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Jag tänkte skriva något om
mina tankar kring jourandet
och jourångesten. Jag är legiti-
merad sedan ett och ett halvt år
tillbaka, gör ST på distrikt och
har nyss randat mig på medicin.

Att gå jour innebär inte bara att arbe-
ta på dåliga arbetstider med ringa upp-
backning, utan även förstörd fritid i
form av förväntans- och efterjourångest.
Som AT upplevde jag ingen jourångest
eftersom jag alltid hade en legitimerad
»på huset». Alltför snart blev man den
där legitimerade själv och förväntades
klara oerhört mycket mer …

Prejourångest
Det är ångest som kommer dagarna,

ibland upp till en vecka före jour för att
man gruvar sig över hur hemskt det
kommer att bli. Det kan ibland förstöra
hela helger då det inte går att koppla av
för att man är stressad över jouren som
komma skall: Vem är bakjour? Vem är
AT? Är det fest på stan och risk att det
blir stökigt?

Prejourångest kan även, liksom post-
jourångest, ta sig uttryck i »jour-
drömmar» – om nätter när man arbetar
på akuten tills ögonen blöder och tele-
fonen i jourrummet ringer i ett, trots att
man ligger hemma i sin egen säng och
inte får ett öre betalt för sin förstörda
nattsömn.

Perijourångest
Mitt i stormens öga är det oftast

ganska bra. Perijourångesten dyker
framför allt upp när man har en bakjour
som man inte litar på eller får svar av
som man själv inte vill stå för. Vad gör
man när bakjouren säger: »Det där med
myasten kris kan jag ingenting om, du
kan väl läsa på själv medan narkosen
ventilerar?»

När jag direkt efter legitimation
»vickade» som tillförordnad distrikts-

läkare fanns ingen bakjour på distrikt
efter midnatt. Där kunde jag känna mig
enormt övergiven. En sen natt blev jag
väckt för att gå till patologen och kon-
statera dödsfall på en trettiofemåring
som kört ihjäl sig under oklara omstän-
digheter. 

Då hade det behövts någon att prata
med, dels för att trafikdödade trettiofe-
måringar inte ska komma till patologen
utan med fullt pådrag till kirurgakuten,
dels för att få stöd och kanske till och
med hjälp med att informera den drab-
bade familjen. I ett sådant läge tror jag
att även en rutinerad specialist skulle
kunna tänkas vilja ha någon att ventile-
ra händelsen med akut och inte vara
sämre doktor för det. 

Postjourångest
»Vad sa jag egentligen när de ringde

och frågade? Vad ville de över huvud
taget? Hur många patienter orkade jag
inte vara trevlig och empatisk mot utan
var den där allmänt snäsiga och otrevli-
ga doktorn – som jag lovat mig själv att
aldrig bli – därför att jag precis blivit
uppdragen ur sängen efter tjugo minu-
ters tung sömn? Hur dåliga beslut har
jag fattat därför att jag var alltför trött
för att kunna tänka klart?»

Ett omvänt dygn tär även på nära och
kära, som man inte orkar med när
sömnunderskottet tar ut sin rätt. Med
alltför många jourer på kort tid är det
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kunnat finna beskrivet tidigare, och det
är möjligt att det rör sig om ett slump-
mässigt sammanträffande.

Effektiv behandling finns
Även om Liddles syndrom är ett

ovanligt tillstånd är det viktigt att ha i
åtanke vid kombinationen hypertoni,
hypokalemi och låga aldosteron- och
reninnivåer, inte minst med tanke på att
enkel och effektiv behandling finns till-
gänglig, något som klart illustreras av
detta fall.
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svårt att hålla sitt sociala nätverk levan-
de.

Att »höra»jourtelefonenpåandra
ställen än akuten orsakar också stress.
På Ikea tex finns telefoner med samma
signal som på jourrummet, och det är
mer än en gång jag fått riktiga adrena-
linkickar där då telefonen oväntat ringt
och »larmat patienter». 

