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Kontaktvägar till läkare under jourtid och
beredskapspass nattetid
Gäller för: Jourläkarcentralen Ljungby
Utförs på: Jourläkarcentralen Ljungby
Faktaägare: Malin Angeskog Avdelningschef/Primärvårdens jourverksamhet

Bakgrund:
Jourläkarcentralens uppgift är att göra medicinska bedömningar och ge vård
som inte kan vänta till dess att ordinarie vårdcentraler är öppna.
Vårdcentralerna i Region Kronoberg ska bemanna jourläkarcentral (JLC) med
läkare och delta i beredskap enligt centralt upprättad plan, i proportion till antal
invånare som valt respektive vårdcentral.

Jourtid, vardagar mellan 17.00-21.00 och helger
kl 08.00-21.00
Vid frågor till läkare under jourtid ska kontakt tas på följande sätt:

Ta kontakt med läkare under jourtid via VIP-tjänst på telefon 0470-58 78 00.
Detta innebär att samtalet blir prioriterat och att sjuksköterska triagerar
samtalet till ansvarig läkare för en vidare kontakt.

Nattetid, beredskap mellan 21.00 – 08.00
Vid frågor till läkare nattetid ska kontakt tas på följande sätt:

Kontakta beredskapsläkare genom att ringa till Region Kronobergs växel. Be
att få prata med ledningsansvarig sjuksköterska på akutmottagningen, hen är
behjälplig med telefonnummer till tjänstgörande beredskapsläkare.
 Telefonnummer till växeln, Ljungby västra regionen: 0372–585000
 Telefonnummer till växeln, Växjö östra regionen: 0470–588000

Vad bokas var?
Till aktivt pass bokas telefon- och videomöten. Samtal från kommunsköterska
kan bokas om det gäller enklare frågor som kan besvaras via telefon och tid
finns.
Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras.
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Till beredskap bokas hembesök som inte kan anstå till nästkommande vardag,
exempelvis covid-19 besök, vårdintyg, oväntade dödsfall m.m.

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras

Utskriftsdatum: 2021-10-12
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