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SYFTE
Att säkerställa bemanning på JLC, Växjö gällande ST och att säkerställa att ett
tillräckligt antal JLC pass genomförs för godkänd ST. 1-2 pass per månad.
TILLÄMPLINGSOMRÅDE
Berörda intressenter är vårdcentraler med tjänstgörande ST-läkare och JLC,
Växjö.
ANSVAR
Studierektor ansvarar för att rutinen är känd för ST-läkare och verksamhetschef
för JLC ansvarar för att rutinen är känd för verksamhetschefer på vårdcentralerna.
GENOMFÖRANDE








Jourläkarcentralen ansvarar för att fyra gånger per år ta in önskemål från
första års ST om eventuella ledigheter för kommande schemaperiod och
om möjligt tillgodose dessa önskemål. (första års ST tilldelas specifika
AT/ST-pass).
Vid önskemål om ledighet efter att jourschema är lagt ska ST-läkare i
första hand, byta med annan tjänstgörande ST-läkare. Man kan endast
byta med likvärdigt pass. Alla byten skall mailas till sekreterare JLC på
vc-skarvet@kronoberg.se
Verksamhetschef för vårdcentralen är mottagare av alla former av
ledighetsönskemål genom PA-systemet. Verksamhetschefen för
vårdcentralen beviljar alltid dessa önskemål om ledigheter i samråd med JLC
avdelningschef
JLC ansvarar för att markera genomförda pass i jourlistan för att det ska
kunna säkerställas att ett tillräckligt antal pass är genomförda för godkänd
ST-placering.

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras.
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ARBERTSGÅNG VID OPLANERAD FRÅNVARO





Vid akut sjukdom vardagar kontaktas hemvårdscentralen.
Vid akut sjukdom helger kontaktas JLC 0470-587814.
Vid behov av ersättare vid akut sjukdom, se länkad rutin (nedan)
\\ltp\ltgem\Jourläkarcentralen Växjö



Vid frånvaro som behöver ersättas när lagt schema ligger
1. Kontakta din verksamhetschef.
2. JLC har mandat att beordra in läkare

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras

Utskriftsdatum: 2019-12-17
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