Vad kan man göra 
för att förbättra jourmiljön?
Enkelt, men svårt. Stöd och trygghet

om och om igen. Om belastningen är
nästan tillräcklig för att sysselsätta två,
var dåtvå, för att stöttavarandra.Bak-
jouren får gärna erbjuda sig att komma
in även om timmen är sen. Jag gick för-
stärkningsjour på medicin när primär-
jouren var en kardiolog. Då var det rik-
tigt roligt att gå jour. Jobbet flöt och jag
visste att någon fanns till hands om det
skulle krångla till sig eller om jag bara
ville dubbelkolla ett EKG. Mycket bätt-
re än när jag själv varit primärjour och
haft någon AT som förstärkning, oav-
sett hur duktig vederbörande än varit.

Det ska vara självklart att det är jou-
ren som fattar beslut. Jag var en gång
med då jag hade handlagt en patient i
samråd med bakjouren, men där en av
sköterskorna inte gillade beslutet utan
själv ringde bakjouren, som ändrade sig
utan att prata med mig! Hur mycket dok-
tor finns då kvar i den vita primärjours-
rocken? Hur mycket ångest får man inte
då man inser att bakjouren inte tror en?
Det är bakjourens skyldighet att stödja
primärjouren, även om han ändrar de di-
rektiv som det tidigare beslutats om.

Stöd från sköterskor är också viktigt.
Det är lätt hänt att personalen på akuten
blir stressad när jouren är en ny doktor
vars kompetens de inte vet något om,
vilket naturligtvis inte gör jouren
mindre stressad. Att jobba med perso-
nal som känner en och som är trygg med
en underlättar oerhört. Det är lättare att
känna sig trygg med sig själv om om-
givningen är det. Det är viktigt för både
doktor och personal att doktorn blir or-
dentligt »inskolad», så att hon kan ruti-
nerna och att man känner sig trygga
med varandra, innan hon kastas ut som
ensam jour.

»Ni läkare 
pratar bara job b»
Debriefinggrupper eller balintgrup-

per tror jag på. Icke medicinarkompisar
har klagat: »Ni läkare är så tråkiga och

pratar bara fall och kolleger!», men det
gör vi antagligen för att få bearbeta alla
otäcka, obegripliga och ibland ytterst
triviala problem som man ställs inför.
Det finns ju ett oändligt behov, åt-
minstone tidigt i karriären, att diskutera
jobb. 

Hade man bättre tillgång till struktu-
rerade gruppsamtal om sina fall kanske
behovet av att diskutera på fritiden skul-
le minska. Varje ny jobbig händelse ad-
deras lätt till tidigare och gör det ännu
jobbigare att joura om man inte får till-
fälle att prata om saken. Det är viktigt
att erfarna kolleger bekräftar att man får
tycka att besvärliga situationer är
känslomässigt jobbiga så att man inte
ramlar in i rollen som akutens hjälte.

Lönen – en känslig 
men viktig fråga
Lön är en känslig fråga, men jag

tycker det är en viktig bit i att förbättra
jourmiljön. Har man en ovanligt lugn
natt på distrikt här, vilket händer, går
man minus på kompen om man är ledig
dagen efter och ändå tar ut all jour-
ersättning i tid! Att få betala med komp-
tid för den stora förmånen att genomlida
pre-, peri- och postjourångest, vara bun-
den till sjukhuset hela natten och inte
kunna sova i joursängen för att man
väntar på att någon ska komma – det
tycker jag är absurt. 

Har man arbetat natt borde det vara
självklart att man är ledig dagen efter
och att man får ersättning för att man ar-
betat dygnets tristaste timmar. Att arbe-
ta dag efter nattjour genererar bara mer
postjourångest, för då har man ännu fler
tillf ällen att fatta dåliga beslut för att
man är trött. •

LÄKARTIDNINGEN  •  VOLYM 96  •  NR  43  •  1999 4669

Skriv om 
”J ourens eklut”! 

Fler bidrag från läsekretsen önskas
till serien om jourens eklut! De första
»fallen» kan stå som exempel på in-
riktningen. 

Om så önskas publiceras  bidragen
anonymt (men upphovspersonen ska
vara känd av redaktionen), och de
kommenteras som regel av en eller ett
par kolleger. 

Om det är något du vill diskutera
inför skrivandet, kontakta Yngve Kar-
lsson eller Ingvar Krakau (enheten för
allmänmedicin, Karolinska sjukhuset)
i Läkartidningens medicinska redak-
tion.

Att känna stöd från bakjouren minskar
jourstressen för AT-läkaren.
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