
Arkiv för: Oktober 2004 

2004-10-31 
 19:50:14, Kategorier: Blogginlägg  

Färdtjänst i media 

Hur ser vårt rättssamhälle ut när de som behöver färdtjänst inte får det utan kamp? Det största problemet är att det 
inte finns en tillsynsmyndighet för färdtjänst samt att varje enskild kommun själv får bestämma vilka regler som 
ska gälla för beviljandet av denna enda möjlighet för handikappade att röra sig fritt utanför bostaden. Vill man få 
sig en bild hur verkligheten ser ut, kan jag komma med följande exempel. 

Det förhöll sig nämligen så att någon hade sett henne knicka iväg med rollatorn från hemmet på 
Amiralsgatan och tyckte att hon gick bra. Och därmed kunde åka buss och tåg. 
Minuten senare föll hon omkull på bussen och bröt lårbenshalsen och en handled. 
Men inte ens detta ansågs som skäl nog för att blir färdtjänstkund.  

Sydsvenskan: Envishet hjälpte handikappad få färdtjänst 

När 81-åriga M R skulle få sin taxifärdtjänst rutinmässigt omprövad åkte hon till 
Trafikövervakningscentralen i Malmö och gick med sin rollator från entrén till handläggarens rum. 
Den 50 meter långa promenaden visade sig bli ödesdiger. Handläggaren ansåg att den gamla damen 
gick så bra att hon inte behöver någon färdtjänst  

Sydsvenskan: Gick 50 meter - miste färdtjänst 

Stöd, det har hon - en elskoter. Problemet är att skotern inte har fått plats i bussarna. Så för att ta sig 
från hemmet i Lund till jobbet i Lomma och tillbaka har hon tvingats köra hela sträckan med sin 
skoter. Men att i blåst och kyla använda skotern  
- med maxhastigheten 15 km/h - till och från jobbet har kostat på. N B: arbetsförmåga sjönk från en 
halvtidstjänst till en fjärdedelstjänst.  

Sydsvenskan: Ms-sjuk får rätt till färdtjänst 

En färdtjänstchaufför i Kristianstad lämnade en gravt utvecklingsstörd flicka utan tillsyn. 

Kristianstadsbladet: Det kunde ha slutat riktigt illa (Direktlänk fungerar inte - sök på "färdtjänst" hos tidningen) 

I juli 2001 förändrades familjens villkor när G drabbades av epileptiska anfall. Hon fick på grund av 
sjukdomen inte köra bil till jobbet som hushållslärare på Degeberga skola, men var inte tillräckligt 
sjuk för att få hjälp med resorna till sitt arbete. Eller sjukpenning från försäkringskassan. 
Omsorgsförvaltningen hänvisade till försäkringskassan, som bollade tillbaka. 
G var tvungen att arbeta och ville inget hellre. Hon begärde omprövning av försäkringskassans 
beslut att neka henne sjukpenning, och i ett annat brev, omprövning av kommunens beslut att neka 
henne färdtjänst. 

Kristianstadsbladet: Till slut... (Direktlänk fungerar inte - sök på "färdtjänst" hos tidningen) 

E:s läkare har skrivit ett intyg om att hon behöver färdtjänst. Hon har haft problem med hjärtat, fått 
en ny höftled och har stomipåse. 
Trots det avslog kommunen hennes ansökan. 
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[...] 
-Jag har dock förstått att kvinnan har bil och körkort, säger H W. 
Men E själv vill inte köra. 
-Men jag tycker att jag börjar bli för gammal. 
[...] 
Flera av E:s väninnor bor i Helsingborg, hon måste handla och kunna ta sig till vårdcentral. 
-Hur ska det gå till? undrar hon nu förtvivlat. 
-Det har jag inga synpunkter på. Vi måste följa lagar och regler, säger H W. 

Expressen: ...får gå 8 km till buss 

Ryggopererade T L kan inte ta sig till sin mors begravning. 
Skadan ger honom varken rätt till färdtjänst eller sjukresa. 
- T har hamnat mellan två stolar, beklagar M S (s), ordförande i färdtjänstnämnden. 

Expressen: T nekas färdtjänst 

Den rullstolsburna kvinnan bor i Båstad och skulle åka till Häljarp strax utanför Båstad för att hälsa 
på en systerdotter. Resan med taxi tog två och en halv timme i stället för fem-tio minuter och höll på 
att sluta i Häljarp utanför Landskrona.  

Expressen: Irrfärd med 96-åring - färdtjänst polisanmäls 

Och exemplen är många. Vad är det egentligen kommunerna försöker tjäna in på? Sin egen kompetens? 

 •  Ändra..  
 17:57:10, Kategorier: Blogginlägg  

Ny tand 

Det känns som om jag måste förklara mig de gånger jag håller upp med att uppdatera här. Jag lever. Det har blivit 
mycket sömn den här helgen. Jag tror att det beror på att jag blir... sjuk... eller nåt... av att ha en visdomstand som 
vill växa fram. Inte helt pigg eller kry. Febrig?  

 •  Ändra..  

2004-10-29 
 16:51:03, Kategorier: Blogginlägg  

Abstinens 

Jag har inget liv. Det är bara att konstatera fakta. Hur patetiskt är det inte att ha drygt 35 timmar tv-program och 
filmer inspelade som jag bör titta på i helgen för att det inte ska bli ännu fler timmar? Tre veckors inspelningar på 
dvd. Huvuddelen är Våra bästa år. Det var lätt att sluta snusa. Det är omöjligt att sluta se dagsåpor. Visst? 

 •  Ändra..  

