Tilmelding til
FADLs Vagtbureau
København

Velkommen til FADLs Vagtbureau i København
I denne folder finder du information om tilmeldingen til FADLs Vagtbureau i København
(Vagtbureauet). Læs folderen igennem, inden du udfylder din tilmelding på Vagtbureauets
hjemmeside (fadlvagt.dk/tilmelding).

Betingelser for tilmelding til Vagtbureauet
Du skal være aktiv medicinstuderende på Københavns Universitet, Aarhus Universitet,
Syddansk Universitet eller Aalborg Universitet.

Påkrævet dokumentation:
• Vi skal bruge dit seneste eksamensudskrift eller din indskrivningsbekræftelse.
• Hvis du læser på et andet universitet end Københavns Universitet, skal vi
derudover bruge en kopi af dit studiekort og en bekræftelse fra dit studiested om,
at du er studieaktiv.
• Hvis du har bestået SPV- eller ventilatørkurset ved et andet vagtbureau end
Københavns Vagtbureau, skal vi have bevis herfor. Du finder et skema til dette
formål på Vagtbureauets hjemmeside (fadlvagt.dk/tilmelding).

Bopæl i udlandet
Du skal være opmærksom på, hvis du har eller får bopæl uden for Danmark, vil du have
oplysningspligt om eventuel beskæftigelse i udlandet, idet regionerne derved kan blive
pålagt omfattende sociale udgifter. Hvis Region Hovedstaden eller Region Sjælland måtte
blive afkrævet betaling til sociale sikringer i udlandet, må du forvente, at regionerne vil
rejse krav om, at du betaler/refunderer det pågældende beløb.

Gyldigt arbejds- og opholdstilladelse
Hvis du er statsborger i et andet nordisk land end Danmark, skal du skrive under på, at du
har gyldig arbejds- og opholdstilladelse i Danmark.
Er du statsborger fra et EU/EØS-land er det en betingelse, at du har et gyldigt
registreringsbevis fra statsforvaltningen samt gyldig arbejds- og opholdstilladelse i
Danmark.

Sprog og tale
Du skal i rimelig grad være i stand til at forstå mundtlig og skriftlig dansk. Dette tager
udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens krav om, at sundhedspersonale har de
danskkundskaber og kommunikative kompetencer, arbejdet kræver. Er du i tvivl, er du
velkommen til at kontakte Vagtbureauet.

Indhentning af børneattest hos politiet
En børneattest er beslægtet med en straffeattest og dokumenterer, at den pågældende
ikke er fundet skyldig i overgreb mod børn. Da du i arbejdet via Vagtbureauet kan blive
bedt om at varetage plejen af børn under 15 år, er det lovmæssigt påkrævet, at du
afleverer en gyldig børneattest.
Når du har registreret din tilmelding til Vagtbureauet, vil du i løbet af nogle dage modtage
en "Anmodning om samtykke til indhentning af børneattest" fra politiet i din e-Boks. Du
skal godkende denne anmodning inden én uge fra modtagelsen, og politiet vil herefter
sende børneattesten til Vagtbureauet.
Ønsker du yderligere information om børneattest se da
www.politi.dk/da/borgerservice/straffeattest/boerneattest

Udenlandsk børneattest
Er du ikke dansk statsborger, er du forpligtet til selv at bestille en børneattest hos politiet i
det land, du er statsborger i, og sørge for at den bliver afleveret hos Vagtbureauet.
Har du brug for mere information til bestilling af børneattest, er du velkommen til at
skrive til akkreditering@fadl.dk

Straffeattest
Som udgangspunkt vil du ikke blive bedt om udlevere straffeattest. Du vil dog skulle skrive
under på, at du accepterer, at vi kan rekvirere en straffeattest i tilfælde af, at vores
samarbejdspartnere ønsker det.

Tavshedspligt
I dit arbejde via Vagtbureauet vil du være omfattet af tavshedspligt efter
Forvaltningsloven og Straffeloven. Du vil skulle skrive under på at ville overholde
gældende lovgivning vedrørende tavshedspligt for sundhedspersonale.
Sundhedslovens bestemmelse om tavshedspligt, videregivelse og indhentning af
helbredsoplysninger mv. skal være med til at sikre, at sundhedspersoner iagttager tavshed
om de forhold, de erfarer i forbindelse med patientkontakt. Tavshedspligten er en
patientrettighed, som giver patienten krav på fortrolighed fra sundhedspersonens side og
mulighed for at bestemme, om helbredsoplysninger må videregives.
Tavshedspligten vil også være gældende, når du ikke længere arbejder via Vagtbureauet.

Omhu og samvittighedsfuldhed
Du vil i dit arbejde via Vagtbureauet ikke være omfattet af autorisationslovgivningen, men
det forventes, at du vil udøve dit arbejde med omhu og samvittighedsfuldhed.
Det indbefatter:
• at du vil arbejde inden for de givne kompetencer erhvervet via Vagtbureauets SPVog/eller VT-kursus. Retningslinjerne kan findes på Vagtbureauets hjemmeside
(fadlvagt.dk).
• at du udelukkende vil arbejde ud fra retningslinjer godkendt af afdelingsledelsen
og Vagtbureauet.
• at du vil overholde de etiske og værdibaserede grundlag, som det pågældende
arbejdssted påkræver.
• at du vil overholde de arbejdsmiljøregler, som foreskrives i
Arbejdsmiljølovgivningen.
• at du vil have ansvar for at indhente relevante oplysninger samt holde dig
opdateret via Vagtbureauets hjemmeside (fadlvagt.dk).

Misbrug
Ved din tilmelding til Vagtbureauet vil du skulle skrive under på, at du ikke har et misbrug
af f.eks. alkohol, euforiserende rusmidler, medicin mv. i henhold til ”Misbrugspolitik for
Region Hovedstaden” (www.regionh.dk/om-region-hovedstaden/udgivelser-fraregionen/politikker-og-strategier/Sider/Misbrugspolitik.aspx).
Møder man op på arbejde påvirket af alkohol eller andre rusmidler, vil man øjeblikkelig
blive bortvist fra hospitalet og herefter indkaldt til samtale hos Vagtbureauet.

Oplysningspligt vedr. sygdom
Jævnfør lov om brug af helbredsoplysninger mv. på arbejdsmarkedet (§6 og §7) er du
inden tilmeldingen til Vagtbureauet af egen drift forpligtet til at oplyse, om du er bekendt
med at lide af en sygdom eller har symptomer på en sygdom, som vil have væsentlig
betydning for dit arbejde via Vagtbureauet. Du er samtidig forpligtet til at informere om,
om der i relation til din sygdom er foranstaltninger eller andre dispositioner, som
Vagtbureauet skal varetage inden opstart af arbejde.
Ved ændringer i din helbredsmæssige tilstand vil du skulle kontakte Vagtbureauet.

Persondata
Ifølge Persondataloven skal vi oplyse om, at din tilmelding medfører, at der elektronisk
registreres oplysninger om dig, som Vagtbureauet på vegne af Region Hovedstaden og
Region Sjælland anvender til personaleadministrationsformål. Der er tale om oplysninger
som navn, cpr-nr., tjenestested, skat, ferie, fravær, kurser m.m. Ønsker du yderligere
indsigt i dette, er du velkommen til at rette henvendelse til Vagtbureauet.
Du er også forpligtet til at informere Vagtbureauet om ændringer i navn, adresse,
studiested samt ændring i studiestatus.
For yderligere information er du altid velkommen til at skrive til akkreditering@fadl.dk

