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PS
ALLEHANDA OM VARJEHANDA

Avdelningen ger sig till att återkom-
ma, denna gång med diverse reformför-
slag från dess (trots allt?) korresponde-
rande bläddrare i Karlstad.

Själv har föreståndaren fått brev från
smärtpraktikern Rolf Nilzén i Hudiksvall,
som rapporterar från »en osedvanligt sö-
vande föreläsning på en dagskurs under
det förflutna året» att han, »för att förhind-
ra ett manifest insomnande», kom att
ägna sig åt ett rekordförsök när det gäller
långa och ändå till synes meningsfulla ord.

Då resultatet med god marginal slår fö-
reståndarens »korsordskonstruktions-
hjälpmedel» (avd nr 3/96) återges det här
in extenso direkt från Statts glada brev-
papper i Hudik:

»relikskrinsunderredesdetaljutform-
ningsförbättringsutbildningsansträng-
ningsrutinförändringsplaneringsnivå»

Därmed når Rolf summa 104 bokstä-
ver och visar klara utsikter till en fram-
gångsrik framtid i den administrativa värl-
den – förutsatt att han lär sig den ädla
konsten att sova med öppna ögon.

Fler rekordförsök är välkomna till un-
derkastelse av föreståndarens erkänt sub-
jektiva bedömning (och för test av hans
specialskrivna lilla bokstavsräkningspro-
gram). Publicering är inte heller utesluten. I
mån av utrymme, är väl säkrast att tillägga.

För föreståndaren demonstrerar pre-
stationen två viktiga ting. Det ena är
svenska språkets fenomenala förmåga till
bildning av sammansatta ord (och nåde
den bidrags givare som här för söker sär
skriva dem!).

Det andra är den kreativitetsgivande
kraften hos tråkiga föreläsningar. Heder åt
de strävsamma testuggare som på detta
osjälviska sätt banar väg för åhörarnas
egna funderingar! Hur många goda idéer
har inte uppstått genom att folk på det sät-
tet har tvingats tänka i andra än redan eta-
blerade och omtuggade banor?

Egentligen, tror föreståndaren, borde
därför ett antal avsiktligt och genomarbe-
tat usla föreläsningar läggas in i varje seri-
öst syftande kurs. Många högskoleinstitu-
tioner förefaller ju också att ha upptäckt
och väl tillvaratagit denna möjlighet.

Avdelningen upptäcks när den åter-
kommer.

En etikett betyder så mycket
Postverket har börjat kommunicera

med sina kunder (de som får brev). För
att inte behöva slösa med porto gör man
det genom att klistra små gulliga lappar
på breven, som ju ändå ska bäras ut.
Häromdagen fick jag ett ekonomibrev,
som från övre Norrland nått mig på två
dygn (vilket ju inte är så dåligt eftersom
Posten i sin reklam hävdar att det ska ta
tre).

Avsändaren hade dock, insnöad som
han väl var uppe i Burträsk, råkat skriva
fel så att mitt postnummer fått en nia i
stället för en sexa i början. Angelägen
om att sprida kunskap till hednafolken
satte då Posten på en liten etikett, där
man talade om att försändelsen »förse-
nats» (nåja) på grund av felaktigt post-
nummer! 

Detta är väl i och för sig rätt och rik-
tigt, kunder ska tas i örat då och då, så
att de inte blir uppkäftiga och tror att
Posten är någon sorts serviceföretag.
Men en tanke inställer sig:

Blev inte detta stackars brev ännu
mer försenat när man tog det från löpan-
de bandet, klistrade på etiketten samt
mödosamt ritade i en av kryssrutorna?
Däremot hade man inte rättat felet, utan
brevet hade letat sig fram till min brev-
låda alltfort bärande postnumret 953 49
(som inte ens finns enligt samma Post-
verk!).

Detta stärker mig i misstanken att
postnumret bara är något som kunden
får skriva för att uppöva sin handstil.

Denna misstanke har grundats på
det dryga halvdussin A-brev (vilka ska
delas ut nästa dag) som jag under det
senaste året fått med korrekt angivet
postnummer och adress, men som ändå
varit på drift flera dagar, och vid an-
komsten på baksidan burit hälsningar
(i form av datumstämplar) från olika
för mig tämligen ointressanta orter så-
som Norrköping, Hagfors, Trollhättan
osv.

Däremot saknade jag i samtliga fall
en liten lapp från Posten med texten:
»Ursäkta oss så mycket – trots rätt
adress har vi sorterat brevet fel så det
har försenats. Titta in på närmsta post-

kontor så får Du ett nytt frimärke som
plåster på såret!»

Förresten – skulle kanhända sjukvår-
den införa liknande etiketter? Tänk så
informativt det vore om fru Karlsson
kom tillbaka till avdelningen efter sin
collumspikning med en liten lapp på så-
ret:

Och vid den otrevliga korrespondens
med Ansvarsnämnden som dessvärre
allt fler av oss tvingas in  i kunde man
ju, i stället för att utveckla sitt försvar
över 10 A4-sidor (som nämnden ändå
uppenbarligen inte bryr sig om), klistra
en etikett på den inkommande skrivel-
sen:

Eskil Dalenius
Förste försvarsläkare

Denna operation har försenats:
■n Narkosen schabblade med spinalen
■n Kirurgen var försvunnen då vi skul-

le börja
■n EKG-svaret fanns inte i journalen
■n  Journalen fanns inte heller
■n Fru Karlsson fanns inte

Jag tillbakavisar anklagelsen
eftersom:

■n jag var jour
■n jag inte var jour
■n  jag förmodligen frågade min bak-

jour
■n  jag förmodligen inte frågade min

bakjour
■n min framjour förmodligen inte frå-

gade mig
■n jag diskuterade fallet mycket nog-

grant med medicinjouren
■n jag bara blev tillfrågad i korridoren

på akuten av kirurgjouren
■n jag inte minns denna patient
■n jag minns denna patient alltför väl
■n patienten var ohövlig mot mej först
■n det är lätt för HSAN att säja!
■n just som jag skulle skriva in det i

journalen blev det hjärtlarm
■n detta i efterhand även för mej fram-

står som en självklarhet
■n jag uppfattade det som en normal

variation
■n men visst är dom två namnen väl-

digt lätta att blanda ihop?
■n om nämnden tror att jag kunde ha

klämt in en patient till på min avdel-
ning som hade elva överbelägg-
ningar, och därtill kunnat bereda
denna patient någon sorts omvård-
nad och övervakning genom att läg-
ga honom på en bårvagn i förrådet,
är nämnden välkommen att komma
hit någon dag och visa mig hur det
ska gå till.


