri & Høpner, James (2014): Meningsskabelse, organisering og ledelse, Samfundslitteratur, (kap. 5) 
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Institutionel legitimitet 

Suchman opdeler den institutionelle legitimitet i 3 typer28..  

Pragmatisk er en form for byttehandel. Det virksomheden opnår, skal være forudsigeligt og ikke 

for at undgå en trussel. For sygehusene vil det betyde, at de skal opleve, at få noget ud af f.eks. at 

have lægesekretærer ansat.  

Moralsk handler om det rigtige at gøre. Hvilke resultater opnår virksomheden med 

lægesekretærer ansat.  

Kognitivt er det naturlige og uundgåelige. Læger og sygeplejersker er naturligt respekteret i 

samfundet og i virksomheden i form af den værdi de dagligt yder til patienterne. Administrativt 

arbejde er der imod ikke naturligt respekteret blot for deres funktioner.  

 

Strategisk legitimitet  

Suchman angiver, at fagligheder med lav legitimitet i forhold til deres ydelse eller aktivitet, er 

mere udsatte for kritik og påstande om at de er overflødige. Men han anerkender også, at vi via 

handlinger selv kan påvirke legitimiteten29.  

Strategisk legitimitet handler om berettigelsen nu og i fremtiden og hvordan dette kan påvirkes og 

udvikles.  

 

Strategisk legitimitet er ligeledes opdelt i 3 typer: 

Vinde legitimitet er nødvendigt for administrativt personale, der ikke via funktionerne er naturlige 

og uundgåelige. Det kræver derfor tilpasning i et eksisterende miljø ved at tilfredsstille omgivelser 

eller manipulere og derved skabe nye virkeligheder.  

Ved at understøtte eksisterende legitimitet er det muligt at vedligeholde legitimitet. Men det 

kræver også overvågning af samarbejdet, normer og virkelighedsopfattelser. Samtidig skal man 

kunne forudse kommende forandringer i omgivelserne, så man ikke mister legitimitet. Hvis den 

opnåede legitimitet er episodisk, kan det være en styrke at konvertere legitimiteten til en 

kontinuerlig form ved proaktiv kulturel manipulation.  

Ved reaktiv respons på uforudsete betydningskriser, f.eks. ved at miste allierede, vil der være 

behov for at reparere legitimitet. Det vil kræve fornyet selvkontrol og symbolsk fjernelse af dårlig 

indflydelse og argumentation for eksistensberettigelse.  

 
28 SUCHMAN, MARK C. (1995): MANAGING LEGITIMACY: STRATEGIC AND INSTITUTIONAL APPROACHES - Academy of 

Management Review 1995, Vol. 20, No. 3, 571-610. 
29 SUCHMAN, MARK C. (1995): MANAGING LEGITIMACY: STRATEGIC AND INSTITUTIONAL APPROACHES - Academy of 

Management Review 1995, Vol. 20, No. 3, 571-610. 
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Opsamling på teori 
Afslutningsvist har jeg samlet de teoretiske begreber faglig identitet, faglighed, meningsskabelse 
og legitimitet. Jeg vil her gennemgå dem og beskrive, hvordan de er relevante for min analyse.  
 

1. Faglig identitet er styret af samspillet mellem selvet og faget. For at forstå hvordan 
lægesekretærernes faglige identitet konstitueres, er det derfor nødvendigt at undersøge 
fagets karakteristika og kollektive strukturer. Tidligere undersøgelser har i stor 
udstrækning afdækket fagets faglige funktioner30, hvorfor jeg i analysen vil koncentrere 
mig om at undersøge fagets oplevede egenverden, herunder den dominerende kultur, 
traditioner og normer. Dette kan samtidig gøre mig klogere på fagets fremtoning og 
adfærd samt rækkevidde og grænser. 
 

2. Faglighed opnås når viden, magt og funktioner udvikles meningsfuldt til kompetencer og 
autonomi. Faglighed forbinder således uddannelse, organisering og arbejde, hvorfor det er 
interessant at undersøge betydningen af erhvervsuddannelse som uddannelsesniveau, 
faggrænsernes betydning i organisationen, men også fagets fleksibilitet og mobilitet. 
Derved vil barrierer og drivkraft inden for de tre områder blive identificeret.  
 

3. Både faglighed og faglig identitet er ifølge teorien socialt konstrueret ud fra subjektive 
egenopfattelser og en kollektiv forestilling om fagets nyttige sociale praksis. Det er derfor 
nødvendigt, at få meningsskabelse med i analysen, og undersøge de socialt skabte 
subjektive meninger, der karakteriserer fagligheden og derved skaber faglige identiteter. 
Med lægesekretærernes egne udsagn, skal analysen gøre mig klogere på fagets 
meningsmæssige fundament og betydningen af dette. Men også forståelsen af omverdens 
oplevede og faktiske meningsunivers, er interessant i forhold til lægesekretærernes 
barrierer og mulige drivkræfter. 
 

4. Legitimitetsbegrebet er valgt, da det er afgørende for fagets eksistens og 
udviklingsmuligheder. Det handler om at forstå den sociale omverden både institutionelt 
og strategisk. Ved at undersøge lægesekretærernes institutionelle legitimitet og strategiske 
handlemuligheder, vil udviklingsmuligheder, barrierer og drivkræfter fremstå mere 
tydeligt.  
 

Disse teoretiske begreber vil til sammen udgøre min linse, hvor igennem jeg vil undersøge mit 
analysefelt. Det teoretiske sprog vil tilmed være gennemgående i min analyse, med det formål, at 
give svar på min problemformulering. Nedenfor vil jeg redegøre for min metodiske tilgang for 
analysen.    

 
30 Bertelsen, P. S. (2005): Hvad laver lægesekretærerne, når de ikke er sekretærer for lægerne? Aalborg: Virtual Centre 
for Health Informatics, Aalborg University 
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Metode 
Der findes generelle undersøgelser og beskrivelser af lægesekretærfaget, som forsøg på at 

objektivisere faget og forbinde det med konkrete opgaver. Med hypotesen om lægesekretærfaget 

som et subjektivt fænomen, vil jeg med den valgte teoretiske ramme undersøge i hvordan faget og 

fagligheden kan opleves i en socialt konstrueret livsverden, hvor jeg ønsker at afdække et 

komplekst meningsunivers ud fra livsverdensopfattelser i forskellige kontekst. Denne undersøgelse 

er derfor en undersøgelse af den subjektive erfaring, hvor jeg undersøger hvordan 

lægesekretærernes fag og faglighed opleves og erfares i sundhedsvæsnet. Konkret betyder det, at 

jeg vil undersøge hvordan lægesekretærerne oplever faget, men også hvordan andre faggrupper 

oplever lægesekretærerne. En virkelighed, der kan være flertydig og ikke nødvendigvis den samme 

i forskellige kontekster. Et meningsunivers, hvor jeg søger at forstå ligheder og forskelligheder, 

barrierer og drivkræfter, både på Rigshospitalet og på Aalborg Sygehus. Analysen er derfor i et 

kvalitativt studie, da jeg tilmed søger at afdække det komplekse og således ikke en eksakt viden, 

men viden om et komplekst fænomen, delvist skabt igennem meninger og motiver.  

Som nævnt i teoriafsnittet, vil jeg benytte linsemetoden31. En metode hvor de teoretiske begreber 

fra teoriafsnittet udgør den linse, det empiriske felt undersøges igennem. Det empiriske felt består 

af data fra generelle undersøgelser samt interviews og feltobservation, som jeg har foretaget i 

forbindelse med denne afhandling. Dette vil jeg nærmere beskrive nedenfor.  

Som fagperson og forsker har jeg selv en viden og en forforståelse, hvorfor jeg som udspørger 

naturligt, kan sætte mig ind i respondenternes tankegang og univers, men dette kan samtidig 

indebære en risiko for, at jeg bevidst eller ubevist vil lede efter at få min forforståelse bekræftet 

eller at jeg påvirker beskrivelsen af en interviewpersons livsverden. Da hensigten med analysen er, 

at søge ny viden og beskrive det komplekse meningsunivers og motiver, mener jeg at kunne 

håndtere denne risiko. Måden jeg kan forsøge at håndtere dette på er, ved at være bevidst om 

min forforståelse og dermed få et klarere blik på hvordan jeg tolker på den empiri, jeg undersøger.  

 

 

Dokumentanalyse 

Dokumentanalysen er et udvalg af undersøgelser og dokumentation, hvor det anvendte er udvalgt 

blandt meget. En undersøgelse udarbejdet af HK i 2019, er foretaget på baggrund af en aktuel 

debat om mangel på læger og sygeplejersker, hvor HK argumenterer for at denne udfordring kan 

afhjælpes ved at flytte administrativt arbejde tilbage til lægesekretærerne.  