2004-10-28 
 18:17:22, Kategorier: Blogginlägg  

Sida 2 av 17Flärdskrivaren - Arkiv för: Oktober 2004

2008-03-08http://dagens.jontas.com/index.php/a/2004/10/



Vad ska jag ha för rubrik här? 

I dag är jag nog lite glad. Märkligt. Just därför känns det inte som om jag kan skriva något om anledningarna. 
Kanske kan jag kalla det för visad uppskattning? 

 •  Ändra..  

2004-10-27 
 19:48:40, Kategorier: Blogginlägg  

Service Pack 2 - äntligen 

För en dryg månad sedan ondgjorde jag mig över Windows XP Service Pack 2. Installationen blev misslyckad.  

I dag fick jag CD-skivan med SP2. Jag testade att göra installationen en gång till. Först kollade jag upp vad som 
tillkommit informationsmässigt kring installationen. För det första hade Pytteliten lyckats göra en svensk infosida 
med utökad och ny information och för det andra... det tar jag sen. 

Innan CD-skivan matades in körde jag (som förra gången) Ad-Aware, stängde ner program som brandvägg och 
antivirus, men vis av skadan sist - jag skapade en exakt återställningspunkt för datorn om jag skulle behöva 
återställa datorn i ett fungerande skick samt drog ut USB-kablarna till tangentbord och mus. Det sistnämnda var 
en ny information som inte funnits från början. 

Därför gick installationen nu bra. Det tog 50 minuter. Men sedan kom problemen. Jag satte i USB. Då släcktes 
datorn och gjorde omstart med loop. Det vill säga, den startade om hela tiden utan att egentligen kunna starta. Ut 
med USB. Då kom jag åter in i datorn. *suck* Och här kommer det...  

...och för det andra! Nu kände Pytteliten att något inte stämde och kunde upplysa mig vad det var som var fel. 
Drivrutinen till min USB-anslutna mus. Den fick jag ladda hem och installera. Det förvånade mig lite eftersom 
musen tidigare inte krävt någon drivrutin att installera. Det har funnits i XP-installationen. Så varför inte nu efter 
att jag installerat Service Pack 2? Nåja, nu fungerar det. Perfekt. Men jag uppskattar inte alla problem som 
Pytteliten ställer till för oss användare.  

 •  Ändra..  
 09:43:30, Kategorier: Blogginlägg  

Ekonomiskt avslöjande 

Lite spännande är det att skicka iväg sin inbetalning av månadens räkningar. Kanske inte den biten där lönen bara 
hinner visa sig på kontot i några få timmar, men i övrigt. Jag är väldigt omodern och betalar inte över nätet. Jag 
skriver fortfarande betalorder för hand som jag lägger på brevlådan. Men det säger så mycket om mig när man ser 
vad mina räkningar går till. Vissa är standard - boende, el, tv-licens (jo, jag betalar faktiskt licens men jag vet inte 
varför - att det annars skulle vara olagligt har jag inga moraliska betänkligheter mot med tanke på tv-utbudet), 
med mera. Men så finns det de där specifika, avslöjande, räkningarna.  

Hemtjänst. Färdtjänst. Bredband. Datoravbetalning. Djurförsäkring. Mobiltelefon. 

Vad avslöjar det egentligen? Jag har någon typ av hjälp i bostaden och får hjälp med resor. Mina intressen verkar 
vara surfa på nätet. Tydligen har jag djur också - Agria kan tecknas för kossor men det är visst en katt jag har 
försäkrad. Men vad säger mobiltelefon egentligen? Särskilt när man ser kostnaden för en månad - 77 kronor inkl. 
fasta avgifter (som råkar vara 77 kronor). Kanske att den bara används i nödfall när det brister i färdtjänsten. 
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Visa mig din betalorder och jag kan säga vem du är. 

PS. Nej, jag kallade inte Gazzy för en kossa. 

 •  Ändra..  

2004-10-26 
 18:26:22, Kategorier: Blogginlägg  

Någon som kan EPiServer? 

Nä, jag har inte så mycket att säga i dag heller. Jo, men vänta. Oj. Det var sista gruppträffen i dag för oss som gått 
på rökavvänjning. Är det fem eller sex veckor jag varit snusfri? Nu, sedan ett par dagar tillbaka, saknar jag snuset. 
Anledningen är att jag halverat min antisnustablett då jag vill trappa ner och ut på den (vill inte sluta tvärt p.g.a. 
oväntade bieffekter). Men jag är ändå snusfri och tänker så förbli. På den avslutande träffen i dag var inte alla 
närvarande men vi fem tappra som var där, har alla klarat oss utan återfall i nikotinbegäret. Särskilt lyckosamt var 
det tydligen med mitt tillvägagångssätt med att sluta snusa, för jag fick förfrågan om jag vill vara med i ett 
nyhetsbrev kring detta. Tja. En gång linslus, alltid linslus. Hellre det än snusmumrik.  

Jag får mindre och mindre handledning av elever på jobbet då utbildningarna nu läggs ner. I hela landet finns just 
nu 13 utannonserade jobb som läkarsekreterare. Det är lite. Väldigt lite. Anställningsstopp och besparingstider. 
Därför läggs utbildningarna ner. Tur då att jag nu ägnar mig åt min nya karriär på jobbet - halvtid som... som... 
Jag vet inte ens vad det heter? Informatör? Webbredaktör? Infomaster? Infokoordinator? Skit samma. Jag samlar 
in patientinformation som ska läggas ut på nätet. Förhoppningsvis kommer första resultatet i januari/februari. Men 
då måste jag först också lära mig webbpubliceringssystemet. Hur svårt kan det vara?  

