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beslutsunderlag – en grund för
missnöje.

dialog – kommunikationsform ge-
nom vilken så många medarbetare som
möjligt ges tillfälle att instämma i led-
ningens bedömning. 

effektivitet – förmågan att komma
vilse utan att tappa farten.

fortbildning – skyndsam kompe-
tensutveckling.

framsteg – sammanfattande benäm-
ning på de förändringar av verksamhe-
ten som införs under innevarande år;
äldre förändringar kallas "förlegade
ståndpunkter" och planerade kallas "ut-
vecklingsprojekt".

informationsförsörjning – att leva
på försäljning och uthyrning av kopie-
ringsapparater med tillbehör.   

IT – mycket aktuell s k Invecklad
Teknik med stora möjligheter att också
någon gång fungera; jfr nätverk. 

kompetensutveckling – att lära sig
vad man skulle kunna kunna om man nu
bara kunde. 

konsensus – det alla har lyckats be-
gripa.

konsult – f d medarbetare som lärt
sig ta rejält betalt för att slippa ta ansvar. 

kortsiktigt – tills vi har hittat på nå-
got bättre; jfr långsiktigt.

kostnadseffektiv – kvar efter bud-
getprocessen.

kunskapsläge – summan av våra
etablerade fördomar och missuppfatt-
ningar.  

långsiktigt – när vi har hittat på nå-
got bättre; jfr kortsiktigt.

nätverk – avancerade metoder för

att få ett stort antal datorer att krångla
samtidigt. 

prioritering – det vi äntligen har be-
stämt oss för att göra.

revirtänkande – försök av annan
part att inkräkta på vårt område genom
att alltför envist och intensivt bevaka sitt
eget.

vårdprestation – konsten att klara
sig med allt mindre resurser.

PS
ALLEHANDA OM VARJEHANDA

Avdelningen har skrapat ihop en före-
vändning för att återkomma. 

Från Kristinehamn skriver Lars-Erik
Hansson med citat ur N J Berlins »Den
Svenska Farmakopeen. Öfversatt och
kommenterad. En handbok i farmakologi-
en för Läkare och Apotekare» (1849–51).
Med kommentaren »något att tänka tillba-
ka till från vårt detaljreglerade samhälle»
klipper han ur band 2 följande passus om
mandelemulsion, Emulsio amygdalina:

»… användes som en angenäm kylan-
de dryck i febersjukdomar och som demul-
cens i gonorrheer, stranguri, inflammato-
riska lidanden i magen, tarmkanalen osv.
Dosis är 6–12 uns eller ad libitum. För
mindre bemedlade gör hafresoppa sam-
ma verkan.»

För egen del tycker föreståndaren att
det avslutande omnämnandet av ett kost-
nadsbesparande synonympreparat ger ett
tämligen nutida intryck. 

I anledning av omnämnandet i nr
18/97 av standardverket »THE ACUTE
ABDOMEN IN RHYME», har Palle Am-
mentorp i Hässleholm skickat in ännu fler
citat ur detsamma. Hans exemplar, även
det från H K Lewis & Co Ltd i London, är
tryckt såpass sent som 1972 och vad han
vet existerar boken fortfarande.

I den omsorgsfullt rimmade textmassa
som på det här sättet föll under hans ögon
fastnade föreståndaren särskilt inför den-
na lilla kommentar till den medicintekniska
utvecklingen:

»The diagnostic problem of to-day
Has greatly changed--the change has

come to stay;
We all have to confess, though with a

sigh
On complicated tests we much rely
And use too little hand and ear and

eye.»  

Naturligtvis ger verket också en rim-
mad kommentar till sitt mål och syfte:

»The use of rhyme in teaching is quite
small,

Its limitations great and plain to all
But use it has, although it may be

merely
To put some things more quaintly or

more clearly.»

Avdelningen är klar över att återkom-
ma.

Nyadministrativ ordlista

Ett litet problem
Nu är han i tagen igen, den skrivgla-

de Stephan Rössner. Denna gång, av-
delningen nr 18/97, påpekar han att
amerikanska yrkesinspektionen har för-
bjudit slipsar i arbetet, eftersom de kan
fastna i maskiner. Det är inte bara i ma-
skiner som de kan fastna. Slipsar kan
också hänga ner i maten och kaffekop-
pen när folk böjer sig över bordet. Det
är heller inte trevligt. Jag såg häromda-
gen en bild av vår statsminister när han
böjde sig över ett matbord med slipsen
hängande i tallriken. Så kan det gå när
inte haspen (slipsnålen) är på.

Men vi kan väl inte förbjuda folk att
ha slipsen på i matsalarna? En enkel lös-
ning med hängande slipsar är som sagt
att använda slipsnålar. De som vill vara
diskreta kan köpa en minisäkerhetsnål,
ca 1 cm, som finns i guldfärg. Slipsen
kan lämpligen fästas längst ner i skjort-
linningen med denna lilla tingest.

No problem, alltså.
Carl Gustav Carpel


