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• • Millennieklartecken. Vid extra
sammanträde har Utskottet beslutat att
även i Hälso- och Sjuklinge läns lands-
ting per 00-01-01 låta verkställa det pla-
nerade globala utbytet av förhandenva-
rande årtusende. Beslutet fattades på
grundval av ett omfattande utred-
ningsarbete, och vid sammanträdet
medverkade datachefskonsult Valde-
mar Knapp med en utförlig multimedial
presentation (som dock på grund av da-
torfel fick genomföras med analoga
ljusbilder). Därur framgick med önsk-
värd tydlighet att landstinget står bättre
förberett för denna händelse än någon-
sin tillförne. Under kalenderåret har
sålunda samtlig hård- och mjukvara i
landstingets ägo uppgraderats, vilket
självfallet kostat extra men också inne-
bär att övergången kan emotses med
viss tillförsikt. Mer eller mindre inkaps-
lad datorkraft har dock vid genomförd
inventering även påträffats i annan
apparatur, och av säkerhetsskäl kom-
mer all sådan utrustning att hållas av-
stängd under perioden 991230 t o m
000102 såvida den inte befinns vara
ansluten till vårdtagare eller på annat
sätt i akut bruk.

• Festlig beredskap.Den tidigare
planerade stora Skiftesfesten med hem-
vändardagar för utflyttad vårdpersonal,
dragkamp mellan företrädare för kans-
liets avdelningar samt en läkarstafett
med deltagare från hela landet har av
ekonomiska skäl fått uppskjutas till
nästa millennium, men som kompen-
sation har ledningen vid Stora sjuk-
huset i Sjuklinge beslutat inkalla all per-
sonal över nyårsnatten till s k Arbets-
fest med obligatorisk närvaro. Syftet är
att upprätthålla hög beredskap och att
möta eventuella övergångsbesvär med
full bemanning. Lättare drycker med
hälsodeklarerat tilltugg kommer vid
tillfället att tillhandahållas till subven-
tionerat pris. För underhållningen blir
det också väl sörjt i och med att chef-
läkare Gunnar Graahn lovat att på små-
timmarna berätta minnen från senare
delen av det förlupna millenniet. På
grund av den allmänt festliga inram-
ningen har ledningen beslutat att helg-
ersättningen kan utgå och ersättas med
individuell ledighet när arbetssitua-
tionen så medger.  

Ett detaljerat program för Arbetsfesten
finns i både animerat och stillaliggande
skick till påklickande å landstingets
ständigt lika reviderade hemsida. Där

har också tillkommit ett utförligt och
sökbart register över kanslichef Valfrid
Smidighs promemorior samt en hand-
målad organisationsplan för Stora Sjuk-
huset i Sjuklinge.     

• Sokrates förnyad. Pågående mil-
lennieförberedelser av landstingets ru-
tiner har avslöjat ett mindre antal s k
buggar som krävt förtydlingar i pro-
gramkoden hos det av landstinget och
Sjuklinge Dator AB gemensamt fram-
tagna journalsystemet Sokrates. Detta
har naturligtvis kostat extra, men i sin
nuvarande utformning hanterar syste-
met multipla diagnoser (om de totalt
omfattar högst 256 tecken) och inga
mer varaktiga systemlåsningar inträffar
längre vid registrering av ogifta invåna-
re i vare sig Södra Valby eller Enåker.

Det har f ö kommit till förvaltnings-
ledningens  kännedom att vissa mindre
insatta befattningshavare ensidigt
kopplar journalsystemets namn till en
äldre filosof med endast ringa anknyt-
ning till landstinget. Detta är i viss mån
riktigt, men djupare sett är Sokrates
naturligtvis en rent akronymisk förkort-
ning av programmets fullständiga
namn, dvs Säker Och Kontrollerad
Registrering Av Tillgängliga Enheters
Sjukvårdsinsatser. 

• Bud på Stora Sjukhuset.Ett i
Sjuklinge verksamt finansfåmansföre-
tag har avlämnat ett spontant anbud på
Stora sjukhuset till Utskottet. Vid en
första beredning har förslaget befunnits
ha seriös prägel, men frågetecken har
ändå satts kring vissa detaljer i uppläg-
get. Sålunda kan det antas möta svårig-
heter att placera sjukhusledningen så
långt utanför landstinget som i
Liechtenstein. Vinstmöjligheterna före-
faller dock vida bättre än de som gäller
under nuvarande förutsättningar, och
förhandlingar kommer därför att inle-
das till våren när anbudsgivaren väl har
försatts på fri fot. 

• Projektprojekt. »Landstinget som
projekt» är temat för vårens övergrip-
ande ledarkurs, och den blir samtidigt
startpunkten för en verksamhetsmässig
omorientering av hela Hälso- och Sjuk-
linge läns landsting. Då utvecklingen av
motsvarande former inom näringslivet
medfört oanad flexibilitet i personalför-
sörjningen och hög attraktivitetsfaktor
för trendgivande befattningshavare
kommer nu vårt landsting att omstöpas

i projektform. Samtliga befattningar
ska därvid prefixeras med »projekt-»
och underhand besättas av mer tillfällig
och mindre kostnadskrävande personal.
Projektprojektledare blir PFIW (pro-
jektledar-, friskvårds-, informations-
och webbkonsulent) Nisse Hurtin.

• Osthyveln utdelad.Årets upplaga
av landstingets hedersutmärkelse Ost-
hyveln (för mest motiverade nedskär-
ning under kalenderåret) har efter beslut
i Utskottet tilldelats distriktsekonom
Holger Halvhöögh vid Utvecklingshälso-
centralen Knipan i Södra Valby, som efter
en egenhändigt genomförd utredning lät
avskaffa sig själv med omedelbar ver-
kan. Holger, som numera är inhyrd som
konsult vid samma vårdcentral, har
storstilat avstått från belöningens kon-
tanta del med hänvisning till att han tjä-
nar så mycket ändå. 

• Slutord.  Som avslutning på inne-
varande millennium ser jag det lämpligt
att påminna om det ständigt närvarande
behovet av såväl framåtskridande som
stabilitet i all förhandenvarande verk-
samhet av reellt seriös natur. Mot bak-
grund av det förflutna framstår det kom-
mande ofta som både outgrundligt och i
skrämmande grad aktuellt, men detta
hindrar inte att åtskilliga svårigheter
kan styras upp i annan riktning. Låt oss
följaktligen gemensamt se framtiden an
med den tillförsikt som endast en
ordentlig och målmedveten planering
kan bereda marken för. 

Som en liten men dock kugge på detta
framrullande hjul ser jag mig föranlåten
att till Dig som har förmånen att vara
medkugge i rotationsverksamheten rikta
en uppmaning att –- inom ramen för Din
typ av verksamhet, under iakttagande
av fastslagna regler och naturlagar eller
vedertagen praxis samt, naturligtvis, ef-
ter vederbörligt hörande av närmaste
ansvarig chef – aldrig tveka att föreslå
förbättringar och, ännu hellre, bespar-
ingar.

Låt utslagningen av tusen blommor
inträffa, men i ordnade former.

Valfrid Smidigh
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