Denne aktuelle debat er baggrunden for mit interessefelt, hvor jeg har ønsket at undersøge 

årsagen til, at lægesekretærerne ikke naturligt er tænkt ind, som en løsning på udfordringen med 

mangel på læger og sygeplejersker.  

 
31Høyer, Klaus (2007): Hvad er teori og hvad er forholdet mellem teori og metode? I S. Vallgårda, S. og L. Koch (red.) 
Forskningsmetoder i folkesundhedsvidenskab. Munksgaard  
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Som aktualitetskriterier for min dokumentanalyse, har jeg udvalgt dokumenter ud fra om de er 

eksemplariske, det vil sige at dokumentet på en særlig interessant måde kan beskrive 

problemfeltet. Dokumenterne er ligeledes valgt ud fra enten at være aktuelt eller kunne beskrive 

en historisk udvikling inden for det undersøgende felt. For at begrænse valget af dokumenter og 

holde det i en relevant kontekst, har jeg inddelt dokumenterne i 3 temaer: 

 

Lægesekretærernes arbejde: 

”Budskabet om lægesekretærernes kvaliteter er trængt igennem” og ”HK har fundet 1.800 

sygeplejersker”32. Er to artikler fra HK Kommunal, hvor afdelingsformand Winnie Axelsen 

argumenterer for, at lægesekretærerne kan være løsningen på udfordringen med mangel på læger 

og sygeplejersker.  

”Stort potentiale for at frigive mere arbejdskraft fra læger/sygeplejersker”33. Dette er 

dokumentationen bag ovenstående artikel med data fra spørgeskemaundersøgelser, foretaget af 

Foreningen af Speciallæger samt data fra en undersøgelse foretaget af Dansk Sygeplejeråd og 

Megafon. 

”Store forskelle på den relative lægesekretærbeskæftigelse mellem regioner” 34. HK har i 2019 

foretaget beregninger på fordelingen af lægesekretærer på landsplan. Undersøgelsen viser en stor 

forskel i andelen af lægesekretærer i Region Hovedstaden og Region Nordjylland. Dette ledte til 

interessen for, hvilke forskelle der findes på lægesekretærområdet, de to regioner imellem.   

”Hvad laver lægesekretærerne, når de ikke er sekretærer for lægerne” 35. Er en rapport udarbejdet 

af Pernille Bertelsen fra Aalborg Universitet i 2005, som i en længere periode har fulgt 

lægesekretærers arbejde. Rapporten indeholder en stor undersøgelse af lægesekretærernes 

formelle og uformelle arbejdsopgaver.  

”Vil elektroniske patientjournaler overflødiggøre lægesekretærer på de danske sygehuse”36. 

Uddrag og vigtige pointer fra Pernille Bertelsen’s rapport, er publiceret som en artikel. Der kan 

være andre formuleringer end i rapporten. Denne er derfor også udvalgt som dokument.  

 
32 https://www.hk.dk/-/media/dokumenter/om-
hk/afdelinger/hovedstaden/kommunal/beretninger/2019_20_kommunal_hovedstaden_beretning.pdf?la=da&hash=C
A4D6A3CA7E14F40F5B4F0B1DE9EE9FE  
33 Andersen, Casper Holm (2019): Stort potentiale for at frigive mere arbejdskraft fra læger/sygeplejersker – 
undersøgelse fra HK 
34 Andersen, Casper Holm (2019): Store forskelle på den relative lægesekretærbeskæftigelse mellem regioner  – 
undersøgelse fra HK 
35 Bertelsen, P. S. (2005): Hvad laver lægesekretærerne, når de ikke er sekretærer for lægerne? Aalborg: Virtual Centre 
for Health Informatics, Aalborg University 
36 Bertelsen, P. S. (2007): Vil elektroniske patientjournaler overflødiggøre lægesekretærer på de danske sygehuse? 
Tidsskrift for Arbejdsliv, 9 årg., nr. 3 

https://www.hk.dk/-/media/dokumenter/om-hk/afdelinger/hovedstaden/kommunal/beretninger/2019_20_kommunal_hovedstaden_beretning.pdf?la=da&hash=CA4D6A3CA7E14F40F5B4F0B1DE9EE9FE
https://www.hk.dk/-/media/dokumenter/om-hk/afdelinger/hovedstaden/kommunal/beretninger/2019_20_kommunal_hovedstaden_beretning.pdf?la=da&hash=CA4D6A3CA7E14F40F5B4F0B1DE9EE9FE
https://www.hk.dk/-/media/dokumenter/om-hk/afdelinger/hovedstaden/kommunal/beretninger/2019_20_kommunal_hovedstaden_beretning.pdf?la=da&hash=CA4D6A3CA7E14F40F5B4F0B1DE9EE9FE
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”Den nødvendige viden”37. Denne artikel beskriver udviklingen på HK-området generelt. Artiklen 

beskriver ligeledes mulighederne ved opgaveglidning på sundhedsområdet.   

 

Lægesekretærernes uddannelse og kompetenceudvikling: 

”Rundspørge til medlemmer af HK kommunal om kompetenceudvikling”. HK har i 201238, 201739 og 

201940 foretaget en undersøgelse omkring kompetenceudvikling blandt medlemmerne. Det er 

interessant i undersøgelsen at se sammenligninger på HK-området. For lægesekretærområdet i 

201941 er dette uddybet med bemærkninger. Da Region Nordjylland skiller sig ud med betydeligt 

flere lægesekretærer end i Region Hovedstaden, er det som sagt interessant at undersøge om der 

er forskel på kompetenceudvikling i de to regioner.  

 

Lægesekretærernes organisering:  

”Overlæge tilfreds med at dele ledelsen”42. Denne artikel fra DL-magasinet i 2019 beskriver meget 

kort, hvilken betydning organiseringen i Aalborg har haft for en gældende afdeling. For at få større 

indsigt på dette område, har jeg valgt denne afdeling som case, hvor jeg har foretaget to 

interviews, som jeg vil uddybe nedenfor. Med en eksplorativ metodetilgang, ønsker jeg at 

stimulere ny viden, hvorfor dokumentanalysen uddybes med viden fra interviews og 

observationer.  

 

 

Interview 
Da Region Nordjylland har en særlig organisering af ledende lægesekretærer i forhold til de øvrige 

regioner i Danmark, har jeg valgt dette som casestudie, hvor jeg ønsker at få et dybere indblik i 

dette afgrænsede område. Aalborg-casen en del af det empiriske felt og undersøgelsen er 

afgrænset til Aalborg Universitetshospital.  

Analysen består af to kvalitative interviews med henholdsvis tre ledende lægesekretærer og fire 

lægesekretærer fra Aalborg Universitetshospital, dette for at afdække formålet med den valgte 

ledelsesorganisering i Nordjylland samt resultaterne heraf.  

Jeg har kontaktet den ledende lægesekretær fra artiklen i DL-magasinet ”Overlæge tilfreds med at 

dele ledelsen” for at arrangere et interview med hende og den øvrige ledelse, men også med 

 
37 http://klartekst.dk/wp-content/uploads/2013/01/Den-n%C3%B8dvendige-viden-HK.pdf  
38 Friis, Lars (2012): Løn, uddannelse og medarbejderudvikling blandt medlemmer af HK/Kommunal – undersøgelse fra 
HK 
39 Friis, Lars (2017): Rundspørger til medlemmer af HK Kommunal om kompetenceudvikling – undersøgelse fra HK 
40 Friis, Lars (2019): Rundspørger til medlemmer af HK Kommunal om kompetenceudvikling – undersøgelse fra HK 
41 Bilag 1 
42 http://www.e-pages.dk/hk/2297/ 

http://klartekst.dk/wp-content/uploads/2013/01/Den-n%C3%B8dvendige-viden-HK.pdf
http://www.e-pages.dk/hk/2297/
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ønsket om et interview med flere af de ledende lægesekretærer fra Aalborg Sygehus. Af 

tidsmæssige hensyn og grundet coronakrisen, har det ikke været muligt at interviewe hele 

afdelingsledelsen, ligesom interviewet med de ledende lægesekretærer, blev arrangeret som et 

gruppeinterview, af samme årsager. Interviewet med lægesekretærerne var planlagt som et 

gruppeinterview og blev gennemført således. Respondentgruppen er udvalgt af den ledende 

lægesekretær, der var min kontaktperson i Aalborg og respondenterne repræsenterer fem 

afdelinger på Aalborg Sygehus.  

Målet er helhed og dybdegående information inden for problemfeltet, hvorfor undersøgelsen 

foregår som et semistruktureret interview med en spørgeguide. Spørgeguiden er omhyggeligt 

forberedt ud fra teori og formuleret i en struktureret rækkefølge, så jeg let kan styre interviewet 

og holde samtalen i gang43. Dog er spørgeguiden formuleret med åbne spørgsmål for at lede mig 

til nye indsigter og undgå reduktion af relevante data. Jeg vil benytte en passiv spørgeteknik, for 

bedre at få indtryk af respondentens univers og holde min viden og holdning ude. Dette vil give 

mig gode betingelser for at tage afstand fra min egen forforståelse og ikke søge, at få bekræftet 

hvad jeg allerede antager. Semistrukturerede interview har en vekselvirkning mellem spørgsmål 

og svar og giver interviewet karakter af en samtale44. Spørgsmål stilles til hele respondentgruppen 

og besvarelserne overlades til respondenterne, som kan formulere sine svar personligt.  

