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Hvem er FADLs Vagtbureau og hvorfor er
det vigtigt at du bliver FADL-vagt?
I snart 60 år har FADLs Vagtbureau formidlet studierelevant arbejde til lægestuderende i
Region Hovedstaden og Region Sjælland. Der arbejder ca. 2200 medicinstuderen via
FADLs Vagtbureau. Lang de fleste medicinstuderende i København har gennemført FADLs
SPV-kursus og efterfølgende arbejdet via FADLs Vagtbureau.
FADLs Vagtbureau er din adgang til, at du, som lægestuderende, i hele din studietid vil få
tilbudt vagtrelaterede kurser og et alsidigt og varieret udbud af vagter.
Du får dermed de optimale studiejobmuligheder, og samtidig sikrer du dig en uvurderlig
viden om ”livet på afdelingerne”, speciale kendskab, kommunikation til patienter samt
faglig indsigt i praktiske færdigheder, som kan være dig en stor hjælp under og efter endt
studie. Vi klæder dig godt på.

Hvad kan Vagtbureauet give dig
FADLs Vagtbureau har kontakten og dialogen med afdelingerne, og du skal faktisk ikke gøre
andet end at gennemføre et SPV-kursus, og derefter kan du skrive dig op til min. 2 vagter
om måneden. Meget gerne flere. Du bestemmer selv hvornår på måneden du vil arbejde.
Du kan få mere information om SPV-kurset på vores hjemmeside www.fadlvagt.dk.
Når du er færdig med dit SPV-kursus, får du ekstra hjælp og støtte det første år. Du
kommer ikke til at være alene. Vi har et hold af dygtige medicinstuderende, der vil sørge
for, at du kommer godt igennem din bindingsperiode med gode råd og vejledning.
Du kan også altid bede om at få en snak med sygeplejerskerne på Vagtbureauet, hvis du
har bekymringer i forhold til dine vagter, eller hvad det ellers skulle være.

Kompetencer
For at kunne arbejde som FADL-vagt skal alle have gennemgået og bestået det
Regionsgodkendte Sygeplejevikarkursus (SPV-kursus) i basal sygepleje. SPVkurset indeholder både somatisk såvel som psykiatrisk sygepleje.
SPV-kurset består af 83 timers praktisk såvel som teoretisk undervisning.
Al undervisning er obligatorisk.
Undervisningen varetages af sygeplejersker (ofte speciale udd.), Fysioterapeuter
og lægestuderende (medhjælpere).
Kursisten får de basale teoretiske og praktiske færdigheder, som det er
nødvendigt at besidde i forbindelse med observationer og pleje af somatiske og
psykiatriske patienter.
Gennem kurset skal kursisten udvikle en sygeplejefaglig forståelse for
derigennem at kunne anvende denne viden til at udføre velbegrundet praktiske
og medmenneskelig sygepleje indenfor SPV-vagtens kompetenceområde.
Læs mere på hjemmesiden via linket her: https://fadlvagt.dk/forhospitaler/kompetencer-og-akkreditering/

For mere information
Læs mere på vores hjemmeside: www.fadlvagt.dk. Her kan
du blandt andet læse mere om SPV-kursus og tilmelde dig.
Scan QR koden og kom direkte til kursusplanen.
Bliv også medlem af vores FB- samt instagramgruppe:
Info fra FADLs Vagtbureau
fadlsvagtbureau

