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Arbetskamraten – en livlina

E fter att ha lämnat kliniskt arbete för någ-
ra år sedan har jag regelbundet återgått i 
tjänst för att hålla kontakt med vårdens 

verklighet IRL, som man numera säger. Så 
gjorde jag även i år. 

Under en bakjoursnatt blev jag inkallad för 
att operera en kvinna med ett akut buktill-
stånd. Operationsfyndet överensstämde inte 
helt med det jag förväntat mig utifrån den aku-
ta DT-undersökningen. Jag uppfattade att jag 
hade ett val mellan två taktiskt olika an-
greppssätt och hade svårt att välja mellan 
dessa. 

Trots att klockan var två på natten valde 
jag att använda mig av en livlina och ring-
de upp den kollega som var ansvarig för 

det specialområde, till vilket patienten hörde. 
Efter att ha vaknat till och lyssnat på min be-
skrivning gav han mig råd om hur jag skulle 
förfara. Jag fann rådet gott och började genast 
följa det. 

Efter att ha hållit på en stund öppnades 
plötsligt dörren till operationssalen och kolle-
gan steg in med orden: »När man ger råd så där 
per telefon kan det bli fel, så jag tyckte jag 
skulle titta in för att se att jag fattat situatio-
nen rätt.« Jag bad honom tvätta sig, och till-
sammans genomförde vi ingreppet enligt pla-
nen. 

Efteråt kände jag glädje över att vi gjort det 
absolut bästa för patienten tillsammans i ett 
prestigelöst samarbete. 

E tt av de stora glädjeämnena i vårdarbete 
är det kollegiala samarbetet, att vi ställer 
upp för varandra eller egentligen för pa-

tienten. Så glöm inte: utnyttja livlinorna, anta-
let är näst intill obegränsat. 

Den vänlige kollegans namn? Peter Måns-
son, ett föredöme! ■ 

 »Ett av de stora 
glädjeämnena i 
vårdarbete är det 
kollegiala samarbe-
tet, att vi ställer upp 
för varandra eller 
egentligen för 
patienten.«

  Jon Ahlberg 
medicinsk 
 redaktör

 jon.ahlberg@lakartidningen.se

 Artiklar märkta med W-sigillet har varit 
förhands publicerade på Lakartidningen.se

 Artiklar märkta med R-sigillet har genom-
gått referentbedömning. Varje manu skript 
granskas av minst en (ofta fler) av Läkar-

tidningens stab av 220 fasta och 350 extra-
ordinarie vetenskapliga experter. Granskningen av 
manuskript sker enligt internationella rekommenda-
tioner (www.icmje.org).

■ innehåll nr 36 september 2010 
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Förra veckans webbfråga 
BEHÖVS UTBILDNING I »HEURISTIK« (apropå 
artikeln på sidan 1999 i Läkartidningen 
nr 35/2010)
Ja  58 % 
Nej  21 %
Vet ej  22 %
111 hade svarat den 9 november kl 9.00.
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PATIENTSÄKERHET Leksands A-lagsspelare 
gick före i vaccinationskön. Nu har Social-
styrelsen sagt sitt. Sidan 2100
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KULTUR »Mirakeldoktorn« blev känd långt 
utanför Sveriges gränser för sin märkliga 
förmåga att hjälpa lidande människor. 
Sidan 2109
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