Begge interviews er optaget som lydfil og efterfølgende transskriberet45. De fulde interviews 

indgår ikke i rapporten, men udsagn fra interviews er anvendt og tilføjet som i citater i analysen. 

De transskriberede interviews er efterfølgende sendt til respondenterne mhp. gennemlæsning for 

at imødekomme eventuelle misforståelser.  

Ved at undersøge lægesekretærer og ledende lægesekretærer i to af landets fem regioner, er 

formålet, at afdække og beskrive ligheder og forskelle, men også fremhæve elementer, som kan 

være en barriere eller en styrke for faget generelt.  

 

 

Feltobservation 
Som supplement har jeg observeret en paneldebat, som et eksplorativt studie. Her ønsker jeg at 

indfange forskelligheder og nuancer i forhold til mit casestudie fra Aalborg. Paneldebatten er 

arrangeret som led i et lederudviklingsprogram for ledende lægesekretærer på Rigshospitalet. 

Panelet består af fire repræsentanter fra hhv. hospitalsledelsen, centerledelse og afdelingsledelse, 

som alle havde modtaget følgende spørgsmål på forhånd ”hvordan og hvor kan de ledende 

lægesekretærer særligt bidrage til at understøtte drift og ledelse på Rigshospitalet”46. Til 

spørgsmålet skulle hver paneldeltager forberede en kort præsentation, som på skift blev fremlagt. 

 
43 Bilag 2 + 11 
44 Mik-Meyer, N. og Justesen, L. (2010): Kvalitative metoder i organisations- og ledelsesstudier – Hans Reitzels Forlag 
(kap. 2). 
45 Bilag 2 + 11 
46 Bilag 4 
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Udover panelet har 21 ledende lægesekretærer deltaget i debatten, som efter paneldeltagernes 

præsentationen af deres svar på det formulerede spørgsmål, havde mulighed for, afklarende 

spørgsmål, starte en dialog eller påpege evt. uenigheder. Paneldebatten blev styret af to neutrale 

konsulenter og jeg havde en rolle som deltagerobservatør med min position som ledende 

lægesekretær, men samtidig med en interesse for at indhente empiri til dette studie.   

En debat, hvor kun den første del er planlagt, giver plads til spontanitet og mulighed for at fremme 

kreativitet via inspiration fra andre gruppemedlemmer, men også med muligheden for undervejs 

at blive kloge via argumenter og udfordring af hinandens synspunkter. Dette kan tilmed fremme 

hukommelsen og give plads til strategiske spørgsmål og besvarelser. Som observatør er det derfor 

ikke kun det sagte, der skal noteres, men også ”den tavse viden”47, som kropssprog, motiver, 

latente interesser, dominerende gruppemedlemmer og evt. gruppepres, hvor det kan være svært 

for en deltager at komme til og uddybe sit synspunkt.  

Grundet fortrolig information, har jeg ikke haft tilladelse til at vedlægge transskriberingen af hele 

paneldebatten, men har haft tilladelse til brug af anonymiserede uddrag og citater.  

 

 

Validitet 
Validitet referer til en undersøgelses gyldighed48. Kvalitetssikring inden for denne form for studier, 

består i om resultaterne kan være vejledende i andre tilfælde. Det kan f.eks. foregå ved at 

analysen eller dele af den, præsenteres for de respondenter, der har bidraget til det empiriske 

materiale. Jeg har derfor sendt analysens resultater til interviewpersonerne mhp. validering. De 

har således haft mulighed for at komme med kommentarer og korrigere udlægninger af deres 

udsagn, hvis de har oplevet misfortolkninger. Det kan være en fordel at validere på denne måde, 

da evt. påvirkninger fra forskeren, kan korrigeres, men der kan også være ulemper ved denne 

form for validering, da respondenterne efterfølgende kan påvirke analysen strategisk. Det 

empiriske datamateriale har en bred repræsentation i forhold til lægesekretærfaget generelt. Men 

mit casestudie i Nordjylland, har en begrænset repræsentation fra fem afdelinger i Nordjylland, 

hvor jeg ikke selv har udvalgt respondenterne, og der er derfor en risiko for et ensidigt 

meningsunivers.  

Ved at sammenholde egen intuition, erfaringer, teoretisk viden og operationaliseringen af 

undersøgelsen, vil jeg med en eksplorativ tilgang søge få et nuanceret billede af 

lægesekretærfaget, men ikke en udtømmende generel beskrivelse af faget.  

 

 

 
47 Mik-Meyer, N. og Justesen, L. (2010): Kvalitative metoder i organisations- og ledelsesstudier – Hans Reitzels Forlag 

(kap. 2). 
48 Harboe, Thomas (2006): Indføring i samfundsvidenskabelig metode, Samfundslitteratur 
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Reliabilitet  
Handler om hvorvidt de indsamlede data er pålidelige. Hvis jeg havde haft mere tid, ville det være 

relevant at måle pålideligheden, dels ved at gentage interviewene på et senere tidspunkt, også 

kaldet ”stabilitetstesten” eller ved f.eks. at ændre formen på respondentgruppen med en anden 

gruppe af ledende lægesekretærer og lægesekretærer eller ved at interviewe enkeltpersoner, 

dette kaldes ”ækvivalenstesten”. Ved at sammenligne data, undersøgelser, interviews og 

observationer – mener jeg at kunne vurdere, brugen af pålidelige data i analysen.  

 

 

Kodning af data 
Med et struktureret overblik over al empiri, vil jeg arbejde med kodning49. Ved at sammenføre alt 

empiri med min teoriramme, ønsker jeg at afdække bestemte fænomener for at finde nuancer og 

gennemgående træk. Helt konkret betyder det, at jeg vil kode materialet ud fra teoretiske 

begreber, dvs. notere nøgleord i dokumenterne og de udskrevne interviews. Kodningen af centrale 

begreber, sker igennem min teoretisk linse, og kan hjælpe mig med at få overblik over hyppighed 

og sammenligne betydningerne. Men kan også gøre mig i stand til at se, hvilke mønstre, jeg kan 

danne af materialet. 

 

 

Konsekvens af metodevalg 
Formålet med interviewmetoden, var at afdække lægesekretærernes meningsfundament og 

oplevede faglighed samt nytteværdi. Valget af Aalborg Sygehus som case var med det formål, at 

afdække hvorvidt deres form for organisering af lægesekretærerne, har betydning for faget. Disse 

interviews gav et godt indblik i gruppen af ledende lægesekretærer og betydningen af 

organiseringen på sygehuset i Aalborg. Ligesom interviewet med lægesekretærerne gav et indblik i 

deres meningsunivers og oplevede faglighed.  

Interviewene blev planlagt og gennemført uden optimal forberedelse grundet coronasituationen. 

Analysen er således ikke en fuldstændig kortlægning, da det ikke været muligt at gå yderligere i 

dybden med resultaterne, ved f.eks. at interviewe personer fra andre faggrupper for derefter at 

sammenholde resultaterne.  

Paneldebatten var med formål at drøfte ledelse, men blev en bredere diskussion om 

lægesekretærerne generelt. Fordelen her var, at debatten ikke var styret af min teoretiske ramme, 

og spontanitet, bragte derfor information, som ellers ikke ville være tilgængelig for mig. Herunder 

hvorledes andre faggrupper karakteriserer lægesekretærerne, de ledende lægesekretærers 

strategiske tilgang og usagte forventninger i organisationen.  

 
49 Harboe, Thomas (2006): Indføring i samfundsvidenskabelig metode, Samfundslitteratur 
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Jeg har været bevidst om ikke at påvirke respondenterne, men jeg kan ikke udelukke, at mine egne 

erfaringer om faget, har været brugt til valget af data og verificering af disse. Valget af 

respondenter i Aalborg havde jeg ikke indflydelse på grundet coronasituationen, der er derfor en 

risiko for, at respondenternes udsagn har været mere strategiske end oprigtige.  
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Analyse 
Med afsæt i den valgte teoriramme og det empiriske datamateriale, vil fokus for min analyse, 

være at undersøge hvad der karakteriser lægesekretærerne. Det vil sige hvilket meningsmæssigt 

fundament og kollektive strukturer er herskende i lægesekretærernes fagfællesskab og hvilket 

meningsunivers i organisationen kendetegner lægesekretærerne.  Konkret betyder det, at jeg vil 

undersøge hvilke forventninger, holdninger mv., der kommer til udtryk, når lægesekretærernes 

viden, magt og funktioner drøftes mhp. den fælles opgaveløsning i sundhedsvæsnet. Ved at 

undersøge forskelle og nuancer i to regioner med forskellig organisering af lægesekretærerne, 

ønsker jeg at opnå viden om lægesekretærernes institutionelle legitimitet og hvilke barrierer og 

drivkræfter, der kan være afgørende for strategisk at styrke legitimiteten i fremtiden.  

