Kort referat fra vikarmøderne den 6.11 og 7.11 2017

1. Oplæg om delir ved Klinisk sygeplejespecialist, Karin Kaasby, Klinik Akut
- Rigtig godt og relevant oplæg, hvor vi alle lærte nyt
- Der var god gang i dialog, spørgsmål og refleksioner over denne komplekse patientgruppe
- Der er udarbejdet et screeningssystem, som ligger i Clinical Suite. Det er ved at blive indført i alle
somatiske afsnit. Det hedder CAM, og det vil I formentlig møde.
- Oplæg med PowerPoint kan findes på vores hjemmeside
2. Nye tiltag i Vikarservice.
- Nyt bookingsystem AXP, som I alle kender. Vi er glade for det, og vi glæder os til næste
udbygning, som er på vej, hvor listen over ledige vikarer kan tilgås fra afsnittene udenfor vores
åbningstid. Dermed kan I bookes direkte fra den ”reelle” liste, som findes i AXP og ikke ringes
unødigt op fra afsnit, når I enten er booket til andre vagter – eller har meldt jer ikke disponible.
- Indtil dette sker: Vi opfordrer jer til at ajourføre jeres kalender i AXP i vores åbningstid (dvs.
mandag – torsdag inden kl. 14 og fredag inden kl. 12) – eller rette henvendelse til Psykiatriens
information / Nyremedicinsk afsnit 8Ø, hvis I har ændringer til jeres vagtønsker udenfor vores
åbningstid – fx gerne vil have en vagt eller ønsker at blive slettet. Ellers bruges der megen unødig
tid på at forsøge at få kontakt til jer.
- Dette vikarmøde er den første af sin slags: alle tilknyttede vikarer var inviteret, og vi indledte
med undervisning. Alle de fremmødte hilser dette meget velkomment og opfordrer til, at vi gør
noget lignende ved kommende vikarmøder. Vi er lydhøre overfor jeres inputs til
undervisningsemner – I sender bare en mail til os.
- Nye muligheder i 2017:
 Deltagelse i hospitalslegene på Aalborg Universitetshospital. Alle tilknyttede vikarer er
meget velkomne til at deltage. I år var der desværre ingen vikarer tilmeldt – vi håber på
stor tilslutning i 2018 sammen med os fra Vikarservice 
 Adgang til motionsrum – se yderligere information på vores hjemmeside
 Mulighed for omklædningsrum – kontakt os, hvis du ønsker dette (gælder dog kun for
”fuldtidsvikarer ” – ikke studerende)
- Vi arbejder på:
 Afklaring af løndannelse ved tilknytning for uddannede vikarer (SOSA og sygeplejersker)
 Afklaring af mulighed for lønudvikling
 Tilknytning af fuldtidsansatte i regionen som vikarer
3. Gennemgang af arbejdsgange og ”tips og tricks” i AXP
- Herunder opfordring til at ajourføre sin kalender, så vi ikke bruger tid på at kontakte jer unødigt
- Gennemgang af arbejdsgang i forbindelse med rekvirering og booking af vikar i forhold til
afsnittets ønske og behov samt opgavens art
- Markering af ledige dage og ønsker om vagter samt udnyttelse af kommentarfelter ved fx behov
for særlige mødetider eller max antal arbejdsdage på en uge
- Sygemelding og regler om ret til sygeløn
4. Udlevering af telefonnumre på vikar til afsnit
- Mange afsnit ønsker udlevering af telefonnummer på vikar i tilfælde af behov for kontakt – ved
aflysning eller manglende fremmøde af vikar.
- Hvis ikke I ønsker, at vi videregiver jeres telefonnummer til afsnittet, skal vi vide det. Det kan
indebære, at I fravælges til den pågældende vagt, da afsnittet vil have mulighed for fx at aflyse
jer til vagten, hvis behovet har ændret sig. I kan senest aflyses til en vagt 4 timer før vagt start.
TAK FOR TO RIGTIG GODE MØDER MED GOD DISKUSSION, RELEVANTE SPØRGSLMÅL
OG GODT ENGAGEMENT.
VI SER FREM TIL AT MØDES MED JER IGEN i FORÅRET 2018

