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Bakjourskompetens 
 
Sektionschefen på traumasektionen bedömer om bakjourskompetens uppnås och beslutar vilka 
medarbetare som ingår i bakjourslinjen. Bakjoursrandning för specialist med några års erfarenhet med 
intresse för att ingå i bakjourslinjen innebär normalt ett års tjänstgöring på traumasektionen med 
fullgörande av AO Advanced och ATLS-kurs under detta år. Tjänstgöringen planeras, följs upp och 
utvärderas av sektionschefen på traumasektionen.  

Allmänt och principer 
Specialistkompetens i Ortopedi 

Kurser 
ATLS 
AO-advanced 
SOFs Bakjourskola 
 

 externfixationsinstrumentarier och standardfixeringar av långa rörben samt bäckenringen 

 öppna skelett- och ledskador grad 2-3 med debridering, spolning och externfixation långt ifrån  
op-fältet samt sluta leden och eventuellt koppla spoldränage 

 diagnostisera kompartmentsyndrom och genomföra fasciotomi 

 bedöma infektioner och gangrän, ta ställning till operationsindikation och typ av ingrepp 

Frakturer 
 väl förtrogen med externfixationsinstrumentarier och standardfixeringar av långa rörben 

 öppna ledskador, grad 2-3, med debridering, spolning, externfixationer långt ifrån op-fältet samt 
sluta leden och ev koppla spoldränage 

Fot 
 reponera luxationer och tillfälligt externfixera eller stiftfixera dessa. Avlasta hotade mjukdelar ex: 

åtgärda talusluxation eller calcaneusfrakturer av tungtypsfraktur 

Fotled  
 hantera de flesta typer av frakturer med standardteknik AO  

 externfixation av pilonfrakturer 
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Underben 
 märgspik  

 externfixation 

 fasciotomi 

Knäfrakturer 
 ledöverbroande externfixation 

 patellafraktur: stift och cerklage 

Femur  
 meta-/diafysära frakturer: externfixation 

 märgspik inkl DFN, UFN, lång PFN-A eller Gammaspik  

 fasciotomi 

 höft: standardtekniker glidskruv och platta alternativt kort/lång märgspik 

 primär protesersättning med Lubinus SP II 

Bäcken 
 hantera blödande bäcken - gördel, bäckenpackning 

 femursträck 

Axel  
 sluten och öppen reponering av axelluxation utan fraktur 

Armbåge  
 olecranon: stift och cerklage samt plattosteosyntes 

Underarm  
 externfixation  

 plattosteosyntes 

 fasciotomi 

Handled  
 externfixation 

 volar platta inkl. ulna 

Infektioner 
 sårdebridering 

 öppen och artroskopisk spolning av hud 

 handlägga nekrotiserande fasciit 

 handlägga protesinfektion 
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Amputation  
 framfots/tå 

 transtibial 

 knäexartikulation 

 transfemoral 

 överarm  

 underarm 
 
 

Administration 
 På jourtid ställföreträdande verksamhetschef 

 Väl förtrogen med sjukhusets katastrofplan 
 

 
 
Chefen för traumasektionen bedömer - i samråd med verksamhetschef - om bakjourskompetens uppnås 
och beslutar vilka medarbetare som får ingå i bakjourslinjen. 
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