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2007-05-31 
 18:17:31, Kategorier: Blogginlägg  

En låg dag 

Något handlingsförlamad då jag känner mig överväldigad av saker jag hade tänkt göra under min semester. På så 
sätt förlorade jag en värdefull dag. Inaktivitet gör att jag känner mig stressad samtidigt som det gör mig gott att 
vara ledig.  

Ett väldigt stort problem är att jag nu inte längre har kattvakt. Jag hade tänkt resa en del i sommar, men det kan 
jag glömma. Jag överger inte min kisse.  

En fråga man börjat ställa mig, är om jag inte snart ska flytta "hem" till Skåne. Tanken gör mig fortfarande 
skräckslagen, men samtidigt... Det har säkert sina fördelar, men jag vet att jag aldrig kan få ett jobb i Skåne då där 
aldrig någonsin funnits tjänster att söka. Och jag mår bättre i Göteborg. Ska jag nu överge staden så blir det till 
förmån för Stockholm som jag ser som enda möjliga staden att få ett jobb i, som kan vara ett karriärsteg framåt. 
Men det där med bostad i Stockholm gör att jag inte ens fundrar på detta på allvar. 

Varför ska allt vara så problematiskt? Det enda jag önskar är närhet till vänner och ett vettigt arbete där man får 
uppskattning och lön som motsvarar ansvaret.  

 4 kommentarer •  Ändra..  

2007-05-30 
 20:39:03, Kategorier: Blogginlägg  

Andrum 

Det var i fredags jag senast jobbade. Därefter gick jag på två veckors semester, men det är först i dag jag inte hade 
några åtaganden. Det har inneburit att jag hela dagen endast behövt förflytta mig mellan säng och soffa. I morgon 
börjar åter alla måsten även om jag har semester.  

I helgen fick jag upp lite till från min fars dödsbo. Jag har kartonger med papper, foton, minnen, o.s.v. som jag 
måste gå igenom. Överst i en kartong fann jag min fars reserock - den han hade på sig när han som finskt 
krigsbarn "deporterades" till Sverige under andra världskriget. Jag vet inte riktigt vad jag ska göra med den lilla 
gossrocken. Den är inte ett minne för mig. Den var ett minne för honom, eller hade en symbolisk betydelse för 
honom. Själv känner jag mig bara beklämd när jag ser den och allt den innebar för honom. Övergivenhet. Löften 
som aldrig infriades. Splittringen i en familj. Ett krig. 

Men jag måste gå igenom och sortera alla kartonger med lösa fotografier där jag tror en stor del av mitt liv finns 
dokumenterat. Undrar vad jag ska känna då? Sorg? Åtminstone är det vad jag känner varje gång jag tänker 
tillbaka på min uppväxt. Saknad över något jag aldrig hade. Det kommer att bli några jobbiga dagar framöver. 
Ändå är jag nog mer redo nu när det gått 1½ år sedan min far dog. Och så är det en ljus årstid som gör att jag kan 
slå ifrån mig tungsinnet på ett annat sätt än under vinterhalvåret. 

Det finns väl egentligen bara en sak jag sörjer i dag. Jag har ingen att dela mina minnen eller tankar med. 
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 2 kommentarer •  Ändra..  

2007-05-29 
 14:06:35, Kategorier: Blogginlägg  

Dagen i korthet 

Gazzy fick väldigt mycket beröm på djurkliniken i dag. Såret hade läkt fint på halsen. Hon hade inte rört 
ärret/stygnen i ansiktet trots att jag valde bort skyddande krage. Det såg fint ut i munnen efter tanddragningarna. 
Och så fick hon beröm för sin spänstiga hudkostym, vackra päls och sina fina gröna ögon. Ja, hon skulle nog varit 
stolt över orden om de inte drogat henne så totalt. Stygntagningen gick snabbt och jag var lika snabbt hemma igen 
med en vaken kisse som dock verkar lite utmattad efter allt. Att hon mått så dåligt i helgen tolkade man också, 
precis som jag, som en reaktion av antibiotikan. 

Hemkommen gick jag ut på torget för att köpa lite snittblommor.  

Försäljaren: - Ska du ha dem själv? 
Jag: - Ja. 
Försäljaren: - Helt själv? 
Jag: - Ja. 
Försäljaren: - Ska du ha blommorna själv? 
Jag: - Ja. 
Försäljaren: - Du ska inte ge dem till någon annan? 
Jag: - Nej. 
Försäljaren: - Men du är ju man?! Köper du blommor åt dig själv? 
Jag: - Ja. 
Försäljaren: - Så ovanligt! En karl som köper blommor till sig själv. Varför gör man det? 
Jag: - Jag vill ha blommor i mitt hem. 

Handlade detta om fördomar kring könsroller? Nästa gång handlar jag nog blommorna på Ica.  

Jag fick inte sökt tjänst. Jag var i och för sig den med längst arbetslivserfarenhet och bredast kompetens, men det 
räckte inte. Nä, det brukar ju vara så i mitt fall. Jag har aldrig fått en tjänst jag sökt. Det enda som verkar fungera 
är att bli headhuntad. Kanske jag borde lägga ut min CV? 

