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Jourgranskning TMC läkare
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Utförs på: Röntgenenheten Växjö

Syfte

Att alla läkare inom röntgenenheten i Växjö har kunskap och kännedom om
rutiner i samband med TMC jourgranskning.

Rutin

Jourhavande radiolog har jour från kl 16:30 på vardagar och från kl 07:30 på
lördag och söndag samt helgdagar.
Alla dagar tar TMC över kl 22:00, jourhavande läkare har beredskap hemma för
eventuella invasiva åtgärder eller undersökningar som kräver läkarnärvaro.
Alla undersökningar som påbörjas innan kl 22:00 ska dikteras av jourhavande
läkare i Växjö, undersökingar som påbörjas efter kl 22:00 tar TMC hand om.
I fallet att det finnns flera odikterade undersökningar innan kl 22:00 finns
möjligheten att kontakta TMC på telefon från kl 22:00 och komma överens vilka
undersökningar som TMC tar över. Röntgensjusköterskorna måste informeras
och skicka undersökningar till TMC. Undersökningar påbörjade efter klockan
22.00 granskas av TMC jour.
Prioriteringar görs som vanligt. Efter kl 22:00 prioritera TMC undersökningar
som behöver en prioritering och remittenterna ringer till TMC. Efter kl 23:00
ringer remittenten till TMC och TMC gör en berättigandebedömning enligt våra
kriterier och ringer in sköterskor.
Vid remiss som avser en intervention eller en undersökning som kräver en läkare
på plats gör TMC en bedömning om undersökningen måste göras under jourtid.
Om det är berättigat ringer TMC till jourhavande läkare och
röntgensjuksköterskor.
Undersökningar påbörjade efter klockan 22.00 granskas av TMC jour.
Undersökningar som påbörjas innan kl 07.00 ska granskas och dikteras av TMC.
Undersökningar påbörjade efter klockan 07:00 granskas av jourhavande radiolog.
Undantag är urakuta undersökningar (t.ex. rädda hjärnan) som skickas till TMC
jour mellan kl. 07:00-07:30 om jourhavande radiolog ännu inte har kommit in.
Röntgensjuksköterskan kontaktar TMC.
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TMC prioriterar undersökningar fram till kl 07.30.
Vid tekniska problem som nätverksavbrott kan det bli nödvändig att komma in
och skriva utlåtande på plats. Se dokument reservrutin jourgranskning.

Roller och Ansvar

Den medarbetare som arbetar jour ansvarar för att man har kännedom och följer
rutinen.
Radiologen på röntgenenheten i Växjö ansvara för att alla undersökningar med
starttid innan 22.00 dikteras och signeras. Radiologen på röntgenenheten i Växjö
ansvara för att man tar kontakt med TMC angående undersökningar med startid
före kl 22.00 som behöver skickas till TMC.

Uppföljning

Rutinen följs upp vartannat år eller vid behov.
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