När jag blev internetansvarig i Kristianstad skickades jag till Malmö för en utbildning i något annat 
webbpubliceringssystem som jag inte ens minns vad det hette. Måste ha varit 1998. Men jag tror inte det kan vara 
så stor skillnad i tillvägagångssätten. 

Visst, ja. *personligt memo* Låna digitalkameran på jobbet och plåta verksamheten. Glöm inte aktiviteten i 
linneförrådet. Eller det är inte patientinformativt? *slut på personligt memo* 

Äsch. Men det är kul att halva arbetstiden få göra sådant som räknas som specialuppdrag. Ombyte och allt det där. 

 •  Ändra..  

2004-10-25 
 20:14:37, Kategorier: Blogginlägg  

Det gör ont, det gör ont 

Outhärdlig hudsmärta på axel och skuldra. Det brukar jag ha. Nja, inte på axel och skuldra, men hudsmärtor. På 
ben och fötter. Neurogen smärta beroende på ms. Men jag är tveksam. Neurogen hudsmärta ska inte synas. Visste 
jag inte bättre skulle jag säga att jag har nydebuterad bältros. Avvaktar och ser. Det vore inte helt otroligt eftersom 
jag har en kusin med bältros. Äh. 

Nu ska jag försöka göra om hemsidan (inte dagboken) då så mycket inte stämmer längre.  

I går kom jag på en urbota dum sak. Mitt dagboksarkiv för fem år har jag uppdelat på Passagen och Telia. Varför? 

Sida 4 av 17Flärdskrivaren - Arkiv för: Oktober 2004

2008-03-08http://dagens.jontas.com/index.php/a/2004/10/



Jag har knappast utrymmesbrist på mitt webbhotell. Sent ska syndarna vakna, eller hur man nu säger. 

På tal om syndare. Grattis på födelsedagen, r2!  

 •  Ändra..  

2004-10-24 
 20:52:11, Kategorier: Blogginlägg  

Kort rapport 

Sex dagars ledighet. Aaaah... Det var skönt. Och nu har ömma modern rest hem efter fem dagar. Aaaah... Det 
var... Nej, nu ska jag vara tyst. (Okej, vi börjar irritera oss på varandra efter tre dagar). 

Jo, jag har åkt spårvagn. Det gick bra även om jag inte saknar den typen av upplevelse. Största problemet har varit 
efter att jag gick på stan. Benen bär inte riktigt efter överansträngningen trots att det nu gått några dagar med vila. 
Jag är klenare än vad jag trodde. Jag är förvånad. 

Nu ska jag vila några timmar till innan en ny arbetsvecka börjar. 

 •  Ändra..  

2004-10-23 
 19:35:24, Kategorier: Blogginlägg  

På ren skånska 

- Min vänstra arm kan jag inte räta ut, såg jag. Jag märkte det på sjukgymnastiken. 
- Har du brutit armen?! 
- Ja, för 23 år sedan. 
- Det har jag inget minne av. Hade du trillat? 
- Nej. 
- Hade du cyklat omkull? 
- Nej. 
- Nämen, berätta! Hur gick det till? Blev du gipsad? 
- Ja, jag blev gipsad och det fick sedan klippas upp och göras om. 
- Jo, det tycker jag att jag minns. Men berätta nu, hur gick det till?! 
- Nä, jag vill inte berätta. Det ska du veta och känna till. 
- Nej, men berätta. Hur bröt du armen?! 
- Du slog mig med en stekpanna. 
- Nä, det kan jag inte ha gjort! Nej, det har jag absolut inte gjort! 
- Hur kan du veta det om du inte minns att jag brutit armen? 
- Hitta nu inte på en massa, utan berätta hur du bröt armen! 
- Skolgymnastiken 1981, jag var 11 år. 
- Va?! Det har jag inget minne av. Fick du komma hem när du brutit armen? 
- Nej, fröken sa att jag inbillade mig och jag fick gå kvar hela dagen. Vi körde in till akuten på kvällen. 
- Jaha.  
- Detta borde du kommit ihåg. Om inte så hade du kunnat läsa om denna traumatiska händelse i min dagbok på 
nätet, om du haft en dator. 
- Va? Ska man behöva läsa om dig på nätet?  
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- Ja, du verkar ju inte veta vad som händer och har hänt i mitt liv. 
- Jaha. Och du kommer väl att skriva om detta också i din dagbok, kan jag tänka mig. 
- Självklart! 

Mission completed! 

Modern är fortfarande här. 

 •  Ändra..  

2004-10-22 
 14:17:03, Kategorier: Blogginlägg  

Fredagsfyran v. 43/2004 

Annica: En om böcker, bara för att det är kul att se vad folk läser och kanske få lite boktips. 

1. Vilken bok läste du senast eller läser just nu? 

David Eddings, Safirrosen. Det är del tre i serien Sagan om Elenien. De två första var Diamanttronen och 
Rubinriddaren. 

2. Kan du kortfattat berätta vad boken handlar om och vilket betyg 
mellan ett och fem får den? 

Det här är fantasy med mycket magi och trolldom. Serien handlar om Spjuthök, drottningens riddare, som varit i 
landsflykt i tio år. När han återkommer är drottningen vuxen men är helt omsluten av ett diamanthölje då hon fått 
en dödlig sjukdom. Genom magi hålls hon vid liv. Spjuthök försöker finna bot åt henne.  

Jag inser att det låter hellöjligt och ibland är det lite överdrivet. Det som imponerar med David Eddings är hans 
dialoger som innehåller mycket (typisk) engelsk humor och one liners. Betyg? Tja, som helhet får serien godkänt 
- 2 av 5. Problemet med David Eddings är också att han är väldigt ojämn som författare. 

