
• Efter valet. I anledning av den nu-
mera kända valutgången finns anled-
ning erinra om att landstingets löpande
verksamhet endast i ringa utsträckning
påverkas härav. Sålunda kvarstår den
planering som gjorts oförändrad utöver
det faktum att den som vanligt årligen
kommer att revideras i samband med
budgetprocessen. Under valrörelsen
gjorda utfästelser kommer därvid att i
vederbörlig ordning underställas saklig
prövning i ansvariga instanser för att se-
nare, i mån av möjlighet, infogas i verk-
samhetsplanen.

• Lokal läkarserie. En nytillsatt
kommitté under ordförandeskap av
FIW (friskvårds-, informations- och
webbkonsulent) Nisse Hurtin är i verk-
samhet med att utarbeta s k storyline för
en lokalt förankrad läkarserie med ar-
betsnamnet »Knipor på Knipan».
Handlingen ska, som namnet utvisar,
förläggas till Utvecklingshälsocentra-
len Knipan i Södra Valby. Som medi-
cinsk konsult och huvudrollsinnehavare
har anlitats därvarande utvecklingsdis-
triktshälsoläkare Göran Modell. Avsik-
ten med serien är att på ett sakligt men
spännande sätt redovisa verksamheten
vid en av vårt landstings för närvarande
mest dynamiska enheter, men även att
på ett mer vederhäftigt spegla de mer
vardagligt frekventa sjukdomarna. Sär-
skilda avsnitt kommer därför att anslås
för ledvärk, orolig mage, diabetes,
hjärt- och kärlsjukdomar samt snuva.
För att säkerställa den vetenskapliga
kvaliteten planeras en avslutande kom-
mentar till varje avsnitt av chefläkare
Gunnar Graahn vid Stora Sjukhuset. En
lokal TV-station i Sjuklinge har uttalat
intresse för serien, men önskar i så fall
vidta vissa förändringar i det prelimi-
nära manus som kommittén tillhanda-
hållit.

• Miljökartläggning . Språ, sjuk-
vårdsstyrelsens planeringsråd, har i en
brett upplagd studie låtit kartlägga den
psykosociala miljön i landstinget, om-
talar överstudiekonsulent Signe Fikant.
Där framgår att förhållandena härstädes
är vida bättre än dem som framkommit
i liknande undersökningar hos mindre
framgångsrika huvudmän. Sålunda
överväger icke så många som var tredje
läkare att byta jobb eller funderar hela
var tionde på att lämna vården. I Hälso-
och sjuklingetinget är det istället så att
inte mindre än 67 procent av den samla-

de läkarkåren trivs på arbetsplatsen och
hela 90 procent kan inte tänka sig att ar-
beta med något annat. Mot bakgrund av
detta må erinras om att såväl kanslichef
Valfrid Smidighs promemorior som or-
ganisationsplanen för Stora Sjukhuset i
Sjuklinge kan nedladdas från vår nyre-
noverade hemsida av företrädare för
mindre utvecklade landsting.

• Feltryck i plan. Den till hushållen
utdelade informationsbroschyren om
landstingets regionala trafikplanering
kom att innehålla en del tekniska fel
som möjligen kan skapa missförstånd.
Att det handlar om just trafikplanering
och inte, som det kom att stå på omsla-
get, »tragikplanering» är uppenbart. Å
den medföljande kartan har emellertid
genom en olycklig spegelvändning
Enåker kommit att byta plats med Två-
åker liksom Norra med Södra Valby.
Hälsoköping har förkommit, men cen-
tralorten Sjuklinge ligger däremot
ganska rätt, ehuru spegelvänd på så sätt
att Storhälsocentralen hamnat väster i
stället för öster om Stora sjukhuset.

• Representationen. På förekom-
men anledning finns det skäl att fram-
hålla den osedvanliga hederlighet som
vidlåder ledande såväl politiker som
tjänstemän i detta landsting. Sålunda
äger landstinget endast ett mindre tvät-
teri, än mindre utnyttjas detsamma till
annat än just tvättning av den regionala
byken. Detta har i dagarna kunnat kon-
stateras vid upprepade besök av gräv-
journalister från Sjuklinge Allehanda.
Deras långvariga granskning av repre-
sentationen har icke givit annat för han-
den än en viss överkonsumtion av wie-
nerbröd i samband med den regionala
friskvårdskommitténs vårmöte i maj,
något som helt får skrivas på utomstå-
ende experters konto. Något organiserat
spioneri mot anställda har veterligen
inte heller förekommit. Ytterligare åt-
gärder för att befästa hederligheten
inom landstinget kommer för övrigt att
diskuteras i samband med en rekrea-
tions- och studieresa till Hamburg un-
der innevarande månad.

• Version 3.0 av landstingets och
Sjuklinge Dator ABs gemensamt fram-
tagna journalsystem Sokrates har i da-
garna färdigprogrammerats och kom-
mer under denna månad att tillställas
verksamhetsenheterna i den mån tele-
kommunikationerna fungerar, omtalar

datachefskonsult Valdemar Knapp i en
rapport. Nytt i denna omgång är utöka-
de möjligheter att hantera patienter med
å, ä eller ö i namnet eller adressen, fler
alternativ för provsvar samt stöd för fle-
ra olika sjukdomar hos en och samma
patient. En del smärre s k buggar i tidi-
gare versioner har också åtgärdats. En
upprepning av vårens mjuk- och hård-
varukrasch torde därför inte bli aktuell,
framhåller Knapp och tillägger att även
om så bleve fallet blir konsekvenserna
troligen inte lika svåröverskådliga eme-
dan programmet i sin nya version fär-
digställts i ett stort antal smärre modu-
ler som torde krascha var för sig.

• Osthyveln utdelad. Årets upplaga
av landstingets hedersutmärkelse Ost-
hyveln har efter beslut i Utskottet till-
delats basenhetsekonom Halvdan
Spiik, ortopedkliniken, Stora sjukhuset
i Sjuklinge. Han belönas därmed för
bästa besparingsförslag under det
gångna verksamhetsåret, närmare be-
stämt idén att förse avfallskorgarna i
gipsrummen med en automatisk våg
och direktkoppla densamma till sjuk-
husets ekonomi- och redovisningssy-
stem. Sålunda har man blivit i tillfälle
att kontinuerligt följa förbrukningsma-
terialförbrukningen.

• Slutord. Verksamhet är sålunda
för handen i de flesta delar av vårt lands-
tings rikt förgrenade urverk och envar
kugge i detsamma har förvisso sin all-
deles specifika vikt. Tveka därför inte
att som anställd ge just Din knuff för att
underhålla den ständigt framåtskridan-
de rörelse som dagligen pågår i utveck-
lingens riktning. Känn Dig sålunda inte
minst välkommen att – inom ramen för
Din typ av verksamhet, under iaktta-
gande av fastslagna regler och naturla-
gar eller vedertagen praxis samt, natur-
ligtvis, efter vederbörligt hörande av
närmaste ansvarig chef – föreslå för-
bättringar och, ännu hellre, besparingar.

Låt tusen höstfrukter falla, men i
ordnade former.

Valfrid Smidigh
Kanslichef
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