
Frivilliga akutjourlinjer har för-
bättrat arbetsmiljön och beräk-
nas spara pengar åt Länssjukhu-
set i Kalmar.

❙ ❙ Länssjukhuset drog i våras in på anta-
let jourlinjer. En av två medicinjourer
slutar numera klockan 23 och flera spe-
cialiteters beredskapsgrad har minskat
från primärjour i hemmet till bakjour i
hemmet. I stället finns varje natt en
akutjourläkare mellan klockan 21 och
7.30. Den linjen täcks på frivilligbasis.

– Det är oftast yngre kolleger som är
pigga på nätterna. De har förhandlat till
sig en bra ersättning och de flesta gör det
under sin kompledighet. Annars är de
inte så mycket värda på dagen, säger

chefläkare Lars Ahlgren, som nu efter ett
halvår utvärderat nyordningen.

Akutjourläkarna ska kunna rycka in
på ett bredare fält och avlastar både me-
dicin- och kirurgjourerna. De minskar
också ST-läkarnas jourbörda vilket gör
att dessas frånvaro dagtid minskas.

– Vi får en pigg jour som inte jobbat
hela dagen. Vi är mycket förtjusta i ar-
betsmiljöaspekten av det hela. Och övrig
personal upplever det som väldigt posi-
tivt. 

Lisbet Angesiöö, ordförande i Kal-
mar läns läkarförening, håller med.

– Det har fallit väldigt väl ut. En för-
bättring av arbetsmiljön för alla inblan-
dade kliniker, säger hon.

De nya akutjourläkarna ska täcka fle-

ra specialiteter under jouren. Eftersom
en del »kompetensgap« upptäcktes i
början har två särskilt anpassade utbild-
ningsomgångar ordnats i ortopedi, kirur-
gi och medicin.

Sjukhuset räknar med att spara några
hundra tusen kronor om året på föränd-
ringen. 

Nackdelen är frivilligheten som gjor-
de att täckningen var lägre under som-
maren, men annars har den legat på strax
över 90 procent, enligt Lars Ahlgren. 

Akutjourläkarna utan legitimation får
500 kronor i timmen, legitimerade får
700 kronor i timmen.

Elisabet Ohlin

elisabet.ohlin@lakartidningen.se
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Aktuellt och reportage

Fler och fler sjukhus inför akutlä-
kare eller funderar på att göra
det, trots att det inte är klart om
akutmedicin blir en egen speciali-
tet och hur utbildningen i så fall
ska se ut.

❙ ❙ Idag har följande sjukhus akutläkare:
Södersjukhuset, Helsingborgs lasarett,
Karolinska sjukhuset, Drottning Silvias
barnsjukhus i Göteborg, Varbergs lasa-
rett, Östersunds sjukhus och Södra Älvs-
borgs sjukhus i Borås. Lund har ett lik-
nande system. Och fler funderar på att gå
samma väg, bland andra Sundsvall och
Linköping.

– Jag tror att vi måste ha akutläkare.
Det är bättre att ha tjugo olika läkare på
en akutmottagning än att ha hundra. De
blir oerhört duktiga på akuta sjukdoms-
tillstånd, säger Mats Carlman, chef för
akutkliniken vid Universitetssjukhuset i
Linköping.

Han tror att det vore bra för arbets-
miljön. Sköterskorna skulle få jobba
med samma doktorer. Och han tror att
forskning och utbildningsarbete i akut-
sjukvård skulle gynnas.

– Egentligen har jag inte hittat något
negativt.

Mats Carlman utreder om, när och
hur sjukhuset kan övergå till akutläkare.
Han skulle vilja att sjukhuset kom igång
under nästa år. Men det är mycket som
ska lösas först med schema, utbildning
och anställningar. Hur ska man få ihop
de gamla jourlinjerna med de nya akut-

läkarna? Kanske ska tre, fyra läkartjäns-
ter per kirurgklinik växlas in till exem-
pel. Och ska man anställa nylegitimera-
de läkare och utbilda dem i sju år eller
ska man ta färdiga ortoped-, kirurg- el-
ler medicinspecialister och låta dem
lära av varandra? Detta hänger också
på hur regeringen beslutar om speci-
aliteterna. 

Positiva remissvar om specialitet
Socialstyrelsens utredare Gudmar
Lundqvists förslag är att göra akutmedi-
cin till en tilläggsspecialitet, det vill säga
att flera specialiteter kan utgöra basen.
Inget av de sju remissvar som berört
akutläkarspecialiteten är negativt till att
akutmedicin upphöjs till specialitet, be-
rättar Petra Zetterberg Ferngren på Soci-
aldepartementet. Men Region Skåne vill
att den hellre blir grenspecialitet, det vill
säga att specialisering inom en basspeci-
alitet. Vårdföretagarna föredrar basspe-
cialitet alternativt att akutmedicin blir
grenspecialitet till allmänmedicin. Ock-
så Södersjukhusets akutläkarverksam-
het, Varbergs lasarett, Akutcentrum vid
Helsingborgs lasarett samt Svensk före-
ning för akutsjukvård talar för basspeci-
alitetslösningen. Den sjunde, Patient-
nämnden, är generellt positiv till en egen
specialitet.

Det mesta pekar alltså åt egen speci-
alitet, men ovisst är i vilken form. Per
Björgell i Svensk förening för akut-
sjukvård tycker att det vore bäst med
basspecialitet och en skräddarsydd ut-

bildning för hela ST-tiden med de bästa
bitarna från ortopedi, kirurgi och medi-
cin. Det kan annars bli svårt att till ex-
empel få en nybakad kirurg som kanske
förälskat sig lite i sin nya specialitet att
lämna den för ytterligare en utbildning.

Huruvida de ST-läkare i akut-
sjukvård som redan finns på sjukhusen
verkligen blir specialister inom akut-
sjukvård och i vilken mån deras utbild-
ning i så fall kommer att stämma överens
med Socialstyrelsens målbeskrivning är
alltså ännu oklart. Regeringens beslut
om specialiteterna som väntades den här
månaden har skjutits upp till senare un-
der hösten. Först efter beslutet tar Soci-
alstyrelsen fram målbeskrivning. Då vi-
sar det sig om de ST-läkare som kommit
en bit på väg måste komplettera med nå-
gon utbildningsdel.

Elisabet Ohlin

Allt vanligare att sjukhus 
inför akutläkare 
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Frivillig akutjour lyckat drag i Kalmar