 7 kommentarer •  Ändra..  

2007-05-28 
 22:39:12, Kategorier: Blogginlägg  

Gazzy darling 

Någon gång i natt genomgick Gazzy en förvandling till det bättre. Pigg, "pratig", gosig och busig. Redan i går 
kväll fick hon tillbaka sin aptit och hon har sedan dess oavbrutit slukat både sin egen och min mat. Det utan att 
kräkas. Så morgondagens besök till djurkliniken innebär bara att man ger henne en lugnande spruta och tar 
stygnen hon har i ansiktet.  

Dock finns där en sak som jag inte riktigt gillar. Hon är klängig. Hon ska ständigt ligga på mig. Dygnet runt. Jag 
vägrar ha henne på mig när jag ska sova. I natt lade hon sig på mitt bröst och jag fick inte bort henne. Jag satte 
mig käpprakt upp sängen. Och hon klamrade sig fast vid mitt bröst utan att flytta på sig. Hur hon bar sig åt vet jag 
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inte. Hon har inga klor.  

Transportburen är framtagen och matskålen gömd. Nu kan vi lägga oss. 

 2 kommentarer •  Ändra..  
 09:05:22, Kategorier: Blogginlägg  

Jag väljer... 

Tack, Eponine, för att du hade en lista jag kunde stjäla!  

ACCESSOARER 
Väska: Björn Borg, axelväska eller hur jag ska benämna den. Den har jag alltid med mig plus att jag till jobbet 
brukar ha antingen ryggsäck eller väska på hjul. Jag släpar på enormt mycket i form av papper, pärmar och 
böcker. Privat material som jag har nytta av på jobbet. Har jag sagt att jag lever för mitt jobb?  
Plånbok: En liten svart sak som bara får plats med 12 av de 20 kort jag använder. 
Solglasögon: Nej, det funkar inte eftersom jag har glasögon, så det får bli keps. 
Skor: Oftast sandaler inomhus och eccoskor utomhus. Använder just nu aktivt fyra par sandaler, två uteskor och 
ett par gympaskor. 

TEKNIK 
Mobiltelefon: Sony Ericsson W880i Walkman. 
TV: En stor klumpig Philips som är kanske 4-5 år gammal. 
Dator: Compaq bärbar, en dito stationär på jobbet. 
Kaffebryggare: Krups kaffebryggare som fungerar utmärkt efter sex år. 

BADRUM 
Tandkräm: Colgate total whitening. 
Tvål: Lush och Palmolive. 
Hårprodukt: Till vilket hår? 
Huvudvärkstablett: Panodil eftersom jag inte får ta Treo.  
Doft: Jag får astmatiska besvär av rakvatten, så det använder jag aldrig. 
Hudkräm: Nivea for men, face care. 
Schampo: Head & shoulders eftersom tvål inte fungerar på en flint (torkar ut). 
Balsam: Nej, det är väl ändå overkill? 
Fotfil: Ja, men det är nog dags att köpa en ny. 

MAT OCH DRYCK 
Mineralvatten: Neutralt sådant. Är det smaksatt är det okej men citrus. 
Vin: Rödvin går alltid ner.  
Öl: Kronenburg, starköl.  
Bröd: Ja, men där får inte finnas kryddor som anis i det. Allt annat fungerar. 
Choklad: Jag äter i princip aldrig godis eller chocklad, men köper jag choklad är det antingen vit eller 
Kexchoklad.  

HEMMA 
Säng: Kärnan tror jag är från Jysk. På önskelistan står dubbelsäng även om nuvarande är bred. 
Lakan: Ja, inget särskilt märke eller inköpsställe.  
Soffa: Mio, tresits, nougatfärgat (lägger jag snusdosan i soffan hittar jag den inte då de har samma nyans). 
Porslin: En kaffeservice i Blå blomster (danskt). 

FÄRDMEDEL 
Bil: Flärdtjänst. Oftast Volvo då de säljer bilarna billigare till taxibolagen i Gbg. 
Flygbolag: Nej, jag flyger aldrig. 
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Taxibolag: Flärdtjänsten körs av Taxi Kurir och Taxi 020. Utan flärdtjänst skulle jag stoppa en Taxi Göteborg. I 
Stockholm rekommenderar jag Taxi Kurir (Transfer är skitdyra i Stockholm har jag fått erfara). I Malmö ska man 
hugga en som kör till fast pris inom staden.  

MEDIA 
Magasin: Nej, men jag får varje vecka Dagens medicin. 
TV-kanal: Oj. De program jag följer går på SVT2, TV3, TV4, Kanal 5 och TV6. 
Dagstidning: GP. 
Sajt: aftonbladet.se 

ÖVRIGT 
Frisörsalong: Kan själv! 
Bank: Swedbank. 
Cykel: Jag cyklar inte. 

 Kommentera •  Ändra..  

