Vagtbestilling hos Vagtordning for
medicinstuderende i Region Syddanmark
1) Ring på telefon 66 13 99 18
2) Oplys sygehus, afdeling og dit navn
1) Oplys hvilken type vagt, du ønsker at bestille:
Fastvagt: Oplys fornavn og alder på patienten, og give en kort beskrivelse af de opgaver, som
ønskes udført hos patienten.
Hvis patienten udskrives eller falder til ro i løbet af vagten, kan I naturligvis anvende fastvagten
hos en anden patient eller som gangvagt.
Gangvagt: En gangvagt, som kan give Jer en ekstra hånd på gangen med alle
sygeplejeopgaverne.
Hvis en patient bliver urolig, kan I naturligvis benytte gangvagten som fastvagt.
Ventilatør: Oplys fornavn og alder på patienten, og giv en kort beskrivelse af de opgaver, som
ønskes udført hos patienten.
OBS!
Vagter skal afbestilles senest 4 timer inden vagtstart.
Såfremt en vagt ikke afbestilles inden afbestillingsfristen, er I forpligtede til at give vikaren løn
for de aftalte timer. Det vil sige, hvis vikaren var bestilt til 8 timer, skal vedkommende have løn
for 8 timer.
Alternativt er det muligt at give vagten til en anden afdeling. I tilfælde heraf skal Vagtordningen
kontaktes på telefon 66 13 99 18. Vagtordningen skal have grønt lys fra begge afdelinger til
overdragelsen.
Generelle oplysninger:
Det er muligt at bestille vagter af minimum 4 timers varighed og af maksimalt 16 timers
varighed.
Det er kun muligt at bestille vagter af 4 timers varighed, hvis disse bestilles som en
enkeltstående vagt.
Det vil sige:
4 timers vagter må ikke bestilles for at undgå forlængelse af 8 timers vagter.
Ønsker I at forlænge en 6 eller 8 timers vagt, skal I først spørge den medicinstuderende, som er
på arbejde, om vedkommende har lyst til at forlænge sin vagt.
Såfremt vedkommende ikke kan arbejde mere end de i forvejen aftalte timer, eller hvis I ikke
ønsker at betale for 4 timers overarbejde, kan I vælge at bestille en ny vagt, som skal være af
minimum 6 timers varighed.

