Välkommen
som timvikarie i Region Gävleborg

Som timvikarie i Region Gävleborg har
du oändligt med möjligheter. Det är
nu din jobbresa inom sjukvården tar
fart på riktigt. Du har nu chansen att
prova på olika vårdavdelningar och de
specialiteter de har att erbjuda.
Vet du redan idag vad som intresserar
dig och som du vill lära dig mer av?
Eller är det nu ditt intresse för något
nytt kommer väckas?
Berätta gärna för oss på
Visstidsbemanningen vad just dina
mål är med att arbeta här med oss!

Din anställning
Du har din timanställning i Region Gävleborgs Visstidsbemanningen som är en del av HR-bemanning som tillhör
HR-förvaltning.
Anställningsavtalet överlämnas personligen eller skickas
hem till dig per post för underskrift.
Som timanställd kan vi aldrig garantera dig hur mycket du får
arbeta. Är du flexibel när det gäller arbetstid och arbetsplats
ökar dina chanser till att få fler pass.

Vår värdegrund
Hur vi förhåller oss till människor och företeelser påverkas av
vår värdegrund. När vi själva får välja, umgås vi gärna med
människor som delar våra synsätt. Det blir bekvämare och
enklare så.
Men i arbetslivet ska vi fungera ihop trots våra olikheter.
Vår gemensamma värdegrund utgör själva hjärtat och själen
i organisationen och ligger till grund för våra beteenden.

Professionalism och ansvar
För oss i Region Gävleborg står det för att vi
gör rätt saker på rätt sätt med ansvar för helheten. Det innebär att vi alltid vet vem vi är till
för och att vi har en vilja att ständigt förbättras.

Respekt och ödmjukhet
För oss i Region Gävleborg står det för att vi är
lyhörda och närvarande i varje möte.
Det innebär att vi skapar trygghet genom att
acceptera olikheter, visar intresse, lyssnar till
och bekräftar dem vi möter.

Öppenhet och ärlighet
För oss i Region Gävleborg står det för att vi
säger som det är och gör det vi säger.
Det innebär att vi skapar förtroende genom
tydlighet och kunskap.
TimePool

TimePool är det system vi använder för bokning av arbetspass. När du börjar din anställning hos oss får du utbildningsmaterial skickat via mail. För att logga in i TimePool från din
privata telefon eller dator behöver du ladda ner MyApps.
Instruktioner hittar du här:
https://regiongavleborg.se/externatkomst
Där lägger du själv in din tillgänglighet, dvs. när du kan jobba.
När du ligger tillgänglig och får en förfrågan om arbete, betyder det att du ska svara JA eller NEJ på erbjudet pass. Du får
alltid en bekräftelse på om du blivit tilldelad arbetspasset eller
om det blivit bokat med någon annan. Det är inte tillåtet att
redigera tillgänglighet efter förfrågan. Du ansvarar själv för att
meddela Visstidsbemanningen om du jobbat längre eller kortare än det bokade passet, alternativt inte haft möjlighet att
ta ut din rast. Lagd tillgänglighet innebär att både Visstidsbemanningen och verksamheten räknar med att du kan arbeta.
Vi rekommenderar att du dagligen loggar in i Time Pool för att
se över ditt schema. Som vikarie i Visstidsbemanningen har
du vissa åtaganden och det är ditt ansvar att ha kontroll över
ditt arbetsschema med inbokade pass samt att du håller din
tillgänglighet uppdaterad.

IT-behörigheter
Visstidsbemanningen beställer behörigheter till de journalsystem du behöver i ditt arbete. Inloggningsuppgifterna får
du via ditt IT-välkomstbrev som du kommer att bli tilldelad
från Visstidsbemanningen.

Utbildning i journalsystemen
Om du saknar kunskaper om våra journalsystem kan du ta del
av instruktionsfilmer om bl.a. Melior, PMO och MedSpeech
eller via intranätet Plexus.

Lön
Lön enligt kollektivavtal i form av timlön betalas ut den 27:e,
månaden efter arbetad tid. Semesterersättning betalas ut
tillsammans med lönen varje månad.
Oavsett vilken bank du använder behöver du registrera ditt
kontonummer via länken:
http://www.swedbank.se/kontoregister
Om det inte finns någon registrering betalas lönen ut via avi
till din folkbokföringsadress. Självservice är vårt HR-system
där du som medarbetare bland annat kan följa din lönespecifikation. Om något ser felaktigt ut på preliminärberäknad lön i
slutet av månaden kontaktar du Visstidsbemanningen.