2007-05-27 
 16:37:40, Kategorier: Blogginlägg  

Söndag 

Uppsatsskrivningen är klar och lagd på brevlådan. Det blev visst 34 sidor. Den skulle varit max 15 sidor. Ajdå! 
Egentligen är väl allt bra nu när man är klar, men jag är ändå orolig. Där ska ske en bedömning utav uppsatsen 
och jag är inte helt säker på om det faller i god jord, det jag (med flera) skrivit.  

Jag är orolig för Gazzy. Hon är tyst, spinner inte, vill inte gosa. Verkar ha ont i bakkroppen (njurarna?). Äter inte 
men kräks ständigt. I morgon ska jag ringa djurkliniken ändå eftersom stygnen ska tas. Men det är väldigt oroligt. 

 Kommentera •  Ändra..  

2007-05-26 
 21:32:34, Kategorier: Blogginlägg  

Fejden mellan medicinare och kirurger 

Häromdagen svamlade jag lite om Linnés betydelse för sjukdomsläran, så detta får väl ses som ännu ett kapitel 
om historiken kring landets utveckling av sjukvården. 

Jag har under mina 15 år inom sjukvården ständigt känt av det fiendeskap som råder mellan meidicinläkare och 
kirurgläkare. Ja, inte bara läkare emellan då det oavsett yrkeskategori funnits ”dem och vi” när det kommer till 
medicin och kirurgi. Varför är det så? Jo, jag vet.  

Abraham Bäck höll ett tal i Vetenskapsakademien 1746 där han framhöll den ”nytta som tillflyter Läkarekonsten 
av ett väl inrättat Lasarett eller Sjukhus i Stockholm”. Han hade läst medicin vid Uppsala och sedan varit runt i 
Europa och studerat anatomi. Vid den här tidpunkten fanns det få läkare och nästan inga sjukhus. Föregångarna 
till våra sjukhus var kloster. Annars var det mest provinsval-, stads- och militärläkare som existerade i landet där 
patienterna låg hemma eller fick komma till någon liten mottagning.  

Ungefär samtidigt hade Olof (senare af) Acrel utarbetat ett förslag till utformandet av ett sjukhus i Stockholm. 
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Acrel hade fått sin utbildning privat av en fältskär i Stockholm och arbetade som det både i Stockholm och ute i 
Europa (under krig). Hemkommen därifrån avlade han prov i den kirurgiska societeten i Stockholm. Kirurger var 
fältskär utan medicinsk utbildning. 

Dessa båda hade tillsammans framgång och den 30 oktober 1752 öppnades Serafimerlasarettet. Patienterna fick 
ansöka om att bli inlagda då det endast fanns åtta vårdplatser. Hela landet fick bidra med ekonomiska resurser för 
detta sjukhus och Bäck blev här förste överläkare och Acrel överkirurg.  

Det var Acrel som kom att nå samförstånd mellan medicinare och kirurger, förmodligen mycket p.g.a. att de 
började samarbeta om/på ett sjukhus. Tidigare hade det varit så att om en operation behövde utföras så kunde inte 
läkarna göra det utan fick då ta in en fältskär. Acrel kompletterade sina studier så att han också blev läkare. 
Serafimerlasarettet kom att stå mycket för utbildningen. Anledningen till att Acrel kompletterade sin utbildning 
berodde på att medicinarna knorrade över fältskären Acrels stora inflytande. Så Acrel examinerade och prövades 
av Linné och Rosenstein (stora namn inom vetenskapen). Acrel blev härmed Sveriges första medicochirurgus och 
det var det som utjämnade olikheterna mellan medicinare och fältskär/kirurger, samt att Acrel var chef för 
Serafimerlasarettet Medicinläkarna tillhörde Collegium medicum och kirurgerna/fältskären Kirurgiska societeten, 
men 1797 uppgick societeten i kollegiet. Därmed tillhörde alla samma ”skrå”.  

Det är därför det är så konstigt. Fejden fortgår om än inte i samma grad som på 1700-talet och dessförinnan. 
Ursprungen är olika för de två inriktningarna i läkekonsten. Och det är inte konstigt att det även finns en klyfta 
gentemot psykiatrin som kom betydligt senare. Att läkarkåren i dag står enade är mest utåt, men inbördes pinkar 
man fortfarande revir.  

Kanske jag en dag skriver om sjukhusens historia? Den är också intressant (okej, jag tycker det är intressant). 

Oj, glömde källhänvisning. Boken Kortfattad lärobok i medicinens historia av Acke Renander. Tror den är från 
1962. Jag fann den på ett antikvariat för femton år sedan. 

 Kommentera •  Ändra..  

2007-05-25 
 22:01:34, Kategorier: Blogginlägg  

Ska det någonsin ske en förändring till det bättre? 

