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Från Nils Alkner i Linköping har in-
flutit en rik samling journalgrodor oss
alla till lärdom. Han bifogar ett äkthets-
intyg i form av några autentiska kopie-
utdrag och påpekar även nogsamt att de
flesta grodorna inte har hoppat ut från
den egna kliniken, »som har sjukhusets
bästa sekreterare».

I vimlet skymtar såväl ädla felsyft-
ningar och gyllene tankevurpor som
mer vardagliga exempel på genren
missuppfattad diktamen; i sådana fall
anges det åsyftade uttrycket inom pa-
rentes.

Inkommer med kräkningar. Är det
sån kris? (Addisonkris).

Funktionsrond: Ska bassängträna,
om hon vågar sig ned i bassängen. Tas
upp på nytt om en vecka.

Normala öronrörelser (ögon-).
Det döva ögat var tidigare det bästa

örat.
93-årig kvinna med yrsel och viss

allmän nedgångenhet i hemmet som nu
kommer in för upprustning.

Allmäntillstånd normalt för åldern
(om en 104-åring).

Både Allans dotter och Allan vill bli
av med katetern.

Efter muntlig ögonkontakt.
Normalfärgade faeces på avföring-

en.
Den oregelbundna hjärtverksamhe-

ten känner hon mest när hon ligger och
sover.

Distriktssköterskan har beställt tid
på grund av bensvullnad och tilltagande
demens.

Personalen har iakttagit patienten
när hon inte är iakttagen.

På framsidan av knävecket.
Har fått klåda över kroppen, men

ingen klåda någon annanstans.
Behöver två levande personers stöd.
Pat avtacklad och försvagad p.g.a.

dåliga tändstifter (stifttänder).
Uppmanas tvätta fötterna helst dag-

ligen, i varje fall två gånger dagligen.
Rekommenderas återkomma om be-

svär och ringer då en månad innan.
Dagpat efter en cerebral vasculär

konsult.
Diagnosen blir adipositas som ej

längre är någon adipositas.
Senare har han mera besvär av ont

men ingen värk.
Går som tidigare en del på sina ben.
Hon kom gående med endast ena be-

net på strumbyxan applicerad, det and-
ra benet hängde fritt.

Maken skjuter vilt.
Har 3 barn, 3 flickor och 1 pojke.
Haft värk i natt i hö öra som nu för-

svunnit.

Halsen som pat hade besvär med
länge i höstas har nu försvunnit.

Söker för misstänkt blodtryck.
Den ökade känsligheten är mindre

uttalad än tidigare.
Skickat in sitt intyg för förlängning.

Önskar få det återsänt ifyllt.
Fortsätta att ta Alvedon vid behov då

värk förekommer och behovet därför
finns.

Finger- och patellarleder (femuropa-
tellarled).

88-årig kvinna, full i överkant (hull).
Manlig prostata (malign).
Benig prostata (benign).
När hon gick ut i skogen tappade hon

lusten (luften) men en äldre herre kom
och hjälpte henne.

Hustrun badar naken (maken) på ser-
vicehuset 1 gång i veckan.

Då det inte går att få in en vanlig Fo-
leykateter får man ta till 10 man (Thie-
mann).

Mår bättre om han håller huvudet
bakom nacken.

1962 blåsljud testis (ablatio testis).
Ingen känd myelopahti av någon

känd orsak.
Har fått ont i det högra knät som hon

haft i många år.
När man äntligen lyckas få patienten

på balkongen för lite frisk luft hotar hon
med att hoppa. Personalen uppfattar si-
tuationen hopplös.

Känner sig orolig på den något löjli-
ga (röriga) avdelningen.

Gikttillstånd 3/8 (gick till stan. . .).
Makroskopiskt normal hematuri.
Enderspikad enligt von Bahr.
Förnekar mera genuint fåvitska in-

slag i världsbilden (fobiska inslag i be-
svärsbilden).

Har vårdats tidigare för hjärtinfarkt,
hjärnstamsischemi och hjärnbrist.

Matklicksresektion (matrixresek-
tion).

Röntgenologisk progress av pleura-
vätskan, således fylld påse (fyllt på sig).

Maximal kroppshematuri (makro-
skopisk hematuri).

1–2 tänder i underkäken (man ser
framför sig den subvalide doktorn som
ej kan riktigt bestämma sig).

Pat har på nytt fått besvär från andra
tån på hö fot där hon liksom på många
andra fötter har en hammartå.

Sista halvåret tilltagande krafter och
aptitlöshet.

Såret sköts med Tryptizol (Trypure).
Har fått ont i den laterala mallorolen

(malleolen).
I övrigt hänvisas till originaljournal

som ej kan återfinnas.
Gångtolerans sista året omkring 100

mm.

PS
ALLEHANDA OM VARJEHANDA

Avdelningen har i stor enighet fattat
ett positivt beslut i återkomstfrågan.

Själv stannar avdelningsföreståndaren
gärna i morbid förtjusning vid grodgölar av
det slag som redovisas här intill. Kanske
beror det på att han tillhör en kår som
ständigt tvingas ställa ut sina egna feltan-
kar och missuppfattningar till allmän be-
skådan. Hur ljuvt är det då inte att se and-
ra röna samma öde? Dock må denna ska-
deglädje naturligtvis maskeras med väl
valda förevändningar angående visandets
höga utbildningsvärde för kommande jour-
nalskrivargenerationer.

Apropå sådana kan föreståndaren
inte undgå att falla i funderingar om vilken
inverkan på grodbeståndet som den pågå-
ende elektroniseringen av journalhante-
ringen kan tänkas få. Kommer datorernas
potentiella kraft att framhäva och mång-
dubbla mänskliga misstag också att få ge-
nomslag på den här punkten? Kommer vi
rentav att få uppleva ett kvalitativt genom-
brott med helt nya typer av journalgrodor,
omöjliga att åstadkomma utan adekvat
datorstöd?

Se bara vad datoriseringen av före-
ståndarens egen bransch lyckades göra
med avstavningens ädla konst.

För övrigt hade föreståndaren inte
mycket bättre för sig under sensommaren
(eller vad man nu ska kalla det) än att
sucka över tidens gång och grumsa över
de nymodigheter som fått insmyga sig
bland de olympiska idealen.

Tillräckligt gammal har han blivit för att
ha svårt för vissa nyare inslag i tävlings-
programmet. Varken den nordamerikans-
ka vildbrännbollen (i två former dessut-
om!) eller den moderiktiga strandvarianten
av volleyboll motsvarar hans enkla upp-
fattning om olympisk idrott, lika lite som
professionella korgbolls- och tennisspela-
re på halvfart.

Allt detta skulle väl kunna få bekräfta
att saker och ting var mycket bättre
förr – om det nu inte vore så att några av
spelens äldsta grenar också är de i sär-
klass tråkigaste. Det krävs oanade mäng-
der av svenska medaljer för att uthärda
den numera totalt stillastående brottning-
en eller den kolasega hästdressyren.

Avdelningen uthärdar tanken på att
återkomma.
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