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Nyheder til dig fra Region Sjællands Vikarkorps
Vikarkorpset udsender kvartalsvise nyhedsbreve, som indeholder
relevant information for dig som vikar. Her kan være særlige
nyheder samt information om kurser og aktiviteter. Har du gode
idéer til indhold, er du velkommen til at kontakte os på telefon 5651
3400 eller på mail vikarkorps@regionsjaelland.dk

Vikarkorpsets 2020
Vi nærmer os afslutning på år 2020 Covid19 har udfordret mange af os, både
personligt og arbejdsmæssigt. I vikarkorpset
har vi naturligvis været omstillingsparate og
hjulpet på nye måder. År 2020 har været
vikarkorpsets første leveår og vi har været
igennem en stor udvikling og arbejder
fortsat for at gøre det bedre for jer vikarer
og for afdelingerne. Det er en udvikling over
tid og i et stærkt fælles samarbejde. Vi har
hentet lidt data, som kan være interessant
for dig at vide:
Vi har ca. 500 aktive vikarer i vikarkorpset. Fordelingen i faggrupper er 45 % sygeplejersker og 55
% social- og sundhedsassistenter. For begge faggrupper er godt 20 % allerede fastansatte i
regionen. Herudover har en del fast arbejde uden for regionen. Vi leverer i gennemsnit, hvad der
svarer til 89 fuldtidsstillinger. I årets løb har vore vikarer deltaget med knapt 1700 timer på
kursus.

Forbliv aktiv som vikar

Vikarkorpset har en fastholdelsesprocedure, der sikre at tilknyttede vikarer opretholder aktivitet
og byder ind med vagter. Det forventes at du som vikar har minimum én vagt hvert halve år for at
vi kan overholde GDPR lovgivningen. Du kan forvente at blive kontaktet af os, hvis du i en længere
periode ikke har taget vagter.

Jule- og nytårsvagter
Julen nærmer sig og der er travlt ude på afdelingerne. Alle afdelinger fik mulighed
for at lægge jule- og nytårsvagter ind i bookingsystemet d. 1. oktober 2020 og vi er
rigtig glade for at mange af jer allerede har budt ind med jeres hjælp. Der er fortsat
ledige vagter som kan ses via vikarlogin – hop gerne ind og kig nærmere, hvis du
har mulighed for at hjælpe.
Ønsker du i stedet julefred, vil vi bede dig sørge for at opdatere din kalender via dit
vikarlogin, så undgår du også at vi forstyrrer dig unødvendigt .
Der honoreres med 100% søgnehelligdagstillæg ved arbejde på
søgnehelligdage. Tillægget ydes ikke, hvis søgnehelligdag falder
på en søndag, her vil ydes vanligt søndagstillæg. Den 31/12 er en
Adventskalender-konkurrence
specialdag og her honoreres med tillæg på 42%. Du kan desuden
finde tabellen på vores hjemmeside
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Du kan stadig nå at være med I vikarkorpsets adventskonkurrence. Du kan læse
mere om hvordan du deltager, ved at følge linket via beskeden på dit vikarlogin
eller ved at kigge på vores hjemmeside.

Anmeldelse af arbejdsskade
Afdelingerne har arbejdsgiveransvar når du som vikar er ude på vagt hos dem. Det
betyder at de blandt andet har ansvar for indberetning af arbejdsskade, såfremt du
skulle være uheldig at komme til skade i din arbejdstid. Anmeldelse af
arbejdsskade skal ske inden 7 hverdage. Blanketten for anmeldelse af
arbejdsskade ligger på regionens intranet og det faste personale kan være
behjælpelig med at finde den. Blanketten udfyldes og afleveres til
afdelingssygeplejersken og du skal sørge for en kopi til vikarkorpset.

Dit arbejdsmiljø - Krænkende handlinger
I forbindelse med fokus på krænkende adfærd, har Region Sjælland lavet et tiltag
hvor man anonymt kan ringe til en arbejdsmiljølinje. Linjen skal ikke anvendes i de
situationer, hvor det er muligt at kontakte en arbejdsmiljørepræsentant eller en
leder, hvor du har vagt. Læs evt. mere om dette på vores hjemmeside.

Arbejdsmiljølinjen er åben alle hverdage fra kl. 09.00 til 14.00 på
telefonnummer 21 41 47 28

Vikararrangementer
Det har ikke været muligt at udføre vikararrangementer pga. Covid-19 situationen,
og derfor kan vi desværre heller ikke gennemføre vores Nytårskur, som vi gjorde
sidste år. Det er uvist, hvornår vi i 2021 igen får mulighed for at lave aktiviteter,
men vi vil selvfølgelig sørge for at holde jer informeret via vore aktivitetskalender
på vores hjemmeside.

Slutteligt vil vi ønske jer alle en rigtig glædelig jul samt et
lykkebringende nytår.
Tak for jeres indsats i 2020!

Julehilsner fra vikarkorpsets administration
Helle, Tine, Anette, Lone, Lizette, Kristina, Heidi, Masja og Camilla
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Vidste du…?
At vikarkorpset har åbent på telefonen fra kl. 6-20 alle dage året rundt? Der
vil dog være nedsat bemanding på telefonerne mellem jul og nytår.
At vikarkorpsets personalehåndbog for vikarer er blevet erstattet med en
mere overskuelig og læsevenlig ”VIKARINFO” på vores hjemmeside? Her står
alt hvad du skal vide hvis du ønsker at blive eller allerede er vikar hos os.
At tidligere nyhedsbreve til vikarer altid ligger tilgængelig på vores
hjemmeside?