3. Skulle du vilja skriva en egen bok och i så fall vad skulle den 
handla om? 

Jag vet inte riktigt. Själv uppskattar jag mycket iakttagande berättelser, typ kåserier sammanställda i bokform. 

4. Vilken svensk författare och utländsk författare tycker du är bäst. 

Jag avskyr svenska författare (alltså skulle jag hata mig själv som författare). De har ett Bergmankomplex och är 
tungsinta utan riktiga slut. Jag kan väl inte säga att Bang (Barbro Alving) var författare, men hennes kåseriböcker 
är bland det bästa jag läst på svenska. 

Utländsk författare - helt klart Diana Gabaldon (som jag tjatat om här sedan den 17 februari 1999) och första 
boken Främlingen. 

 •  Ändra..  
 10:38:05, Kategorier: Blogginlägg  

Spännande nyhetsdygn 
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Jag såg på Go'kväll i går eftersom Margit Sandemo skulle vara med. Där framkom inget nytt som jag inte redan 
visste. Märkligt nog reagerade pressen på uppgifterna om att hon slog ihjäl en våldtäktsman för 70 år sedan. Har 
man läst Margits böcker så kände man till detta. En fredagssensation. 

Prins Harry knuffade en fotograf. Eller som Expressen uttrycker det: Prins Harry i slagsmål med 
paparazzifotograf. Jag förstår honom. Varför skulle han behöva utstå en paparazzi med tanke på vad de gjorde 
mot hans mamma? Annars tycker jag det är rätt kul att engelska kungahuset fått en ny "bad boy". Där håller jag 
med Billy. 

Till och med Rapport visade i går hur Castro föll och bröt både det ena och det andra. CNN tyckte visst att det var 
så kul att man kan se både stillbilder och film av händelsen. Lite Benny Hill-känsla över det hela. Undrar om 
Ohly nu skickar ett "krya på dig"-kort till demokratin Kubas folkvalde ledare? 

MaryGate. Ja, man kan undra varför Mary Cheney är så tyst. Hennes pappa vicepresidenten bedriver med Bush 
ett korståg mot homosexuell familjepolitik i USA. Mary hjälper till att få sin pappa omvald och samlar in pengar 
till det. Varför gör hon det? Hennes fars politik går stick i stäv med hennes eget liv. Mary är gift med en annan 
kvinna. Eller gift och gift. Inte enligt hennes far.  

 •  Ändra..  

2004-10-21 
 22:37:44, Kategorier: Blogginlägg  

Surftownski*** 

Sedan i somras befinner jag mig på ett nytt webbhotell med den här sidan. Billigt men inte bra. Ständigt får jag 
upp "Den här sidan kan inte visas". Orsakerna kan variera men det går alltid tillbaka till att webbhotellet inte kan 
leva upp till den service de påtagit sig och som jag betalar för. Även om det är billigt vill jag ändå ha en garanti 
för att man uppfyller ett minimikrav - det ska fungera. Särskilt kvällar är det problem och det är då jag har flest 
besökare. Det är också då jag skriver något. Och det fungerar inte. Jag kommer att byta webbhotell. Måste det 
vara dyrt och bra eller kan man finna något som är billigt och bra?  

Mer hann jag visst inte skriva. Det är korta stunder jag får framför datorn nu när jag ska vara social irl.  

 •  Ändra..  

2004-10-20 
 18:33:03, Kategorier: Blogginlägg  

Energisk 

Jag förvånar mig själv genom att laga mat TVÅ dagar på rad. Och helvetet har väl frusit också. Nå, men jag 
känner mig så... energisk? I morgon ska jag för första gången på ett par år åka spårvagn. De där hemska skakiga 
sakerna som jag har så svårt att ta mig till och upp på. Hade. Är detta ett tecken på att fyra månaders intensiv 
sjukgymnastik haft effekt?  

Att jag känner mig så energisk just nu beror säkert på att jag 1) börjat dra ner på sjukgymnastiken (tre gånger 
kvar, sedan uppehåll några månader) och 2) har en veckas ledighet. Jag orkar annat och mer när jag inte jobbar 
eller utövar hårda fyspass. 
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Men jag går fortfarande med en krycka p.g.a. yrsel och snedsteg. När jag ändå är inne på att indirekt berätta om 
mitt ms-status, kan jag väl nämna om mina nya hemska sprutor. De har gjorts om och är numera väldigt små 
(svåra att greppa), har trubbiga kanyler och där jag får kämpa dagligen för att få i mig medicinen. Jag får bruka 
våld och har nu gett mig själv massor av blåmärken. Och för första gången måste jag säga att det gör ont att ta 
sprutor. Så pass att jag blir genomsvett av smärta när jag tar sprutorna. Än vet jag inte riktigt hur jag ska lösa det 
här, för så här kan jag inte ha det i längden.  

Nu. Äta. Om jag orkar. Eventuellt tog jag ut mig nu genom att skriva en liten text här. Äh.  

 •  Ändra..  

2004-10-19 
 19:07:10, Kategorier: Blogginlägg  

Dålig framkomlighet 

I morgon kommer ömma modern på besök. Hennes största fasa är att störningar uppstår i förbindelserna hit. Jag 
är glad att det inte är i dag hon kommer. 

Buss ersätter spårvagn mellan Wieselgrensplatsen och Solstrålegatan/Varmfrontsgatan från kl 20.00 
till trafikdygnets slut den 19 oktober. 

