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V
äxthuseffekten gör
världen allt växelvar-
mare och nederbördsre-
korden haglar. Under
tiden sjunker den all-

männa debattnivån i samma takt som
vattendragen stiger, även om sam-
bandet är lika oklart som någonsin.
Alla tillproppade vägar bär till stor-
staden medan glesbygden ylar över
vargarna och ingen kan begripa var-
för framtiden har bär i sitt sköte.

Ovanligt hög tid således att anslu-
ta redaktionens nötta kristallkula till
sätterisystemet och få en analog
framåtblick på allas vår digitala
framtid. 

Den allmänna bilden är sedvanligt
dunkel, men några omstarter med
ständigt uppdaterade operativsystem
och en trippelklickning på detaljupp-
lösningslänken gör susen. Ut i spal-
terna väller en samling spådomar, vil-
kas mångtydighet får oraklet i Delfi
att låta som en reklamfilm från pre-
miepensionsmyndigheten. 

Vid Terminologiska Rikskon-
sensuskonferenseninförs begreppen
»överensbaserad medicin» för ännu
icke ifrågasatt praxis, »ännuäldre-
änäldreäldre» för patienter över 97 år,
»vistelseboende» för kommunala
vårdhem av tårta-på-tårtatyp, »hel-
pension» för full utdelning på de rät-
ta fonderna samt »fallbeskrivning»
för skaderapport från ortopedklinik. 

Med konsulthjälp från bankvä-
sendet lyckas ett framåt landsting i
Mellansverige nedbringa vårdköerna
högst avsevärt. Receptet är att lägga
ner samtliga vårdcentraler, överföra
sjukhusen till Schweiz och i stället in-
föra virtuell mottagning på Internet
samt – naturligtvis – höja avgifterna
ordentligt.

Hälsolarm utfärdas löpsedelsvä-
gen för skenande snöskotrar, bant-
ning i samband med fuktig väderlek,
långvarig rökning av korv, lättsinnigt
bruk av strösocker samt hambo på
fastande mage. Stor uppmärksamhet
väcker också en norsk trebetygsupp-

sats som antyder samband mellan
måttliga mängder alkohol och intelli-
gens (redan efter ett par skålar hade
mössen vett att sluta dricka). 

Noggranna studier bekräftar
misstankarna om att mobiltelefone-
rande påverkar hjärnan negativt, dock
inte på grund av någon strålning utan
genom ständigt fördummande samtal
utan reellt innehåll.

Humor tas på allvar som tera-
peutiskt instrument genom att den för
ändamålet inrättade Jovialstyrelsen
skapar en särskild specialistutbild-
ning i klinisk komedi med skojfrisk-
het. Vitsorden blir goda, särskilt i Gö-
teborg.

Socialstyrelsen består som ett lite
mer seriöst alternativ och omorgani-
seras enligt en amerikansk modell för
evidensbaserad administration.

Debatten om amfetaminbe-
handling av stökiga skolbarn dör ut
sedan ett ljushuvud kommit på idén
att etikettera medicinen som
»ADHD-droppar». 

Begränsningen av studiemedlen
till ett förbestämt antal terminer visar
sig bli en stor framgång inom de allt-

för långa utbildningarna. Detta inci-
tament stimulerar allt fler till att ge-
nomföra sina studier på kortare tid,
något som för läkarprogrammens del
särskilt underlättas av den brist på
lagom sjuka övningspatienter som
blivit följden av sjukhusens kortade
vårdtider. Den allmänna avkortning-
en av läkarprogrammen når sin kul-
men med det s k Piraten-programmet
i Lund (tre terminer). 

Eftersom varannan patient ändå
inte följer läkarnas ordinationer fö-
reslår regeringen en halvering av lä-
kemedelssubventionerna.

Sedan den mänskliga arvsmas-
san nu har kartlagts och publicerats
förklaras detta ämne genomforskat.

Ett helt landstingsmöte med man
och allt hamnar i akut förvirringstill-
stånd och måste kollektivt omhänder-
tas sedan en politisk majoritet inträf-
fat för nedläggning av ett länsdels-
sjukhus.

En 14-årig datahackare i Bollnäs
lyckas ta specialistexamen via Inter-
net och befordrar sig samtidigt till
landets förste professor i datavirolo-
gi.

Den s k UPA-utredningen om
vårdens framtida arbetsmarknad upp-
täcker efter en tids intensiva statistik-
studier en nära förestående våg av
pensioneringar i arbetskraften och
ansöker därför själv om förtida av-
gång.

Ett IT-projekt med Internetburen
vårddokumentation råkar kodas som
en webbtidskrift med namnet »Dator-
journalen» och når därvid oanad pu-
blik framgång. När misstaget upp-
täcks konverteras konceptet till doku-
såpa i televisionen.

Socialdepartementet indexupp-
räknar sitt stående anbud på redaktio-
nens kristallkula. »Bolinerna är an-
märkningsvärt lösa i år», heter det i
missivskrivelsen. •
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Genombrott för överensbaserad medicin
och nystartad Jovialstyrelse väntar nästa år


