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Kære vikar
Corona – information og vaccination.
Allerførst vil vi gerne takke jer for jeres stor indsats i 2020, samt ønske jer Godt Nytår, I har løftet en stor opgave. Blevet mødt med behov for
løbende tilpasning, samt mange nye regler og rutiner– stor ros for det.
Vi har i fredags fået vaccineret de første vikarer. Vi indstiller løbende vikarer til vaccination. Udvælgelsen sker ud fra en beslutning i hospitalsledelsen om at prioritere personale i akutmodtagelser, spiseforstyrrelser, geronto og retspsykiatrien først. Vi indstiller i henhold til dette og
håber, det snart bliver din tur. Får du tilbudt vaccine via fra en anden myndighed/arbejdsgiver, så sig endelig ja. Der er ingen grund til at vente.
Alle vaccinationer vi bestiller til jer, gives i Glostrup og kan ikke flyttes til andre steder.
Pas godt på dig selv, også i vagtværelset — Corona elsker, når vi sænker paraderne.
Vi har i dette nyhedsbrev skrevet en masse om nye kurser. Prøv at få det passet ind i jeres vagter. Har du allerede taget kurserne i f.eks. Region Sjælland, så lad os det vide.

Vi arbejder igen hjemmefra
Vi håber ikke, at det giver for store gener for jer. Ring endelig, hvis der er noget, du har brug for at tale om.

Vi ændre lidt på vores organisering
Som en forlængelse af, at Jonna Geltzer er fratrådt for at gå på pension, og Lars Ladefoged Nielsen’s kontrakt udløb, har vi valgt at ændre lidt
på vores organisering.
Anette Tarborg og Maria Sørensen har fået nye opgaver. De skal fremover have et særligt fokus på de fastansatte vikarer. Endvidere har de fået
nogle af administrationens opgaver. Kim får sammen med Vibeke bedre mulighed for at følge op i forhold til de mange opgaver, som stadig
ligger i administrationen.

Nyt modul i branduddannelsen
Der er lagt et nyt brand-modul ind i Kursusportalen. Dette har fokus på forebyggelse. Har du gennemført din uddannelse for nyligt, så er du
bagud, ligesom mig.

Uddannelse til alt sundhedspersonale omkring Lorazepam
RHP ændrer præparat ved behandling af akut uro til Lorazepam i stedet for Diazepam. For at man kan varetage behandlingen, skal man som
læge, sygeplejersker og sosu-assistent gennemgå en kort ”film”.
Dette kursus ligger nu på ”min side” i Kursusportalen.

Selvmordsforebyggelse—også et nyt modul i Kursusplatformen
Det er en ulykkelig og svær situation, når en patient dør ved selvmord, og det sætter altid voldsomme spor i både de pårørende og de medarbejdere, der har været tæt på den patient, der vælger at tage sit eget liv.
Et nyt e-læringsprogram skal nu opkvalificere og certificere alt klinisk personale, så alle faggrupper får kompetencer til at risikovurdere samt
håndtere patienter på et højt fagligt kvalificeret grundlag. At vurdere og håndtere en patients selvmordsrisiko er ikke kun lægens ansvar, men
et fælles anliggende for alle, der arbejder med patienter i klinikken. Derfor skal alt klinisk personale fremover gennemføre kompetenceudviklingsprogrammet og certificeres.
Målet med kompetenceudviklingsprogrammet er at skabe større ensartethed og konsensus om, hvordan man risikovurdere og håndtere en
selvmordstruet patient f.eks. i akutmodtagelsen, under indlæggelse eller i ambulant regi. Særligt sikkerheden i overgangene fra indlæggelse til
ambulant regi samt ved udgang og orlov, kan være risikobetonede og dermed farlige.
Man får i e-læringskurset generel information om risikofaktorer og risikovurdering, herunder fx stress - og sårbarhedsmodeller. E-læringen er
målrettet med cases, der er relevante, hvad enten man arbejder med børn & unge eller voksne.
Derudover præsenteres man for tre cases: en ung pige, en midaldrende mand og en ældre mand, som man skal risikovurdere på farveskalaen
grøn, gul og rød. Grøn indikerer, at der ikke er fare på færde, mens gul indikerer øget selvmordsrisiko og rød akut øget selvmordsrisiko. Ud
fra disse risikoniveauer skal man efterfølgende komme med forslag til
risikohåndtering og interventioner, der kan sættes i værk for at beskytte
og hjælpe patienten.
Du finder det i Kursusplatformen. Dette nye kursus skal re-certificeres
en gang om året, så færdighederne i risikovurdering kontinuerligt bliver
holdt ved lige.

Fremmødekurserne – vi har igen lukket ned
Vi glæder os, til når vi igen kan udbyde kurser HLR, konflikthåndtering og vedligeholdstræning. Vi sender en sms, når vi er klar igen.

Telefontid i administrationen

Feriepenge

Kim Mathisen sidder alene med en række opgaver i en periode. Det Vi har desværre ikke mulighed for at hjælpe dig omkring feriepenge, du
betyder, at vi har valgt at afkorte telefontiden så løn m.m. stadig kan skal i stedet gå på borger.dk, hvor oplysningerne ligger. Samtidig kan
være i orden. Det betyder, at telefonen er åben mellem kl. 12 og 15. du se din saldo vedr. de indefrosne feriemidler til feriefonden.
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