Källa: Västtrafik 

Tågtrafiken på Västkustbanan mellan Falkenberg och Halmstad har stått stilla sedan 18-tiden, då ett 
tåg körde upp och sönder en växel. Banverket arbetar med att få växeln i rakläge. 

Källa: GP 

För våra nervers skull hoppas jag resan går utan missöden i morgon. Jag litar aldrig på kollektivtrafiken. 

 •  Ändra..  

2004-10-18 
 17:53:07, Kategorier: Blogginlägg  

Bitchmisse 

Och plötsligt är man ledig en hel vecka. Nja, jag ska inte jobba åtminstone. Sweet freedom. 

Hur kan man skriva en riksdagsmotion om att Sverige bör ha en nationalrätt bara för att andra länder har det? Är 
det så viktigt att det måste komma upp på dagordningen i riksdagen? Dessutom - ostkaka. Vilket dåligt förslag. 
Säger jag som avskyr ostkaka. Men hade nationalrätten varit smörgåsbord (inte bara en rätt men svenskt) hade 
den väl ingått där? Äsch. Jag borde inte slösa ord på något som jag finner så här ointressant. 

I går såg jag på Animal Planet om vildkatter i Rom. Min misse sov så sött ända tills vildkatterna på tv fick ungar 
som började pipa. Missen flög upp och satte sig tätt intill tv-rutan. När katterna sprang över rutan följde misse 
dem ingående med blicken. Undrar om hon saknar umgänget med andra katter? 
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Något som var intressant i dokumentären var att honkatter förlorar sina modersinstinkter inom en vecka från det 
att de blir separerade från sina ungar. Då behöver jag inte känna mig som en skurk längre efter fyra år. Eftersom 
jag bara tog henne ifrån sina ungar innan rätt antal veckor gått. Dessutom har missen ett måttband som hon 
springer runt med och jamar i högan sky. Nu vet jag vad det betyder eftersom jag kände igen lätet från 
dokumentären. Det är som hon visar sin makt över måttbandet som inte ska komma här och komma. Min lilla 
misse är en bitchmisse. 

Freedom, sweet freedom. En vecka fritt.  

 •  Ändra..  

2004-10-17 
 19:59:57, Kategorier: Blogginlägg  

Bild - otrohet 

Tema: Din flickvän kanske är otrogen om... 

 •  Ändra..  

2004-10-16 
 19:19:55, Kategorier: Blogginlägg  

Lördagsrapport 

Jag fick det storslagna erbjudandet om att gå hem direkt i morse från jobbet. Jourläkaren tänkte själv skriva alla 
sina journaler vilket skulle göra mig arbetslös. Tyvärr var jag tvungen att sitta kvar hela dagen eftersom jag inte 
har ett kompberg av timmar att ta från, så som läkarna har. Jag är inte heller i närheten av deras lön.  

Nu väntar jag bara på AbFab så att jag sedan kan lägga mig för att åter gå till ett arbete i morgon. 

Är pardans en förkortning av parningsdans? Bara en tanke... 

 •  Ändra..  

2004-10-15 
 20:19:21, Kategorier: Blogginlägg  

Fredagsfyran v. 42/2004 

Tema: Historia 

1. I vilken annan tidsperiod skulle du vilja levat (obs: idag efter klockan 17 räknas inte)? 

I 1920-talets Paris eller Berlin. Lite lagom depraverat, helt i min smak.  

2. I vilken annan tidsperiod skulle du inte vilja leva? 
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Dagens USA. 

3. Vilken historisk person skulle du vilja vara för en dag? 

Jag lever ett helt liv som mig själv och kommer att vara en historisk person. Det räcker för mig. 

4. Vad tror du man kommer kalla den här tidperioden i framtiden (typ, medeltiden, bronsålder, 
renässansen etc)?  

Förintelsetiden. 

 •  Ändra..  

2004-10-14 
 20:41:06, Kategorier: Blogginlägg  

Nonsens 

Äntligen. Lite lugn och ro med tillhörande vila. Jag kan äntligen sitta ner och göra absolut ingenting. Eftersom jag 
är lite frusen har jag dragit på mig en utav mosters stickade tröjor som jag fick för 20 år sedan. Jag är väl inte helt 
moderiktig här jag sitter i hemmets lugna vrå. Eller vad sägs om en mintgrön tröja? Jag skulle inte visa mig 
offentligen i den. 

Kanske det är en liten höstsjuka jag fått? Dålig mage, snuvig, frusen, trött, håglös, dum, fet och ful.  

Arbetshelg väntar. Redan nu kan jag säga att det inte blir lugnt. Datajournalen gör ett driftstopp under en hel dag 
och genererar merarbete för mig.  

Med tanke på stundande helg och släng av höstsjuka, så kommer jag nu att i 24 timmar bara rå om mig själv. Vila, 
med andra ord. 

 •  Ändra..  

2004-10-13 
 20:21:40, Kategorier: Blogginlägg  

Konstigt 

Jag tycker om konst även om jag inte förstår den. För någon dag sedan gjorde jag stora ögon när jag tittade på 
Västnytt. En specialist, professor emeritus och konstnär (akvarell), har utsetts till hedersdoktor. Förmodligen inget 
märkvärdigt i sig. Det jag reagerade på var hur det gick till när han målade. Ett vitt papper. Skvätte lite 
vattenfärger. Lägga på ett vitt papper på det andra blöta pappret. Trycka lite. Dra bort översta pappret som 
kastades. Voilà! Ett konstverk!  

Varför är inte jag professor emeritus? 

