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Kulan 2000
Utvecklingen går från oklarhet till

oklarhet, och på vanligtvis felinforme-
rat håll vet man inte det minsta mer än
någonsin. Visserligen har ingen ome-
delbar fara rapporterats från taket, men
viss uppmärksamhet är påkallad eme-
dan snödrivorna är ovanligt överhäng-
ande och läckorna legio. Konstaterat är
dock att den träliga hösten, där precis
allt har varit det sista under de senaste
tusen åren och motiverat oändliga ut-
läggningar och TV-dokumentärer, lider
mot sitt hett efterlängtade slut och vi
med den. Återstår nu bara att lära sig
säga »tjugohundra» utan att språk-
känslan gör uppror.

Hög tid således att rulla in den nötta
kristallkulan i närmaste millenniesäk-
rade sätteridator, starta om den några
gånger och uppgradera operativsyste-
met för att kunna aktivera långperspek-
tivstillsatsen och därmed få en dunkel
men dock uppfattning om vad som
komma skall under nästa århundrade. 

Den allmänna bilden är som vanligt
suddig, men ett snabbt byte av drivrutin
till detaljupplösningskortet får den
önskade samlingen visioner av 2000-
talet att välla rakt ut i ombrytningspro-
grammet:

Läkemedelsförsäljningen via In-
ternet växer till en oanad succé, åt-
minstone på börsen, och inspirerar till
nya innovationer. En av de mest fram-
gångsrika blir det särskilda webbsjuk-
hus som Sveriges landsting utvecklar i
samråd med ett ovanligt snabbväxande
kompetensföretag i Mjölby. Systemet
erbjuder sk virtuella vårdplatser till
köande över hela världen. Den som
köper en sådan får i lugn och ro koppla
upp och bädda ner sig framför datorn
hemmavid för att i valfri takt omhän-
dertas av högt kvalificerad och tre-
dimensionellt återgiven bristpersonal.

Enklare operationer kan genomföras on
line med en liten knivtillsats till datorn,
men mer akuta ingrepp kräver en
höghastighetsuppkoppling som säljs
separat i form av en första bred-
bandstillsats.

Årtusendets vanligaste hälsolarm
på löpsedlarna aktualiserar livsfaran
hos i tur och ordning gener i största all-
mänhet, stuvad blomkål, kranvatten,
körning av röda småbilar samt överdri-
ven uppfödning av knähundar. På den
positiva sidan uppmärksammas en
norsk studie om att sexuell aktivitet inte
ser ut att inverka nämnvärt på immun-
försvaret samt en fransk som visar sam-
band mellan vindrickande och social
kompetens, åtminstone hos möss. 

Sverigekontoret för Europasocial-
styrelsen omorganiseras i runda tal 518
gånger, den sista efter en modell som
någon hittat i en byrålåda. Denna slut-
liga reform innehåller åtskilliga revolu-
tionerande tankar, bl a flyttas alla medi-
cinska funktioner till en särskild Medi-
cinalstyrelse under sakkunnig ledning. 

På ett plastkort i behändigt plån-
boksformat lyckas Patient- och
registreringsverket i Bollnäs lagra hela
befolkningsmaterialets journaler i
öppen och sluten vård inklusive labora-
torierapporter, röntgenbilder och per-
sondata plus – eftersom det ändå fanns
plats – ett medicinskt-filosofiskt lexi-
kon på fjorton språk, en komplett upp-
laga av samtliga gällande författningar
inom både Sverige och EU samt en
översikt av den historiska och ekono-
miska utvecklingen i Västerlandet så
här långt. Tyvärr avbryts det lovande
projektet då handläggaren visar sig
mindre smart än kortet och råkar för-
lägga det någonstans i sitt tjänsterum.

Superspecialiseringengår mot nya
höjder. Exempelvis uppdelas de fem
europeiska fingerkirurgföreningarna i
vardera två separata föreningar, en för
vänster och en för höger finger av
respektive sort. »Patienterna ska inte be-
höva riskera att skadas i en handvänd-
ning», heter det i pressmeddelandet.

Satsningen på social kompetensi
läkarutbildningen blir ovanligt fram-
gångsrik, visar en utvärdering från det
europeiska kvalitetsorganet Espri. Den
allmänna kundbelåtenheten i patient-
underlaget har sålunda stigit med 27,43
procent till följd av att de nya läkarna på
ett så intagande sätt kunnat överskyla
och bortförklara de ofrånkomliga
nedskärningar som varit för handen.
Ökningen i belåtenhetsgrad har mer än
väl räckt till för att täcka det mermiss-
nöje som uppstått till följd av långsam-
mare och mer valhänt behandling,
konstaterar Espri i rapporten (fast på
franska förstås).

En sameuropeisk utvecklingskon-
ferens i Bryssel lyckas efter idogt och
mångårigt arbete äntligen förena teori
och praktik. Resultatet för svensk del
blir att den siste praktikern och den sis-
te teoretikern går samman om en mot-
tagning på Den Gyllene Medelvägen i
Svedala.

Sekelskiftet 2099måste skjutas på
framtiden sedan en särskilt tillsatt kom-
mitté inte hinner enas i frågan om man
verkligen vågar försöka tvinga folk
säga »tjugoetthundratalet».

Europasocialdepartementethöjer
det stående anbudet på redaktionens
kristallkula. »’Les bolins’ ser ut att bli
ovanligt lösa det här årtusendet», heter
det i missivskrivelsen. •
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