
Forslag om investering i afdelingernes aktivitet og udvikling af lægesekretærernes rolle fremadrettet. 

Enhedslisten foreslår at investere optil 73,3 millioner i ansættelse af lægesekretærer fra 1. januar 2018 
således at aktiviteten på afdelingerne kan opretholdes og patienterne kan få rettidig behandling.  

Finansieringen sker med udgangspunkt i frigivne midler fra det fremskudte medicinindkøb. Jf. Notat om 
Muligheder for at indfri leasinggæld før tid for 2018 (punkt 46 under Budgetmateriale i edagsorden). Vi 
ønsker at afvikle leasinggæld for 132,8 millioner, hvorved der frigives driftsmidler for 33,2 millioner. De 
resterende 40 millioner ønsker vi finansieret som et engangsbeløb for 2018. Udfordring af driftsrammen 
håndteres gennem året 2018 i forbindelse med økonomirapporterne. Videreførelsen af de 33,2 millioner 
for 2019 og frem indgår i budgetforhandlingerne august-september 2018.  

Midlerne fordeles efter ansøgning fra den enkelte afdeling. Afdelinger som har bidraget til 
gevinstrealisering ved afskedigelse af lægesekretærer har forrang i tildelingen af midler. Hvis ikke alle 
midler fordeles bortfalder dele af de 40 millioner i engangsbeløbet. 

Enhedslisten forslår endvidere at administrationen i dialog med HK Kommunal om udviklingen af 
lægesekretærernes bidrag til sundhedsvæsenet, og lægesekretærernes rolle på afdelingerne. Gerne med 
udgangspunkt i lægesekretærernes egne erfaringer og det udarbejde materiale ”Fremtidens 
Lægesekretærprofil”, som er udarbejdet med henblik på implementeringen af Sundhedsplatformen.   

 

Motivation: 

Lægesekretærerne yder i dag en stor indsats for at holde afdelingernes produktivitet oppe under det pres, 
som omstillingen til Sundhedsplatformens nye arbejdsgange har medført. Denne opgave er alsidig og 
knytter sig til den konkrete situation på hver enkelt afdeling hvad end det er tekniske vanskeligheder eller 
andre faggruppers udfordringer, som skal løses. Opgaven er derfor meget svær at definere specifikt, og har 
samtidigt en midlertidig karakter. Ikke desto mindre skal aktiviteten på afdelingerne holdes oppe. 
Afdelingerne skal fungere, og det bidrager lægesekretærerne til. Derfor var det i Enhedslisten øjne også en 
fejl, at man lod lægesekretærernes tidligere opgaver være grundlag for gevinstrealiseringen, uden at man 
tog højde for de nye opgaver som sundhedsplatformen har givet. 

Vi mener derfor, at der skal rettes op på fejlen. Sundhedsplatformen har fjernet opgaver, men den har også 
tilført nye af midlertidig eller varig karakter. Vi stiller derfor forslag om at investere i afdelingens aktivitet 
ved at lade lægesekretærerne udføre det arbejde, som de allerede knokler med. Samtidigt ønsker vi, at der 
i en oprigtig og åben dialog mellem Regionen og lægesekretærernes faglige organisation findes svar på 
hvilke opgaver der har midlertidig karakter og hvilke lægesekretærerne også fremadrettet skal bidrage til 
løsningen af.  

 

 

 