Det är nog bara SKTF själva som är nöjda med det nya avtalet som blev klart i dag. Treårigt avtal som ger 10,5 % 
tycker jag inte är något att hurra för. Inför avtalsförhandlingarna pratade man så mycket om att det var så viktigt 
att se till att höja lönerna för just sin medlemsgrupp som år efter annan halkat efter och fortfarande är 
lågavlönade. Man krävde bl.a. att avtalet minst skulle ligga i nivå med andra träffade avtal på marknaden, vilket 
jag inte kan se att det gör (vårt är det lägsta jag sett hittills). Inte med tanke på de ursprungligt låga lönerna. Vi 
kommer att halka efter ännu mer under den här treårsperioden. 

Första året ska ge 4 % vilket kan tyckas låta mycket, men i reda pengar ger det inte ens 500 kr brutto per månad 
för en som jobbar heltid. Det betyder att alla får samma klumpsumma utan skillnad trots att facket är insnöade på 
att det ska vara individuella lönesättningar som är differtierade. Något som jag aldrig sett fungera i praktiken. 
Man får inte ett öre mer än det som avtalet centralt gett. Lägst och högst får samma kronpåslag. 

Det mest hånfulla är: 

Precis som tidigare ska lönen baseras på arbetsinnehåll, ansvar, resultat, utbildning och kompetens, 
och löneskillnader ska vara sakligt grundade. Du ska veta varför du har den lön du har, och ha 
delaktighet och inflytande i löneprocessen. 
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I mitt fall har lönen aldrig baserats på arbetsinnehåll, ansvar, resultat, utbildning och kompetens. I så fall skulle 
jag haft cirka 5 000 kr/månad. Varför jag har den lön jag har vet jag - man förnekar att jag har de arbetsuppgifter 
jag har, eller de utbildningar jag har, eller det ansvar jag. Själv anser jag att jag förlorat cirka 125 000 kr de 
senaste två åren genom detta. Och det där med delaktighet och inflytande i löneprocessen... Ha!  

Facket är svagt. Man skiter i medlemmarna. Man ser bara till sitt eget existensberättigande trots att jag (och andra 
medlemmar) varje månad pumpar in pengar till dem för att företräda mig. Men det finns inget alternativ. Man får 
buga och bocka lika mycket för både arbetsgivare som fack där de står och håller varandra i hand. Eller finns det 
verkligen solskenshistorier som motbevisar mig? Jag är en tvivlare. 

Tillägg: Kanske jag bör tillägga att facket pratar om att ovanstående är ett golv, inte ett tak. Det gör det hela 
väldigt luddigt och jag tvivlar på att man kommer lämna golvnivån som ligger i underjorden någonstans. Om 
fackets motpart fanns det en artikel i GP. Snålhet förlorar vishet. 

 Kommentera •  Ändra..  
 15:42:36, Kategorier: Blogginlägg  

Teknik fungerar inte riktigt så som jag tror 

Nu har jag precis stämplat ut på jobbet men sitter kvar då jag ska fortsätta slita med uppsatsen. Här är lugnt att 
sitta på jobbet en fredagseftermiddag/-kväll. Hemma kan jag inte vara, för jag har en katt som tycker om att 
steppa på tangentbordet och det är i och för sig underhållande, men inte när man sitter med Excel-uträkningar och 
diagram.  

Officiellt har jag väl nu gått på semester två veckor. Jag hade två dagars semester i början av månaden. Ingen 
semesterersättning blev utbetald i dag (löning!) och jag vet heller inte hur mycket jag har på flexen. Plus eller 
minus - ingen aning! Min flexklocka har stått stilla sedan den 9 maj. Det ger mig lite hjärtklappning eftersom jag 
inte får ha plus, och minus är så svårt att jobba in. Mest orolig är jag för min riktiga sommarsemester i 
juli/augusti. Ryktet säger att den är beviljad men jag vet inte vad jag har i semesterkvot. Kanske jag tar alla mina 
dagar nu dessa två veckor jag ska vara ledig? 

I går kväll tittade jag på Doctor Who (SVT 2, 20.00). Märkliga och frekventa ljudeffekter. Mest reagerade jag på 
att man lagt in en SMS-signal. Tänkte lite på upphovsrätt och så eftersom det var en Ericssonsignal.  

I morse blev jag lite förvånad. Där fanns ett SMS som jag inte hört. Från i går kväll kl. 20.28... Ååååh! 

 Kommentera •  Ändra..  

2007-05-24 
 18:53:10, Kategorier: Blogginlägg  

Hur kunde det bli så här? 

Just nu lever jag på gränsen till ett nervsammanbrott. Uppsatsen. Det här måste ros i land eftersom utbildningen 
kostat mig så mycket (i form av konflikter och drygt 5 000 kr ur egen ficka). Inte tror jag att uppsatsen är klar 
till... för två timmar sedan (då den skulle lega på brevlådan). Jag återkommer när jag den är klar och jag 
återhämtat mig. 

 2 kommentarer •  Ändra..  

2007-05-23 
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 23:12:55, Kategorier: Blogginlägg  

Jag och Marit Paulsen? 

Jag bara måste berätta om mejlet som spreds på jobbet i dag där man beskrev mig. 

