
Social Medie
Strategi
En håndbog til det strategiske og praktiske arbejde
med sociale medier, for dig der er ansat under
FADLs Vagtbureau

JUNI ,  2020
VERSION 1.0



Vi er på Facebook
KOMMUNIKATION I FADLs VAGTBUREAU

I FADLs Vagtbureau bruger vi
kommunikationen på Facebook, som et
værktøj til at dele erfaringer og viden til
alle vores medicinstuderende.



5 gode råd
NÅR VI ER PÅ FACEBOOK

Pas på dig selv
Gør online som du ville gøre offline
Hold en god tone
Del aldrig personfølsomme oplysninger
Del med omtanke



Når du er på arbejde, så skal du ikke være på de sociale medier. Hvis du
får en henvendelse fra en patient på de sociale medier, så besvar den
ikke, men vejled patienter/pårørende ved næste personlige kontakt om,
hvordan man kan komme i kontakt med dig, eller en af dine kollegaer.

Hvis du får en henvendelse, der virker krænkende på dig, så tag et
skærmprint af den og gå til din leder. De vil hjælpe dig med at håndtere
sagen.

Pas på dig selv



Gør online som du ville gøre offline

Der gælder de samme regler på Facebook, som der gør i "virkeligheden".
Skriv i en god og sober tone, og husk på din tavshedspligt. Når du tager
vagter gennem FADLs Vagtbureau, er du en del af holdet, og det er
forventeligt, at du optræder loyalt overfor din arbejdsplads - både FADLs
Vagtbureau og der, hvor du tager dine vagter - dine kollegaer og din
leder. Dette gælder også i lukkede grupper/fora.



Hold en god tone

Skriv aldrig nedladende om dine kollegaer, ledere, arbejdsplads eller
patienter og pårørende. Husk på din tavshedspligt. Det kan få
ansættelsesmæssige konsekvenser, hvis du ikke respekterer dette.
Du kan aldrig vide dig sikker på nettet. Du kan tro, at det du skriver i én
Facebookgruppe bliver i den gruppe, men med stor sandsynlighed bliver
det delt med andre, som slet ikke er med i den gruppe. Hold derfor altid
en god tone lige meget hvor på nettet du udtaler dig. Har du noget
negativt at sige, så sig det direkte til personen selv.



Personfølsomme oplysninger

Dette kaldes også for Personhenførbare data eller GDPR.
Det du deler med dine venner online kan hurtigt blive delt med andre på
nettet. Så del aldrig personfølsomme oplysninger om hverken patienter,
pårørende, kollegaer eller ledere på de sociale medier.
Husk altid på din tavshedspligt, og at være en god kollega!



Del med omtanke

Del billeder og andet materiale med omtanke. Vil du dele et billede, så
husk at få de pågældendes accept først.
Der er efterhånden mange ledere, der tjekker Facebook før de kalder ind
til ansættelsessamtale, så tænk over hvilket indtryk du gør online.
Del aldrig noget som du vil fortryde dagen efter. Når det ligger der, så er
det meget svært at fjerne igen!
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