
5720 LÄKARTIDNINGEN  •  VOLYM 96  •  NR  50 •  1999

Medan julgranen tindrar och jul-
maten dirigeras, kan några trevliga säll-
skapsspel vara bra att ha till hands.
Läkartidningens spelpatrull har testat
några av nyheterna.

En klassiker är förstås det gamla
kära »Sjukvårdsmonopol», som nyli-
gen har fräschats upp av konstruktören
(Engqvist & Ringholm AB, Stock-
holm). Nytt för året är att den tidigare
billiga gatan Allmänläkargränd har 
blivit spelets dyraste, och man får nu
bygga sex vårdcentraler i stället för tid-
igare fyra på tomten. Det innebär att det
är betydligt dyrare att hamna här än på
de tidigare så åtråvärda Toraxtorgoch
Kirurgcentrum.  En helt ny ruta har ock-
så tillkommit, nämligen »Gå till Bure,
gå direkt till Bure utan att passera Gå».
Det svider att inte få inkassera det
sedvanliga statsbidraget på 4 miljoner
kr på Gå-rutan. 

Chanskorten har aktualiserats med
t ex »Hälften av dina sjukhus måste

läggas ned –  lämna tillbaka husen till
banken!»  och »Läkemedelsnotan ökar –
betala genast in 100  miljoner kr!» vilket
naturligtvis gör spelet avsevärt mer spän-
nande och hasardartat än förut. Men
hade det inte varit dags att också byta 
ut det gamla kortet »Du har vunnit andra
pris i en kvalitetssäkringstävling – in-
kassera 200 kr» mot något mera lock-
ande?

Helt ny för året är regeln att den
spelare som har gjort störst vinst för-
lorar. I och för sig en kul gren, men det
inbjuder till snålspel.

För den som föredrar att sitta vid da-
torn kan fantasy-spelet »Vilda vården i
väst» vara ett alternativ. Här gäller det
att rädda det stora S-sjukhuset ur de
onda makternas klor, och konstruktören
har verkligen frossat i läskigheter.

Supergiftiga politikersvampar kantar
vägen, smala broar leder över botten-
lösa underskottsträsk, mördarbakterier
regnar från skyn, och avhuggna huvu-
den rullar i alla vrår. Gastkramande,
men definitivt ingenting för barn eller
nervsvaga. Familjens nioåring kunde
inte somna på kvällen och snyftade:
»Varför måste också den snälla Stanley
dö»?

Då är det lugnare att plocka fram en
videofilm, t ex gamla fina Djungel-
boken, och se den trygga tjockisen Baloo
Persson skutta omkring bland buskarna.
Livet är härligt, underskotten är borta
och vänstermyrorna kittlar bara döds-
skönt i kistan. 

Det är precis det vi vill höra, när det
är jul.

Ulf Schöldström
Stockholm
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Nya sällskapsspel för julen


