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Läkarna utbildas för att diagnosticera sjukdo-
mar och behandla patienter. För många har 
jouren varit det ställe där de fått lära sig nytt, ut-
mana sitt kunnande och ge konkret behand-
ling. Många har gillat att arbeta i jouren, och in-
te enbart för den ekonomiska ersättningens 
skull. Har situationen förändrats?

För över tjugo år sedan hade nästan varje häl-
socentral jour, först med anställda läkare, sedan 
genom avtalsenliga engångsinsatser och däref-
ter via hyrfirmor. Idag har vi sjukvårdsdistrik-
tens och välfärdssamkommunernas samjour. 
Samtidigt har antalet läkare vuxit med grovt ta-
get femtio procent. Det borde således inte råda 
någon brist på jourläkare.

I sjukvårdsdistrikten är jouren ett tjänsteålig-
gande, och tjänstekollektivavtalet ger arbetsgi-
varen rätt att bestämma över arbetet, s.k. direk-
tionsrätt. Om arbetsgivaren måste utnyttja den 
rätten i stor skala för att trygga jourtjänsterna, 
såsom fallet varit i HUS, har jouren problem.

Utmaningarna är inte få då det gäller att tryg-
ga en fungerande jour. Eftersom hälsocentrals-
läkarna inte har jourplikt i allmänjouren inom 
sitt område har sjukvårdsdistrikten varit tvung-
na att bemanna enskilda jourskift med inhyrda 
allmänläkare. Tidvis har det varit brist på frivil-
liga, vilket avspeglas som större arbetsbörda 
och brådska i alla specialiteter med jour. Den 
nya specialiteten akutmedicin har åtminstone 
inte hittills infriat förväntningarna.

Det finns olika typer av jour för olika behov. 
Alla krämpor kräver inte specialistläkare, men 
likväl är det viktigt att vårdbehovet bedöms så 
fort som möjligt. Många patienter uppsöker 
jouren för att det inte finns andra alternativ, så-
som akutmottagning på hälsocentralen. Vi talar 
om fel patienter på fel plats. Till den gruppen 
hänförs lätt också äldre patienter som kommer 
med ambulans till jouren, ibland på initiativ av 
vårdenhetens skötare, ibland med remiss av en 

distansläkare, trots att de kunde ha fått vård i 
hemmet eller vårdenheten om man bara hade 
kunnat ordna kompetent konsultation eller pa-
tientnära tester. Därför kan man på goda grun-
der fråga sig om vårdkedjorna är i skick.

Jouren borde vara ett av hälsovårdens visit-
kort. Dit borde bara de komma för vilka just 
jourmottagningen är den lämpligaste vårdplat-
sen. Med en fungerande nivåstrukturering bor-
de besvär som kan vänta oftast kunna skötas på 
hälsostationerna.

En välfungerande jour förutsätter att hälso-
centralernas processer och resurser fås i skick. I 
synnerhet för äldre är jouren en farlig plats, och 
de borde oftare kunna vårdas i hemmet eller på 
vårdenheten. Mobila vårdteam är en lösning, 
men även andra alternativ behövs.

Också sjukhusens övriga specialiteter är en 
bidragande orsak till ruschen i jouren. Avdel-
ningarna måste snabbt kunna ta in patienter 
från jouren. Visst har brådska alltid präglat 
jouren, men läget har blivit klart svårare. Jag 
har själv fått oroväckande bud särskilt från unga 
läkare i internmedicinsk specialisering. Trots 
att även HUS har jourenheter som Yngre läka-
res förening ger fem stjärnor beskrivs många 
enheter som saltgruvor vad arbetsförhållandena 
beträffar.

Vi läkare kan lösa största delen av jourproble-
men. Det är vi som planerar vårdkedjorna, le-
der enheter, arbetar som chefer och som utbil-
dare. Vi finns till för patienterna. En välfunge-
rande jour bör vara ett gemensamt mål inom 
samtliga specialiteter och på samtliga vårdnivå-
er. Vi får inte driva unga läkare till en punkt där 
de blir utbrända redan i början av sin karriär. 
Alla inom jouren, icke minst patienterna, förtjä-
nar mer. ●
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