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Med tillförsikt finns det skäl att se
framtiden an emedan framstegen fort-
sätter att dugga tätt inom Hälso- och
Sjuklinge läns landsting, heter det i den
årliga lägesrapporten från informa-
tions- och friskvårdsenheten. Där kon-
staterar informations- och friskvårds-
chef Nisse Hurtin att de nymodigheter i
sektorn som inte tillskapats inom lands-
tinget självt åtminstone har kommit dit
illa kvickt, inte minst tack vare ett osjäl-
viskt och slitsamt studiebesöksarbete
från ledningens sida. 

Således invigdes under det gångna
året en telemedicinsk enhet vid Utveck-
lingshälsocentralen Knipan i Södra Val-
by. Därifrån kommer det inom kort att
bli möjligt för särskilt komplicerade pa-
tienter att själva ringa upp en lämplig
specialist vid Stora Sjukhuset i Sjuk-
linge. 

Tråddragning pågår just nu mellan
Stora Sjukhuset och Storhälsocentralen
i Sjuklinge samt hälsocentralerna i Häl-
soköping, Norra Valby, Södra Valby,
Enåker och Tvååker som grund för
»Halsonet», den kommande satsningen
på ett internt nätverk för Hälso- och
Sjuklinge läns landsting (som inför
uppstarten troligen kommer att ändra
namnet till det mer internetanpassade
»Halso and Sjuklinge LAN»). Via Hal-
sonet är det meningen att deltagande
vårdenheter skall utbyta erfarenheter
med varandra, inte minst om hur syste-
met fungerar. 

Vid Stora Sjukhuset i Sjuklinge fort-
sätter de långt gångna förberedelserna
för elektronisk journalhantering. En för
ändamålet tillsatt kommitté återkom
nyligen från en studieresa och arbetar
just nu med att i jämförande syfte för-
söka överföra erhållet broschyrmaterial
till olika register- och dokumenthante-
ringssystem.

I ett nästa steg kommer några utval-
da kliniker att via lästerminaler få till-
fälle att ta del av materialet. Av säker-
hetsskäl behålls dock den manuella
journalhanteringen vid sjukhuset tills
man med god marginal passerat sekel-
skiftet år 2000 och därmed förknippade
övergångsbesvär. 

Själv har informations- och frisk-
vårdschef Nisse Hurtin kommit långt
med sin introduktion av landstinget i
cyberrymden. En särskild hemsida in-
vigdes således på höstkanten, och där
har nu kanslichef Valfrid Smidigh lagt
upp ett urval av sina promemorior till
glädje för både personalen och allmän-
heten. 

Organisatoriskt har flera landvin-

ningar noterats på senare tid. Sålunda
har fjolårets numera omoderna köp-
och säljsystem för transaktioner mellan
landstingets olika enheter ersatts av
det helt nyutvecklade TOG-systemet
(tjänster och gentjänster).

Det har tagits fram för att efterlikna
de framgångsrika och populära samar-
betsformer som förekommer grannar
emellan i den privata sektorn. Om t ex
en hälsocentral har behov av städning
och fastighetskontorets personal känner
för en hälsokontroll byter man helt en-
kelt sina tjänster med varandra, utan
papper och onödigt krångel.

PS
ALLEHANDA OM VARJEHANDA

Avdelningen har med viss möda mo-
biliserat material nog för att återkomma.

Bidrag av lagom längd är därför som
vanligt alldeles exceptionellt välkomna. 

Från ett sjukvårdsdistrikt i nordöstra
Skåne har avdelningsföreståndaren på
sedvanligt krokiga vägar kommit över ett
PM med den förmodligen oavsiktligt
mångtydiga meningen: »Det har framkom-
mit önskemål från läkarlåren om en ny
säng på jourrummet PIVA.»

Själv har avdelningsföreståndaren
noterat att ett honom närstående universi-
tetssjukhus tänker stänga sitt väl anlitade
patientbibliotek.

Detta är ju illa nog om det måste ske
av ekonomiska skäl, men det som riktigt
bekymrar föreståndaren är att sjukhusdi-
rektören i en lokaltidningsintervju lyckas
värka fram en teknokratisk motivering för
kulturskymningen ifråga.

Möjligen kan direktören tänka sig att
några enheter, psykiatriska kliniken och
»i viss mån» geriatriken, kan ha behov av
biblioteksverksamhet. Men i övrigt är me-
delvårdtiden inte längre än fem dagar och
»de flesta är så sjuka när de vårdas här
att det inte finns något utrymme för läs-
ning av böcker».

Dock verkar han inte hålla patienterna
för sämre än att de orkar utbilda sig. Vård-
tiden på sjukhuset ska nämligen »använ-
das rationellt och inte till avkoppling».

Till den änden tänker sjukhuset satsa
på information till patienterna medan de är
inlagda.

Det ska enligt sjukhusdirektören ske
på modernast möjliga vis genom att »en
datakunnig person» plockar fram de se-
naste rönen om patienternas sjukdomar
och möjligheterna till egenvård. Ack ja,
suckar föreståndaren uppgivet, inte nog
således med att de stackars inlagda plå-
gas av en sjukdom, de ska också tvingas
läsa om den.

De 16 000 böcker som finns i bibliote-
ket tillhör landstinget och ska enligt sjuk-
husdirektören »fördelas där de kan kom-
ma till användning». Föreståndaren vill
gärna föreslå att han ställer sig på några
av dem. 

Då ser man lite längre.

Avdelningen ser möjligheter att åter-
komma.

Grannlandstinget
rustat för framtiden

När jag läste i nr 47/96 om pojken
som fastnat med ett finger i säkerhets-
bältet kom jag att tänka på ett fall som i
början av 1950-talet relaterades för mig
av en numera avliden dansk kollega.

Han hade tjänstgjort på ett danskt
landsortssjukhus, dit man en dag inkom
med en liten pojke som trätt ett kullager
på sin penis. Penisen svullnade och det
var omöjligt för föräldrarna att få loss
kullagret. På akutmottagningen försök-
te man med olika knep att lossa detsam-
ma men allt var förgäves. Man kom inte
åt att såga med hänsyn till risken att ska-
da pojken.

I sin nöd ringde man maskinmästa-
ren för att höra om han hade något råd
att ge. Och si det hade han! Det var tyd-
ligen en man med stor materialkunskap.

Pojken bars på maskinmästarens in-
rådan ner till verkstaden där hans penis
med åtsittande kullager fördes in i ett
skruvstäd vars käftar lades an mot kul-
lagret. Sedan drog man åt sakta men sä-
kert och plötsligt brast kullagret i två
delar som föll isär. Pojken var befriad
och helt oskadd.

Själv har jag i min verksamhet aldrig
fått någon användning för denna kun-
skap men måhända någon kollega kan
få det.

Bertil Nordström
f d överläkare

Mekanisk bot