Jonas är ambitiös, målmedveten, engagerad, trevlig och informativ och, ja nu blev han nästan snygg 
också. 

Hm. Jag var åtminstone söt som barn. 

 7 kommentarer •  Ändra..  
 20:42:08, Kategorier: Blogginlägg  

Jag och Linné 

Kör man associationsleken med mig och säger Linné, så blir mitt svar tveklöst "sjukdomsklassificering". Visst, 
han klassificerade mycket så som stenar(!), växter, djur och mycket mer. Men i min värld existerar bara 
sjukdomar. Som bekant. Hela min pågående 20-poängsutbildning handlar om sjukdomsklassifikation men det är 
inte Linné vi går efter i dag.  

Jag hade faktiskt tänkt skriva mer om just detta - både om Linné och om vår klassificeringshistorik, men typiskt 
nog så har jag allt mitt material på jobbet denna Linnés 300-årsdag. Men lite kan jag nämna.  

År 1763 gav Linné ut sin bok Genera morborum där han klassificerade sjukdomar. Jag har sett en sida ur den 
boken och måste säga att det är väldigt roligt att i dag se hur man tänkte kring sjukdomar på 1700-talet. Det 
utvecklades olika system på 1700-/1800-talet men 1893 utvecklades ett enhetligt system som sedan dess spritts 
från land till land. Vi använder faktiskt samma klassifikation i dag, 115 år senare. Jag kan väl inte påstå att man 
ser något av Linnés arbete i det, men han var en utav pionjärerna i detta. Inte heller kan jag säga att dagens 
klassifikationsbok påminner mycket om version 1 från 1893, eftersom vi i dag är inne på version 10.  

Det som jag tycker är så fantastiskt är att principerna är ungefär de samma som på 1700-talet; man klassificerar 
sjukdomar. I början handlade det mest om dödsorsaker men utvecklades till att även inkludera sjukdomar, skador 
och hälsoproblem. Det som just nu händer är att också börjar inkludera funktion.  

Jag känner av historiken. Vingslagen från en svunnen tid. För trots att mycket förändrats så har vi behållit två 
viktiga saker från dåtiden. Den viktigaste klassificeringen är sjukdomar som drabbar gravida kvinnor eller i 
samband med förlossningen. En gång i tiden var detta den vanligaste dödsorsaken både för moder och barn. 
Eftersom dagens klassifikationssystem är internationell så finns detta inslag med som en prioriteringsfråga 
eftersom många utvecklingsländer i dag befinner sig i den situation vi själva hade för 150 år sedan - risken med 
barnafödande. 

Den andra saken som inte förändrats är dödsorsaksklassificeringen som inkluderar just skador, våld, olyckor och 
sjukdom. Det är den klassificering som varit i drift längst och som är kärnan.  

Hela tiden utökas dagens klassifikation då det tillkommer nya sjukdomar eller vi lär oss se vissa sjukdomar som 
orsak till annat än det vi först trodde. Om cirka sju år kommer version 11. Strukturen ska göras om helt. 

När jag började jobba för 15 år sedan var vi på version 9. Det har inte varit någon större skillnad på dessa tidigare 
klassifikationer, men i och med version 10 ändrades mycket. Numera är det så komplicerat att man ger 
läkarsekreterare universitetsutbildningar för att någon ska ha ett hum om hur man ska kunna klassificera de 
diagnoser läkarna kommer fram till. Med version 11 tror jag att det blir ännu svårare. Men det är så otroligt roligt 
att jag inte kan beskriva det. På jobbet kallas jag för nörd bara för detta. När kollegor pratar om deckare de läser, 
så drar jag genast upp att klassifikationsboken är lika bra om inte bättre. Ja, där är bara en massa koder för 
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sjukdomar, men koderna beskriver sociala problem, sjukdomar och plötslig ond bråd död. Precis som vilken 
deckare som helst.  

Det där jag inte hade tänkt skriva om förrän i december (som jag skrev för någon vecka sedan) handlar om att jag 
uppmärksammat en ny sjukdom där WHO fick gå in och säga vilken kod som ska användas. Så nu har vi fått en 
nationell (och internationell?) standard för något som jag uppmärksammat. Sjukdomen kommer att publiceras i 
januari i litteraturen. Min lilla insats har dragit igång ett stort maskineri. Lite stolt är jag. För jag älskar verkligen 
detta lika mycket som Linné. Klassificering är kul. Sjukdomar är kul (teoretiskt).  

Som sagt. Nörd. 

Jag återkommer lite mer kring detta mer strukturerat när jag hämtat hem mitt material. 

 •  Ändra..  

2007-05-22 
 17:50:25, Kategorier: Blogginlägg  

Kläderna gör mannen? 

De komplimanger jag fått i dag är på gränsen till förolämpning. Alla har påtalat att man tyckt att jag varit 
finklädd? Anledningen är att jag varit på jobbet men inte varit i tjänst och därmed inte haft på mig arbetskläder. 
Att ha ett par jeans och en vit skjorta - är det att vara finklädd?! Som jag ser det hade jag bara vardagskläder på 
mig. Ska jag klä upp mig kammar jag mittbena av flinten och gnider bort snusfläckarna på tänderna. Eller nåt. 

