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PS
ALLEHANDA OM VARJEHANDA

Avdelningen tar sig till att återkomma,
denna gång med bidrag från sin då och då
i Bosnien korresponderande bläddrare.

Själv har föreståndaren även, apropå
Lars Hanbergers diagnosteckningsserie
(se t ex avdelningen nr 32–33/97) fått brev
från allmänpsykiatern Claes Hollstedt på
Huddinge, som i nyhetsbrevet därstädes,
»Mot Bättre Vetande», förmodligen öpp-
nat en alldeles egen litteraturgenre genom
att sammanställa en kortnovell med stöd
av i tur och ordning följande autentiska
diagnoskoder ur ICD-10:

Z59.6 Låg inkomst
Z63.8 Familjeoenighet UNS
Z59.2 Oenighet med grannar och hy-

resvärd
Z64.4/Z59.7 Oenighet med socialarbe-

tare i kombination med bristfällig socialför-
säkring och socialtjänst

Y60.7 Skada under lavemang
X15 Kontakt med het ugnslucka
X50 Överansträngning av maratonlöp-

ning
X26 Kontakt med sjögurka
Z73.2 Brist på avkoppling och fritid
Z72.4 Olämplig diet och olämpliga mat-

vanor
Z72.1 Alkoholbruk
Z70.0 Oro betr förlägenhet i förhållan-

de till sexuallivet
Z72.5 Sexuellt högriskbeteende
F65.8 Gnugga sig mot personer i folk-

samling
Z41.0 Hårtransplantation
Z41.3 Håltagning i ytteröra
Y91.1 Måttlig alkoholintoxikation
Y91.2 Svår alkoholintoxikation
R14 Väderspänning
W18 Fall från toalettstol
L81.8 Tatuering
W13 Fall från flaggstång
W73 Drunkningstillbud i brunn
W58 Biten av alligator
V80.7 Ryttare skadad i kollision med

spårvagn
Y07.3/Y35.3 Misshandel utövad av myn-

dighet genom legalt ingripande med batong
R46.0 Mycket låg nivå på den personli-

ga hygienen
F17.5 Tobaksparanoia
F15.0 Kaffeextas
R45.2 Bekymmer UNS

Avdelningen bekymrar sig om att åter-
komma.

Sarajevo – tankar över
en capuccino vid Saraci
Sidas nya tankar om bilateralt bi-

stånd har fört mig tillbaka. Under kriget
sprang människor hukande över gatu-
korsningarna, i skydd av containrar, för
att komma till brödkön. Nu flödar sta-
den av unga människor framför välfyll-
da skyltfönster. På basargatan Ulica Sa-
raci är det trångt som på en tunnelbane-
station i rusningstid. Nakna flickmagar
och make up med markerade läppkon-
turer är högsta mode. Platådojorna gör
de redan långa bosniska skönheterna en
dm längre. Popmusikens hjärtslag blan-
das med böneutropen från minareten
vid Ferhadija. Unga flickor söker sin
identitet i traditionella muslimska slö-
jor och långkjolar. Jag kan ibland se
dem hand i hand med kompisarna i tex-
tade T-tröjor med walkmanlurar runt
halsen. Småkillar rör sig stabbigt på nya
rollerblades och skrämmer unga katol-
ska nunnor på väg till katedralen.

Mångfalden är tillbaka med ett un-
dantag – serberna.

