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Socialstyrelsens (SoS) återkom-
mande »nedslag i verkligheten» vid
våra akutsjukhus brukar utmynna i
kritik mot att läkarkompetensen i
primärjouren på sina håll är för låg.
Verket ogillar att man – främst vid
små och medelstora sjukhus – under
jourtid bemannar akutmottagningar
med AT-läkare (se nr 6/97).

För några år sedan väckte klandret
från SoS åtskillig uppmärksamhet i
massmedierna som förfasade sig
över att läkare som »inte var klara
med sin utbildning» gavs ett så stort
ansvar. Liknande omdömen dök upp
även denna gång.

Det är beklagligt att onyanserade
uppgifter till press, radio och TV till-
låts undergräva förtroendet för en
viktig del av sjukvården. I själva ver-
ket visar undersökningar att kvalite-
ten vid akutmottagningarna inte är
sämre i de fall som primärjouren är
en AT-läkare.

Som framgår av ett reportage i
veckans nummer (sidan 1340) finns
det ute i landet en stor irritation bland
läkare över att SoS underskattar både
de unga läkarnas kompetens och
chefernas förmåga att bedöma sina
medarbetare. Den centralisering som
verket förordar kritiseras också med
goda argument.

Inte ens Socialstyrelsen har dock
gått så långt att myndigheten utfärdat
några bindande föreskrifter om att
primärjour skall vara specialistkom-
petent.

Man rekommenderar dock att den
som upprätthåller primärjouren skall
ha minst två års tjänstgöring inom
specialiteten – vilket i princip uteslu-
ter AT-läkarna.

På mindre vårdenheter skulle ett
sådant krav allvarligt försvåra akut-

verksamheten och lägga en mycket
tung arbetsbörda på äldre underläka-
re och specialisterna. Det skulle ock-
så kunna medföra försämringar av
kvaliteten i annat vårdarbete. 

Arbetstiden för ST-läkarna och de
specialistkompetenta läkarna är ju
inte obegränsad, varför somliga kli-
niker kan tvingas tunna ut beman-
ningen under dagtid. Samtidigt skul-
le som nämnts säkerhetsvinsterna
under jourtid vara högst osäkra.

Enligt Läkarförbundets me-
ning är det önskvärt, ja nödvändigt
att AT-läkare – liksom nyblivna ST-
läkare – får gå jour. Det är helt enkelt
en förutsättning för att de senare som
specialister skall kunna behärska
akut omhändertagande. 

Om AT-läkarna förbjöds att gå
primärjour skulle det undergräva ut-
bildningsvärdet av allmäntjänstgö-
ringen. Dessutom skulle man enbart
skjuta problemen framför sig – nå-
gon gång under karriären måste ju bli
den första för läkaren att delta i akut-
verksamheten.

Det som borde fokuseras är i stäl-
let under vilka former som de unga
läkarna skolas in i akutverksamhe-
ten. Ett självklart krav är då att spe-
cialistkompetent bakjour skall finnas
tillgänglig – vilket väl undantagslöst
är fallet. Vidare måste ställas höga
anspråk på handledning för underlä-
karen.

Säkerheten i akutverksamheten
får således inte baseras på den en-
skilde AT-läkarens kunskaper och
erfarenhet. Det är den samlade kom-
petensen i jourlinjen som är avgöran-
de för akutvårdens kvalitet.

Det vore således rimligare att So-
cialstyrelsen – i stället för att enbart

se på jourläkarens utbildningsnivå –
som tillsynsmyndighet analyserade
hur organisationen kring honom/
henne bör se ut. Det skulle främja
både den utbildningsnytta som läka-
ren har av jourtjänstgöringen och pa-
tienternas trygghet.

För säkerligen finns det litet var-
stans brister i sådana avseenden –
särskilt vad gäller handledningen –
som behöver rättas till. Att bistå i så-
dant arbete borde vara en angelägna-
re uppgift för SoS än att generellt
ifrågasätta AT-läkares kompetens i
primärjouren.

Det finns emellertid mer som
kan göras för att förbättra akutverk-
samheten. Det visar bl a det före-
dömliga initiativ som tagits av
Landstinget i Värmlands län, som in-
troducerat en särskild utbildning för
AT-läkare som skall tjänstgöra vid
akuterna på landstingets fem sjuk-
hus.

Enligt ett reportage (se Läkartid-
ningen 8/96) anser man i Värmland
inte att kvaliteten i jourverksamhe-
ten automatiskt höjs bara för att äldre
specialister används. Utgångspunk-
ten är i stället att en AT-läkare – med
rätt utbildning och handledning –
kan vara lika kompetent.

Den utbildning som erbjuds är en
tredagarskurs i akut omhändertagan-
de av svårt sjuka patienter. Inrikt-
ningen är genomgående mycket
praktisk och omfattar en rad såväl
kirurgiska som internmedicinska
moment, men varvas även med teori
kring alltifrån generella riktlinjer till
preciserade diagnoser.

Denna ambitiösa modell borde få
vidare spridning i landet – det skulle
sannolikt markant bidra till vårdkva-
liteten vid våra akutmottagningar. •
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