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Doctagon  

Doctagon är ett finskt privatägt företag i hälsovårdsbranschen, som grundades år 2006. Till den 
offentliga sektorn erbjuder Doctagon bland annat Ansvarsläkartjänst och telefonbakjour till 
bäddavdelningar under jourtid. Inom Vasa sjukvårdsdistrikt så fungerar telefonbakjouren på Vasa 
stadssjukhus och på Närpes HVC sjukhus. Ansvarsläkartjänsten fungerar redan i över 70 vårdhem 
och inom hemvården runt om i Finland.  

När tjänsten inleds så får varje vårdhem en egen ansvarsläkare som gör en grundlig kartläggning 
där varje patient blir undersökt, medicinerna gås igenom och ifall läkaren anser det nödvändigt 
så uppdateras patientens vårdplan. Under kartläggningen och på närronderna får även 
patientens anhöriga delta. Uppföljning av patienternas tillstånd sker en gång per vecka genom 
telefonronder med vårdarna på hemmen och var tredje månad besöker den egna ansvarsläkaren 
personligen alla patienter, så kallade närronder. Doctagon erbjuder vårdhemmen telefonbakjour 
dygnet runt på årets alla dagar. Till bakjouren kan vårdarna ringa ifall något akut tillstött eller 
ifall de har frågor till läkaren angående vården av patienterna.  

På vårdhemmen finns även apparatur för snabbdiagnostik, med vilken det också under jourtid 
kan tas prover t.ex. blodprover, hjärtfilm och saturation, utan att patienten behöver flyttas. 
Förbättrade undersökningsmetoder och möjliget att kontakta läkaren dygnet runt möjliggör en 
snabb inledning av vården utan att patienten nödvändigtvis transporteras vidare. Varje vårdhem 
har också en medicinlista på mediciner som bör finnas på hemmen för att underlätta 
påbörjandet av medicinering under jourtid. Dessa mediciner gör det också möjligt att påbörja 
starka värkstillande mediciner t.ex. morfin under jourtid för en patient i livets slutskede. Målet 
är att patienterna skall ha en bra och trygg vård i hemmet, oberoende på vilken vårdenhet de 
befinner sig.  

Som jourhavande läkare fungerar Doctagons egna läkare som har stort kliniskt kunnande och 
erfarenhet av distansvård. I bakjoursteamet och som ansvarsläkare fungerar allmänläkare och 
specialläkare inom geriatri, inremedicin och allmänmedicin. Alla läkare har tillgång till 
patienternas journaltexter och kan tryggt följa den vårdplan som patientens egna ansvarsläkare 
gjort. Denna kombination, att jourhavande läkaren har tillgång till alla texter under jourtid och 
att ansvarsläkaren har skrivit en tydlig vårdplan, utgör en trygghet i vårdandet av patienten.  

Vid vården av den palliativa patienten är tillgången till en uppdaterad vårdplan till stort hjälp 
när läkaren skall göra beslut i livets slutskede. Det att kollegerna känner varandra väl och litar 
på varandras vårdplaner, gör att läkaren även under jourtid kan fullfölja den gjorda vårdplanen. 
Om ansvarsläkaren tillsammans med anhöriga gjort ett beslut att patienten inte skall flyttas till 
sjukhus mer, utan får dö i hemmet så uppfylls denna önskan även under jourtid.  

Ett flertal kommuner inom Vasa sjukvårdsdistrikts område har avtal om ansvarsläkartjänster med 
Doctagon, bl.a. för vårdhem, serviceboenden och hemvård. 

 