Vid sjukdom
Om du blir sjuk när du är bokad på ett arbetspass gör du alltid
en sjukanmälan till Visstidsbemanningen, tel 0650-290 10,

öppet måndag-fredag 6.45-16.30 samt helgdagar och röda
dagar 6.45-15.00. Övriga tider kontaktar du den arbetsplats
där du är bokad direkt. När Visstidsbemanningen öppnar är
det viktigt att du även kontaktar oss. Om du inte har direktnummer till den arbetsplats du är bokad på kan du ringa
växeln för nummerupplysning, tel 026-15 40 00, öppet alla
dagar dygnet runt. Vid sjukskrivning längre än sju dagar krävs
ett sjukintyg för att sjuklön ska beviljas.

VAB
När du börjar din anställning hos oss behöver du först registrera barnets personuppgifter i Självservice under Mina uppgifter. Om du sedan behöver vara hemma för Vård av barn,
meddelar du Visstidsbemanningen detta samt vilket barn det
gäller.. Du kontaktar själv Försäkringskassan. Sjukintyg kommer att begäras in vid VAB i mer än sju dagar.

Kom ihåg!
Det är alltid viktigt att ringa till Visstidsbemanningen för att
göra en friskanmälan när du kan börja arbeta igen.

E-tjänstekort (passerkort)
Visstidsbemanningen beställer e-tjänstekort till dig i samband med din anställning. Vi meddelar dig via din privata
mailadress när du kan hämta ut ditt kort. Ta med legitimation,
kortet är personligt. När du slutar din anställning lämnar du
tillbaka ditt e-tjänstekort till Visstidsbemanningen. Tänk på
att du alltid är skyldig att bära ditt e-tjänstekort. Här finner du
öppettiderna för uthämtning av e-tjänstekort:
https://regiongavleborg.se/etjanstekortfotoutlamning

Personalkläder
I Klädutlämningen kan du hämta ut dina arbetskläder dygnet
runt. Kom ihåg att lämna dina arbetskläder på tvätt efter varje
arbetat pass.
Klädutlämningen finns placerade på:
Gävle Sjukhus, plan 2
Öppet: måndag – fredag 7.00-16.00
Telefon: 026-15 55 30

Parkering

Hudiksvall Sjukhus
I Hudiksvall hämtar du kläderna i det hus du ska arbeta i.

Region Gävleborg har ett antal parkeringsplatser som du kan
använda som anställd. Om du är beroende av bil till och från
jobbet och inte har gång- eller cykelavstånd kan du få ett
parkeringstillstånd genom Visstidsbemanningen.

Bollnäs Sjukhus, plan 1
Öppet: 7.00-11.00
Telefon: 0278-381 94

Reservation för fika och lunchstängt. För att kunna använda
Klädutlämningen måste ditt e-kort registreras. Registreringen
kan personalen vid Klädutlämningen hjälpa dig med.
Det är viktigt att du byter till nya och rena arbetskläder inför
varje arbetspass! Kom ihåg att lämna dina arbetskläder på
tvätt minst var sjätte vecka. Om kläderna inte lämnas in för
tvätt inom sex veckor från det att de hämtats ut i Klädutlämningen går det ut en svinnvarning på dessa plagg till berörd
chef. Visstidsbemanningen får betala för de saknade plaggen.

Yrkesskylt

Friskvård

Sekretessbestämmelser

Som timvikarie har du rätt att nyttja friskvårdsersättning from
din 501:a arbetade timme, du får då ett mail som bekräftar
detta med instruktioner om hur du ska gå tillväga. Region
Gävleborg ansluten till ePassi, friskvårdsersättningen är på
3500 kr. Vi har två friskvårdsanläggningar, Plan 13 i Gävle och
Hälsoteket i Hudiksvall. Väljer du att nyttja detta motsvarar
det 1200 kr av friskvårdersättningen. Region Gävleborgs
anläggningar finns som val i appen.

Sekretessen finns för att skydda patienternas personliga
integritet. En patients tillstånd och enskilda angelägenheter
får inte lämnas ut och diskuteras med människor som inte
har med det att göra. Sekretessen gäller både skriftliga och
muntliga uppgifter.