Analysen veksler mellem Aalborg Sygehus og Rigshospitalet. Rigshospitalet repræsenterer en, for 

lægesekretærerne, traditionel ledelsesorganisering, hvor det højeste ledelsesniveau for 

lægesekretærfaggruppen er mellemlederniveauet. Aalborg derimod repræsenterer en ny form for 

ledelsesorganisering af lægesekretærfaggruppen, da de ledende lægesekretærer her er en del af 

afdelingsledelsen, på lige fod med de øvrige ledere i afdelingsledelsen.  

Med udgangspunkt i teoriernes centrale begreber, vil jeg anskue lægesekretærfaget som et 

subjektivt fænomen, der konstrueres i sociale relationer af erfaringer, opfattelser og meninger. 

Dvs. at lægesekretærfaget beskrives ikke på én måde af f.eks. lægerne eller de øvrige leder, men 

kan beskrives forskelligt ud fra den enkeltes oplevelse af faget, ligesom en gruppe af personer kan 

beskrive faget ud fra påvirkninger af sociale relationer.  

Analysen er derfor et sammendrag af allerede eksisterende dokumenter, udvalgt teori og ny viden 

fra det valgte empiriske felt.  

 

 

Lægesekretærfagets karakteristika og kollektive strukturer 
I 2005 blev fagets opgaver forsøgt beskrevet i en rapport fra Aalborg Universitet, hvor Pernille 
Bertelsen foretog en omfattende undersøgelse af lægesekretærernes opgaver. Resultatet af 
denne, viste at lægesekretærers arbejdsområde er meget stort og vanskeligt at generalisere50.  
Efter indførelsen af Sundhedsplatformen og en betydelig ændring i lægesekretærernes 
arbejdsfunktioner, forsøgte de ledende lægesekretærer på Rigshospitalet i 2018, at dokumentere 
lægesekretærernes mange opgaver og specialistroller. Efter en længere proces, blev dette 
dokumenteret i et inspirationskatalog, som blev præsenteret for direktionen og centerledelser51. 
Fagets mangeartede opgaver er således forsøgt beskrevet, hvorfor jeg ikke vil gå yderligere i 
dybden med dette.  

 
50 Bertelsen, P. S. (2005): Hvad laver lægesekretærerne, når de ikke er sekretærer for lægerne? Aalborg: Virtual Centre 
for Health Informatics, Aalborg University 
51 https://www.hk.dk/-/media/dokumenter/om-hk/tvaergaande-

landsforeninger/dl/dlinspirationskatalogrigshospitaletlaegesekretaer.pdf?la=da&hash=2077C3222061AD73EF088D78D

4E0B3AB  

https://www.hk.dk/-/media/dokumenter/om-hk/tvaergaande-landsforeninger/dl/dlinspirationskatalogrigshospitaletlaegesekretaer.pdf?la=da&hash=2077C3222061AD73EF088D78D4E0B3AB
https://www.hk.dk/-/media/dokumenter/om-hk/tvaergaande-landsforeninger/dl/dlinspirationskatalogrigshospitaletlaegesekretaer.pdf?la=da&hash=2077C3222061AD73EF088D78D4E0B3AB
https://www.hk.dk/-/media/dokumenter/om-hk/tvaergaande-landsforeninger/dl/dlinspirationskatalogrigshospitaletlaegesekretaer.pdf?la=da&hash=2077C3222061AD73EF088D78D4E0B3AB
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For lægesekretærerne er meningen med faget og derved det meningsfulde, at sikre afdelingens 
budget via registrering ”registrering og økonomi driver det hele. Det sker jo ikke, hvis vi ikke trykker 
på en knap, så har afdelingen ikke noget budget” (lægesekretær på Aalborg Sygehus)52. Men faget 
som nyttig social praksis i forhold til samfundet og organisationen er også at booke patienter, 
kommunikere med patienterne, modtage dem i receptionen på sygehuset og dokumentere 
journalerne.  
 
For at forstå lægesekretærfaget og des historie, har jeg søgt efter officielle dokumenter, der 

beskriver fagets historiske udvikling. Det har ikke vært muligt at fremskaffe et egentligt generelt 

dokument, men ved sammenfatning af informationer, oplever jeg et fag, som igennem de seneste 

87 år har ændret karakter fra lægens hjælper, til journalisering, for i dag at være et meget bredt og 

alsidigt fag, der igennem tiden har oplevet at arbejde i et utal af IT-systemer53. Typisk for 

erhvervsfag er at være fleksible og mobile, hvilket også gælder for lægesekretærer, som skifter fra 

en afdeling til en anden. Her skal de tillære sig sundhedsfaglig viden om et nyt speciale samt lære 

nye interne IT-systemer, databaser mv. Denne livslange læring, er tilmed en løbende 

kompetenceudvikling, men uden officielle kurser eller uddannelser med bevis for gennemførelse 

og derved dokumentation for kompetenceudvikling.  

”jeg er ked af, at al uddannelse skal gøre alle til ledere. Vi er mange der gerne vil lære  

nyt, uden vi ønsker at gøre karriere. Jeg synes der mangler relevant efteruddannelse  

for lægesekretærer”  

(fortalt af en lægesekretær i HK’s undersøgelse om kompetenceudvikling)54.  

 

Ved en søgning i Rigshospitalets kursusportal, findes ingen aktuelle kurser for lægesekretærer, til 

sammenligning findes 55 tilbud for sygeplejersker og 49 aktuelle tilbud for læger. Oplæring og 

udvikling af lægesekretærer foregår således som mesterlære i afdelingerne uden dokumentation 

for dette. Det betyder samtidig, at det ikke er muligt for organisationen, at følge med i om der på 

et tidspunkt vil opstå mangel på lægesekretærspecialister, ledere m.m.  

 

Fagprofessioner har igennem tiden oplevet nye metoder i deres fag, men hovedopgaverne har 
været de samme og opgaverne er beskrevet og dokumenteret i arbejdsbeskrivelser, f.eks. læger 
behandler patienter, sygeplejersker plejer patienter, bioanalytikere tager prøver fra patienterne 
osv. For lægesekretærerne derimod startede faget som lægens hjælper og i løbet af kort tid 
begyndte lægesekretærerne at skrive journaler. Men overtid har faget udviklet sig enormt og i 
mange retninger, her kan nævnes service, journalskrivning, registrering, kommunikation, 
datacontrolling, blodprøvetagning, foretage undersøgelser, koordinering mv55. De sidste mange år, 
har der ikke været en entydig beskrivelse af, hvad en lægesekretær laver og generelle 
arbejdsbeskrivelser for denne faggruppe findes ikke. Det er således op til den enkelte afdeling og 
lægesekretærerne i afdelingen, at konstruere lægesekretærernes arbejdsområde og hvad der i 
afdelingen skal karakterisere faggruppen. Når faggruppen har et omdømme som ”de pæne piger”, 

 
52 Bilag 3 
53 Bilag 5 
54 Bilag 1 
55 Andersen, Casper Holm (2019): Store forskelle på den relative lægesekretærbeskæftigelse mellem regioner  – 
undersøgelse fra HK 
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er det forbundet med en kultur, hvis adfærd er stilsigende at følge og løse de opgaver, som er 
organisationens behov her og nu.  
I interviewet med lægesekretærer på Aalborg Sygehus siger sekretærerne, at de alle dage har 
været overset. De har en oplevelse af, at det tager lang tid, at komme ind på sundhedskortet, som 
en accepteret faggruppe. De mener derfor at det er vigtigt at have en faglig leder for 
lægesekretærerne, ”en der ved hvad sekretærerne laver”. De mener også, at det er en hel kultur, 
som skal vendes og ”nu skal vi begynde at råbe lidt op og forklare, hvorfor opgaverne er afhængige 
af hinanden”.  
Netop denne kultur viser sig dominerende for faget og allerede tilbage i 1989 beskrev 
lægesekretærerne sig selv som den oversete faggruppe i fagbladet DL-magasinet  
 

”Der er sket fantastisk meget i løbet af de godt 50 år. Tænkt bare på antallet af  
lægesekretærer. Fra 1 til 10.000. Det er imponerende, at en faggruppe har haft så  
stor gennemslagskraft. Har kunnet få så stor betydning i løbet af forholdsvis kort tid.  
På et enkelt område er der dog ikke sket nogen synderlig ændring. Lægesekretærer er  
fortsat nødt til hele tiden at gøre opmærksom på sig selv. Gøre sig synlige. Ellers  
risikerer vi nemt at blive overset”56.   
 

