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Kære vikar
Der er pres på!
Du oplever nok selv presset. Der er stor efterspørgsel efter dine kompetencer. Vi dækker langt fra alle
de ledige vagter. Det kan du hurtigt konstatere ved et hurtigt blik i ”Vagtbørsen”. Vi fastholder den samme levering opgjort i vagter, men efterspørgslen er steget voldsomt.
Det var én af årsagerne til, at vi op til sommeren fik lov til at tilbyde en bonusordning. Vi håber, du også
har fået glæde af den, vi kan se, den er blevet flittigt brugt.
Tak for den kæmpe indsats.

Fejlvagter via ”Vagtbørsen”
Vores it-system er desværre forældet. Det er nemt at komme til at tage en vagt på ”Vagtbørsen”, uden at
være bevidst om det. Når du har været på ”Vagtbørsen”, anbefaler vi, at du - inden du afslutter ”MinTid”
- tjekker dine vagter. Det er så ærgerligt, hvis du først opdager fejlen, når vi ringer og spørger, hvor du
bliver af. Når vi på et tidspunkt skifter system bliver dette bedre.

Selvskade ABC — nyt modul i Kursusportalen
Som et tilbud til dig, har vi lagt det nye kursus ”Selvskade ABC - Psykiatri ind i Kursusportalen. Kurset er udviklet i Børn– og Unge psykiatrien. Flere har afprøvet det for os, og de har varmt anbefalet kurset. Vi har derfor valgt at tilbyde det til alle. Du finder det næste gang, du
logger ind i Kursusportalen.
I en præsentation af kurset fortæller medarbejdere fra BUC om kurset:
Det kan virke uforståeligt og vække stærke følelser hos medarbejderne, når en patient skader sig selv. Derfor er det vigtigt, at medarbejderne
lærer at tale med patienterne og rumme og håndtere adfærden, for patienterne har lige så stort behov for omsorg som andre patientgrupper.
Med e-læringsprogrammet får medarbejderne det samme udgangspunkt, sprog, forståelse og viden om selvskade – her kan programmets videooptagelser med eksempler på, hvordan medarbejdere tackler patienter med selvskade, være en god hjælp til at komme videre.

Fuld fart på konflikterne og førstehjælp
Vi holder igen kurser i konflikthåndtering og vedligeholdelsestræning. HLR kurserne
starter op i januar. En del har modtaget besked om, at det er tid at forny sine certifikater. Til marts lukker vi for vagter til dem, der ikke længere har opdateret uddannelse i
HLR, eller har kontaktet os på tlf. 3864 0111.
Har du allerede taget kurserne i f.eks. Region Sjælland, skal vi bare have dit kursusbevis, så vi kan ligge det ind i systemet.

24 er nu fastansatte vikarer
Du møder nok oftere en vikar som er fastansat hos os. De arbejder alle ud fra individuelle aftaler. De har hver valgt 4 matrikler, som de steder de helst vil have deres vagter.
Der kan også være afsnit som de gerne vil undlade at komme på. Mange af de fastansatte vikarer er booket ud i lange forløb, og flere går nærmest ”permanent” på enkelte
centre.

Vil du have et sammenhængende forløb
Vi har næsten konstant efterspørgsel på vikarer til vikariater på mellem 1-6 mdr. Du er
velkommen til at kontakte os hvis du vil høre nærmere. Vi sender ofte sms’er ud, når
de konkrete opgaver kommer, og nogle lægger vi på Facebook ”Psykiatriens Vikarcenter”.

Nyd Udsigten
Vi samarbejder med Psykiatrisk Center Sct. Hans om at give dig information om de nye forhold i forbindelse med at de flytter til Udsigten.
Afsnittene skifter navn, og adgangen til Udsigten er via Velkomsthuset. Vi sendte jer nyt omkring adgangsforhold i sidste uge og følger op med
mere information, når de går i gang med flytningen.
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