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Regler, tider, rondarbete och joursökning för 
ortopedens jourlinjer 
 

Bakgrund 
Verksamhetsområde ortopedi har sju jourlinjer: Två dagjourer, en primärjour kvällstid, helger och 

nattetid, en husjour på lördag och söndag, en bakjour, en ryggjourslinje, en barnortopedjour samt en 

handkirurgjour – se rutin Patienter med handskada, rutin på akutmottagningen.  

Samtliga läkare deltar i jourverksamheten.  

Alla som ingår i jourarbetet ska ha genomgått PingPong-utbildning i Jourtjänstgöring på akuten, 

Traumaomhändertagande och ATLS. 

Jourtider 
Dagjour: Måndag - torsdag 7.45 – 16.30 

 Fredag 7.45 – 15.15 

Kvällsjour: Måndag - torsdag 16 – 20.30 

 Fredag 15 – 20.30 

Nattjour: Vardagar start kl 20, lördag och söndag start kl 18 

Primärjour: Lördag och söndag 8.30 – 18 

Husjour: Lördag och söndag 8.30 – 18 

  

Bemanning 

Fredag kväll       Primärjour och AT 

Lördag dag        Primär- och husjour 

Söndag dag       Primär- och husjour 

  



 

 

Regler, tider, rondarbete och joursökning för ortopedens jourlinjer  

DocPlus-ID: DocPlusSTYR-3678 

Version: 4  

Handlingstyp: Instruktion/Rutin 

 Sidan 2 av 4 

 

Joursökning dagtid 
Måndag - torsdag 8 - 16, fredag 8 - 15. 
Knappvalssystem efter sökning via växeln 

Typ av jour P-sökare eller ankn Funktion 

Dagjour  Sökning via växeln alt 
P-sök 99925 

Externa konsulter från vårdcentraler samt interna inom 
akutmottagningen, mottagningar inom AS, AIMA och 
ADA/AVA. 

Traumakonsult 
extern (Stora T) 

Sökning via växel Externa konsulter från andra sjukhus (ej Enköping) samt 
intensivvårdsavdelningar (ej AIMA) gällande fraktur- och 
multitraumafrågeställningar 

Traumakonsult 
intern (lilla T) 

Sökning via växel Interna konsulter på avdelningar inom AS gällande 
frakturer, mjukdelsskador och sår. 

Proteskonsult 
(Stora P) 

Sökning via växel Externa och interna konsulter, andra sjukhus gällande 
artroplastikfrågeställningar 

Barnortopedjour Sökning via växel Externa och interna konsulter gällande barn under 16 år 

Ryggdagbakjour
  

Sökning via växel Externa och interna konsulter gällande ryggfrågor 

Handkirurgjour Sökning via växel Externa och interna konsulter gällande handfrågor 

Axel/knäkonsult Sökning via växel Externa och interna konsulter gällande mjukdelsskador i 
knä- samt axelfrågeställningar, ej fraktur 

Diabetesfotkonsult Sökning via växel Interna konsulter gällande diabetesfotsår 

 
Jourtid 

Måndag - torsdag 16 - 8, fredag 15 - måndag 8 
 

Typ av jour P-sökare eller ankn Funktion 

Primärjour / 
Husjour  

P-sök 99925 
 

 

Bakjour Söks via växel Bakjoursfall utom rygg, adm frågor t ex vårdplatser 

Ryggbakjour Söks via växel Ryggfall från andra sjukhus alt via primärjour/husjour 

* 
Sökningar till primär- och husjouren under jourtid: 
Husjouren ansvarar för primärjoursökaren, 99925. Vid de tillfällen husjouren är upptagen med operation 
ska sökningar kopplas till primärjouren. 
Primärjouren har egen anknytning och numret lämnas till akuten, husjouren och avdelningarna. 
När husjouren är upptagen kan primärjouren nås via sjuksköterskeexpeditionen på akuten, ankn 14562 
eller 14566. 

Undantag från jourarbete – alltid efter diskussion med 
verksamhetschef 

 Efter 55 års ålder kan läkare efter eget önskemål befrias från nattjourtjänst. 

 Efter 62 års ålder kan läkare efter eget önskemål befrias från bakjours-, ryggjours- och 
barnortopedjourtjänst. 

 Andra skäl kan även ge hel- eller delvis jourbefrielse. 

 I perioder då en jourlinje är underbemannad kan verksamhetschef av arbetsmiljö- eller 
bemanningsskäl besluta om avsteg från nedanstående regler. 
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Barnortopedjour 
Kompetensstyrt deltagande. Sektionschefen på barnortopeden bedömer vem som har kompetens att gå 

barnortopedjour. Endast i undantagsfall är det andra än de som arbetar på barnortopeden som ingår i 

jourlinjen. 