Lægesekretærernes oplevelse af, at kun de kender til deres arbejdsfunktioner, og kun fagfæller 
med kendskab til faget, kan lede faggruppen, har skabt en delvist autonom egenverden, hvor 
lægesekretærerne ikke lader andre faggrupper kende til bredden i faget. Det begrænser således 
den organisatoriske helhedsforståelse og relationen til organisationen57, men stereotypiseringen 
af faggruppen og dens dominerende normer og kultur, vil også fortsat være karakteristiske for 
faget58.  
 
Som erhvervsfag skiller lægesekretærerne sig ud i forhold til deres kompetenceniveau, hvis 
grundniveau er lavere end en stor del af de samarbejdende faggruppers. Men lægesekretærerne 
har også en lav grad af efteruddannelse, på trods af konstant udvikling i arbejdsfunktionerne, 
hvilket HK har dokumenteret. Netop dette tema er gennemgående for paneldeltagerne i 
paneldebatten, hvor det efterlyses at lægesekretærerne udvikler kompetencer i forhold til de 
organisatoriske behov og derved selv styrker relationen til organisationen.  
 
Karakteristisk for faget er således, at lægesekretærfaget forbindes med det som Pernille Bertelsen 
beskriver som formelle opgaver og derved fremstår som den stereotype lægesekretær. Lige så 
karakteristisk er det, at faggruppen ikke strategisk formår at synliggøre de uformelle opgaver og 
nye kompetencer samt at fremhæve sig selv som en mobil og fleksibel faggruppe med en 
organisatorisk helhedsforståelse. 

 
56 Bilag 6 
57 Smistrup, M. (2004): Fag og fagidentitet – en fantastisk og problematisk ramme for at blive dygtig. Tidsskrift for 
Arbejdsliv, 6 årg., nr. 4 
58 Smistrup, M. (2004): Fag og fagidentitet – en fantastisk og problematisk ramme for at blive dygtig. Tidsskrift for 
Arbejdsliv, 6 årg., nr. 4 
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Det betyder at lægesekretærfaget teoretisk og i praksis defineres som outsiderne med perifere 
arbejdsfunktioner, uden naturlig overgang til efteruddannelse og uden interne 
karrieremuligheder59.  
 
 

Lægesekretærernes viden, magt og funktioner  
I teoriafsnittet er viden, magt og funktioner beskrevet som uddannelse, organisering og arbejde, 
hvorfor jeg i analysen tilsvarende vil undersøge disse områder.  
 
I den omtalte debat om at lægesekretærerne kan være løsningen på flere læger og sygeplejersker 
ved at flytte administrativt arbejde tilbage til lægesekretærerne, er HK’s hovedbudskab at belyse 
opgaverne, nedbryde faggrænser og se på hvordan opgaverne i sundhedsvæsnet kan udføres 
bedst og billigst, f.eks. ved at lade det sundhedsadministrative arbejde ligge hos 
lægesekretærerne, som er uddannet til dette og har mange års erfaring60.  
 
HK’s undersøgelse om kompetenceudvikling, viser at lægesekretærerne er det fag på HK-området, 
der har mindst efteruddannelse. Både i 2017 og i 2019 er det højeste uddannelsesniveau en 
erhvervsuddannelse for ca. 76% af lægesekretærerne, hvor ansatte i kommunerne som f.eks. i 
jobcenter, borgerservice og på skoler er det omkring 24%, hvis højeste uddannelsesniveau er en 
erhvervsuddannelse61.  
For ansatte i kommunerne er der en tilbudspligt, hvilket betyder at ansatte, der har gennemgået 
kommunal elevuddannelse, skal tilbydes videregående uddannelse umiddelbart efter, at 
elevuddannelsen er afsluttet. Videregående uddannelser udløser automatisk 
overenskomstmæssige løntrin. For lægesekretærerne findes der ingen tilbudspligt, og ingen 
overenskomstmæssig lønregulering som følge af efteruddannelse, dette beror på individuelle 
forhandlinger.  
 
I HK’s undersøgelse om kompetenceudvikling, har flere lægesekretærer angivet, at de ikke har 

opbakning til uddannelse fra deres ledelse. Flere lægesekretærer oplever også, at der ikke er tid til 

kompetenceudvikling, ligesom det kan være uklart hvor i arbejdet, at uddannelse gør en forskel 

eller hvilke uddannelser, der er relevante. Dette understøttes i paneldebatten på Rigshospitalet, 

hvor de ledende lægesekretærer selv, men også medarbejdere oplever at blive begrænset af deres 

ledelse i forhold til efteruddannelse.  

Men også manglende motivation hos lægesekretærerne selv, som i HK’s undersøgelse om 

kompetenceudvikling, ligeledes af adspurgte lægesekretærer forklares med at ”det ikke kan 

bruges i hverdagen” og ”jeg føler ikke at kompetencerne bliver værdsat og brugt i afdelingen”.  

 
5959 Jørgensen, C. H. (2009): Fag mellem arbejde, organisation og uddannelse – har fagene fremtiden bag sig? 
Tidsskrift for Arbejdsliv, 11 årg., nr. 3 
60 https://www.hk.dk/-/media/dokumenter/om-
hk/afdelinger/hovedstaden/kommunal/beretninger/2019_20_kommunal_hovedstaden_beretning.pdf?la=da&hash=C
A4D6A3CA7E14F40F5B4F0B1DE9EE9FE 
61 Friis, Lars (2017): Rundspørger til medlemmer af HK Kommunal om kompetenceudvikling – undersøgelse fra HK 
Friis, Lars (2019): Rundspørger til medlemmer af HK Kommunal om kompetenceudvikling – undersøgelse fra HK 
 

https://www.hk.dk/-/media/dokumenter/om-hk/afdelinger/hovedstaden/kommunal/beretninger/2019_20_kommunal_hovedstaden_beretning.pdf?la=da&hash=CA4D6A3CA7E14F40F5B4F0B1DE9EE9FE
https://www.hk.dk/-/media/dokumenter/om-hk/afdelinger/hovedstaden/kommunal/beretninger/2019_20_kommunal_hovedstaden_beretning.pdf?la=da&hash=CA4D6A3CA7E14F40F5B4F0B1DE9EE9FE
https://www.hk.dk/-/media/dokumenter/om-hk/afdelinger/hovedstaden/kommunal/beretninger/2019_20_kommunal_hovedstaden_beretning.pdf?la=da&hash=CA4D6A3CA7E14F40F5B4F0B1DE9EE9FE
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Faglighed er livslang udvikling og læring, særligt for erhvervsfag. Denne fremstilling af erhvervsfag, 
mener jeg at kunne genfinde i undersøgelserne om lægesekretærfaget, som viser et fag, der over 
tid har udviklet sig og medført udvikling i arbejdsfunktionerne. Men for lægesekretærerne som 
outsidere i organisationen, hvor arbejdsfunktioner er perifere, er deres kompetenceniveau 
ligeledes perifert. I paneldebatten nævner en ledende lægesekretær på Rigshospitalet, at ”der er 
opgaver, som vi har budt ind på, men ikke må varetage, selvom det vil give bedre kvalitet i 
opgaven”.  
 

Når ledere fra panelet i paneldebatten på Rigshospitalet efterspørger kompetenceudvikling hos 

lægesekretærerne, må der siges at være en konflikt imellem ledelsernes forventninger og 

lægesekretærfaget som outsidere uden interne karrieremuligheder og uden opbakning til 

kompetenceudvikling.  

Magt, autonomi og muligheden for at udvide de ledende lægesekretærers ledelsesrum, drøftes 

også i paneldebatten på Rigshospitalet. Med den nuværende ledelsesorganisering på 

Rigshospitalet, hvor de ledende lægesekretærer ikke er repræsenteret i afdelingsledelserne, 

oplever de ledende lægesekretærer en begrænsning i egne karrieremuligheder, da der ikke er 

yderligere muligheder for at avancere inden for faget. Men de oplever også begrænsninger for 

medindflydelse og handlefrihed i forhold til at styrke den fælles opgaveløsning mest effektivt og 

sikre god rekruttering til faget.  

”Det er den sparring som vi godt kunne tænke os i alle ledelseslag. Så alle  

klinikledelser er synlige på at tænke de ledende lægesekretærer ind i ændringer og  

drøftelser, når der sker ændringer – så lykkes vi meget nemmere med tingene”.  

(ledende lægesekretær, som deltager i paneldebatten på Rigshospitalet) 

 

Paneldebatten på Rigshospitalet viser tydeligt, at de ledende lægesekretærer forventer at 

organisationen tager ansvar og handler på lægesekretærområdet. Der nævnes bl.a. at der er 

behov for anerkendelse af lægesekretærerne. Paneldeltagerne derimod giver udtryk for en 

forventning om, at de ledende lægesekretærer arbejder mere proaktivt, er strategiske og derved 

vil opnå anerkendelse.  

