
Har du en uddannelse som lægesekretær og et stort drive, 
så er denne stilling måske noget for dig. Nøgleordene for 
stillingen er: Administration, koordination, planlægning og 
ressourcestyring.

Din rolle på Sano
Som forløbskoordinator tildeles du et medansvar for at 
sikre gode og hensigtsmæssige patientforløb, herunder at 
indkalde til og planlægge de enkelte patientforløb. Du  
samarbejder med det øvrige team at sikre dokumentation, 
kvalitetsmonitorering samt opfølgning til både patienter, 
henvisere og personale. Som forløbskoordinator refererer 
du til lederen af det administrative team. 

Mere specifikt så forventer vi, at du har:
• En tydelig sundhedsfaglig profil (lægesekretær), 
   herunder erfaring med den direkte patientkontakt
• En stor erfaring med opgaver inden for koordination og 
   evt. rehabilitering, reumatologi og/eller parkinson
• Kommerciel forståelse og gerne erfaring fra det private 
   område ift. salg til BtB og BtC
• Et stort fokus på service, kvalitet og udvikling 
• Erfaring med kompleks driftsplanlægning i EPJ systemer, 
   herunder gerne kendskab til Novax
• Gode kommunikative kompetencer, både mundtligt og 
   skriftligt 
• En selvstændig, imødekommende og samarbejdende 
   profil
• Evner at sige ‘pyt’ når tingene ikke lykkes som tilsigtet.

Opgaven
• Administration, koordination, planlægning og 
   ressourcestyring
• Indsamling af data til kvalitetssikring- og udvikling 
• Journalskrivning, håndtering af epikriser, genoptrænings-

   planer, LPR registrering etc.
• Kursusplanlægning, kontakt til undervisere, samarbejde 
   med patientforening samt opfølgning på forløb 
• Besvarelse af telefonhenvendelser.

Vi tilbyder
En spændende stilling på et af Gigtforeningens tre 
centre. Du vil få stor mulighed for at arbejde både 
selvstændigt og sammen med engagerede kolleger, der er 
specialiseret i rehabilitering, og hvor udviklingsaktiviteter 
er en fast del af hverdagen. 

Vi betragter patienterne som ligeværdige samarbejds-
partnere, hvor den enkelte patients egen motivation og 
langsigtede mål er genstand for selve indsatsen. Sanos 
arbejdsmiljø er præget af et højt fagligt engagement, en 
uformel omgangstone og med højt til loftet.

Stillingen er på 30-34t/ugentlig, primært på hverdage og 
i dagtimerne. Din arbejdsplads er med fysisk placering på 
Sano i Skælskør. Løn og ansættelsesvilkår i henhold til 
regional overenskomst, fordelagtig ferieafholdelse, sund-
hedsforsikring mv.

Ansøgning
Send din ansøgning til jobskaelskoer@sanocenter.dk 
senest d. 16. oktober 2019. Ansættelsessamtaler afholdes 
i uge 43, og vi forventer opstart i stillingen hurtigst muligt 
eller senest d. 1. december 2019.

For yderligere oplysninger er du meget velkommen til at 
kontakte leder af den centrale administration Tina Vibæk 
på telefon 7879 0096.

Læs mere om Sano på www.sanocenter.dk

Da én af vores dygtige kolleger har søgt nye udfordringer, søger Sano en 
forløbskoordinator til den centrale administration.

Forløbskoordinator med baggrund som lægesekretær

sanocenter.dk


