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Jourtjänstgöring - arbetsbeskrivning för 
primärjour, husjour och bakjour på 
ortopedkliniken helger 
 

Bakgrund 
Anledningarna till införande av husjourslinje på ortopeden är i huvudsak två:  
 

1. Patientsäkerhet (Bättre rond helgtid och kontaktperson för avdelningar vid högre belastning på 
akuten) 

2. Arbetsmiljö (Avlasta primärjouren som i dagsläget ibland har en orimlig arbetsbörda med 
avdelningsansvar + akuten) 

Syftet är inte att husjour ska ersätta bakjour eller vara ”bakjour light”. Inskolning i bakjoursled sker under 
annan benämning fr.o.m. vecka 21 år 2012. 
 

Husjour 
Husjoursrad bemannas av ST på sista året eller specialist. 
Ansvarar i första hand för avdelningarna, konsultremisserna, stötta på akuten och kan operera i mån av 
tid. 
Husjouren är sjukhusbunden fredag 12-20, och lördag-söndag 8-18, och jobbar således parallellt med 
primärjouren som vid dessa tillfällen kan vara mindre erfaren. 
Målet är att bemanna med husjour alla fredagar, lördagar och söndagar, men än så länge räcker husjour 
endast till för fredag och söndag. Lördagar kommer att fungera oförändrat jämfört med idag. Framgent 
rekryteras även husjourer ur bakjoursled. 
 

Primärjour 
Har fokus på akutmottagningen. Vem? Examinerad läkare om husjour finns schemalagd samtidigt. Övrig 
tid: Leg läkare. 
Primärjouren är sjukhusbunden enligt schema. Börjar på lördag-söndag klockan 8 med gemensamt 
morgonmöte med avgående primärjour och husjour.  
Om patienter finns på akuten bedöms dessa av pågående primärjour innan primärjour rondar på 
avdelning så långt det hinns med (rekommenderat hela E2.) När läkare behövs på akuten tar husjour över 
rond. Bär primärjoursökaren. Vidarebefordrar konsultfrågor till husjour. 
När husjour finns går avgående primärjour hem efter morgonmöte och rondar inte avdelning. Då husjour 
inte finns rondar avgående primärjour E2 och pågående D-planet, som förr. 
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Husjour 
Husjouren har fokus på avdelningar, konsulter, är stöd på akuten och operation i mån av tid. Vem? ST på 
sista året eller specialist 
Sjukhusbunden fredag 12-20, lördag-söndag 8-18.  Börjar med gemensamt morgonmöte med pågående 
och avgående primärjour klockan 8.  
Rondar D-planets avdelningar och kvarvarande rond på E2, inklusive ryggkirurgpatienterna, samt externa 
patienter + CIVA.  
Vid ryggkirurgspecifika frågor som husjouren inte kan svara på ringer husjouren själv ryggbakjouren för 
svar. De helgdagar husjour saknas rondas ryggkirurgpatienterna telefonledes av ryggbakjouren. Vid akuta 
problem som inte kan lösas per telefon kontaktas ortopedprimärjouren.  
Sköter interna konsulter. Svarar på sökningar från avdelningar. Hjälper till på akutmottagningen och 
stöttar primärjour.  
Svarar på interna och externa sökningar utom regionsökningar. 
Opererar i mån av tid. 
 

Bakjour 
Har fokus på operation, platsläge och regionkonsulter. Ansvarar för operationsprogrammet, opererar, är 
t.f. verksamhetschef och ansvarar för platsläget. 
Tar externa sökningar från regionen. 
Bakjouren har beredskap i hemmet klockan 7-7. Inställelsetid är 30 minuter.   
Vem? Bakjourskompetent specialist. 
 
 
Husjour kommer att finnas primärt fredag eftermiddag samt söndag. Framgent även lördagar och 
husjouren rekryteras även ur bakjoursled. 
 
Lördagar fungerar precis som idag utan ändring 
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