 Kommentera •  Ändra..  

2007-05-21 
 22:39:07, Kategorier: Blogginlägg  

En morgondag 

Nä, inte kom jag utanför dörren i dag. Lite nesligt somnade jag på soffan (med kissen under mitt huvud - hon 
väljer märkliga sovplatser) trots att jag skulle skrivit klart uppsatsen i dag. Nåja, några diagram hann jag med och 
resten måste jag göra klart i morgon. Det blir en hektisk dag men med ett litet avbrott som jag verkligen hoppas 
mycket på. Jag ska på anställningsintervju.  

 4 kommentarer •  Ändra..  

2007-05-20 
 18:19:04, Kategorier: Blogginlägg  

Ett tecken 

I morgon är en fridag efter arbetshelgen. På programmet: 

1. Köpa en stock snus. 
2. Invänta ett viktigt samtal. 
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3. Invänta två viktiga mejl. 
4. Göra diagram till högskoleuppsatsen som ska skickas på tisdag till. 
5. Sova.  

Jag har kommit in i en mycket ovanlig period där jag sover om nätterna. Sover gott. Utan att vakna. Och aldrig 
blir utvilad då jag behöver sova så mycket mer.  

Tidigt i morse vaknade jag av att kisse kräktes för tionde gången sedan i onsdags. Stackarn. Men i dag har hon ätit 
duktigt och än har jag inte trampat i någon spya. Hoppas hon har återhämtat sig nu. 

 2 kommentarer •  Ändra..  

2007-05-19 
 20:20:48, Kategorier: Blogginlägg  

Verkligheten 

Varför spred hon ryktet att hennes man haft en affär med barnflickan? Straffet kom i form av att hon for igenom 
en glasdörr och skar upp halsen. Men vad hjälpte det? Hon blev ju ihjälskjuten. Det jag inte begriper heller är 
varför hon ändrats så mycket de senaste tre åren. Eller varför hon verkar så attraherad av sin exman. 

Jag är förlorad. I alla tv-serier jag följer. Jag har så mycket just nu som händer runt omkring mig att gränsen 
börjar suddas ut mellan verklighet och fiktion. Plötsligt korsar en tanke och jag tror att det är något jag hört på 
jobbet eller av vänner, men det är dessa förbaskade tv-serier jag följer. Jag hinner inte sortera det jag ser utan det 
dyker upp i stressituationer och jag vet inte i all hast var tankarna hör hemma. Som sagt - de förbaskade tv-
serierna. Om ett par veckor ska det lugna ner sig och då kan jag åter koncentrera mig på tv:n. Datorn har jag 
nästan förträngt p.g.a. tidsbristen. Kanske tv:n är för mycket av verklighetsflykt just nu.  

Affären men barnflickan - från Brothers & Sisters (senatorn spelad av Rob Lowe). 
Glasdörren och uppslitna halsen - Våra bästa år (Sami, the bad girl som man älskar). 
Ihjälskjuten - Day break (flickvännen som skjtuts ihjäl gång efter annan). 
Tre åren - Lost (hon, fertilitetsdoktorn). 
Attraherad av exmannen - House (min favoritdoktor). 

 2 kommentarer •  Ändra..  
 18:01:57, Kategorier: Blogginlägg  

Kattkräket 

Man lär sig något nytt varje dag, heter det. Nej, jag kan inte påminna mig att jag lärt mig något i dag. Det har varit 
samma gamla hjulspår på jobbet.  

Hemma är där andra spår. Spår av kattspyor. Sedan i onsdags har hon kräkts åtta gånger vilket gör mig något 
orolig. Hon väger inte så mycket och avmagrar snabbt om hon inte får behålla någon mat. Samtidigt borde jag nog 
inte oroa mig så mycket än, för det var precis likadant för två år sedan när hon genomgick sin förra operation. Det 
tar några dagar innan hon är i balans vad gäller magen. Annars är hon sitt gamla vanliga jag igen. Men ännu 
återstår alltså att hon ska få behålla maten hon äter, samt stygntagning och blodprovstagning där hon båda 
gångerna åter ska sövas. Undrar om det betyder att hon åter ska drabbas av sina kräkattacker. Hon har det hårt. 

Det positiva är ändå att hon kan dricka och ta sin antibiotika utan att det kommer upp igen. Alltid något. 

 Kommentera •  Ändra..  
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2007-05-18 
 15:39:43, Kategorier: Blogginlägg  

Fredagsfyran v. 20/07 

Tema: Tandläkarcheck 

1) Vad har du för känslor inför ett tandläkarbesök? 
"Ska det bli dyrt" är en ständig fråga som jag inte längre behöver ställa mig eftersom jag har tandläkarförsäkring 
där jag betalar 150 kronor/månad och för det får "gratis" tandvård. 

2) Hur ofta byter du tandborste? 
Varje vecka. 

