
 

 

Case 10: Administrationsbachelor og 
Sundhedsadministrativ koordinator 

Udvikling af samarbejde mellem region og kommuner på 

sundhedsområdet 
 

 

 

 
  Tværfaglig case 

Professions- 

bachelor- 

uddannelser 

involveret i case 

Administrationsbachelor og Sundhedsadministrativ koordinator 

Uddannelserne Administrationsbachelor og Sundhedsadministrativ 
koordinator udbydes begge på Professionshøjskolen Absalon på 
Campus Næstved.  
 
Administrationsbacheloruddannelsen peger frem mod administrativt 
arbejde som fx projektledelse, økonomistyring, kommunikations- 
opgaver, analyse og udviklingsarbejde, sagsbehandling, politikudvikling 
og vejlednings- og konsulentopgaver. 
 
Uddannelsen Sundhedsadministrativ koordinator giver adgang til job  
som koordinatorer i sundhedsvæsenet med en bred faglighed inden for 
administration, jura, kommunikation og data kombineret med viden om 
sundhed og sygdomslære. Uddannelsen til sundhedsadministrativ 
koordinator erstatter lægesekretæruddannelsen 

 

Campus Projekt- og praktikforløb tilbydes på: 

Campus Næstved 

Tidspunkt Uge 46 

Tirsdag d. 15-11-2022  (evt. onsdag d. 16-11-2022) 

   Kl. 9.00-14.00 
 

https://phabsalon.dk/uddannelser/administrationsbachelor/
https://phabsalon.dk/uddannelser/sundhedsadministrativ-koordinator/
https://phabsalon.dk/uddannelsessteder/campus-naestved/


 

 

Resumé af case Regering, regioner og kommuner er alle enige om, at der skal tilbydes mere 
sammenhængende behandlingsforløb for borgere, der bliver syge. 

Omkring halvdelen af alle danskere har som patienter eller pårørende oplevet 
behandlingsforløb, der involverer flere dele af sundhedsvæsenet. Med flere dele af 
sundhedsvæsnet menes f.eks. flere afdelinger, flere hospitaler eller samspil 
mellem almen praksis, hospital og det kommunale sundhedsvæsen. 

Regioner og kommuner har forskellige opgaver og roller på sundhedsområdet. 
Region Sjællands opgave er at drive hospitalerne inden for regionen. Kommunerne 
har ansvaret for blandt andet den forebyggende indsats samt pleje og 
genoptræning. 

Region Sjælland og kommunerne i regionen har fået til opgave at udvikle 
samarbejdet mellem psykiatrien og kommunerne for at sikre sammenhæng på 
tværs af sektorerne. For selvom de mange planer er lavet i den bedste tro, så ender 
de ofte med at være uoverskuelige for borgeren samtidig med, at de ikke 
understøtter hinanden. 

Baggrunden for at samarbejdet skal udvikles er, at de forskellige aktører arbejder 
på hver sin plan, og det ender nogle gange med, at aktørerne laver benspænd for 
hinanden på tværs af faggrupper og mellem region og kommune. 

Casens faglige 

områder 

Det samfundsfaglige og politiske område, herunder: 

● Økonomiske, politiske og organisatoriske processer i regioner og kommuner 

● Demokratisk medborgerskab 

● Jura og borgerens retssikkerhed 

● Organisering af den offentlige sektor og arbejdsdeling mellem forskellige 

sektorer 

● Dyder og pligter som embedsmand 

Arbejdet med 

casen på dagen 

Med udgangspunkt i opgaverne for hhv. en administrationsbachelor i en kommune 
og en sundhedsadministrativ koordinator i en region, skal HF-eleverne arbejde 
med casens faglige områder, som beskrevet ovenfor. 

Casen præsenterer et eksempel på en sag, hvor en administrationsbachelor og en 
sundhedsadministrativ koodinator bliver placeret i et udviklingsarbejde mellem 
kommune og region, og mellem sundhedsopgaverne på hhv. sygehuse og i det 
kommunale sundhedsarbejde. 

Hf-eleverne skal arbejde ud fra begge professioners perspektiv og dermed ud fra 

perspektiverne på både sygehuse og i kommunerne. Fokus vil være på de 

organisatoriske, politiske og styringsmæssige elementer i casen. 



 

 

Pensummateriale Næstved Kommunes sundhedspolitik 

Patienten først (side 11-17 + 27-39). Bemærk, at det er et politisk udspil fra den 
afgået VLAK-regering. Udspillet skal alene ses som et eksempel på hvor 
udviklingen i sundhedsvæsenet kan tænkes at bevæge sig hen. 

 

https://www.naestved.dk/media/3qfh54y5/sundhedspolitik.pdf
https://www.regeringen.dk/media/6165/patienten-foerst-naerhed-sammenhaeng-kvalitet-og-patientrettigheder.pdf
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