Husväggarna är koppärriga av alla
skottsår och Sarajevorosorna blommar i
asfalten. Om många dödats av granaten
är krevadhålet fyllt med röd cement
som en hedersåtgärd. Där hela brödkön
på 17 personer utplånades på en gång i
maj 1993 finns både minnesplatta och
blommor. Gravstenarna i den delvis
trädlösa parken bakom moskén talar sitt
eget språk; född 1968, född 1971, född
1974 …

SWEBiH, (Swedish Psychiatric, So-
cial and Rehabilitation Project for Bos-
nia-Hercegovina) förde oss på förmid-
dagen i kontakt med social- och hälso-
vårdsministern i Republika Srbska, Dr
Sosic. Han assisterades av dr Djeric och
Dr Karazdic, ansvariga för psykiatrin.
Hon, som skulle blivit den nya republi-
kens första dam, är parant klädd med
emaljerade örhängen i den rosa dräk-
tens färg och prydd med tunga guldked-
jor och guldklocka. Hon är nu mer öp-
penhjärtig än när jag för tre år sen repre-
senterade WHO. Då var det bara
ideologin om det överlägsna serbiska
folket som gällde. Endast en tyst, delta-
gande fråga från min kvinnliga kollega
om hur hon egentligen mådde kunde då
få henne att darra med underläppen.

Nu säger hon med ett skratt att hon
tror på ett projekt därför att det kommer
från en minister. Psykiatrins decentrali-
sering kommenterar hon med att man
skulle spärra in doktorerna i stället.
Samtidigt vet jag att mina ord rapporte-
ras till den verklige informella ledaren.
Han som genom att inte ställa upp inför
tribunalen i Haag hindrar biståndet att

flöda också till den mest behövande de-
len av Bosnien-Hercegovina nämligen
Republika Srbska.

Minister Sosic är professor i thorax-
kirurgi vid universitetet i Sarajevo och
en imponerande gestalt. Med sina nära
två meter utstrålar han både kraft och
trygghet. Det sägs att hans charm fört
honom till ministerposten, dvs hans för-
måga att ta biståndsgivare. Men jag har
träffat honom tidigare när han satt i mer
underordnade positioner. Jag tror på ho-
nom när han gång på gång betonar pri-
märvårdens betydelse. Han vill ha hjälp
med utbildning av läkare och tror att de
50 procent som finns kvar och inte dö-
dats eller flytt räcker för att klara hälso-
problemen. Förutsättningen är att de får
förnyelsekurser som ger dem en ändrad
attityd, mer ansvar och bättre resurser i
primärvården för både akutvård, psyki-
atri och rehabilitering. Han skrattar åt
sig själv när vi frågar om den paramedi-
cinska personalens roll och säger att det
är inte lätt för en gammal kirurg att tän-
ka om. Självklart ska sköterskor, sjuk-
gymnaster, psykologer och socialarbe-
tare också ha utbildning enligt den häl-
sovårdsplan parlamentet just antagit.
Planen är bra och skulle hedra vilken
västeuropeisk stat som helst. Den över-
glänser vida vad den muslimsk-kroatis-
ka federationen åstadkommit.

Den öppna konstruktiva stämningen
vid mötet kontrasterar skarpt mot tes-
tosteronstanken vid entrén till campen.
Där kliver en gänglig rambo omkring i
sin uniform och vaktar bommarna med
mördarkniv i bältet. Han bär kalashni-
kov och skottsäker väst trots att inget
skott lossats sen Dayton. Vi får vända
med landcruisern och sen vänta 20 mi-
nuter vid bommen i solgasset. En fjunig
yngling granskar oändligt långsamt ett
finskt, ett svenskt och ett kroatiskt pass;
det sista med bosniskt namn.

Vid mötet konstaterade vi igen vil-
ken stark ställning läkarna har fått i po-
litiken. I dessa nya statsbildningar do-
minerar de genom sin goda utbildning,
sina språkkunskaper och internationel-
la kontakter. Kroatien hade för tre år sen
världens mest kompetenta regering i
medicinskt avseende med sex läkare på
ledande poster. Det var självklart en stor
fördel för WHO. Vi mötte nu tre på mi-
nisternivå. Och doktor Sosic vilja att
modernisera hälso- och socialvården
för ett sargat bosnienserbiskt folk var
inte att ta miste på. Dessutom ville han
gärna ta emot hjälp från svenska exper-
ter kanaliserat genom SEBiH.

Bengt Lagerkvist


