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Jourverksamhet för vårdenheterna inom Hälsoval Blekinge, 
Landstinget Blekinge 
 

Jourverksamheten för hälsovalets vårdenheter består i att bemanna landstingets jourlinjer på 

primärvårdsnivå med läkare. Jourlinjerna och bemanningen av dessa har beslutats av 

Landstingsfullmäktige. 

 

Primärvårdens jour- och beredskapslinjer  

 

Östra Blekinge 

 

    

 

Primärjour: 

  

Vardagar 17.00 – 21.00 

  

Jourtjänstgöring vid Jourcentralen i Karlskrona 

(gemensam för östra Blekinge – bemannas av läkare 

från Karlskronas och Ronnebys vårdenheter) 

 

 

 

 

 

 

 Helger 08.00 – 21.00  Jourtjänstgöring vid Jourcentralen i Karlskrona 

(gemensam för östra Blekinge – bemannas av läkare 

från Karlskronas och Ronnebys vårdenheter) 

 

Sekundärjour: 

  

Vardagar 17.00 – 08.00 

 

  

Beredskapstjänstgöring i hemmet 

(gemensam för östra Blekinge – bemannas av läkare 

från Karlskronas och Ronnebys vårdenheter) 

 

  Helger 08.00 – 08.00 

 

 Beredskapstjänstgöring i hemmet 

(gemensam för östra Blekinge – bemannas av läkare 

från Karlskronas och Ronnebys vårdenheter) 

 

Västra Blekinge 

 

Primärjour: 

  

 

Vardagar 17.00 – 21.00 

  

 

Jourtjänstgöring vid Jourcentralen i Karlshamn 

(gemensam för västra Blekinge – bemannas av läkare 

från Karlshamns, Sölvesborgs och Olofströms 

vårdenheter) 

 

 

 

 

 Helger 08.00 – 21.00  Jourtjänstgöring vid Jourcentralen i Karlshamn 

(gemensam för västra Blekinge – bemannas av läkare 

från Karlshamns, Sölvesborgs och Olofströms 

vårdenheter) 

 

Sekundärjour:  Vardagar 21.00 – 08.00 

 

 

 

 Beredskapstjänstgöring i hemmet 

(gemensam för västra Blekinge - bemannas av läkare 

från Karlshamns, Sölvesborgs och Olofströms 

vårdenheter) 

 

  Helger 21.00 – 08.00 

 

 Beredskapstjänstgöring i hemmet 

(gemensam för västra Blekinge - bemannas av läkare 

från Karlshamns, Sölvesborgs och Olofströms 
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vårdenheter) 

 

  Helger 10.00-14.00 

 

 

 

 Beredskapstjänstgöring i hemmet  

(gemensam för västra Blekinge - bemannas av läkare 

från Karlshamns, Sölvesborgs och Olofströms 

vårdenheter) 

Jourlinjen bemannas inte under perioden 1 juni – 31 

augusti. 

 

Primärjoursuppdraget avser: 

 

- att bedriva mottagningsverksamhet (rådgivning, undersökning, diagnostik och 

behandling) vid Jourcentral 

 

Sekundärjoursuppdraget avser: 

 

- att samverka med ansvarig sjuksköterska inom den kommunala hälso- och sjukvården  

- att göra hembesök, utifrån en medicinsk prioritering, inom hemsjukvården och vid de 

särskilda boendena, 

- att utföra dödsfallsundersökningar och vårdintygsbedömningar utanför Jourcentralen  

 

Deltagandet med läkarinsatser i jourverksamheten sker i proportion till hur många av vård-

givarens förtecknade medborgare som besökt jourmottagningarna i länet under föregående år. 

Nyetablerade vårdenheter skall även under första verksamhetsåret deltaga med läkarinsatser i 

jourverksamheten, trots att de inte bedrivit någon verksamhet föregående år. Omfattningen av 

deltagandet i jourverksamheten bestäms av landstinget.  

 

Jourverksamheten kan komma att förändras under avtalsperioden. 

 


