
Vi har bra sjukvård i Sverige. Vi
har faktiskt världens bästa
sjukvård, mätt enligt MDOP-

metoden (Många Doktorer Och Piller).
MDOP-metoden innebär att man multi-
plicerar antalet läkare patienten träffar
på sin väg genom sjukvårsapparaten
med antalet mediciner han får utskrivna
under samma tid. Till denna summa läg-
ger man sedan antal minuter patienten
suttit i telefon och försökt få tag i en
doktor. Den summa man får divideras
med antalet läkarbesök då man förstått
vad doktorn menat. Det tal man då får
fram kallas för MDOP-kvoten, och där
ligger Sverige i topp! (MDOP-metoden
är en svensk uppfinning som andra län-
der kommer att anamma, så fort de lärt
sig att förstå den. Vilket kan dröja.)

Vi är mycket nöjda med vår
sjukvård i Sverige, och många patienter
uppskattar speciellt att de får träffa så
många olika läkare vid upprepade be-
sök på sjukhus och läkarmottagningar. I
andra länder tvingas patienter ofta träf-
fa samma läkare gång på gång. Svenska
patienter kan, om de har tur, glädja sig
åt att få träffa en ny doktor vid varje be-

sök. Det är bra. Det ger patienten en
möjlighet att vid varje läkarbesök få dra
sitt livs lidandes historia från början till
slut. Läkarna är mycket glada åt att få
träffa nya spännande patienter, som har
mycket att berätta.

Innan man kommer så långt som
till att träffa en läkare, kanske man vill
tala med henne eller honom i telefon
först. För att förströ folk har svensk
sjukvård (utan läkarnas medverkan)
konstruerat det roliga sällskapsspelet
»Ringa doktorn». Det kan spelas av två
till sex personer och tar ungefär två till
fyra dagar att spela. Det är ett underhål-
lande och spännande spel som håller
deltagarna totalt engagerade.

Spelreglerna är mycket enkla: man
bestämmer sig för en läkare som man
vill ha tag på och försöker sedan nå ho-
nom per telefon. Spelarna får turas om
att ringa och tala med automatiska tele-
fonsvarare, fel avdelningar och hjälp-
samma sköterskor som säger att dok-
torn är på operation, på konferens, på
lunch eller på väg. Spelreglerna förbju-
der deltagarna att ringa hem till doktorn
på natten de första tre dygnen. Vill man
förhöja spänningen i spelet kan man
spela det när någon av deltagarna är
sjuk och i akut behov av läkare. »Ringa
doktorn» är ett mycket populärt spel

som många svenskar tycker om att
spela.

Man har från myndigheternas
sida nu också talat om att infö-
ra bytes- och returrätt inom
sjukvården. Förslaget är ännu

inte utarbetat, men går ut på att
missnöjda patienter ska ha åtta da-

gars bytes- och returrätt. Man har ännu
inte bestämt vad man ska ha denna re-
turrätt på. Somliga anser att patienten
ska ha rätt att byta ut sin medicin, sin lä-
kare och sina symtom inom åtta dagar
efter läkarbesöket. Även läkarna vill ha
bytes- och returrätt på sina patienter,
samt att ta nya patienter på öppet köp.
Det har också talats om att införa »bäst

före»-datum på både läkare och patien-
ter.

Svensk sjukvård kommer i framtiden
att ägna sig åt uppsökande verksamhet.
Den medicinska forskningen har nu nått
så långt att man säkert kan säga att inte
någon människa är helt frisk. Vår alerta
sjukvård har uppmärksammat detta fak-
tum och kommer att skicka ut en liten
broschyr med titeln »Visst är ni sjuk»
till alla svenskar. 

I denna broschyr kan man läsa att
man bör kontakta läkare, vilket man
bäst gör genom att spela sällskapsspelet
»Ringa doktorn». I ett senare skede får
man mediciner utskrivna. Det blir i
första hand stora vita piller samt små
röda tabletter. De vita pillren är till för
att ta bort de biverkningar man får av de
små röda tabletterna, och de små röda
tabletterna (jajamen, precis som ni trod-
de) måste man äta för att minska bi-
verkningarna av de vita pillren. I vissa
fall bör man också ta små gröna kapslar
med ett stort glas vatten sex gånger om
dagen. Kapslarna hjälper inte mot nå-
gonting, men det är nyttigt att dricka sex
stora glas vatten om dagen.•
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Dr Truls: »Tag en sådan här tablett
ikväll, herr Larsson, och en till om ni
vaknar imorgon bitti.»
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palpera tangentbordet på sin skrivmaskin. Resultatet
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