
Kursus for fremtidens  
sundhedsadministrative  
medarbejdere
– Stil skarpt på motivation og udvikling

2. juni 2023, kl. 8.30-15.00
Comwell Køge Strand
Inkl. fuld forplejning hele dagen



Vær med til en dag med fagligheden i højsædet og hvor vi stiller skarpt på den  
sundhedsadministrative medarbejders muligheder, nu og i fremtiden. Kurset er både 
for medarbejdere, ledere, mellemledere og andre, som alle er interesseret i den  
sundhedsadministrative faglige profil og hvordan vi sammen kan udvikle faget. 
 
Fokus for dagen er, faglig- og personlig udvikling, motivation og arbejdslyst.  
Du vil blive præsenteret for konkrete eksempler på nye og spændende opgaver  
og roller i den digitaliserede organisation, som lægesekretærerne og de sundheds- 
administrative medarbejdere allerede nu kan gribe, for at stå stærkere i fremtiden.

På kurset vil du få en øget organisationsforståelse og blive klogere på, hvordan den 
enkelte kan bidrage til et positivt teamsamarbejde og det gode arbejdsmiljø. Noget 
som er vigtigt i forhold til at fastholde de gode medarbejdere og samtidig rekruttere 
de bedste kandidater.

Jeg har udviklet en model, som indrammer de vigtigste værktøjer til at skabe  
arbejdslyst og motivation, styrke fagligheden – men som rent faktisk også kan øge 
ressourcerne i organisationen.

Jeg tager afsæt i undersøgelser, seneste forskning fra min masterafhandling samt 
egen erfaring fra 21 år i faget, både som lægesekretær, ledende lægesekretær og 
senest som konsulent i sundhedsvæsenet. Deltagerne vil således gå hjem med  
konkrete værktøjer og motivation til egen faglig udvikling.

Vil du opleve et inspirerende og motiverende foredrag om lægesekretærerne og  
de sundhedsadministrative medarbejdere, som nøglespillere i patientforløbene?  
Og vil du have ny viden samt fornyet energi og arbejdsglæde – så tilmeld dig  
dette kursus. Tag dine kollegaer, din leder eller andre med – så i sammen får et  
fælles sprog om fremtidens sundhedsadministrative medarbejder.
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Program for dagen

 8.30  Ankomst og servering af the, kaffe og morgenbrød

 9.00  Den faglige profil
   Vi starter dagen med at stille skarpt på den sundhedsadministrative profil, fundamentet 

og de mange styrker i faget. Nå vi bliver bevidste om faglighedens styrker, åbner der sig 
helt nye muligheder for at udvikle det faglige potentiale for den enkelte og for faget.

 10.30  Motivation og meningsskabelse
   Med 5M-modellen udvides værktøjskassen til øget arbejdslyst, personligt overskud  

og faglig stolthed. Alt sammen noget, der øger motivationen og får arbejdet til at give 
mening på en helt ny måde.  

 12.00  Frokostbuffet inkl. drikkevarer

 13.00  Generationer og samarbejde
   ”Den røde tråd i den hvide verden” er de sundhedsadministrative medarbejdere, der  

binder de gode patientforløb og forbinder det tværfaglige personale i sundhedsvæsenet. 
Det kræver relationelle og koordinerende kompetencer, som på dette kursus bliver styrket 
med ny forståelse.  

 13.50  Pause med the, kaffe og kage

 14.10  Muligheder og mål
   Vi runder dagen af med at se på fremtidens sundhedsadministrative medarbejder.  

Hvilke nye roller og opgaver kan du allerede nu gribe, for at stå stærkere i fremtiden.  
Og hvilke kompetencer vil fremtidens samlede sundhedsvæsen få brug for, uagtet om  
du er på et offentligt- eller privat hospital, om du er i en lægepraksis, i et sundhedshus,  
i kommunalt regi eller i et andet sundhedsadministrativt erhverv.  

 15.00  Afslutning
   Tak for i dag!

Tilmelding* senest d. 20. april 2023 via mail kontakt@stil-skarpt.dk
Skriv navn, arbejdssted, e-mail, telefonnummer og EAN-nummer.

Pris ex. moms
2.595 kr. 

Michelle Guldborg Hagelberg
Konsulent, underviser  

og foredragsholder
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* Tilmelding er bindende