3) Hur bra/dålig tandhälsa har du? 
Väldigt bra. Problemen som uppstår är att lagningar från 70-talet antingen faller ur eller spränger tanden. Hål är 
väldigt sällsynt men jag har istället mycket tandsten.  

4) Brukar du ljuga för tandläkaren (t.ex. påstår att du äter mindre godis än du gör)?  
Nej, jag har inget att dölja. Jag sköter mina tänder. Dock slarvar jag lite med tandtråd och flour, men jag använder 
båda (annars blir försäkringen dyrare). 

 •  Ändra..  

2007-05-17 
 23:01:43, Kategorier: Blogginlägg  

Kattpappa 

Gazzy verkar inte riktigt gilla sin lejonklippning. Hon fryser. Hon vill inte ligga på skrivbordet (jo, nu när jag lagt 
en handduk där). Hon vill inte lägga sig på sidan. Tidigare har det tagit henne en timme att tvätta sig, men nu tar 
det max fem minuter. Undrar om hon ser det som en fördel? 

Hon känner sig obekväm och är inte riktigt pigg. Kanske hon har ont av att man dragit ut så många tänder. Annars 
tror jag att hon äter även om jag inte sett det sedan i går (och hon kräktes upp allt, förmodligen p.g.a. narkosen).  

Hoppas hon klarar sig bra själv nu i helgen, för jag ska sitta på jobbet nu i tre dagar. Hon är fortfarande ynklig och 
sover mest, men jag tror ändå att min närvaro lugnar henne. Så vi lär väl våndas dessa mina arbetsdagar. Eller så 
är det bara jag som har svårt att bli separerad från kissen. För trots allt är hon ju hemma i sin trygghet oavsett om 
jag är hemma eller ej. 

Det är inte lätt att vara en förälder till en katt. 
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 3 kommentarer •  Ändra..  
 06:47:45, Kategorier: Blogginlägg  

Morgonen efter 

I går kväll slocknade jag totalt efter veterinärbesöken och av att ha följt en groggy Gazzy runt i lägenheten efter 
hemkomsten. Klockan 3 i natt vaknade jag och fick panik - ingen kisse i sängen! Då hörde jag hennes bestämda 
stämma (för första gången på ett dygn) och hon kom tillbaka till sängen, väldigt gosig. Hon hade vaknat ur 
dimmorna. 

Nu på morgonen trodde jag att allt var frid och fröjd och att hon hade återgått till sitt normala jag. Nej, inte riktigt. 
Hon försökte ta ett skutt upp på köksbordet men klarade bara 20 cm i höjdhopp. Så jag fick lyfta upp henne och 
passade samtidigt på att spruta in lite antibiotika i munnen på henne. Nästan allt fick jag i henne. Hon gillade det 
inte. Nu är hon förvarnad och jag kommer att få problem följande 19 gånger jag ska tvinga i henne detta.  

Nu tuppade hon av vid datorn. Hon är nog trots allt fortfarande ganska påverkad. Men stygnen verkar hålla trots 
att hon gärna vill sprätta bort dem. Jag får övervaka henne i dag också. Sedan kommer en arbetshelg och hon får 
klara sig själv. Det är lite synd om oss. 

 Kommentera •  Ändra..  

2007-05-16 
 20:09:30, Kategorier: Blogginlägg  

Efter veterinärbesöket 

Gazzy är hemkommen från veterinären. Såret brydde man sig inte om men tror att det är matallergi eftersom 
hennes torrfoder innehåller kyckling. Det har ingen betydelse eftersom hon inte får äta sin mat längre. Jag 
berättade om att hon drack mer än vanligt och man tog ett blodprov. Njurarna håller på att lägga av men ska 
förhoppningsvis botas genom ändrad specialkost. Vårtan är bortopererad. Dessutom visade det sig att tänderna i 
överkäken på ena sidan var väldigt skadade. Därför drog man ännu en gång en massa tänder för henne. Hon är 
fortfarande påverkad av sövningen men har också fått både smärtstillande och antibiotika. En antibiotika jag ska 
fortsätta ge henne.  

Hon ser lite rolig ut. Hon fick sin lejonklippning. Bild. 

Frågan är hur jag ska göra med hennes stygn. Där vill hon klia och riva loss stygnen och jag kan inte sätta krage 
på henne (har aldrig gått, hon kan inte äta, dricka eller gå på lådan då). Jag kan inte bevaka henne dygnet runt. 
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 2 kommentarer •  Ändra..  
 10:23:00, Kategorier: Blogginlägg  

Manlighet skyddar 

Jaha, ja! Har jag underskott på testosteron eller är det ett tillskott som behövs ändå? Ny forskning visar att 
testosteron minskar skovfrekvenserna för män med ms. Man får muskelmassa vilket jag inte skulle ha något emot. 
Kanske det också skulle innebära att jag fick lite bättre skäggväxt så jag kan raka mig lite oftare? Hos mig växer 
det väldigt sakta och där finns en koppling till manlighet. Jag vill känna mig lite manligare. Och få färre ms-skov. 