Efter den nye organisering med ledende lægesekretærer i afdelingsledelserne i Aalborg, opleves 

en mere organisatorisk fælles forståelse og den tværfaglige fælles strategi er klar ”patientnær 

ledelse og datadrevet ledelse”. Lægesekretærernes nytteværdi er også velkendt inden for begge 

strategiske områder, da de ledende lægesekretærer er med i beslutningsgrundlaget og oplever 

klare planer, som de forstår og kan stå på mål for, overfor deres medarbejdere. Via nedbrudte 

faggrænser tilfører de ledende lægesekretærer deres viden i den fælles opgaveløsning, hvor 

sociale systemer og den kollektive kontrol opleves styrket.  

”Nu kan vi pludselig være med til at ensrette inden for et speciale på tværs af  

hospitaler, det var aldrig sket før i tiden. Der er også en mindre revne i forhold til  

lægerne nu, det er nemmere at flytte nogle af deres opgaver til lægesekretærerne”.  

(ledende lægesekretær fra Aalborg Sygehus) 

 



 

32 

De ledende lægesekretærer i Aalborg har opnået den strategiske tilgang til organisationen, som 

efterlyses fra paneldeltagerne på Rigshospitalet. En ledende lægesekretær i Aalborg fortæller at 

hun sparer meget med de øvrige i afdelingsledelsen, så de hører meget om lægesekretærernes 

opgaver. Hun fortæller tilmed, at det betyder at de ikke skal kæmpe og være underdanige. Dette 

ses tilmed ved repræsentationen af relevante ledende lægesekretærer i arbejdsgrupper og udvalg 

på tværs af hospitalet i Aalborg, regionen og landet. De ledende lægesekretærer er bredt 

repræsenteret og oplever indflydelse, men bruger også deres indflydelse ved at bidrage med viden 

og kompetencer. Repræsentationen i udvalg og arbejdsgrupper foregår som en vekselvirkning, 

hvor de ledende lægesekretærer inviteres, men også ved at de ledende lægesekretærer byder sig 

til. Strategisk ledelse kommer også til udtryk ved at gruppen af ledende lægesekretærer på 

Aalborg Sygehus danner interne arbejdsgrupper, som strategisk styrker faget. De har mange 

arbejdsgrupper, ansættelsesudvalg og referencegrupper, som arbejder med den nye 

lægesekretæruddannelse, et fagligt referenceråd, en arbejdsgruppe til at afdække 

lægesekretærområdet, IT, lægesekretærsymposium, ansættelsesudvalg omkring nye elever og 

flere arbejdsgrupper i forhold til det nye sygehus, som er ved at blive bygget i Aalborg og hvor 

flere afdelinger skal flytte over. Men de ledende lægesekretærer i Aalborg oplever også styrket 

rekruttering af lægesekretærer, dels har der været en stigning i antallet af lægesekretærer, men 

der bydes også ind på nye funktioner og alternative opgaver. 

Lægesekretærernes faglighed er således primært baseret på praktiske kundskaber og 

beherskelsen af fagets opgaver med en høj grad af tavs viden, som giver stor autonomi i 

opgaveløsningen, da dette er ukendt for andre faggrupper. Denne autonomi i delarbejdet 

medfører samtidig store forskelle og mangeartede opgaver inden for lægesekretærfaget, som i 

teorien betegnes som brede kompetenceprofiler62. Fagets styrke med brede kompetenceprofiler, 

er stor intern og funktionel fleksibilitet, hvor medarbejdere let kan flytte rundt mellem forskellige 

typer af arbejdsopgaver, som vi også igennem årene har oplevet hos lægesekretærerne63. Men de 

store forskelle i faget svækker samtidig muligheden for en fælles faglig identifikation – og uden en 

stærk og fælles faglig identifikation, svækkes også tilknytningen til det organisatoriske fællesskab 

og faget forbliver outsidere.  

I Aalborg ses den nye organisering som en intern drivkraft for udvikling af fagets autonomi og 

funktioner, imens organiseringen tilmed har styrket den fælles opgaveløsning ved f.eks. at 

nedbryde faggrænser og mobiliseres opgaver fra læger til lægesekretærerne. Her opleves 

lægesekretærerne mere som ”insidere”.  

 

 

 
62 Jørgensen, C. H. (2009): Fag mellem arbejde, organisation og uddannelse – har fagene fremtiden bag sig?  Tidsskrift 
for Arbejdsliv, 11 årg., nr. 3 
63 Bertelsen, P. S. (2005): Hvad laver lægesekretærerne, når de ikke er sekretærer for lægerne? Aalborg: Virtual Centre 
for Health Informatics, Aalborg University 
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Lægesekretærfagets meningsmæssige fundament  
Ud fra den faglige identitet og udvalgte ledetråde, konstruerer lægesekretærerne en egenverden 

der medfører handlinger og holdninger, som bliver omgivelsernes oplevelse af faget. Derved 

foregår konstruktionen af faget som et subjektivt fænomen kontinuerligt via meningsskabelser.  

Ledetråde er elementer, taget ud af en kontekst, f.eks. en begivenhed. Når lægesekretærerne skal 

beskrive sig selv i forhold til kompetenceudvikling, fremkommer en retrospektiv erfaring, hvor 

ledetråde er udvalgt fra tidligere begivenheder, der nu fortsat giver mening for den enkelte. ”Der 

er forskel på de forskellige faggrupper, de andre kan bedre få uddannelse end vi kan, der bliver 

brugt flere penge på andre faggrupper” eller ”vi tager næsten forgivet, at vi får afslag. Man har jo 

den der - kassen er næsten altid tom følelse”. Meninger som disse skaber en passivitet i forhold til 

kompetenceudvikling, og i den sociale proces kan det påvirke andre lægesekretærer til at 

adoptere meningen. Begrebet enactment, er den verden vi er en del af og samtidig konstruerer 

med vores egen påvirkning af andre eller påvirkning af indhold ved at fortolke udvalgte ledetråde. 

Lægesekretærer med en holdning til ikke at efteruddanne sig og passiv handling, konstruerer 

ligeledes en verden som omgivelserne udleder ledetråde fra og danner en mening ud fra.  

I paneldebatten er uddannelse og kompetencer et gennemgående tema, hvor meningerne er at 

lægesekretærerne bør kompetenceudvikle sig ”så de er rustet til at gribe de opgaver der kommer” 

(paneldeltager fra paneldebatten på Rigshospitalet). Når lægesekretærernes igennem tiden har 

oplevet, at faget i sig selv udvikler sig, kan det være en rimelig plausibel grund til ikke også at 

efteruddanne sig. Men for omgivelserne, som ser lægesekretærerne med en lavere 

grunduddannelse end f.eks. professionsfag, kan ledetråde være forskellen i uddannelsesniveauet, 

hvorfor det er plausibelt at mene at lægesekretærerne bør efteruddanne sig. Uden et fælles 

meningsunivers og en fælles strategi for et fag, vil differentierede meninger således være styrende 

i organisationen.  

Jeg har tidligere beskrevet lægesekretærerne som outsidere med perifere arbejdsfunktioner og 

uden officielle arbejdsbeskrivelser. Teoretisk anses meningsskabelse som en kontinuerlig proces 

med gentagende handling og følelser64, hvilket også kan genfindes hos lægesekretærerne. 

Faggruppen identificerer sig som ”underdogs”, der ikke er repræsenteret i afdelings- eller 

hospitalsledelserne, og hvor de andre faggrupper ikke ved hvad en lægesekretær laver eller har 

kompetencer til, disse fortællinger har gentaget sig fra 1989 og til nu.  

Denne offerkultur er en identitet, som faggruppen har konstrueret og som får lov at leve ud fra 

tidligere erfaringer og ledetråde. Men det er også en identitet ud fra en forestilling om andres 

opfattelse, som konstruerer denne offerkultur, der dyrkes og gentages i fællesskabet. Smistrup 

peger på, ”at svagheden ved de fleste forståelser af faglig identitet, er netop, at de beskriver 

bestemte dominerende normer og fælles forståelser, som er karakteristiske for faget”65. Hvis 

offerkulturen derfor gentages, er der en stor risiko for at nye kompetencer, der kan styrke 

 
64 Hammer, Sverri & Høpner, James (2014): Meningsskabelse, organisering og ledelse, Samfundslitteratur, (kap. 5) 
65 Smistrup, M. (2004): Fag og fagidentitet – en fantastisk og problematisk ramme for at blive dygtig. Tidsskrift for 
Arbejdsliv, 6 årg., nr. 4 
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fagligheden overses. Og begrænses fagligheden, har dette en afsmittende effekt på den 

institutionelle legitimitet.  

Uden en fælles strategi eller officielle dokumenter om lægesekretærernes arbejdsfunktioner og 

kompetencer, er det således oplevede meninger, der er konstruerende og vedligeholdende for 

fagets karakteristika og ikke objektive meninger. Disse meninger kan opleves som en cyklus, der 

går i ring og hvor tidligere erfaring og ledetråde overskygger nye erfaringer.  

