Vikarservice Region Nordjylland

Holdmedlemmer søges til vagthold i Covid-19 test telt på Aalborg UH
Så hurtigt som muligt
Vi søger lægestuderende, der har bestået 2. semester til vagter i Covid-19 testtelt ved Aalborg UH (Pandemiafsnit
0, P0). P0 modtager borgere, som er:
• henvist fra egen læge med symptomer på Covid-19,
• i gang med smitteopsporing
• samt patienter der har planlagte operationer på hospitalet.
Holdet skal bestå af ca. 85 holdmedlemmer og en holdleder. Afhængigt af behov, skal der også dækkes vagter i
Thisted.
Arbejdstiderne er som udgangspunkt – men kan tilpasses hospitalets behov:
Hverdage:
Et hold møder kl. 8.00 – 16.00 og et hold møder fra kl. 10.00 – 18.00. Pga travlhed i teltet, kan vagten nogle gange
deles fra 8-12.30 eller fra 12.30 – 18.00
Weekender:
Et hold møder kl. 8.00 - 16.00.
Thisted
Man møder kl. 7.30 foran P0-teltet hvor man transporteres i bus til Thisted. Podearbejdet starter kl. 9.00 og slutter
kl. 15.00 hvor bussen kører tilbage, så man er tilbage i Aalborg kl. 16.30.
Pga. travlhed i Thisted, skal holdmedlemmer kunne dække vagter fra 9-19 på torsdage og tirsdage. Transport til
sygehuset er som ved 9-15 vagter. Hjemtransport er med offentlig transport.
Du skal
• Det er IKKE et krav, at have SPV-uddannelse
• Være indstillet på at være på holdet i en længere periode
• Være indstillet på at arbejde med potentielt Coronasmittede borgere
• Tage ca. 3– 5 vagter pr. måned både i Aalborg og Thisted (ca. 1 vagt om ugen) samt 1-2 bagvagter om
måneden. Ved en bagvagt er du standby og skal møde ind i tilfælde af sygdom. Opkald til en bagvagt skal ske
senest kl. 7.00 på dagen for Aalborg.
• Være indstillet på, at der kan opstå akutte vagter, som også skal dækkes.
• Vagter skal kunne tages i både hverdage og weekender.
Opgaven er
• Som udgangspunkt at foretage svælgpodning på de fremmødte borgere, men skal kunne varetage andre
opgaver hvis det findes indiceret af læge/sygeplejerske
• Måling af diverse værdier blandt andet TOKS værdier f.eks. BT, puls, respiration, SAT og temperatur
• At kunne henvise til læge eller sygeplejerske ved behov
• Sørge for dokumentation af målte værdier og anamnese i samarbejde med og under ansvar af
læge/sygeplejerske.
Du vil blive oplært til opgaverne ved følgevagt i test teltet af allerede uddannede holdmedlemmer og
tilstedeværende speciallæge. Tidspunkt for oplæring aftales før start. Der vil altid være erfarne holdmedlemmer og
speciallæge som bagvagt tilgængelig til hjælp og sparring.
Ved udvælgelsen af holdmedlemmer, vil der blive lagt vægt på, hvor længe man påregner at blive på holdet,
ligesom vagttagere fra Aalborg vil blive foretrukket. Der lægges endvidere vægt på, at du er motiveret, positiv og
fleksibel.
Kort skriftlig ansøgning fremsendes til leder af Vikarservice Bitten Gøtzsche, bitgo@rn.dk hurtigst mulig. Ansøgere
udvælges i samarbejde med holdleder for P0 holdet løbende i ansøgningsperioden. Der afholdes ikke samtaler,
men alle får besked.
Der arbejdes efter overenskomst for SPV på hold (aftale 32.13) og lokalaftale indgået mellem HR i Region
Nordjylland og FADL.
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte leder af Vikarservice, Bitten Gøtzsche, bitgo@rn.dk eller
97 66 13 47

