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Efter	  en	  oändlig	  kamp	  med	  myndigheter	  i	  Australien,	  hetsandet	  mellan	  
språktester,	  läkarundersökningar	  och	  några	  besök	  hos	  notarien	  återfann	  jag	  mig	  
med	  mina	  ny	  införskaffade	  kostymbyxor,	  skjorta,	  slips	  och	  läderskor	  på	  
ortopedsektionens	  chefsrum	  på	  Flinders	  Medical	  Center	  och	  lyssnade	  på	  hand-‐
over	  instruktionerna.	  Det	  var	  min	  första	  arbetsdag	  i	  Australien.	  
Skillnaderna	  mellan	  systemet	  i	  Sverige	  och	  Australien	  är	  enorma.	  	  
Hierarkin	  som	  jag	  en	  gång	  flytt	  ifrån	  i	  Österrike	  återfann	  jag	  i	  ännu	  större	  grad.	  
10	  olika	  läkarkategorier	  har	  jag	  räknat	  till.	  Fellows	  är	  på	  nivå	  sex.	  	  
Privat	  och	  offentlig	  sjukvård	  går	  hand	  i	  hand	  i	  Australien.	  Som	  fellow	  berörs	  man	  
bara	  indirekt	  av	  det	  men	  det	  blir	  ändå	  uppenbart	  att	  individuella	  ekonomiska	  
intressen	  har	  stor	  inflytande	  i	  den	  privata	  sektorn.	  
Det	  är	  fellows	  och	  ST-‐läkare	  som	  driver	  akutsjukvården	  i	  det	  offentliga	  systemet	  
i	  Australien.	  Sex	  kollegor	  och	  jag	  skötte	  tillsammans	  med	  några	  underläkare	  
ortopedavdelningen	  med	  24	  sängplatser	  och	  ibland	  lika	  många	  satellitpatienter	  
samt	  en	  regelbundet	  kaotisk	  mottagning.	  
Den	  tyngsta	  uppgiften	  var	  jourerna	  som	  fördelades	  mellan	  oss	  sju.	  Kort	  varsel	  
jourer	  eller	  liknande	  finns	  inte,	  var	  någon	  sjuk	  justerade	  vi	  själva	  schemat	  under	  
lunchrasten.	  
Jobba	  innan	  och	  efter	  jouren	  var	  rutinen	  och	  det	  resulterade	  ibland	  i	  
arbetsveckor	  med	  upp	  till	  80	  timmar.	  Att	  vara	  jour	  var	  lika	  med	  att	  vara	  bakjour.	  
Det	  fanns	  formella	  bakjourer	  men	  ytterst	  sällan	  berördes	  de	  av	  det	  som	  pågick	  
på	  sjukhuset.	  
Efter	  ett	  halvår	  på	  traumasektionen	  bytte	  jag	  till	  det	  elektiva	  sjukhuset,	  
Repatriation	  General	  Hospital.	  Där	  arbetade	  jag	  främst	  med	  fot-‐,	  övre	  
extremitets-‐	  och	  proteskirurgi.	  Jouransvaret	  på	  Flinders	  hade	  jag	  kvar.	  	  
Sammanlagd	  gick	  jag	  120	  jourer	  under	  ett	  års	  tid	  och	  var	  närvarande	  vid	  420	  
operationer,	  300	  utförde	  jag	  själv.	  
Att	  ortopedjouren	  kan	  fokusera	  på	  den	  kirurgiska	  delen	  av	  vården	  har	  jag	  
upplevt	  som	  väldigt	  positiv.	  Detta	  möjliggörs	  av	  underläkare	  på	  avdelningen	  och	  
akutläkare.	  
	  
Jag	  har	  tagit	  med	  mig	  en	  hel	  del	  lärdomar	  på	  organisatorisk	  nivå	  som	  vi	  inom	  
ortopedkliniken	  skulle	  kunna	  använda.	  Personligen	  har	  det	  ökade	  
ansvarstagande	  gjort	  att	  jag	  kunnat	  utveckla	  mina	  färdigheter	  som	  kirurg	  men	  
också	  att	  jag	  känner	  mig	  bättre	  rustat	  inför	  mitt	  nya	  uppdrag	  som	  
ortopedspecialist.	  
	  
	  


