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Kvartalsbrevet Sjuklingen – försommaraktuellt och solbrännande från:

Hälso- och Sjuklinge läns landsting
– landets närmaste huvudman

• Semesterupprop. Innevarande
sommar står redan stadigt för dörren
men har ändå icke till fullo kunnat in-
planeras, rapporteras det från personal-
kontoret. Sålunda saknas inte mindre än
ett antal vikarier vid åtskilliga verksam-
hetsenheter, vilka därvid kommer att
behöva stängas vid behov försåvitt icke
Du som personal frivilligt kan accepte-
ra en viss förskjutning av Din semester.
Det finns skäl att påminna om de låga
taxor som råder under senhösten, såväl
för transporter som på resmål samt den
fördel som kan ligga i ostört arbete un-
der den period när de flesta beslutsfatta-
re och andra överordnade är bortresta. 

Anmäl Dig för novembersemester
redan idag, i morgon kan det vara full-
bokat!

• Forskningen inom vårt landsting
ska nu göras effektivare och mer mål-
medveten, enligt beslut i Utskottet. Det
ekonomiska läget medger inte längre
något planlöst eftersökande av f n helt
obekanta kunskaper, vilkas nytta inte
kunnat bedömas av ansvariga instanser.
Sålunda kommer anslag i framtiden
endast att beviljas den som har påtag-
liga forskningsresultat att uppvisa för
granskning redan i anslagsansökan. Ut-
skottet ser skäl för antagandet att forsk-
ningsverksamheten inom Hälso- och
Sjuklinge läns landsting därmed kom-
mer att uppnå samma effektivitetsnivå
som någonsin sjukvården.

• Nytt sparinstrument. Ett exem-
pel på väl tillämpad forskning utövas
här å landstingets eget kansli av expert-
organet BBE (Beredningen för bättre
ekonomi), som i år utvecklat ett nytt
sparinstrument, den s k skärmaskinen.
Då varken tårtspaden, osthyveln eller
pincetten visat sig tillräckligt fram-
gångsrika vid slimmandet av landsting-
ets kostnader har BBEs utvecklings-
arbete nått fram till skapandet av en
helautomatisk anslagsreducerare. Tek-
niskt sett handlar det om en subrutin i
kalkylprogrammet som helt utan
mänskligt ingripande skär ner varje en-
skilt anslag med ett slumpmässigt valt
antal procentenheter. Totalt sett garan-
terar systemet en generell nedskärning
till av Utskottet vald nivå. En allmän
förhoppning är att detta något ökade in-
slag av hasard i budgetprocessen också
ska öka spänningen i och intresset för
densamma. 

• Lokal vårdgaranti . I väntan på
central enighet samt utgången av höstens
val har Utskottet vid sitt årliga semina-
riemöte på Balearerna formulerat en lo-
kal vårdgaranti för Hälso- och Sjuklinge
läns landsting som kort och gott före-
skriver att »reellt efterfrågad vård såvitt
möjligt skall erbjudas inom rimlig tid så-
vitt resursmässiga och personalmässiga
förutsättningar därför kan ställas till för-
fogande inom ramen för tillgängliga me-
del». Därest till äventyrs väntetider eller
köbildning skulle uppstå, heter det vida-
re i dokumentet, »skall målsättningen
vara att efterhand förpassa dem till lägsta
möjliga omhändertagandenivå». 

• Hemsidan hemma igen. Via
e-posten rapporterar FIW (friskvårds-,
informations- och webbkonsulent) Nis-
se Hurtin att landstingets hemsida åter
är uppe efter någon månads obefintlig-
het pga en beklaglig felskrivning i pro-
gramvaran som råkade förlägga sidan å
alldeles fel server. Vid motordriven sök-
ning efter konstens alla regler kunde si-
dan dock påträffas i orört skick och där-
vid bli föremål för omedelbar återupp-
läggning. Sålunda kan ånyo såväl
kanslichef Valfrid Smidighs promemo-
rior som organisationsplanen för Stora
Sjukhuset i Sjuklinge nedladdas för stu-
dier och efterrättelse, t ex av företräda-
re för andra och mindre utvecklade
landsting. 

Försöket med »Öppet forum» för all-
mänheten har emellertid skrinlagts på
obestämd tid, då landstinget på det sät-
tet kom att utsättas för både orättmätig
och onyanserad kritik från en obalanse-
rad vårdtagare i Tvååker. Istället har
upplagts ett specialkomponerat och in-
teraktivt spel, »The Budget Process»,
vari sidans besökare får tillfälle att för-
söka hålla sig innanför givna ekonomis-
ka ramar utan att låta sig nedslås eller
tappa sammanfattningen. Gällande
high score innehas som sig bör av sjuk-
husdirektör Edvard Backhammar vid
Stora sjukhuset i Sjuklinge.

• Lyckad journalkrasch . Följd-
verkningarna av vårens mjuk- och hård-
varukrasch i det otäckt heltäckande
journalsystemet Sokrates behöver inte
bli så allvarliga som man först befarade,
framgår av en rapport från datachefs-
konsult Valdemar Knapp. En positiv ef-
fekt torde därjämte bli att man vid
upprensningen av en såpass omfattande

hopblandning av data borde bli i tillfäl-
le att upptäcka en rad hittills okända
samband mellan både patienter och
sjukdomar. För att tekniskt återställa
systemet blir det troligen inte nödvän-
digt med både en total omskrivning av
programmet och en motsvarande av-
skrivning av maskinparken. Däremot
kan en viss återinskrivning av förlorade
data bli aktuell, dock inte i större skala
än att det bör kunna hanteras inom ra-
men för den ordinarie verksamheten
med uppdatering av systemet som så-
dant, summerar Knapp och tillägger att
det självfallet kostar extra. 

• Automatiska telefonråd. Utveck-
lingshälsocentralen Knipan i Södra Val-
by prövar för närvarande ett nytt helau-
tomatiskt system för telefonrådgivning,
utvecklat av utvecklingsdistriktshuslä-
kare Göran Modell. Istället för ett sterilt
och opersonligt telefonknappande för
mottagande av färdiginspelade häl-
soråd – som var fallet i fjol – bygger
årets system på sinnrikt sammankopp-
lande av patienterna i olika symtom-
gruppsamtal utifrån deras inledande
problembeskrivningar. Därmed kan
områdets vårdsökande på ett verknings-
fullt sätt komma i tillfälle att stödja och
uppmuntra varandra utan att i onödan
behöva uppta personalens tid. Erfaren-
heterna är inledningsvis goda såtillvida
att ingen ännu har ringt och klagat.

• Slutord. Verksamhet kan således
inte uteslutas i åtskilliga grenar av vårt
vackra landstings rika nätverk. Var där-
för inte rädd att ge även Ditt bidrag till
det ständiga framåtskridandet, utan vil-
ket ingen reell utveckling kommer att
äga rum. Känn Dig fri och manad att –
inom Ditt speciella verksamhetsområ-
de, under iakttagande av fastslagen po-
licy eller vedertagen praxis samt natur-
ligtvis efter vederbörlig kontakt med
ansvarig chef – föreslå förbättringar
och, ännu hellre, besparingar.

Låt tusen sommarblommor blomma,
men i ordnade former.

Valfrid Smidigh
Kanslichef
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