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Ny erhvervsakademiuddannelse i sundhedsadministration

Ny uddannelse til sundhedsvæsenet
En ny erhvervsakademiuddannelse i sundhedsadministration afløser lægesekretæruddannelsen. Den nye
uddannelse skal sikre de rette sundhedsadministrative kompetencer i fremtidens samlede sundhedsvæsen. De første studerende på den nye uddannelse starter 1. september 2021.
Sundhedsadministrative medarbejdere får også i fremtiden en central koordinerende funktion i forhold til
patientforløbs- og driftskoordinering, og regionerne samarbejder tæt med professionshøjskolerne om at udvikle og løfte den nye uddannelsesopgave.
Uddannelsens formål 1
Formålet med uddannelsen er at kvalificere den uddannede til selvstændigt at varetage en række administrative, koordinerende og planlægningsmæssige opgaver i relation til pleje og behandling samt sundhedsfremme og forebyggelse i det samlede sundhedsvæsen. Formålet er tillige at kvalificere den uddannede til
at løse opgaver i samspil med patient, borger og pårørende og i tæt samarbejde med det øvrige sundhedspersonale og på tværs af sektorer. Uddannelsen giver ret til at anvende titlen sundhedsadministrativ koordinator (BEK 141 28/01/2021).

Uddannelsens kerneområder






Sundhedsadministration og koordinering
Sundhed og sygdom
Teknologi og data
Kommunikation
Jura

Uddannelsen udbydes i hele landet
Den sundhedsadministrative uddannelse udbydes af landets seks professionshøjskoler i Næstved, København, Odense, Esbjerg, Aarhus og Aalborg. På landsplan optages der i 2021 i alt ca. 330 studerende på
uddannelsen, der er et SU-berettiget fuldtidsstudie på 2 ½ år opdelt i 5 semestre. I alt 1½ semester (45
ECTS) foregår som praktik i sundhedsvæsenet. Efter endt uddannelse erhverves titlen ”sundhedsadministrativ koordinator”. På Uddannelsesguiden.dk og på professionshøjskolernes hjemmesider kan man læse
mere om uddannelsen og adgangskrav.
Sundhedsadministrative opgaver i fremtidens sundhedsvæsen
Den nye uddannelse imødekommer regionernes forventning om, at sundhedsadministrative opgaver og
funktioner bliver mere komplekse. Uddannelsen har fokus på at udvikle kompetencer til databehandling og
datadrevet effektiv drift og til, at dimittender kan varetage en central rolle i at koordinere og understøtte
sammenhæng i patientforløb på tværs af faglige og organisatoriske overgange i det samlede sundhedsvæsen. Journalbehandling og patientkontakt er også i fremtiden et centralt område for de sundhedsadministrative medarbejdere, og grundlæggende sundhedsfaglig viden i den nye uddannelse vil være grundlaget
for administrativt at kunne bistå og understøtte den sundhedsfaglige indsats.
To faggrupper i tæt samarbejde
Sundhedsadministrative koordinatorer og lægesekretærer vil i fremtiden sammen løfte sundhedsadministrative opgaver i tæt samspil med sundhedsprofessionelle og andet personale i sundhedsvæsenet.
Der ansættes fortsat lægesekretærelever i regionerne i 2021. Lægesekretæruddannelsen udfases og nedlægges fra 2022, men de nuværende og kommende lægesekretærelever gør naturligvis deres uddannelse
færdig. Der er fortsat brug for nuværende og kommende lægesekretærers kompetencer i sundhedsvæsenet.
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