
❙ ❙ På vår akutmottagning finns två me-
dicinjourlinjer, den ena bemannad med
ST-läkare och specialister, den andra
med AT-läkare och andra ej legitimera-
de läkare. När jag för en tid sedan dela-
de ett jourpass med en nyligen examine-
rad jourvikarie fick vi ta emot en tidiga-
re frisk ung flicka, som hade fallit ner
livlös i samband med idrottsutövning.
Fem minuter efter ankomsten till akut-
mottagningen avbröts den hjärt–lung-
räddning (HLR) som hade inletts under
ambulansfärden.

När jag senare skulle informera för-
äldrarna och yngre syskon, vilka hade
anlänt till sjukhuset men ännu inte viss-
te att dottern/systern var död, bad jag
min yngre kollega ta hand om joursöka-
ren för att undvika störningar från avdel-
ningarna under detta känsliga samtal. 

Detta föranledde följande brev från
kollegan och mina reflektioner.

Min kollegas brev
Hej!
Angående mina jourer i kommande

schemat:
Jag anser inte att jag har kompetens

nog att arbeta som sekundärjour på me-
dicinakuten. Det var alltför länge sedan
jag hade genomgång på HLR och mina
erfarenheter av internmedicin är föru-
tom läkarprogrammet endast vikariat
hos er sommaren 2002 då jag just avslu-
tat termin 10. Jag behöver förankra så
gott som alla bedömningar och skulle
inte behärska en akut situation ensam.

Vad gäller föregående helg då jag
gick jour blev jag mycket stressad av att
få ta hand om både sekundär- och pri-
märjoursökaren då du var upptagen med
anhöriga till den unga kvinna som plöts-
ligt avlidit under lördagkvällen. Det var
ett ansvar jag inte var mogen att ta.

Jag vill inte riskera att hamna i en si-

tuation jag inte behärskar och därmed ut-
sätta patienter för risker. Jag skulle själv
fara mycket illa om något sådant inträf-
fade. På grund av detta vill jag inte gå
fler jourer innan jag har mer utbildning
och erfarenhet. Jag har varit i kontakt
med klinikchefen om detta och vi har
överenskommit om att jag inte skall gå
de jourer som nämnts ovan och att jag
meddelar dig detta.

Hälsningar 
N N

Mitt svar
Bästa N!
Tack för att Du tog Dig tid att förkla-

ra och jag beklagar det obehag jag föror-
sakade Dig. Givetvis hade jag kunnat
hantera joursökaren annorlunda om jag
hade förstått att Du skulle uppleva situa-
tionen så stressig. Eftersom jag hade sagt
Dig att jag hela tiden skulle vara anträff-
bar på anhörigrum på akutmottagningen
och utgick från att Du visste att vid akut-
larm omedelbart tillkallas även HLR-
kompetent narkoskollega (ST-läkare el-
ler specialist) + HLR-erfaren akutsjuk-
sköterska och narkossjuksköterska,
trodde jag att Du skulle känna tillräcklig
stöd och trygghet.

I egenskap av studierektor och sche-
maläggare har jag de senaste åren mött
ett ökande antal begåvade och sekundär-
jourskompetenta underläkare, som inte
vill gå sekundärjour. Vidare vill inte
längre legitimerade randande ST-läkare
i allmänmedicin gå primärjour när de
tjänstgör på medicinkliniken utan tar en-
dast sekundärjourer. 

Jag tror att två faktorer som bidrar till
detta kan vara rädslan för att ställas inför
HLR och rädslan för att begå misstag
(bli anmäld) som ditt brev antyder. 

Därav dessa rader, som jag också
skickar till Läkartidningen i förhopp-
ningen om att väcka lite debatt.

Även erfarna gör bara enstaka HLR 
Du skriver att det var alltför länge sedan
Du genomgått HLR. På ett stort sjukhus

som vårt har vi cirka 60 akutlarm på
grund av hjärtstillestånd/år (majoriteten
med fatal utgång oavsett vem som ger
behandlingen). Eftersom vi är så många
läkare innebär det något enstaka HLR
vart eller vartannat år per läkare, dvs ing-
en större färdighet ens efter många års
tjänstgöring, om man inte anordnar åter-
kommande utbildningar med övnings-
dockor. På KSS genomgår alla nya AT-
läkare en avancerad HLR-utbildning un-
der introduktionsveckan. När skall nästa
repetition ske? Vad är optimal frekvens
för HLR-övningar för inte enbart AT-
utan även övriga läkare på sjukhuset?

