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Ansatte i Vikarservice
Hermed en opdatering af hvem vi er i Vikarservice:
-

Helle Lykke Steffensen

Vikarkoordinator i Psykiatrien

-

Sanne Dallgaard Madsen

Vikarkoordinator i Somatikken, ansvarlig for AXP,
Hjemmeside og Facebook

-

Lars Rosengren

Vikarkoordinator i Somatikken, ansvarlig for HR, løn
og lægevikarer

-

Majke Dekkers Gjedsted

-

Bitten Gøtzsche

Vikarkoordinator i Somatikken, ansvarlig for AXP
og SPV kursuskoordinator
Leder af Vikarservice

Vi har sagt farvel til Anja Pors, som er startet på ny uddannelse pr. 1. september.

Nye åbningstider i Vikarservice
Fra 1. september har vi åbent for henvendelser om akut behov for vikarer fra kl. 7. Dette er for at
imødekomme ønsker fra afsnit, som gerne vil have vores hjælp fra dagens start til at finde vikarer
til dagvagter. Den udvidede åbningstid skal kun bruges til sådanne akutte henvendelser – og ikke
til henvendelser, som kan vente til kl. 8. Vi afprøver den nye åbningstid indtil videre, og vi vurderer
løbende ved at registrere antal og indhold i opkald mellem kl. 7 – 8, om det er relevant permanent
at åbne tidligt.

Møder for Vikarer efterår 2017
Vi afholder to møder for tilknyttede vikarer i dette efterår. Begge møder er åbne for alle
interesserede vikarer – uanset faggruppe, uddannelse og tilknytning.
Datoer er:

Mandag den 6. november kl. 16.00 – 18.00
Tirsdag den 7. november kl. 10.00 – 12.00

Begge møder afholdes i Auditoriet i Medicinerhuset, Mølleparkvej 4, 3. etage
Møderne indledes med et oplæg om pleje af patienter med delir af klinisk sygeplejespecialist Karin
Kaasby, som har stor erfaring med undervisning i dette emne. Emnet er relevant for alle vikarer,
da mange opgaver som vikar knytter sig til patienter med denne problematik.

Udover dette oplæg vil der være mulighed for at tale om andre relevante emner som vikar, og vi
står til rådighed med svar på evt. spørgsmål, orientering om vores nye bookingsystem AXP og evt.
andet. Hvis der er nogle af jer, som har emner I gerne vil diskutere, vil vi gerne høre fra jer senest
mandag den 30. oktober, hvor den endelige dagsorden til mødet bliver lagt frem på vores
hjemmeside og på Facebook.
Der vil være tilmelding til mødet også senest den 30. oktober – gerne til én af vores fællesmails
(vikarservice@rn.dk eller vikarservicepsykiatri@rn.dk)
Vi håber, at rigtig mange af jer vil have mulighed for og lyst til at deltage i ét af møderne.

Husk opdatering af jeres kalender i AXP
Med vores nye bookingsystem AXP er det muligt for jer at opdatere jeres kalender døgnet rundt,
og vi har brug for, at I opdaterer, hvis der er ændringer i forhold til jeres vagtønsker og
muligheder. At være vikar giver mulighed for stor fleksibilitet i arbejdslivet – og det er der fortsat
ved AXP, idet vagtønsker kan ændres, når der er brug for det, uafhængig af vores åbningstider.
Når vi udbyder en vagt, sender vi stadig kun besked til én vikar ad gangen, og det er derfor vigtigt
for vores arbejdsgange, at vi ikke bruger unødig tid på en vikar, som er meldt ledig til en vagt, men
ikke ønsker / kan arbejde alligevel. Det giver forstyrrelser både for jer og os.
Indtil videre arbejder vi med listen over ledige vikarer, som I kender den – dvs. listen findes i afsnit
8Ø og i Informationen på Psykiatrisk Sygehus i Aalborg. Listen udarbejdes på hverdage over
middag og videresendes inden kl. 15. Alle fredage og forud for helligdagsperioder skal ønsker i AXP
derfor opdateres senest kl. 12, så I ikke bliver ringet unødigt op til en vagt udenfor vores
åbningstid i weekends og helligdage.
Hvis I bookes til en NV eller DV fra listen, skal I huske at notere dette udfor vagten i AXP, så vi ikke
unødigt prøver at kontakte jer til evt. ledige dagvagter, når vi møder ind kl. 7 om morgenen.
Undervisning for sygeplejersker og SOSA i nyt medicinmodul
Region Nordjylland har købt nyt medicinmodul, som hedder ”Columna medicin”. Det nye system
implementeres 1. november. Indtil da er der mulighed for sygeplejersker og SOSA som vikarer at
tilmelde sig e-læringskursus via rn.plan2learn.dk. Kurset skal kun gennemføres, hvis du anvender
medicinmodulet i dit arbejde som vikar.
Undervisningen er baseret på e-læring og kan suppleres med anden undervisning, hvis der er
behov for det (det vil vi gerne vide, så vi kan hjælpe dig til tilmelding). Kurset afspilles via en
hjemmeside, som du får adgang til, og du guides igennem via tekst og tale.
Link til kurset er her: https://rn.plan2learn.dk/KursusValg.aspx?id=51585
Dit brugernavn er cmpleje eller cmlæge (for henholdsvis plejepersonale eller læger).
I løbet af tilmeldingen skal du angive i fritekstfelt, hvilket vikarbureau, du er tilknyttet og her
skriver du: Vikarservice Region Nordjylland.

Når du har bestået kurset, skal du downloade dit kursusbevis og vedhæfte det i AXP. Du skal
endvidere skrive i din profil, at du har gennemgået og bestået kurset, da det vil være vigtigt for
afsnit, der booker dig at vide. Det tager ca. 30 minutter at gennemgå kurset.
Hvis du har spørgsmål til ovenstående, hjælper vi dig gerne 
Skemaer til brug for fast vagt i somatikken
Vi har i samarbejde med afsnittene udarbejdet udkast til skemaer, som kan bruges som fast vagt:
-

Et skema til gensidige forventninger
Et observationsskema som den faste vagt kan bruge til at dokumentere observationer etc.

Det er blevet taget godt imod, og jeg håber, at I vil se dem brugt og finder dem brugbare. Hvis I har
kommentarer til disse skemaer, hører vi gerne fra jer.

