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En iskall februarimorgon råkade än-
kefru Andersson halka på lilla landsvä-
gen och slå sig illa. Kommunen, som
tillämpade en befolkningsbaserad sand-
ningsbudget, hade för länge sen funnit
att änkefru A var den enda invånaren på
flera kilometers omkrets och därför inte
berättigad till många sandkorn.

Ambulansväsendet, som hade begå-
vats med en befolkningsbaserad kör-
sträckebudget, fann på sin karta över
befolkningstätheten att fru Andersson
minsann inte kunde ge underlag för
många körningar per decennium räknat,
varför man tills vidare höll sina turer
inom befolkningstätare områden.

Skogsarbetare Jönsson, som passe-
rade olycksplatsen ett par timmar sena-
re, såg änkefru Andersson liggande
hjälplös i snön vid vägkanten och – till-
lämpande något slags medmänsklig-
het – stannade till. Han noterade att fru
A visserligen var kraftigt nedkyld, men
dock vid liv, och utnyttjande sin yrkes-
relaterade styrka baxade han in henne i
sitt folkinriktade fordon och for in till
akuten i centralkommunen.

På akuten fanns denna dag AT-läka-
re Hjorsén, som där gick samjour – dvs
jour för hela lasarettet – sen fjorton da-
gar. Han behandlade patienter på löpan-
de band och (ny som han var) utan kän-
nedom om akutens befolkningsbasera-
de budget, vilken – om han känt till
den – tvivelsutan skulle ha fått honom
att mer koncentrera sig på tätortens
unga, talrika, friska befolkning.

Som det nu var tog han sig raskt an
änkefru Andersson. Då han fann henne
nedkyld och medvetandesänkt, avsåg
han tillkalla narkosläkare Tubén för
konsultation. Denne, gammal i gamet,
upptäckte emellertid genom en snabb
titt i PCns statistikprogram att han re-
dan behandlat nog med glesbygdare
denna månad, varför han i första hand
föreslog omlistning till någon av tätor-
tens husläkare, i andra hand försiktig
upptining.

Nu hade dock fru A kvicknat till
ändå och befann sig på röntgen. Där
hade man nyligen infört befolkningsba-
serad strålmängd. Ordinarie glesbygds-
strålning var slut sedan flera månader
tillbaka och den röda stopplampan på
befolkningspanelen blinkade energiskt.
Hur göra? Dock – genom att ta i an-
språk hopsparad glesbygdsstrålning
från förrförra året – lyckades röntgen-
läkare Strahlenright få ihop en dos, som
(rätt använd) gav misstanke om höger-
sidig collumfraktur.

Vår änkefru A hamnade alltså på or-
topeden. Där hade sjukvårdsdirektör
Stjärnéhr just vid månadsskiftet låtit in-

föra en befolkningsbaserad operations-
metod, där såväl operationstid, materi-
alåtgång som mängden narkosmedel di-
rekt relaterats till antalet medborgare i
patientens närområde.

Ortopedöverläkare Schrouwenplat-
te, en man av gamla stammen och sålun-
da praktiskt lagd, hade dock funnit på
råd. Inom de preoperativa åtgärderna
ändrade han genomgående folkbokfö-
ringsadress på sina patienter – just un-
der operationsdagarna – så att de i data-
programmet föll in på »rätt» kvot. Han
hade för ändamålet av de sociala myn-
digheterna fått låna några tomma lägen-
heter och adresser, alldeles vägg i vägg
med det stora sjukhuset i centralkom-
munen.

Sålunda kunde änkefru Andersson
till slut bli opererad och sedan vårdad i
en visserligen liten, men dock befolk-
ningsbaserad säng, längst in i sköljrum-
met, samt tillfrisknade även i sinom tid,
till allmän förvåning. Då hon dessvärre
hade varit medvetandesänkt under stör-
re delen av sin sjukhusvistelse hade de
befolkningsbaserade ronderna och dis-
kussionerna lyckligen undgått henne.
På grund av den ringa befolkningsbasen
inskränkte sig för övrigt ronderna till att
man gläntade lite på sköljrumsdörren.

Fru Andersson återvände sedermera
till sin lilla stuga i den glesa bygden,
oskuldsfullt omedveten om de därmed
förbundna riskerna.

Detta lilla kåseri visar, om något, hur
givande och fruktbart för alla parter ett
befolkningsbaserat synsätt kan vara,
om det bara tillämpas med lite pondus
och finess.

I befolkningen baserad kåsör:
Roland Levin

PS
ALLEHANDA OM VARJEHANDA

Avdelningen har beslutat återkomma,
denna gång ett innehåll som ligger mer än
vanligt i tiden.

Inte själv, men via Gunnar Bergquist
på Dalens sjukhus i Enskede, har avdel-
ningsföreståndaren kommit över ett vykort
med ytterligare tips på lämplig skärm-
släckartext att smuggla in i klinikens dato-
rer (se “Glädjeämnen“, avdelningen nr
7/97):

När allt annat misslyckas, läs bruksan-
visningen.

Enligt uppgift från den något svårläste
kortundertecknaren, även han stockhol-
mare, ska detta vara ett citat från nobel-
pristagaren Charles Huggins (f 1901, pi-
onjär för östrogenbehandling vid prostata-
cancer, delat medicinpris 1966). 

Apropå mångsidigheten hos sjuk-
domsklassifikationerna i ICD 10 (se avdel-
ningen nr 3/97 och spalten nr 7/97) har Ki-
elo Saers på analys- och utvecklingsenhe-
ten, Västra Stockholms sjukvårdsområde,
tillställt föreståndaren följande övnings-
uppgifter:

På avdelningen äter patienten sjukhus-
kosten med god aptit. (Diagnos: R63.3
Dåliga matvanor.)

En brand uppstår i avdelningens linne-
förråd. Patienten i närmaste enkelrum ob-
serverar detta och larmar personalen.
(Diagnos: X05 Antändning av nattdräkter.)

Patienten har konsumerat en florsock-
rad semla till eftermiddagsfikat. Under
kvällen har han intagit ett antal whisky on
the rocks. Anländer till akuten sedan han
snubblat på mattkanten och slagit huvudet
i den öppna spisen. (Diagnos: W00 Fall i
samma plan i samband med is och snö.
Utesluter: Fall vid användning av skridskor
och skidor.)

Patienten öppnade ugnsluckan i sin
nya, exklusivt designade spis. (Diagnos:
X15 Kontakt med heta hushållsredskap.)

Patienten och hans hustru hade en lör-
dagskväll kommit i luven på varandra, var-
vid ett familjegräl utbröt. (Diagnoser: X32
Blixtnedslag, X34 Jordbävning och X35
Vulkanutbrott.) 

Patientens hustru fortsätter sura. (Dia-
gnos: X31 Exponering för extrem naturlig
köld.)

Avdelningen är extremt exponerad för
sin benägenhet att återkomma.

Ett befolkningsbaserat kåseri…

Dr Tess
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