Hur ska vi prioritera HLR?
HLR är förvisso en viktig behandling,
men hur skall HLR-utbildning priorite-
ras i förhållande till andra, också viktiga,
utbildningar? Förutom att vi lever i en
sjukvård med begränsade ekonomiska
resurser, även beträffande utbildning, är
den tid vi kan ägna åt utbildning begrän-
sad. Intensifierar vi HLR-repetitioner
sker det på bekostnad av annan utbild-
ning. 

För att ta ett exempel: Sannolikt orsa-
kar inadekvat polyfarmaci mer lidande,
inklusive dödsfall, än vad brister i HLR
gör. Ingen har dock bett mig organisera
utbildningar om riskerna med multipel
läkemedelsbehandling, till skillnad mot
de återkommande önskemålen om HLR-
utbildningar. 

Ett annat exempel: Om vi, istället för
enbart räddade liv, kunde mäta livskva-
litetsvinster, är jag övertygad om att ett
större intresse och bättre utbildning i
omhändertagande av patienter som sö-
ker akutmottagning med icke kardiella
bröstsmärtor skulle minska lidandet i
form av framtida hjärtneuroser, onödiga
utredningar och behandlingar etc, mer
än vad HLR gör.

Helig uppgift gå i strid mot döden
Varför då denna, enligt mitt tycke, ur
medicinsk och hälsoekonomisk synvin-
kel överdrivna fokusering på HLR? 

En anledning kan möjligen vara upp-
fattningen att sjukvården skulle ha en
närmast helig uppgift att gå i strid mot
döden i alla lägen, en uppfattning som
senaste åren blivit vanligare, parallellt
med framstegen inom medicinen som
gjort det möjligt att behandla allt sjuka-
re patienter, att förlänga livet, att upp-
skjuta döden. 

Att förhindra döden är emellertid inte
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Debatt

Hjärt–lungräddning, jourtjänstgöring
och rädslan att begå misstag

Rädsla för att begå misstag i allmänhet och för att ställas inför hjärt–
lungräddning i synnerhet, försvårar rekryteringen av läkare till jour-
tunga specialiteter och möjligheten att även i dessa uppleva arbets-
glädje, menar Eric Bertholds, som utifrån ett brev från en ung kollega
diskuterar sjukvårdens uppgifter och risken med orealistiska förvänt-
ningar.
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sjukvårdens självskrivna huvudmål vid
behandling av mycket gamla och sjuka
människor. 

En mer aktuell och påverkbar anled-
ning till HLR-fokuseringen kan vara
rädslan för att begå och ställas till ansvar
för misstag. En bristfällig HLR kan inne-
bära en omedelbar och tidsmässigt väl-
definierbar död, till skillnad mot den mer
protraherade och orsaksmässigt svårbe-
dömda dödsprocess, som en t ex skadlig
polyfarmaci kan leda till. 

Ibland får vi ta större ansvar än vi vill
Alla som arbetar inom akutsjukvård
kommer i situationer, där man under
hård tidspress måste ta beslut innebäran-
de risker för patienter. Inget land i värl-
den kommer någonsin ha resurser att er-
bjuda en sjukvård där varje patient om-
gående kan omhändertas av läkare med
optimal kompetens, dvs färdigspeciali-
serade och med lång klinisk erfarenhet
inom relevant specialitet för den aktuel-
la sjukdomen.

Därför tror jag att vi måste lära oss att
leva med kunskapen om att vi ibland be-
höver ta större ansvar än det vi egentli-
gen känner oss kompetenta för. 

Vi kommer ofta, med facit i handen,
att upptäcka att man kunde handlagt ett
fall på ett bättre sätt. Oavsett hur många
säkerhetssystem man bygger upp med
PM, bakjourer och kurser måste vi inse
(och återigen lära oss leva med) att de
flesta av oss någon gång kommer att
missa något och då eventuellt få sitt
handlande granskat av HSAN (Hälso-
och sjukvårdens ansvarsnämnd). 

Orealistiska förväntningar på vården
Om vi, med stöd från kollegor, eget an-
svar (ta lärdom av misstagen, läsa och
träna ännu mer) och utan orimlig skuld-
känsla, kan hantera dessa tillkortakom-
manden ökar våra möjligheter att mot-
verka den besvikelse och känsla av miss-
lyckande som orealistiska förväntningar
om en ofelbar sjukvård leder till. 

Detta torde vara en av förutsättning-
arna för att kunna rekrytera läkare till
jourtunga specialiteter och även i dessa
uppleva arbetsglädje.

Med bästa hälsningar
Eric Bertholds

*
Potentiella bindningar eller jävsförhål-
landen: Inga uppgivna.
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