Öppettider:
Plan13 i Gävle
Alla dagar: 05:00-23:00
Bemannat måndag, onsdag: 13:00-15:00
Hälsoteket i Hudiksvall
Alla dagar: 05.00-23.00

Läkare, barnmorskor, sjuksköterskor, undersköterskor och
skötare inom alla verksamheter i Region Gävleborg ska bära
en yrkesskylt. Yrkesskylten finns till för att förenkla det dagliga
samarbetet mellan kollegor och i mötet med patienterna.
Du ska få din yrkesskylt innan du börjar din anställning. Om
du inte fått någon yrkesskylt, kontakta Visstidsbemanningen.
När du slutar din anställning återlämnar du yrkesskylten till
Visstidbemanningen.

Tillsammans med ditt anställningsavtal har du fått en informationsbroschyr om vad tystnadsplikten innebär. Som medarbetare omfattas du av bestämmelserna i Offentlighets- och
sekretesslagen 25 kap 1 § (Tystnadsplikt). I och med att du
undertecknar anställningsavtalet innebär det att du tagit del
av informationen och därmed innefattas av dessa
bestämmelser.

Välkommen att träna
på våra friskvårdsanläggningar!

Obehörig läsning av elektronisk
patientinformation
Ditt ansvar som vårdpersonal innebär att värna om informationssäkerheten och den inre sekretessen. Tillsammans med
ditt anställningsavtal har du fått en informationsbroschyr om
informationshantering och journalföring.

Avvikelser
Skulle du i ditt arbete vara med om en händelse som avviker från det dagliga arbetet, som orsakat eller hade kunnat
orsakat skada på en patient, dig själv eller en medarbetare, så
ska det skrivas en avvikelse. Ta kontakt med vårdenhetschefen
på den avdelning där du arbetar och dokumentera noga vad
som har hänt. Skulle detta av någon anledning inte kännas
bekväm för dig kan du även kontakta Visstidsbemanningen
och berätta vad som har hänt.
Skulle en kollega agera olämpligt eller du själv göra ett misstag så ska du rapportera det. Det är viktigt att den informationen kommer fram så att verksamheten kan vidta åtgärder för
att förhindra att liknande händelser inträffar i framtiden. Detta
för att förbättra din arbetsmiljö samt kvaliteten och säkerheten
i vården.

Hygienrutiner

Som anställd i Region Gävleborg är det viktigt att du känner
till och följer de basala hygienrutinerna. Du behöver genomföra en utbildning i de basala hygienrutinerna, som du hittar
via denna länk:
https://regiongavleborg.se/hygienutbildning
Klicka på E-utbildningen basala hygienrutiner och sedan på
Starta utbildningen – för externa användare
Du ska genomföra alla fyra delar. Utbildningen tar ca 90 minuter och du gör den på arbetstid, helst under dina introduktionsdagar. Prata gärna med din handledare om utbildningen,
så att ni tillsammans kan komma överens om ett bra tillfälle
för dig att genomföra den. Om du stannar kvar efter arbetstid
för att göra utbildningen, meddela oss på Visstidsbemanningen så lägger vi till denna tid i ditt schema.
Skicka ett mail till visstidsbemanningen@regiongavleborg.
se när du har genomfört utbildningen så vi kan registrera din
kompetens. Alla vikarier ska genomföra utbildningen. Om
du inte gjort det när du blev anställd, eller vid något annat
tillfälle, bör du genomföra utbildningen så snart som möjligt.
Vi vill även uppmana dig som vikarie att aktivt påminna dina
kollegor om vikten av en god hygien och att du aktivt frågar
vad som gäller på din avdelning.

Kontaktuppgifter Visstidsbemanningen
E-post
visstidsbemanningen@regiongavleborg.se
Webb
https://regiongavleborg.se/visstidsbemanningen
Internpost
Visstidsbemanningen -95Vanlig post
Gävle
Sjukhus Visstidsbemanningen, 801 88 Gävle
Budstation -95Telefon: 0650-290 10
Vi har öppet måndag-fredag 06.45-16.30
samt helgdagar och röda dagar 06.45-15.00
Besöksadress
Teknikparken, Nobelvägen 1, 802 67 Gävle

Vi hoppas att du ska
trivas hos oss i Region
Gävleborg!

026-15 40 00
regiongavleborg.se
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