Och sedan undrar jag vad Metallfacket i Trollhättan håller på med. De har köpt/bekostat löspenisar. Spriten och 
porrklubbsbesöken skiter jag i, men vad har man haft löspenisarna till? (Skapat en bättre arbetsmiljö för 
medlemmarna?) Jag vill ha en heltäckande nyhetsrapportering.  
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Något senare… 

– Det var skojpresenter till våra kvinnliga medarbetare. De hade börjat känna sig lite åsidosatta när 
vi skrönade om våra resor och ville kanske känna att de var med på ett hörn. Så vi gick till affären 
och köpte var sin löspenis. 

Källa: Aftonbladet 

Aha. De måste ha varit aspackade för att ha tyckt att detta var skoj. Med tanke på att det var medlemmarnas 
pengar som användes. 

 •  Ändra..  

2004-10-12 
 20:43:37, Kategorier: Blogginlägg  

Ett anfall av graviditet 

Känns en graviditet som ett nio månader långt gallstensanfall? Åtminstone fick jag den uppfattningen när jag läste 
rubriken i dag om att Danmarks kronprinspars tillökning (av baby) visat sig vara en gallsten. Missförstånden och 
skvallrets väg förstod jag mer av efter att ha läst artikeln. 

Jag lovar. Jag misstolkar inte mina nuvarande symtom. Jag är magsjuk och har så nu varit i två dagar. Men det 
hindrar mig inte från att jobba vara på jobbet.  

 •  Ändra..  

2004-10-11 
 20:54:55, Kategorier: Blogginlägg  

Löfte 

Jag har fan i mig aldrig tid att data i den utsträckning jag vill behöver. Just nu har jag mycket energi och går på 
där efter. Konsekvensen är väl att jag snart är urladdad (känner ju redan av det och är dödder om kvällarna). Jag 
ska försöka dra ner på tempot och sluta jobba över alla dagar och inte ha så många fritidsaktiviteter. 
Sjukgymnastiken ska halveras till en dag per vecka. Snusavvänjningen har bara två träffar kvar. Och jag ska sluta 
gå på möten som ligger efter min arbetstid.  

 •  Ändra..  

2004-10-10 
 10:13:19, Kategorier: Blogginlägg  

Återkommande dialog 

Scen: Bland kollegor vid diverse sammankomster. 

- Åh, en manlig läkarsekreterare? Finns det?! 
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- Ja, jag finns. Och cirka 25 till. 
- Vi har aaaaldrig hört talas om manliga läkarsekreterare. Så kul! Välkommen i yrket. Hoppas du ska trivas bland 
alla oss tjejer. 
- Eh, tack.  
- Hur länge har du jobbat som sekreterare? 
- Drygt tolv år. 
- (Tystnad). 
- Hur länge har du jobbat som läkarsekretare? 
- ... ... ... tre år...  

Min vardag. Fördomar eller okunskap? 

 •  Ändra..  

2004-10-09 
 22:47:22, Kategorier: Blogginlägg  

Turk i var mans hem (typ) 

Åtta månader senare har föreningen i huset bredvid åter kommit igång. Då, för åtta månader sedan, brann det. Det 
har varit åtta tysta månader. Låt mig säga så här; klockan är 22.43 och mina fönster flyger snart in av turkisk 
musik på högsta volym från föreningen.  

Nu ska jag försöka sova.*uppgiven* 

(Men det känns ändå ganska bra att de är tillbaka - något har saknats). 

(Brandorsaken känner jag inte till - förmodligen ett elskåp). 

 •  Ändra..  
 17:43:46, Kategorier: Blogginlägg  

Dementus senilius 

Varje fredag har vi fredagsfrukost på jobbet. Det är enda dagen i veckan som frukosten på jobbet består av något 
mer än bara kaffe. Ett schema görs där en arbetskamrat får inhandla frukostvarorna. Ingen kommer undan detta 
uppdrag (utom jag som har hand om kaffekassan och därmed får ha någon förmån). 

Vad vill jag ha sagt med detta? Jo, jag kommer strax till det. I går vid lunchtid fick jag frågan om jag var nöjd 
med frukosten vi haft på morgonen. (Eftersom jag ger pengar ur kaffekassan till den som handlat). Mitt svar var 
som det brukar när jag får frågor om något som nyligen hänt. "Jag minns inte".  

Jag känner mig väldigt dement. Det som hände för fem minuter sedan - det har jag glömt. När jag pratar med 
andra - då tappar jag tråden och vet inte vad diskussionen gällde.  

Däremot. (Här går det några minuter då jag inte minns vad jag ville ha sagt). Jo. (suckar). (Här glömde jag igen 
vad jag ville ha sagt bara för att jag skrev suckar). När det gäller arbetetsuppgifter eller sådant som jag kan 
inkludera i det, glömmer jag ingenting. Jag minns patienters namn och personnummer, rutiner, måsten, 
telefonnummer, o.s.v.  

För en liten stund sedan pratade jag med ömma modern (oh, hon kommer om knappt två veckor). Vi pratade om 
hur hennes arbetsplats såg ut 1974. Jag minns. Modern minns inte. Det märkliga i detta är att jag 1974 var fyra år 
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gammal. Barndomen minns jag tydligt. Är inte det ett tecken på demens, så säg? 

Så här är det ofta. Föräldrarna blir nästa arga när jag inte minns personer eller händelser från 80-talet och framåt, 
men kan redogöra ingående för saker som hänt i början av 70-talet. Har jag ett selektivt minne? Vissa påstår att 
man minns så mycket från sin barndom då man inte levt så många år eller fått så många intryck. Allt blir viktigt 
och lagras i hjärnan när man är barn. Sedan när alla intryck och åren läggs på hög så blir minnet selektivt. Ja, inte 
vet jag. Annars är det så att jag har minnesstörningar p.g.a. sjukdom (särskilt trötthet och fysiska 
förändringar/förhårdnader i hjärnan) och är tacksam så länge jag klarar mitt jobb och kommer ihåg att fylla kisses 
vattenskål. 

