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Jag har en bra husläkare, som jag valt
själv. Men det finns problem här i värl-
den, som inte är medicinska. Nu vill jag
ha en huspolitiker, en som jag väljer
själv och kan ha förtroende för (om
möjligt). Det skulle, åtminstone till en
del, kunna återställa den demokrati som
försvunnit i den byråkratiska samhälls-
apparaten.

En huspolitiker, en eller flera bero-
ende på efterfrågan och politisk färg,
skulle kunna ha mottagning kvällstid på
vårdcentralen, förslagsvis. Man skulle
kunna beställa tid och framföra sina
problem. Huspolitikern skall inte bara
ha en tidsbeställd mottagning, han skall
även ha en öppen mottagning för akuta
fall.

Naturligtvis förväntar man sig att
han skall vara en god lyssnare och ha
förmåga till empati. Han skall notera
frågorna i en journal, tolka orsakerna
till problemen, dvs ställa diagnos, och
slutligen föreslå en lämplig åtgärd. Sär-
skilt knepiga fall bör han remittera till
en expert eller »sakkunnig».

Den som konsulterar sin huspolitiker
måste ha rätt att ta del av journalanteck-
ningarna. Man måste också ha rätt att
ifrågasätta huspolitikerns diagnoser
och åtgärder och i värsta fall kunna be-
gära att ärendet prövas i en högre in-
stans, en politikernas ansvarsnämnd,
som skall kunna ge honom en erinran
eller varning, där det är befogat. Skade-
stånd skall kunna utdömas vid svårare
missgrepp.

Hans förslag till åtgärd måste vidare
få konkret effekt inom rimlig tid, det be-
hövs en »åtgärdsgaranti».

Vad skall man då kräva för kompe-
tens av en huspolitiker? Ja, utöver de
mänskliga egenskaperna – inklusive ett
gott omdöme samt godkända kunskaper
i historia, svenska och minst ett främ-
mande språk i avgångsexamen från
gymnasiet – knappast något annat än
goda kanaler till någon eller några av
landstingets och riksdagens beslutsfat-
tare.

Det kanske kan vara en fördel om
han är fritidspolitiker, dvs är huspoliti-
ker vid sidan om sina uppdrag i kom-
mun eller landsting, men han skall ock-
så kunna etablera sig privat.

En åldersgräns bör man nog sätta,
kanske vid fyllda 65 år för jämlikhetens
skull. Någon speciell legitimation som
politiker kan man inte kräva, men om
inte tillräckligt många medborgare regi-
strerar sig hos honom öppnar sig fall-
luckan.

Kostnadstäckning för huspolitiker-
systemet bör diskuteras. Man kunde
tänka sig en avgift för varje konsulta-

tion, men egentligen är det den som sö-
ker upp sin politiker som är den givan-
de parten och därför kan betraktas som
konsult, självutnämnd för all del. Där-
för borde, noga taget, politikern betala
konsulten. Men det blir komplicerat, det
är kanske bättre att låta udda vara jämnt.
Hyra för lokaler och lön till politiker-
sekreterare och telefonist måste politi-
kern ändå rimligen stå för själv, han har
ju  sin goda lön i alla fall.

Bengt Fredricsson
Bromma

PS
ALLEHANDA OM VARJEHANDA

Avdelningen har beslutat återinflyta,
denna gång med diverse observationer.

Själv har avdelningsföreståndaren ob-
serverats vara nära att förstöra en historia
genom felaktig citatåtergivning i spalten å
avd nr 47/96. Stillsamt påpekar bidrags-
givare Göran Sperber från Uppsala att
mannen på Lindén-teckningen faktiskt
drömde att han var svensk kosmonaut och
därmed tvingades kyssa då sittande rege-
ring (Erlander). Föreståndaren kan inte
annat än skylla på någon hjärnhalva. Tän-
ker man skriva »kosmonaut» är det lätt
hänt att ett »rysk» tränger sig före.

I Norrköping har tandläkaren Jan Elf-
ström bläddrat igenom en produktkatalog
över sig närstående utrustning och där
gjort fyndet »visdomstång» med bild och
allt. Skriver:

»Man frågar sig om tången ska använ-
das mot visdom eller om tanken är att den
bara får användas av dem som besitter
visdom – och i så fall är det väl bra? (Bil-
den visar alltså en standardtång för ex-
traktion av visdomständer, men det be-
höver jag väl knappast påpeka för redak-
tören som ju, med sin PS-sida, besitter
visdom.)»

Föreståndaren var trots allt inte helt
ohjälpt av upplysningen. Vid närmare ef-
tertanke har han nog både sett och känt
verktyget ifråga, dock utan att vid det till-
fället komma på tanken att fundera närma-
re över dess namn.

I Malmö grunnar kirurgen Thomas
Mätsch över ett akutvårds-PM, varur av-
delningen har nöjet citera ett »förtydligan-
de»:

»Jourläkare och berörd sjuksköterska
vid akutintaget överenskommer  om vem
som skall ringa och innehållet i beskedet
inkluderande när patienten beräknas bli
klar för avhämtning och rapport. Om detta
preliminära besked ändras måste sjukskö-
terska vid akutintaget ånyo kontakta AVA.
Har inte denna kontakt tagits och patien-
ten ej är klar när AVA:s personal kommer
för rapport ansvarar akutintaget för trans-
port med överrapportering på AVA.»

Avdelningen ansvarar för att återkom-
ma.

Vi vill ha – en huspolitiker!

Från okänd källa, möjligen utrikes,
kommer ett cirkulerande resereglemen-
te i tre punkter som signaturen »SAI»
har uppsnappat hemma i Göteborg. Fö-
reståndaren vågar inte ta på sitt ansvar
att översätta.

* Overnight accomodation: All hos-
pital staff are encouraged to stay with
relatives or friends while travelling on
business. If weather permits, public
areas such as parks should be used as
temporary lodging sites. Bus terminals,
train stations and office lobbies may
also provide shelter in periods of bad
weather.

* Transportation: Hitchhiking is the
preferred mode of travel in lieu of com-
mercial transportation. Luminescent
safety vests will be issued to all staff
members prior to their departure on
business travel. Bus transportation will
be used only when work schedules re-
quire such hurry. Airline tickets will
only be authorised in extreme circum-
stances, and the very lowest available
fares shall be used. In future red caps
will be issued to all hospital staff so they
can earn tips by helping other travellers
with their luggage.

* Meals: Expenditures for meals
will be limited to an absolute minimum,
it should be noted, that certain grocery
speciality chains often provide free
samples of promotional items. Entire
meals can be obtained in this manner.
Travellers should also become familiar
with indigenous roots, berries and other
protein sources available at their desti-
nation. If restaurants must be utilised
travellers should use »all-you-can-eat»
salad bars. This is especially effective
when travelling in groups as one plate
can be used to feed the entire group.

Anvisningar för
budgetresande