Handkirurgjour 
Kompetensstyrt deltagande. Sektionschefen på handkirurgen bedömer vem som har kompetens att gå 

handkirurgjour. Endast i undantagsfall är det andra än de som arbetar på handkirurgen som ingår i 

jourlinjen. 

Bakjour 
Kompetensstyrt deltagande. Alltid specialist. Sektionschefen på trauma bedömer vem som har kompetens 

att gå bakjour – se även rutin om bakjourskompetens på ortopeden. 

Dagjour  
Dagjour bemannas alltid av en specialist. Undantag kan dock ske vid akut sjukdom, i dessa fall kan ST-

läkare ersätta specialisten. Alla specialister delar på dagjoursveckorna.  

Undantag barnortopedjouren och handkirurgjouren som har egna jourlinjer. 

Från och med januari 2020 läggs dagjoursveckor på sektion inte på person. Det är upp till varje sektion att 

fördela dessa. Även vid akut sjukdom ansvarar sektionen som har dagjoursveckan för att bemanna 

positionen. 

Under Stortrauma-veckorna kommer en specialist att placeras som dagjour hela veckan, specialisten 

räknas till sin resp sektion. Om en ST-läkare har en dagjoursvecka under Stortraumaperioden räknas den 

som personlig och inte till sektionen som ST-läkare randar sig på. 

ST-läkarna kommer att fortsätta ha individuella dagjoursveckor (1 - 2 vecka/ST/år). Introduktion under en 

månad för de som inte varit på ortopeden tidigare. 

Tilldelning av veckor enligt följande: 

Trauma: 14 veckor 

Rygg:  9 veckor 

Protes: 7 veckor 

Skuldra-knä: 6 veckor 

Fot: 6 veckor 

ST-läkare: 10 veckor (dvs 1 - 2 veckor varje ST-läkare) 

Totalt 52 veckor 

På översiktsschemat ska framgå för varje sektion (och personer när det gäller ST-läkare) det antal veckor 

som genomförts och hur många veckor man har kvar i sitt beting. 

Dagjour AT-läkare 
AT-läkare delar på dagjoursveckorna (även kvällstid). Schemat läggs av ansvarig för AT-läkare på kliniken. 
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Primärjour underläkare 
Gäller de dagar som det finns tillgänglig husjour, d v s lördag och söndag 8.30-18.30 samt vissa röda 

dagar. Bemannas av ST-läkare, legitimerad eller olegitimerade underläkare. 

Primärjour kväll och natt 
Fullt deltagande i primärjour kväll och natt.  

 Legitimerade underläkare och ST-läkare. 

 

Inskränkt deltagande i primärjour kväll och natt. 

 Icke legitimerad underläkare går inte kvälls- eller nattjour själv. 

 Specialister utan annat jouråtagande har nedsatt primärjoursåtagande natt och kväll med ¼, 
däremot full helg.  

 Specialister utan annat jouråtagande över 45 års ålder har nedsatt primärjoursåtagande natt kväll 
med ½, däremot full helg. Husjour är ett helgpass. 

 Sektionschefer utan annat jouråtagande har inget primärjoursåtagande natt, men full kväll och 
helg. 

 Specialister som inskolas i bak- eller ryggjoursleden har halverat primärjoursåtagande natt, kväll 
och helg i 5 år efter specialistbevis, därefter frias de från primärjoursåtagande under förutsättning 
att dem är självständiga bakjourer. 

 Sista års ST-läkare ingår i husjourslinjen. 

 Barnortopederna och handkirurgen ingår inte i primärjourslinjen. 

 Randande ST-läkare går i regel inga nattjourer de tre första månaderna. Undantag vid 
personalbrist och akuta situationer som sjukdom etc. 

Ryggjour 
Kompetensstyrt deltagande. Alltid specialist. Sektionschefen på rygg bedömer vem som har kompetens 

att gå ryggjour.  

Ryggpatienter rondas av husjouren på helgen med stöd av ryggjouren. Ansvarig ryggspecialist ser till att 

ryggpatienter som ska vårdas helg är planerade och att anteckning inför helg finns i Cosmic. Eventuella 

utskrivningar ska vara förberedda under fredag. 

Rondrutin för jourer 
Husjour söndag och lördag rondar med start hos eventuella utlokaliserade kl 8.35 och därefter våra egna 

avdelningar 

Primärjour börjar ronda direkt på våra egna avdelningar. 

Förtydliganden 
 Bakjour startar alltid med att operera den första patienten på operationsprogrammet förmiddag 

lördag och söndag så att ronden är ostörd. 

 Avgående nattjour rondar inte. 
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