Egentligen har jag nu motbevisat mig själv. Jag är inte dement. Då hade jag inte varit medveten om min egen 
glömska. Frågan är om detta är en vardagsglömska. Eller om någon av mina andra teorier stämmer bättre 
(selektivt?).  

Jag fick mig åtminstone en funderare. Till vilken nytta är de minnesbilder jag har från ömma moderns arbetsplats 
1974? Och alla obesvarade mejl och inlägg - de minns jag aldrig förrän jag stängt av datorn. Jag skäms över min 
egen glömska. 

 •  Ändra..  

2004-10-08 
 20:23:14, Kategorier: Blogginlägg  

Fredagsfyran v. 41/2004 

Tema Nobelpriset. 

1. Har du läst något av årets Nobelpristagare i litteratur(Elfriede Jelinek)? 

Nej. Få människor läser väl något av en författare pre-Nobelpris. Det är först efteråt de blir intressanta, men de är 
inte bra ändå.  

2. Vem skulle du gett Nobelpriset i litteratur till? 

Ingen alls.  

3. Vad har Nobelprisen, i allmänhet för betydelse annat än att pristagaren blir lite rikare och mer 
uppmärksammad? 

Det kanske sporrar fler vetenskapsmän att uppfinna nya massförstörelsevapen, nya potensmedel och 
trippelverkande skönhetskrämer? Litteraturpriset varken hjälper eller stjälper mänskligheten. 

4. Tycker du det saknas något Nobelpris förutom de som redan finns? 

Nej. Jag är så totalt ointresserad att jag inte bryr mig om existerande pris heller. 

 •  Ändra..  

2004-10-07 
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 20:32:17, Kategorier: Blogginlägg  

Ta betalt för obefintlig tjänst 

Jag är bara förbannad på hemtjänsten. Igen. Trots att jag endast är beviljad cirka 7 timmar per månad så har de nu 
tagit betalt för 20 timmar. 1500 kr, drygt. En jäkla skillnad. Jag är den förste och ende i Göteborgs kommun som 
har hemtjänst. Verkar det som. För man klarar inte sitt uppdrag och är väldigt oförstående. Särskilt tycker man illa 
om att jag är arbetsför. Och jag har mage att klaga. Nej, jag ska ju vara tacksam. 

Sur. Och haft huvudvärk hela dagen. I morgon ska jag... typ... mörda nån. 

 •  Ändra..  

2004-10-06 
 18:40:35, Kategorier: Blogginlägg  

Ännu en död kändis 

Den 5 september skrev jag om Rodney Dangerfield. En månad senare, i går, avled han. Han vaknade aldrig ur 
koman.  

Läs mer om Rodney: CNN. 

 •  Ändra..  
 14:03:12, Kategorier: Blogginlägg  

Hiltons porrstjärna - har en egen identitet 

Paris Hilton verkar vara ett tacksamt ämne att skriva om i kvällspressen. Ju mer sensationellt man kan få till det, 
desto mer säljer man lösnummer - misstänker jag.  

Det senast är att Paris träffar Simon Rex. Porrstjärnan Simon Rex. Och det namnet säger ingenting. Men det är 
sensationellt med ordet porrstjärna och lite lagom smaskigt, snaskigt och snuskigt.  

Det stämmer. Simon var under en kortare tid porrstjärna men han är faktiskt mer känd för annat. I och för sig är 
han fortfarande lite anonym men jag tror att de flesta vet vem han är om man sett honom och i rätt sammanhang. 
Simon Rex, som föddes som Simon Cutright, hade en utav huvudrollerna i nyligen aktuella "Scary Movie 3". Och 
han har lång erfarenhet av tv-serier. Senast har vi sett honom i "Ska du säga" (What I like about you) som gått på 
Kanal 5. Där spelade han Jennie Garths (känd från Beverly Hills) pojkvän och var restaurangägare.  

Tänk så mycket fakta det finns som inte kommer fram då Aftonbladet stirrar sig blinda på porrstjärnan.  

Och hur visste jag allt detta? Jag kände igen honom på fotot i Aftonbladet. För fakta är internet ibland ett bra 
redskap för fördjupning. I motsats till tabloidpressen. 

 •  Ändra..  

2004-10-05 
 20:34:53, Kategorier: Blogginlägg  
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Arslet... 

...inte lika fullt i dag.  

Dagens resumé: 
- arbetat 
- handledning 
- datautbildning 
- pratat med hemtjänst 
- pratat med hemtjänst 
- pratat med hemtjänst 
- snusavvänjning 
- skriver dagbok här 
- slutar skriva dagbok (åter i morgon) 

 •  Ändra..  

2004-10-04 
 18:21:54, Kategorier: Blogginlägg  

Arslet... 

...fullt. 

 •  Ändra..  

2004-10-03 
 16:02:53, Kategorier: Blogginlägg  

Teknikens under 

Inspiration: Annica 

Följande vet jag att jag skrivit om tidigare. Frågan är vart. Har jag skrivit det här eller någon annanstans på nätet? 
Eftersom mitt minne är så skralt tar jag det om igen. På ett ungefär. 

Journaler är viktiga. Patientjournallagen och arkivlagen styr över hur en journal ska skrivas och förvaras. Det som 
finns i en journal måste vara arkivbeständigt. Därför är det så viktigt att inga bläckpennor används som 
läkemedelsföretagen så generöst strött omkring sig inom sjukvården. Det bläcket som finns i de kulspetspennorna 
är inte arkivbeständigt. Texten bleknar efter några år. Lyckligtvis skrivs det mesta av en journal i dag in i ett 
datasystem eller skrivs ut på papper.  