Med en ny organisering, er det i Aalborg lykkedes at bryde denne cyklus på ledelsesniveau. 

Fortællingen fra lægesekretærerne og de ledende lægesekretærer er, at har fået større indflydelse 

som ledere og som faggruppe. De har muligheden for at tage indflydelse og de mødes med respekt 

og er på samme niveau som de andre i afdelingsledelserne. De oplever også at blive udpeget til 

udvalg på lige fod med de andre ledere og at de alle får den samme information. Oplevelsen af 

fagets nytteværdi er tydelig, forestillingen om andres oplevelse af faget er mere positiv, således er 

den faglige identitet styrket og derved også tilknytningen til det faglige fællesskab.  

 

 

Lægesekretærfagets legitimitet  

Bevidstheden om fagets institutionelle legitimitet, kan give et billede af hvor faget er nu og et 

perspektiv for, hvor faget ønsker sig i fremtiden. Institutionel legitimitet er den generelle 

opfattelse af ønskelige aktiviteter og hvad der opfattes, som værende det rigtige eller passende66.  

Det er ikke kun lægesekretærer, der varetager de sundhedsadministrative opgaver på 

hospitalerne, også kontorassistenter og ufaglært personale ansættes til disse opgaver. Det 

betyder, at lægesekretærerne ikke har opnået kognitiv legitimitet, hvor det er naturligt og 

uundgåeligt, at kun lægesekretærerne varetager disse opgaver.  

Lægesekretærernes har en oplevelse af at være afgørende for om afdelingen har et budget i kraft 

af deres arbejdsfunktion med registrering, faggruppens grundighed og bidrag til kvalitet i opgaver, 

som visitation eller programplanlægning67. I paneldebatten, nævnes ligeledes at 

lægesekretærerne har en vigtig rolle omkring registrering af f.eks. patientrettigheder, kræftpakker 

mv. og at lægesekretærerne binder hele afdelingen sammen på tværs af faggrupper. Det opleves 

derfor moralsk rigtigt at have lægesekretærer ansat, men organisationen oplever tilmed, at få 

noget ud af, at lægesekretærerne varetager disse opgaver. Denne form for ”byttehandel” anser 

Suchman for pragmatisk legitimitet68.  

Lægesekretærerne har derfor institutionel legitimitet, men som angivet i paneldebatten, skal 

faggruppen arbejde strategisk for at vedligeholde og evt. reparere deres legitimitet. Det handler 

 
66 SUCHMAN, MARK C. (1995): MANAGING LEGITIMACY: STRATEGIC AND INSTITUTIONAL APPROACHES - Academy of 
Management Review 1995, Vol. 20, No. 3, 571-610. 
67 Bilag 3 
68 SUCHMAN, MARK C. (1995): MANAGING LEGITIMACY: STRATEGIC AND INSTITUTIONAL APPROACHES - Academy of 
Management Review 1995, Vol. 20, No. 3, 571-610. 
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bl.a. om at overvåge nye behov og være på forkant med fremtiden før andre. Men også den 

organisatoriske helhedsforståelse i forhold til ønskelige normer er afgørende, så faggruppen har 

den ønskelige fremtoning og adfærd og derved styrker den subjektive meningsdannelse om fagets 

karateristika69.  

I paneldebatten på Rigshospitalet opfordrer en paneldeltager til at skabe stolthed, da stolthed skal 

være et bærende og drivende element. Han mener at der er grund til at være stolt af det arbejde 

lægesekretærerne laver. På samme måde nævnes, at man får anerkendelse på baggrund af noget, 

det kan f.eks. være igennem udførelse af en opgave, opnåelse af et mål mv. Gruppen af ledende 

lægesekretærer opfordres ligeledes til at arbejde strategisk med PR-arbejde, som kan få 

faggruppens kompetencer frem i lyset og derved fokus på fagligheden.  

Netop ved at brande sig selv og promovere succeser, styrkes arbejdet for strategisk at vinde 

legitimitet på nye områder.  

I Aalborg har de ledende lægesekretærer vundet legitimitet og bevidst arbejdet for at tilfredsstille 

omgivelserne ved at leve op til deres ansvar, for derigennem også at manipulere omgivelserne til 

en ny virkelighed. Dette ses bl.a. ved at de ledende lægesekretærer fortæller meget om 

lægesekretærernes opgaver, men også ved at lægesekretærerne arbejder i tværfaglige søjler, så 

faggrupperne hinanden og hinandens arbejdsopgaver og funktioner – og har også respekt for det. 

Det er f.eks. klart for alle, at ved ændring i arbejdsopgaver, er det lægesekretærerne, der skal 

ændre patientinformationerne, ændre på hjemmesiden, booke anderledes mv. Der er således 

opnået kognitiv legitimitet, hvor lægesekretærerne er naturligt tænkt ind og uundværlige.  

 

Nedenstående model er en sammenfatning af hvordan strategisk- og institutionel legitimitet kan 

tænkes sammen ved at analysere omverdenens krav og forventninger, for derved at anvende det 

som strategisk ressource. 

  

 
69 SUCHMAN, MARK C. (1995): MANAGING LEGITIMACY: STRATEGIC AND INSTITUTIONAL APPROACHES - Academy of 
Management Review 1995, Vol. 20, No. 3, 571-610. 
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Diskussion 
Jeg vil nu sætte min analyse i relation til min egen situation og min egen organisation. Som 

ledende lægesekretær på Rigshospitalet, fungerer jeg som mellemleder i en afdeling med godt 400 

ansatte og leder dagligt en personalegruppe på 70 lægesekretærer. Samtidig samarbejder jeg med 

gruppen af ledende lægesekretærer, en gruppe hvor der er stor spredning i anciennitet, faglighed 

og ledelseskompetencer.   

Med denne afhandling er jeg kommet et skridt tættere på at forstå hvad der karakteriserer 

lægesekretærerne og hvilken betydning kultur og dominerende normer har for fagets legitimitet. 

Med analysen er jeg tættere på at forstå lægesekretærernes rolle som outsidere, og hvorfor 

denne personalegruppe ikke naturligt tænkes ind i udviklingen på Rigshospitalet, men også hvilke 

muligheder og barrierer der er tilstede.  

Vigtigst af alt ved jeg nu, at synlighed, kompetencer og kultur, er nogle af de vigtigste strategiske 

indsatsområder, i forhold til at styrke lægesekretærernes faglighed og fagidentitet på 

individniveau. Konkret betyder det, at en af fagets muligheder ligger bl.a. i arbejdet med at 

lægesekretærernes kompetencer skal synliggøres med begivenheder, som opleves i 

organisationen. Dvs. at lægesekretærernes resultater ikke blot skal kunne læses, men ses udført 

med handling i opgaver eller projekter.  

 

Men lige så vigtigt er den kollektive kulturændring på ledelsesniveau, hvor bevidstheden om 

kontinuerlig meningsskabelse, kan gøre en forskel for faget. Analysen har vist, at klinikledelser og 

vicedirektøren på Rigshospitalet, ønsker at gruppen af ledende lægesekretærer arbejder strategisk 

i forhold til organisatoriske behov, som f.eks. kompetenceudvikling og rekruttering. Men analysen 

viser også et behov for styrkelse og synliggørelse af kompetencer i gruppen af ledende 

lægesekretærer, hvis disse kompetencer fremover skal tænkes ind i organisationens udvikling og 

strategi, men også i forhold til at tage ansvar og lede opad.  

Ved at undersøge ledelsesorganiseringen i Aalborg, hvor de ledende lægesekretærer tilbage i 2013 

blev en del af afdelingsledelsen, er jeg blevet bekendt med nuancer og forskelle mellem 

Rigshospitalet og Aalborg. Organiseringen i Aalborg har taget tid at lande, men har nu styrket 

gruppen af ledende lægesekretærer, som nu arbejder langt mere strategisk end f.eks. 

ledergruppen på Rigshospitalet, men ledergruppen i Aalborg har også mere indflydelse og ansvar 

end ledergruppen på Rigshospitalet. Konsekvenserne ved en organisering sv.t. den i Aalborg, er at 

de ledende lægesekretærers strategiske arbejder, kræver at de ikke samtidig kan arbejde i driften 

og derved får en større afstand til fagets arbejdsfunktioner, ligesom en konsekvens også kan være 

en stor udskiftning i ledelsesgruppen, og evt. et organisatorisk behov for færre ledende 

lægesekretærer.  

 

Med resultaterne af analysen, kunne det være interessant med en uddybende undersøgelse af, 

hvorfor det netop var ledelsesorganisering der blev ændret i Aalborg og ikke f.eks. styrket 

kompetenceudvikling af lægesekretærerne eller noget helt andet. Det kunne ligeledes være 

interessant at undersøge implementeringen af det nye EPJ (elektronisk patient journal) i 

Nordjylland versus implementeringen af Sundhedsplatformen, som begge er 

sundhedsadministrative IT-systemer, der involverer lægesekretærernes arbejde. Men også 
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organisationens parathed i forhold til den nye lægesekretæruddannelse på akademiniveau, er 

særlig interessant de to regioner i mellem, da organisationen og i særdeleshed de ledende 

lægesekretærer fra 2021 skal være med til at uddanne en ny profil med andre kompetencer. 

