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HVORFOR ER VI HER I DAG?

• Regionens Akutlægebiler, paramedicinerbiler og akutbiler har været i udbud

• Regionsrådet har på baggrund af indkomne tilbud og den regionale kontrolberegning
besluttet at annullere udbuddet

• Regionsrådet har besluttet, at regionen selv skal drive akutlægebilerne, paramedicinerbilerne
og akutbilerne fra primo 2020

• Vi er her for at indlede dialogen og det har vi glædet os til….

HVAD ER DER PÅ AGENDAEN I DAG?
• Kort introduktion til Region Nordjylland og Den Præhospitale Virksomhed

• Kort introduktion til Regionens visioner for regional drift af ØPE i sammenhæng med det
øvrige nordjyske sundhedsvæsen

• Kort introduktion til placering af baser og køretøjer mv. – jeres værktøj

• Kort introduktion til ansøgningsprocessen og tidsplanen herfor

• Kort beskrivelse af hvad regionen vil lægge vægt på ved ansøgere

• Løn og ansættelsesvilkår berøres ikke i dag men på møder ultimo januar 2019

HVEM ER DET REGIONALE HOLD?
• Det regionale hold med ansvar for implementering af ØPE i regional drift:

• Peter Larsen – direktør
• Poul Anders Hansen – lægefaglig chef
• Kenneth Lübcke – implementeringskoordinator (kontaktperson)
• Søren Aagaard Christiansen – projektleder
• Stella Byskov og Annette Løvengreen – HR/personalejurister
• Plus øvrige kompetencer i hele regionen
• Intern styregruppe på tværs af regionen

OM REGION NORDJYLLAND?
• Region Nordjylland er en offentlig myndighed – styret af Regionsrådets 41 folkevalgte
politikere
• Leverer sundhedsydelser til 600.000 nordjyder hver dag året rundt
• Hovedopgave er det nordjyske sundhedsvæsen (herudover regional udvikling og
specialiserede opgaver på det sociale område)
• Daglig arbejdsplads for 12.500 medarbejdere/kollegaer
• 20 forskellige faggrupper
• Samlet budget 2018: 13 mia (12 mia sundhed)

OM REGION NORDJYLLAND?

OM DEN PRÆHOSPITALE VIRKSOMHED
• Samlet ansvar for regionens opgaver på det præhospitale
område og sundhedsberedskabet
• Planlægning, udvikling og kvalitetssikring i tæt samarbejde
med hospitaler, regionens øvrige administration, national
koordinering
• Kerneopgave i dag: AMK Vagtcentral
• Sundhedsfaglig visitation af 112 opkald
• Akut Medicinsk Koordination (større hændelser)
• Bestilling og administration af Kørsel D og
udenlandsophold for patienter
• Hospitals visitation for Aalborg Universitetshospital
2019 > fælles visitation for hele Region Nordjylland

Hjemtagelse af ØPE betyder nyt organisationsdiagram i løbet af
2019: ØPE drift > Entydig ledelse, sekretariat
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• Samarbejdspartner og kontaktpunkt for Politi,
Nordjyllands Beredskab, Beredskabsstyrelse, Falck,
Styrelsen for Patientsikkerhed
•
Leverer og koordinerer regionens ressourcer ved større
hændelser – indgår i politiets strategiske og operative
stabe.
• 43 ansatte inkl. ledelse. Heraf 26 sundhedsfaglige
visitatorer.
•
September 2017: flotte lokaler på Hjulmagervej 20 i
Aalborg. Fælles vagtcentral – stort udviklingspotentiale
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O M DEN PRÆHO SPITAL E VIRKSO M HED

Trivsel 2018
Fokus på trivsel og arbejdsmiljø
ex. Supervision, sekundær traumatisering
Selvstændig arbejdsmiljørepræsentation
Velfungerende MED-system

HVAD ER REGIONENS VISIONER FOR ØPE?

• 1. prioritet er at varetage akutte opgaver som i dag
• Etablere en driftssikker professionel organisation
• Bidrage til et sammenhængende sundhedsvæsen til gavn for den nordjyske borger
• Eksempelvis IV behandling i patientens eget hjem, Palliativ behandling i patientens eget
hjem og Kronikere
• Paramedicineren som ressource i bedst mulige akutte patientforløb på tværs af region og
kommune
• Vi kender jeres kompetencer og er nysgerrige på at bringe dem i spil, hvor det gavner
patienten
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HVILKE VAGTFORMER ANVENDES?

• Døgnvagt på Akutlægebil Hjørring, Paramedicinerbiler og Akutbil Skagen
• Delt vagt 12/12 Akutlægebil Aalborg og Akutbil Hals
• Rotation mellem enheder
•
•
•
•
•

Mødetid 0700/0800
Primær funktion er akutte kørsler
Opgaver på matrikel
På Paramedicinerbiler – en del af matriklens hjertestophold
Ikke akutte opgaver ( visioner )

HVAD SKAL I KØRE I?

HVAD ER TIDSHORISONTEN?

1 kvartal

• Informations møder (x)
• Alle paramediciner
uddannes til ZOLL X
serie
• Opslag af enhedschef
• Driftsorganisation
etableres løbende

2 kvartal

3 kvartal

• Implementering af ZOLL • Base indretninger
X serie
• Uniformer
• Opslag af stillinger
• Udstyr
• Tilbudt ansættelse

4 kvartal

• Ankomst af biler
• Drift ultimo december
2019 (aftales nærmere
med Falck)
• Etablering af MED og
AMR

HVAD LÆGGES DER VÆGT PÅ VED ANSØGERE?

• Nysgerrighed og lyst til at være med til at starte noget nyt

• Faglige kompetencer skal være på plads

• Udviklingsparate og nysgerrige på nye opgaver for præhospitalt personale i det samlede
nordjyske sundhedsvæsen

• Samarbejdsvillig

• Der lægges ikke vægt på anciennitet, jf. regionens ansættelses- og mangfoldighedspolitik

HVAD BETYDER DET AT VÆRE ANSAT I REGION
NORDJYLLAND?

• Fokus på det gode arbejdsliv – en arbejdsplads iTOP
• Alle skal have de samme muligheder og vilkår. Et fælles fundament, vi alle arbejder efter.
Derfor gælder personalepolitikkerne for alle - ledere som medarbejdere.

• Indflydelse: – Vi tager fælles ansvar for et aktivt samarbejde og en åben dialog
• Tillid – vi har gensidig tillid uanset om samarbejdsrelationerne er op, ned, til siden eller ud
• Ordentlighed – at vi er ordentlige i det vi siger og gør og med gensidig respekt
• Professionalisme – vi er professionelle og arbejder for at løse vores opgaver med høj
faglighed, kvalitet, effektivitet og menneskelighed

HVAD BETYDER DET AT VÆRE ANSAT I REGION
NORDJYLLAND?
• Læs mere på www.rn.dk

HVAD BETYDER DET AT VÆRE ANSAT I REGION
NORDJYLLAND?

• Det er en offentlig myndighed

• Politisk organisation

• Mange forskellige personalepolitikker

• ITOP – (Indflydelse, Tillid, Ordentlighed og Professionalisme)

• Regionerne har overenskomst med FOA på dette område så løn og ansættelsesvilkår sker
på baggrund af en FOA overenskomst.

HVAD SKER DER NU?

• Der henvises til dpv.rn.dk for videre information

• Information vil fremgå af hjemmesiden og der vil løbende blive informeret

• Muligt at abonnere på informationer og nyheder

• FAQ

• Informationsmøde omkring løn og ansættelsesvilkår ultimo januar 2019

