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Aktuellt och reportage

Om man inte kan hantera stress
behöver man inte ens fundera på
att bli akutläkare. 

Det menar Sara Engström som
vikarierat ett halvår på akuten på
Helsingborgs lasarett. Att jobba
på en akutmottagning ger stora
möjligheter till kunskap och sä-
kerhet. Bra att ha när man börjar
AT.

❙ ❙ Kinderna blossar medan Sara Eng-
ström dikterar. Snabbt, snabbt smattrar
orden ur munnen på henne. Hon bläddrar
i papper, spolar tillbaka, dikterar in, spo-
lar tillbaka, en hastig blick i datorn och
så börjar hon om. 

Sedan i våras vikarierar Sara Eng-
ström som akutläkare på Helsingborgs
lasarett. Idag är det tisdag och hon är pla-
cerad på medicinakuten. Sara Engström
rusar mellan sina åtaganden.

Hon säger att en akutläkare måste
kunna hantera sin stress.

– Nu känns inte stressen så nedbry-
tande, i början var det värre. 

– Jag springer hela tiden även om jag
vet att jag har tio minuter på mig. Man
måste ha en viss personlighet för att söka
sig till akutläkarbanan, säger Sara Eng-
ström.

»Fördel med läkaryrket«
Hon tycker att det är en fördel med läkar-
yrket, att det finns en specialitet som
passar varje personlighet. Alla får plats.

Hon hastar in till patienten för att in-
formera om att det snart finns plats på en
avdelning.

Patienten är över 90 år. När hon får
veta att hon ska få komma till infektions-
avdelningen under eftermiddagen ser
hon på sin unga läkare och säger »jag or-

kar inte kämpa mer«. Sara Engström hål-
ler den gamla kvinnans hand i en halv
minut och säger mjukt att det brukar
kännas svårt när man mår så såligt.

Varje patient på medicinakuten tar
nästan en timme att handlägga, de flesta
är gamla och multisjuka. Den ständiga
frågan är om patienten ska läggas in. 

Precis som ST-läkarna och de färdiga
specialisterna som är anställda på akuten
är Sara Engström omväxlande placerad
på medicin-, ortoped- och kirurgakuten.
Några av akutläkarna finns också till
hands för att rycka in där det behövs.

På ortopedakuten går nästan alla pati-
enter hem. Där går det också snabbare att
handlägga patienterna, som är i alla ål-
drar. Det tilltalar Sara Engström. 

Rekommenderar akutläkarvikariat
Idag har hon fått reda på att hon fått AT
i Helsingborg. Hon är mycket glad.
Dessutom är hon nöjd med att hon vika-
rierat som akutläkare inför sin allmän-
tjänstgöring. Hon rekommenderar det
till andra unga läkare.

– Här har man möjlighet att vara ak-

tiv och verkligen lära sig saker och ting,
säger Sara Engström.

Det viktigaste hon har lärt sig är att
våga fråga.

– Det är nödvändigt här eftersom det
annars kan bli katastrof om man inte vet
vad man gör.

Hon känner sig numera också säker
på att hon faktiskt kan hantera en akut
sjuk patient, något som hon kan få nytta
av under sin AT.

Nästa patient hör dåligt. Han har ont i
hjärtat.

– Hjärtat sitter till vänster! skriker
Sara Engström när patienten tar sig åt
höger sida.

Hustrun nickar.
Sara Engström tar fram sitt stetoskop

och lyssnar.
– Kan du hosta, ropar hon till patien-

ten.
Han hostar snällt och berättar att han

faktiskt känner sig mycket bättre än vad
han gjorde igår.

Sara Hedbäck

sara.hedback@lakartidningen.se

»Ett måste att kunna hantera stress«

Sara Engström
vikarierar som

akutläkare i
Helsingborg.

Enligt ett
rullande
schema

tjänstgör hon
och hennes

akutläkar-
kolleger på

kirurg-,
ortoped- och

medicin-
akuten. Vissa

dagar har
akutläkarna

ingen fast
placering utan

rycker in där
det behövs. I

tjänsterna
ingår 20
procent

teoretisk
utbildning.
Bäst tycker

Sara Engström
om att vara på
ortopeden, där

går hand-
läggningen

undan, men
idag är hon
medicinare.

»Att vikariera som akutläkare är att lära
sig att våga fråga.« Sara Engström ska
snart börja sin AT och hoppas ha stor
glädje av sin akutläkarerfarenhet.
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Tema akuten