Teorivalg til en uddybende analyse som denne, kunne være teorier om organisationspsykologi og 

forandringsledelse. 

 

Med analysen i baghovedet og ønsket om fremtidig styrkelse af faget generelt i et institutionelt 

perspektiv, ville jeg med fordel også kunne undersøge de faglige organisationers roller og hvordan 

de faglige organisationer kan bruges til at styrke et fag.  

Hvilket ansvar har de faglige organisationer i forhold til fagets faglige udvikling?  

Hvilken betydning har den faglige organisering for den kollektive styrke og har de faglige 

organisationer en rolle i forhold til at formalisere lægesekretærernes arbejdsbeskrivelser? 
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Konklusion  
Min problemformulering for denne afhandling lød som bekendt: 

1. Hvad kendetegner en lægesekretærs fag og faglighed? 

 

2. Hvad er barrierer og drivkræfter for lægesekretærerne, for at opnå legitimitet og naturligt 

at blive tænkt ind, når opgaverne og ressourcerne ændrer sig i det danske sundhedsvæsen? 

 

På mange måder kendetegner lægesekretærfaget et typisk erhvervsfag, hvor faggruppen 

behersker fagets opgaver med en høj grad af tavs viden og tilpasser sig organisationens 

kortsigtede produktionsbehov, ved at være fleksible og mobile i forhold til opgaver og funktioner. 

Fagets samfundsmæssige nytteværdi er forbundet med service, kommunikation, journalisering og 

koordinering af patientforløb. Organisatorisk opleves lægesekretærerne ligeledes med den 

samfundsmæssige nytteværdi, men tilskrives yderligere en nytteværdi i forhold til registrering.  

 

De begreber, som jeg gennem min analyse har identificeret som kendetegnet for 

lægesekretærernes fag og faglighed er bred kompetenceprofil, uformelle arbejdsopgaver, 

offerkultur og outsidere.  

Faget har en bred kompetenceprofil, hvor opgaverne er så mangeartede og forskellige, at faget 

ikke kan generaliseres og entydigt genkendes. Bredden og forskelligheden i fagets mange 

funktioner, er for andre faggrupper ofte ukendte og uformelle opgaver, som ikke nødvendigvis 

forbindes med lægesekretærerne. For lægesekretærfaget findes der således ingen formelle og 

klare arbejdsbeskrivelser og kompetenceudbuddet er samtidig meget begrænset. Ledelsesmæssigt 

er der ikke tradition for, at ledende lægesekretærer er repræsenteret i afdelingsledelser, men 

fungerer oftest som en stabsfunktion eller anden funktion, som refererer til afdelingsledelsen. Det 

betyder at fagets interne karrieremuligheder er meget begrænset.  

Samlet set peger analysens fund på, at lægesekretærfaget kan kendetegnes ved det man i teorien 

kalder outsidere, grundet fagets mere perifere arbejdsfunktioner, uden interne 

karrieremuligheder. Kulturen og de dominerende normer bærer også præg af rollen som 

outsidere, og tangerer ofte til det man kan kalde en ”offerkultur”, hvor lægesekretærerne selv 

placerer sig lavt i hierarkiet og anser sig selv som en overset faggruppe.  

 

Fagets barrierer er i høj grad kulturen og de dominerende normer, som svækker den faglige 

stolthed og faglige identitet. Denne barrierer kan være årsagen til, at lægesekretærerne ikke 

naturligt tænkes ind fagfællesskabet, da fagligheder med lav legitimitet i forhold til deres ydelse 

eller aktivitet, er mere udsatte for kritik og påstande om at de er overflødige.  
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En anden barrierer er manglende handling. Faget har igennem årerne været igennem en konstant 

udvikling, forandring, men denne tilpasning har foregået med tavs viden og uden at gøre det store 

væsen af sig.   

Analysen viser ligeledes et fag med konstante forandringer og derved livslang udvikling og læring, 

hvor faget er drevet af, at være bindeleddet mellem faggrupperne, men også mellem 

organisationen og patienterne.  

Lægesekretærerne er også drevet af at synliggøre deres funktioner, men af mange årsager har 

dette vist sig, at være en svær opgave. Elementer i analysen viser, at fagfællerne selv kan påvirke 

legitimiteten, men at dette skal ske via synlige handlinger. Konkret betyder det både handlinger i 

form af det der gøres og det der siges. Dvs. at ved at være bevidste om valget af ledetråde, som 

kan og skal beskrive lægesekretærfaget og ved at være bevidst om hvordan disse ledetråde 

fortolkes, kan lægesekretærerne selv påvirke fortællingerne om lægesekretærerne. Men også ved 

at skabe nye og synlige ledetråde om lægesekretærernes nytteværdi igennem handling og 

begivenheder, kan omgivelserne manipuleres til at danne nye meninger om faget. Rapporter og 

inspirationskatalog om lægesekretærernes opgaver er ikke nok, det læses ikke af de relevante 

personer.  Omgivelserne skal opleve handling, se og føle hvor lægesekretærerne gør en forskel.  

En anden drivkræft er strategisk ledelse, hvor de ledede lægesekretærer arbejder kollektivt for at 

styrke den faglige identitet og fagligheden, for derved at øge den organisatoriske 

helhedsforståelse og få adgang til det faglige fællesskab. Det kræver at gruppen af ledende 

lægesekretærer etablerer arbejdsgrupper og udvalg, som sikrer konstant handling og strategisk 

arbejder for at faget kan vinde, vedligeholde og evt. reparere deres legitimitet.  

Lægesekretærerne har en styrke ved, at de ofte samarbejder med mange faggrupper og derved 

har mulighed for at overvåge nye organisatoriske behov og være på forkant. De kan således 

analysere omverdenens krav og forventninger, for derved at anvende det som strategisk 

ressource. 
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Perspektivering 
Danske Regioner vurderer, at fremtidens sundhedsadministrative medarbejder vil få en betydelig 
koordinerende funktion i forhold til patientforløbs- og driftskoordinering. Det vurderes at data i 
stigende omfang vil være omdrejningspunktet for de administrative opgaver og funktionen vil 
være mere kompleks med en mere controller-relateret karakter. Journalbehandling og 
patientkontakt er forsat et centralt område for de sundhedsadministrative medarbejdere. 
Derudover sygdomslære, anatomisk forståelse, medicin mv. fortsat være en del af uddannelsen, 
for at kunne bistå og understøtte den sundhedsfaglige indsats administrativt. 

Danske Regioner har efterspurgt et kompetenceløft blandt sundhedsadministrativt personale. Dog 
er det vurderet, at rammerne for den nuværende lægesekretæruddannelse på 
erhvervsuddannelsesniveau, ikke kan imødekomme dette. Det er derfor besluttet, at etablere en 
ny uddannelse i sundhedsadministration på erhvervsakademiniveau med start i 2021. Indholdet af 
uddannelsen er endnu ikke afklaret, men en arbejdsgruppe på tværs af landet er nedsat til at 
udarbejde forslag til dette.  

Fra Region Hovedstaden er jeg udpeget til denne arbejdsgruppe, hvorfor jeg med denne opgave i 
et andet perspektiv end problemformuleringen, kan bruge analysen til at netop dette arbejde. Her 
tænker jeg særligt at have fokus på, at nuværende barrierer ikke gentages, hvorfor mit bidrag til 
denne arbejdsgruppe vil være, forslag om at sikre formelle arbejdsbeskrivelser, udviklings- og 
karrieremuligheder samt synlighed af nytteværdi for andre faggrupper, men også i et 
samfundsmæssigt perspektiv.  

Ud fra min analyse, vil jeg ligeledes foreslå kompetenceudvikling og formelle arbejdsbeskrivelser 
for ledende lægesekretærer. Med den faglige organisation HK, som en af hovedentreprenørerne 
bag den nye sundhedsadministrative uddannelse, kunne det være interessant allerede fra starten 
at definere deres rolle og ansvar for området fremadrettet.    

 

Der vil være mange interessenter, som den kommende tid skal operere med begreberne 
lægesekretærer og sundhedsadministrative medarbejdere. Dette gælder både primærsektoren, 
hospitalerne, uddannelsesinstitutioner, faglige organisationer og selv sagt ledende 
lægesekretærer. Med dette perspektiv, er analysen og konklusionen i min opgave, for nuværende, 
endnu vigtigere end tidligere, da det kræver en stor forståelse for de nuværende lægesekretærer 
og udviklingen af disse, hvis de fortsat skal have en plads i fremtidens sundhedsvæsen.  
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