Eller. Lyckligtvis? 

För tio år sedan satt jag i ett arkiv och såg vårt framtida arv i form av dokument försvinna, blekna, förstöras. I en 
journal där det förts anteckningar, låt oss säga från 50-talet till omkring 1990, går texten från 50-, 60-, 70-talet att 
läsa men resten är borta. Anledning? Kolband. 

På 80-talet kom de modernare elektriska skrivmaskinerna. De mer kända namnen av dessa är Brother och 
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Ericsson. Problemet var att färgbanden inte längre var i tyg indränkta i färg. Istället var det plastband med 
kolpulver på. Kolpulver fastnar inte särskilt bra på papper. Ingen värme etsar fast texten när man skriver på en 
skrivmaskin. Därför lossnar kolen och efter några år (5-10 år) är det blanka blad i journalen. Så här ser det ut på 
de ställen där datorn ännu inte gjort sitt intrång.  

Dock har tekniken gått framåt något och de flesta sitter nu och skriver i Word där texten måste dras ut på papper 
och bifogas journalen. Frågan är vad arbetsgivaren köpt in för sorts skrivare? Landstingen är fattiga och 
laserskrivare är dyra. Att tänka långsiktigt eller följa lagar och förordningar, är inte landstingens starka sida. Så 
därför håller också datautskrifterna av journaltexterna på att blekna bort. Det som skrevs för tio år sedan är redan 
mer än halvvägs försvunnet.  

Journaldokumentationen har blivit mer omfattande p.g.a. att journallagen så förespråkar (kräver). Därmed växte 
arkiven där journalerna skulle sparas. Därför kom man på att inaktuella journaler skulle mikrofilmas. Ja, 
mikrofilma det som fortfarande var läsligt. Tyvärr finns det olika tekniker för mikrofilmning och olika sätt att läsa 
det som är mikrofilmat. Upphandlingen av apparatur till mikrofilmning har i många fall gått till små enskilda 
firmor med ”hemmagjord” teknik. Nu är tusentals journaler mikrofilmade och finns lagrade. Men man har inte 
alla gånger tekniken att läsa. Små enskilda firmor går i konkurs och försvinner. Teknik och kunnande försvinner.  

Datajournalen brer ut sig över landet. I Stockholm finns över 200 olika datajournalsystem. Västra Götaland har 
tagit beslut om att endast ett datajournalsystem får finnas inom slutenvården. Det sistnämnda har inte så stor 
betydelse då min arbetsgivare ändå har cirka 375 olika datasystem. Allt är inte till för att föra journal i.  

Problemet med datajournalen är tekniken. Teknik utvecklas och frågan är om det finns tid och pengar till att 
uppgradera eller konvertera gamla datajournaler till ny teknik. Framtiden får utvisa, men jag är skeptisk. Vi håller 
på att tappa något väldigt viktigt här. Journaler används till forskning, som cancerforskningen. Ibland måste man 
kanske söka i en släkt bakåt för att ringa in en svår ärftlig sjukdom. Exemplen är många. Det här skrämmer mig 
lite. Vi har ingen enhetlighet i landet vad gäller teknik och utveckling. Framtidens (mycket snar framtid) 
ekonomiska resurser till sjukvården lär till stor del att gå till att försöka bevara de olika gamla journalsystemen. 
Hade man tänkt efter före kanske dessa problem kunde ha undvikits.  

Existerar din journal? Och i så fall – vart? 

 •  Ändra..  

2004-10-02 
 18:55:04, Kategorier: Blogginlägg  

Exsnusare 

Hur går det? är en fråga jag får dagligen. Varje gång blir jag lika förvånad och frågande. Går med vad då?  

Jo, det går bra. Frågan gäller nämligen hur det går med snusavvänjningen. Det har gått 12 dagar sedan jag 
snusade. Abstinens hade jag endast dag 1. Därefter tänker jag inte ens på det. Jag har aldrig varit snusare. Så 
känns det ungefär. Jag saknar inget snus. Jag mår bra. Jag tänker ju inte ens på det. Om jag inte tvingas tänka på 
det. Jag är exsnusare. 

 •  Ändra..  

2004-10-01 
 17:47:09, Kategorier: Blogginlägg  
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Lika behandling 

Den nyhetsrapportering som varit nu i samband med Christer Petterssons död har nått orimliga proportioner. Nu 
väntar jag bara på att det ska utlysas landssorg och tv-sänd stadsbegravning. Det har de andra fått som 
uppmärksammats på samma sätt i media.  

 •  Ändra..  
 04:58:13, Kategorier: Blogginlägg  

Ännu en hjärtoperation 

I år verkar det vara populärt med hjärtoperationer? 

Tony Blair genomgår hjärtoperation 

Blair kommer att ha lokalbedövning under den två och en halv timme långa operationen som ska 
rätta till hans hjärtflimmer. 

Kan det vara en radiofrekvensablation? Varför skriver de inte det då? En RF vet väl alla vad det är? För inte är det 
väl en enkel pacemakerinläggning? (knappast troligt). Båda görs i lokalbedövning.  

Vill man veta något medicinskt när man läser om kändisars sjukdomar i sensationspressen, så får man läsa mellan 
raderna. 

Det lustiga är också att denna rutinåtgärd hamnar som förstanyhet på Aftonbladet med den svarta rubriken 
EXTRA. Så jäkla intressant var det inte. 

 •  Ändra..  
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