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Gäller för: Hälso- och sjukvårdsnämnd, Primärvård och rehab,
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Utförs på: Hälso- och sjukvårdsnämnd, Primärvård och rehab,
Primärvårdsjour, Jourläkarcentralen Växjö
Faktaägare: Susanne Berge Verksamhetschef/Primärvårdens jourverksamhet
Från och med september 2007 stänger jouren redan kl 21.00. Det innebär att man
i vissa fall får kalla in beredskapen lite tidigare än i dag om det stockar sig på
jouren.
Dubbleringsberedskapen lördag, söndag och helgdag är en beredskapslinje kl 821 som skall täcka primärjourens lunch, dvs alltid komma till JLC kl 12.00 (om ej
tidigare inringd) samt därefter vara kvar och hjälpa till så länge behov föreligger,
oftast hela eftermiddagen. Tanken är dock som tidigare att det endast är i sällsynta
fall (t ex för oväntade dödsfall som inte kan vänta) som dubbleringsberedskapen
ska behöva bli kontaktad mellan kl 08.00-10.00 (gäller alla).
Extra dubblering vid storhelg kl 10-21, där extra belastning förväntas pga
många helgdagar i rad. Doktorn som har det passet ringer till Jourläkarcentralen
Växjö kl 10 för planering. Man får vara beredd på att man kan behöva arbeta på
Jourläkarcentralen i Växjö.
Vardagkvällar är beredskapspasset kl 17-08. Det innebär att den som är kvällsjour
inte är beredskap. På lördag, söndag och helgdag är kvällsjouren också
nattberedskap kl 21-08. Eftersom det är svårt att veta om man behöver arbeta
eller ej under passet bör man vara ledig dagen efter.
När ST-läkaren har nattberedskap har dennes handledare också vara tillgänglig för
konsultation om behov finns kl 21-08, då som bakjour till ST-läkaren.
Samtliga beredskapspass är grad A, dvs vid behov snabb inställelse. Skyldighet att
gå i aktiv tjänst gäller till passets slut, dvs även om det bara är 15-30 minuter kvar.
Det kan i vissa fall innebära att man behöver tjänstgöra längre än
beredskapspasset för att slutföra ett påbörjat ärende. För denna ev extratid utgår
normal jourersättning.
Dubbleringsberedskapen förväntas kl 08-21 kunna hjälpa till på JLC Växjö vid
behov, svara på frågor från den kommunala hemsjukvården (när ej
hemsjukvårdsberedskapen är aktiv, alltså mellan kl 8-10), göra hembesök, göra
vårdintygsbedömningar och konstatera dödsfall. Nattetid kl 21-08 gäller
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beredskapen endast vårdintygsbedömningar och dödsfall samt i sällsynta fall vara
polisen behjälplig. När hemsjukvårdsberedskapen är aktiv förväntas denne sköta
alla kontakter med den kommunala hemsjukvården. Om belastningen på
hemsjukvårdsberedskapen är för hög, så kan den vanliga beredskapen i sådana fall
få hjälpa hen.
När underläkare har beredskap skall hen fullgöra samma arbetsuppgifter som
ordinarie distriktsläkare brukar göra, dvs konstatera eventuellt dödsfall eller göra
vårdintygsbedömningar. Det kan dock uppstå situationer där underläkaren
behöver råd och stöd. Därför har den ordinarie handledaren bakjoursfunktion dvs
tillgänglig via telefon. Om speciella omständigheter föreligger förutsättes
bakjouren vid behov kunna hjälpa till utöver ovanstående.
Vid beredskap skriv en lista över namn, personnummer och åtgärd
(telefonkontakt, hembesök, mm) och skicka in till Vårdcentralen Skärvet
vc-skarvet@kronoberg.se
Det är viktigt att du gör det även om du skriver själv, så att vi får korrekt
statistik på störningar under beredskapstid.
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