Rutin
Process: 3.2.0 RGK Leda, styra och organisera
Område:Arbetsrutiner jourverksamhet
Giltig fr.o.m: 2020-04-23
Giltig t.o.m: 2022-08-25
Faktaägare: Susanne Berge, Verksamhetschef/Primärvårdens jourverksamhet
Fastställd av: Anders Eriksson, Medicinskt ledningsansvarig/Primärvårdens jourverksamhet
Revisions nr: 2
Identifierare: 173777

Hänvisning till annan vårdinrättning
Gäller för: Hälso- och sjukvårdsnämnd, Primärvård och rehab,
Primärvårdsjour, Jourläkarcentralen Växjö
Utförs på: Hälso- och sjukvårdsnämnd, Primärvård och rehab,
Primärvårdsjour, Jourläkarcentralen Växjö
Faktaägare: Susanne Berge Verksamhetschef/Primärvårdens jourverksamhet

Hänvisning till annan vårdinrättning

Hänvisning till vårdcentral dagtid vardagar
Enligt patientlagen har varje patient rätt att söka den vårdcentral man själv önskar.
Sjuksköterska på akutmottagningen eller jourläkarcentralen informerar patienten
om fördelen med att söka den vårdcentral där man är listad. Om patienten är
tveksam så kontrollera i Cosmic om/var patienten är listad.
Växjö
Om patienten är olistad eller utomläns rekommenderas de vårdcentraler som är
angivna nedan:
Måndag VC Teleborg och Unicare
Tisdag VC Skärvet och Dalbo
Onsdag VC Birka
Torsdag VC Centrum
Fredag Vc Capio och Växjöhälsan
Hänvisning till vårdcentral dagen efter (senast 07.30 samma dag)
Aktuell vårdcentral kontaktas via messenger, se särskild rutin. Patienten blir
uppringd av vårdcentralens sjuksköterska nästkommande morgon som bedömer
behov av aktuell åtgärd.
Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras.
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JLC Växjö
Hänvisning till JLC görs om patienten bedöms vara i behov av primärvård och
inte kan
vänta till nästkommande vardag. Informationsblad lämnas och patienten hänvisas
att ta kontakt med JLC via telefon. Hänvisningen ska vara dokumenterad i direkt
anslutning till besöket på akutmottagningen. Jourläkarcentralen i Växjö är öppen
måndag-fredag kl 17–21 och lördag-söndag kl 8-21. Med stängning kl 21 menas
att sista patient ska vara avslutad då vilket
innebär att möjligheten att hänvisa patienter till JLC kl 20.30–21.00 är begränsad.
En sjuksköterska på JLC är i tjänst till kl 22, vi har möjlighet att fram till dess
rådgöra per telefon.
Hänvisning till JLC Växjö helgdagar
JLC Växjö kontaktas via messenger, enligt samma princip som kontakt med
vårdcentral vardag, enligt särskild rutin. Patienten blir uppringd av
jourläkarcentralens sjuksköterska nästkommande morgon som bedömer behov av
aktuell åtgärd.

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras
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