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Revideringar i denna version 

Omfattande uppdatering och omarbetning.  
 

Förutsättningar 

Akutläkarlinjen handlägger alla de sökorsaker som i vanliga fall tas om hand av jourlinjerna för 
medicin, kirurgi, ortopedi och barnmedicin. 
 
Innan akutläkaren självständigt handlägger larmpatienter ska denne gått kurs enligt nedan: 
Medicinlarm: ASAP eller motsvarande 
Traumalarm: ATLS eller motsvarande 
Barnlarm: APLS eller motsvarande 
 
Innan akutläkaren tar barnmedicinpatienter ska barnmedicinrandningen vara gjord. 
 
Akutläkaren har förutom möjlighet att konsultera respektive primärjour, även rätt till direktkontakt 
med valfri bakjour. 
 
Akutläkaren har samma inläggningsrätt som primärjourer på jourlinjerna för medicin, kirurgi, ortopedi 
och barnmedicin. 
 
Akutläkarlinjen har en larmtelefon (99825) för kontakt och traumalarm. 
 

Avgränsningar 

Rutinen gäller de dagar och tider som akutläkare finns schemalagd på akutmottagningen.  
 
Akutläkaren arbetar självständigt utan en egen lista i Elvis och handlägger patienter tillsammans 
med respektive sjuksköterska på den linje där patienten befinner sig. 
 
Akutläkaren handlägger inte patienter från ÖNH, Ögon eller Gyn och deltar inte i sjukvårdsgrupp. 
 

Lokaler 

Akutläkarlinjen delar expedition med Gyn/ÖNH 
 

Arbetsbeskrivning 

Akutläkarlinjen tar både larm samt patienter från respektive jourlinjer. I arbetsuppgiften ingår även 
triagering och stöd till sållningstriage. Prioritering av dessa arbetsuppgifter sker i nära samarbete 
med ledningssköterska och ledningsläkare för att värdera var akutläkarens arbetsinsats gör störst 
nytta med samtidig hänsyn till arbetsbelastning för en rimlig arbetsmiljö. 
 
 
 
För traumalarm larmas kirurgjour, ortopedjour och akutläkare och dessa gör tillsammans upp vem 
som ska leda omhändertagandet från fall till fall. Primärjouren på kirurgen har huvudansvaret för 
traumalarm. För larmpatienter på medicin och barnmedicin gör akutläkaren upp med respektive 
primärjour från fall till fall vem som har ansvaret i samförstånd med ledningssjuksköterskan. 
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Primärjouren för kirurgi, ortopedi och barnmedicin får rapport om alla inläggningar inom deras 
område. Primärjouren i medicin får rapport vid inläggning av instabila medicinpatienter eller sådana 
som kan komma i fråga för någon form av akut intervention. Primärjouren i ortopedi får rapport om 
alla patienter med frakturer som skickas hem via en fysisk lista som fylls i och sedan häftas ihop med 
ortopedens inläggningslista.   
 
Akutläkaren finns tillgänglig för frågor från triage angående patienter med problem som spänner över 
flera jourlinjers kompetensområde, för att antingen handlägga dessa eller besluta om var de ska 
börja bedömas. Vid andra frågor från triage eller behov av läkarbedömning i triage råder ett delat 
ansvar med alla jourlinjer på akuten. 
 

Arbetsgrupp 

Martin Hellgren, ST-läkare akutsjukvård 
Maja Fenander, ST-läkare akutsjukvård 
Marie Vångberg, ledningssjuksköterska 
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Information om handlingen 
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