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❙ ❙ Specialistutbildningen i USA
kännetecknas av täta jourpass och
arbetstider på upp till 80 timmar per
vecka. Detta anses öka risken för
misstag i vården samt bidra till fy-
sisk och emotionell utmattning
bland unga läkare. 

För att få en mer konkret uppfatt-
ning om sambandet mellan arbetsti-
der och prestationsförmåga under-

sökte Arendt och medarbetare om en
tung jourbörda kan nedsätta upp-
märksamhet och koncentration i
samma utsträckning som ett alko-
holintag (JAMA 2005;294:1025-
33). Trettiofyra ST-läkare i pedi-
atrik undersöktes efter en intensiv
jourperiod på fyra veckor och efter
en motsvarande period med få jou-
rer. Veckoarbetstiden var 80 respek-
tive 44 timmar. Försökspersonerna
var sina egna kontroller, och medel-
åldern i gruppen var 28 år.

Efter varje jourperiod gjordes upp-
märksamhets- och koncentrations-
test samt ett körprov i bilsimulator.
Deltagarna fick göra två testom-
gångar, varav en skedde efter att de
serverats förfriskningar. Drinkarna
innehöll enbart lime efter den jourtä-
ta perioden och lime med alkohol ef-
ter perioden med få jourer. 

Deltagarnas alkoholkoncentra-
tion var 0 promille efter lime och 0,5
promille efter alkoholförtäring.

80 timmars arbetsvecka ökade
signifikant försökspersonernas både
uppmätta och självskattade sömnig-
het, men förmågan att klara ett stan-
dardiserat uppmärksamhetstest på-
verkades bara marginellt av jourbör-
da eller alkoholintag. Däremot på-
verkades bilkörningen kraftigt av
jourtrötthet – man klarade ett manö-
verprov sämre efter att ha gått jour
ofta än med 0,5 promille alkohol i
kroppen!

Hur studien bör tolkas med hän-
syn till patientsäkerhet är inte helt
klart, men amerikanska läkare under
utbildning är enligt officiell statistik
oftare inblandade i trafikolyckor än
jämförbara grupper.
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Kommentar till ASCOT-studien
Läs kommentaren till ASCOT-studien, Europas största hypertonistudie, med stor relevans 
för svenska patienter. 




