Nyhedsbrev fra Vikarcentret
2016. oktober

Kære vikar
Du sidder nu med en specialudgave af vores nyhedsbrev. Alt handler om Sundhedsplatformen (SP), såvel her i brevet som
i psykiatrien 
Vi skal formidle rigtigt meget til dig inden maj 2017. Derfor starter vi dette nyhedsbrev
med at gøre det nemt for dig.


Er du fastansat i RHP og vikar, så behøver du kun læse det, vi mærker
”SP-F” og ”SP-A”.



Er du ikke ansat i RHP og vikar, så behøver du kun læse det, vi
mærker ”SP-L” og ”SP-A”.

Vi vil bruge disse forkortelser i SMS til dig, og alle SMS’er vil komme fra
PVC-Vibeke Juhl. Vi vil fortrinsvis benytte hjemmesiden til ny information.
Vi sender en SMS, når der er nyt, og du kan straks se, om det er relevant for dig.
Og ja, SP-F står F for fastansat, A for alle og L for løse. Det er de begreber, vi anvender i vores dagligdag.
Betyder det noget for dig – ja, men først lidt om Sundhedsplatformen.

Hvad er Sundhedsplatformen
SP (som det kaldes) er en total it -platform, som opfylder en masse af de drømme som har
været efterspurgt i mange år.
Virksomheden Epic har udviklet SP. I dag har 190 millioner mennesker journal i Epic systemer. Region Hovedstaden og Region
Sjælland har sammen valgt dette system. Det betyder, at SP vil være på alle offentlige hospitaler på hele Sjælland, når alle har
taget det i brug.
SP giver os fremover én platform til det kliniske arbejde. Det er her, alt vil blive registreret, sygeplejersken vil dokumentere,
lægen vil ordinere, og patienten vil kunne få adgang til sine data.
Lige nu er SP i brug på Herlev/Gentofte hospital. En stor del virker godt, men der er stadig en række ting, som skal tilpasses.
Den 10. november overgår Rigshospitalet/Glostrup også til SP. Det kalder man ”GoLive”.
I psykiatrien går vi GoLive d. 20. maj 2017. Inden skal en masse ting være på plads. Du skal uddannes i systemet, en masse rutiner skal laves om og it-udstyr skal gøres klar.

Uddannelse i Sundhedsplatformen
Alle skal uddannes i SP, og kun medarbejdere, som bliver certificerede, kan arbejde i systemet.
SP-A

Alle skal have uddannelse i SP. Efter GoLive kan du ikke arbejde for os, før du har certifikater i de
relevante moduler. Men, vi vil gerne fortælle, at rygterne siger, at du nok skal bestå, når du har taget uddannelsen.

SP-F

Om du også skal på uddannelse hos os afhænger af din funktion i dit faste job og
hvad du laver for os. Hvis du udfører den samme funktion, så behøver du ikke
uddannelse.
Er der ikke sammenfald i funktionerne, har vi måske allerede bestilt uddannelse
til dig. Vi har også mange som først får dette tilbud efter GoLive.
Hvorfor har vi ikke bestilt til alle? Vi har startet med dem af jer der tager flest
vagter. Samtidig kan vi ikke undværer flere af jer indenfor den korte tidsperiode, der er til kurser. Vi håber samtidig, at vi efter GoLive kan tilbyde nogle
kortere funktionsuddannelser i præcis det, du mangler.
Har vi reserveret plads til dig, hører du mere om det i december.

SP-L

Vi har bestilt uddannelsesplads til dig i sengepsykiatri. Til 29 af jer, har vi også bestilt et uddannelsesmodul i akutmodtagelse, her har vi valgt jer, som arbejder mest i akutmodtagelsen.
Uddannelsesmodulerne er på mellem 13-16 timer, og ligger i moduler af indtil 5 timer ad gangen i tidsrummet
kl. 8 -21, alle ugens 7 dage. Vi tror ikke, der bliver kurser i påskedagene.
Uddannelsesperioden kommer til at ligge fra uge 11 til uge 19, 2017, og det vil foregå på uddannelsescentret på
Gentofte Hospital.
Du får løn og relevante tillæg for dine kursustimer.

SP-L

Vi er nødt til at presse dig!
Vi har en udfordring. Din CBAS-ID (tidligere kaldet BAM-Id eller Brugernavn) er afgørende i hele denne periode. Vi har derfor brug for, at du allerede nu bliver vant til at logge dig ind, og at du læser din mail.

Næste gang du hører fra os
SP-A

I uge 45 får du en SMS om ny informationen, som bliver lagt på hjemmesiden. Vi håber, denne måde vil give dig
mindst mulig besvær.

Mange hilsner fra Psykiatriens Vikarcenter,
GoEfterår

Kig også på intranettet – på forsiden er der en boks om
Sundhedsportalen - din adgang til en masse viden.

