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Här kommer några sommargrodor
samlade av Nils Alkner i Linköping:

Pat avlider tillsammans med sina an-
höriga.

(Omvårdnadsdokumentation:) När
patienten avlider blir det stor uppstån-
delse på avdelningen.

Rassel upp till ileusnivå (hilus-).
Dramatisk (traumatisk) underbens-

amputation på 30-talet.
Eftersom narkosen hade inväntning-

ar (invändningar) p g a den långa blöd-
ningstiden valde man inte spikning (en-
der-spikning).

Känner sig uppgiven men vid gott
mod.

Sinuiter (synoviter) i smålederna.
Handflatestort förhudstransplantat

(fullhuds-) på ryggen.
Dehydreringssymtom efter långva-

rig scleros (viros?).
Bedömning: Oklar demensutred-

ning.

Sökte Kungsgatans Vårdcentral för
värk i benen som kommer när patienten
går. 

Ögonbottnar har funnits cytopenicus
två (Fundus hypertonicus).

Cirkulära andningsljud (vesiculära).
På status finner man hjärta och lung-

or liggande på sängen.
Fått hjälp med inköp av granne.
Steroida (hysteroida) reaktioner.
Efter prostataoperationen varit im-

potent vilket han var redan innan.
Har en son i Linköping och 2 dörrar

i Eskilstuna.
(ur en akt dvs s k kommunal om-

vårdnadsjournal:) Har en hjärnblödning
och en son i Mjölby.

Dr X är ej kontaktbar.
Knä–hälgång utan vidare.
83-årig enastående (ensamstående)

kvinna.
Ser ett taktiskt ingrepp (stereotak-

tiskt).
Ryckningar i samtliga armar.

PS
ALLEHANDA OM VARJEHANDA

Avdelningen har beslutat återkomma,
denna gång med åter en håvning granna
exemplar ur den östgötska groddammen.

Diagnosregistret i all sin monumenta-
la detaljrikedom lämnar tydligen ingen ro
till baklängesbläddrarna, och denna vecka
debuterar, till kompetensutvecklingens
fromma, en serie visualiseringar av de
kanske mest lättglömda.

Själv undrar avdelningsföreståndaren
om det kan finnas en kod som täcker feno-
menet baklängesbläddring. Vettiga förslag
honoreras genom namns nämnande (el-
ler, om så önskas, utelämnande).

Från Fritsla skickar Bengt Thorson ett
väl tummat klipp med den lätt obestämda
källhänvisningen »någon gång på 50- eller
60-talet, troligen från Lancet». Det är ett
anonymt exempel ur den intressanta litte-
rära genren brevroman med inre monolog,
och föreståndaren nöjer sig här med att
återge remissen:

Dear Doctor (I haven’t the time to look
up your name and anyway the patient is
quite likely to be seen by a registrar).

Mrs. McTavish, 72 Scrawl Place (the
clerk will get it right).

I would be grateful if you would see this
lady whom I have managed perfectly well
for the last five years until her son came to
visit and made her ask to see a specialist
– still it will be a relief to load her on to 
someone else for a bit – who complains of
headache and sleeplessness. There’s a
lot of complicated history and a good deal
of family tension; however, I’m too busy to
write it all down and you see so few pa-
tients in an afternoon that you can elicit it
all for yourself; it’s a pity that her husband
won’t come though; he’d have given you
quite a different picture. I have prescribed
sedoflat for her with some improvement
but I know I can’t win at that game be-
cause you’re sure to recommend tranqu-
relax. I should be glad of your opinion and
most surprised if it tells me anything new.

För övrigt har föreståndaren i läsande
stund förmodligen lyckligen återkommit
från den semester han lyckats åstadkom-
ma genom att förlägga skrivande stund re-
dan omkring midsommar.

Avdelningen känner sig därför manad
att återkomma.

Grodor från Östergötland III

Diagnoser att minnas
»Det nya klassifikationssystemet för

diagnoser», skriver Lars Hanberger på
lungallergimottagningen i Falun, »har
ju inneburit att vi har fått skärpa oss,
glömma gamla diagnosnummer och
memorera nya. Samtidigt utgör regist-
ret en fascinerande läsning, som öppnar
oanade möjligheter att skapa ordning
i kaos och klassificera våra patienter

på de mest detaljerade sätt.» Särskilt
har Hanberger fascinerats av kapitlet
»Symtom och sjukdomstecken. . .» ,
vartill han som hjälp för minnet gjort
en serie enkla illustrationer av vardag-
liga patient–läkarrelationer. Ett första 
exempel återges här. Fler kommer efter-
hand till båtnad för bläddrarnas skriv-
bord och anslagstavlor.