Dagens medicin: 
Manligt könshormon kan ge skydd mot MS 

 Kommentera •  Ändra..  
 09:20:49, Kategorier: Blogginlägg  

Inlämnad på service 

Nu är Gazzy inlämnad hos veterinären. Ännu är allting preliminärt eftersom hon ska sövas och åtgärdas – om det 
går. Såret på halsen tror man är matallergi vilket är trist eftersom hon bara äter en viss sorts torrfoder. Om det nu 
var fisk eller fågel de misstänkte, minns jag inte. Båda finns i maten. Hon behöver krage för att inte komma åt 
såret men det är så illa placerat att det bara skulle skava mot såret.  

Vidare ska man ta den vårta hon har fått i ansiktet. Jag ville inte att man skulle undersöka om det är cancer, för 
den informationen säger inget då man inget ändå gör åt det. Skulle hon få nya vårtor får det undersökas då, anser 
jag. 

De ska också ta ett blodprov eftersom hon dricker väldigt mycket mer sedan i somras.  

Man ska klippa klorna på henne och hon ska friseras. Hon ska få lejonklippning (rakad kropp där man lämnar 
cirka 1 cm päls). Men man ville inte tvätta henne eftersom hon ändå inte har tovor.  

Tänderna ska också få en inspektion. Jag tror de kommer att ta tandsten vilket är svindyrt i jämförelse med allt det 
andra. Men viktigt eftersom man för två år sedan drog tre inflammerade tänder.  

Försäkringen tar såret på halsen samt vårttagningen. Övrigt får jag betala. Tror självrisken är 2 000 kronor + 
klippning 500 + kloklippning 100 + tandsten 1 500. Undrar om inte salva mot såret också tillkommer. 

Efter lunch ska jag hämta henne. Om de nu inte ringer innan för att meddela vad blodprovet visade. Tydligen 
kunde det visa något som tvingar mig att fatta ett beslut. 

Hon är tapper. Hon har gått igenom så mycket tidigare med operationer. Jag är inte lika tapper. 

 2 kommentarer •  Ändra..  

2007-05-15 
 17:23:38, Kategorier: Blogginlägg  

Svävande 

I dag utökades mina arbetsuppgifter. Vad känner jag för det? Lättad över att kunna fylla ut min arbetstid. 
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Konfunderad över hur jag praktiskt ska utföra dem även om det egentligen inte är några problem. Förvånad över 
min roll i sin helhet. Riktigt förvånad är jag över alla databehörigheter jag har. Jag får skriva journaler i eget namn 
(inte bara skriva åt läkare/sköterska samt att jag får lov att signera mina anteckningar - inget sekreterare brukar få 
göra). Jag har dubbla behörigheter i flera datasystem (både som sekreterare och som 'annan vårdgivare'). Jag är 
kontaktperson för (minst) 10 sjukhus. Just detta med databehörigheterna förvånar mig lite eftersom jag fortfarande 
känner att jag i grund och botten (och enligt anställningsbevis) "bara" är sekreterare. Och jag har fått alla 
behörigheter utan problem. Det där sista gör mig något misstänksam. Men jag fann ut för en vecka sedan att jag är 
"ansvarig", så min status har höjts lite bakvägen. Och med det öppnas dörrar. 

Det finns en sak som jag så gärna vill skriva om men jag har mer eller mindre munkavel fram tills i december. Det 
gäller att vårda sina kontakter.  

 •  Ändra..  

2007-05-14 
 16:36:36, Kategorier: Blogginlägg  

Besök vartannat år 

På onsdag lämnar jag in Gazzy för service. Det hemska såret på hennes hals ville man titta på och samtidigt ska 
man tvätta och klippa pälsen samt klippa hennes klor. Ska man ändå söva henne kan man lika gärna göra allt på 
en gång. Såret är inte alls fint. Stor som en femkrona, köttigt, blodigt, ingen päls och i kväll tycker jag att det ser 
ut som om viss vävnadsdöd uppträtt. Det är synd om henne, för det kliar fruktansvärt och hon kan inte sluta trots 
att det blöder. Det är väl därför det kliar också. 

 2 kommentarer •  Ändra..  

2007-05-13 
 23:27:10, Kategorier: Blogginlägg  

Dagen innan du kom 

Abba anser jag vara söndertjatat och där finns inget jag gärna lyssnar på med dem. Men så fick jag tipset om en 
låt jag faktiskt aldrig hört. Underbar. Särskilt på högsta volym. 
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Tack, r2! 

 6 kommentarer •  Ändra..  
 00:43:56, Kategorier: Schlagermassaker  

Vann rätt låt? 

Om man frågade mig för en vecka sedan vad jag trodde om Eurovision Song Contest, så svarade jag direkt 
"Serbien". Men att Ryssland och Ukraina kunde bli farliga. Och att jag hoppades på Serbien även om jag hade fler 
favoriter som jag visste med mig inte skulle komma så långt. Exempelländer där är Tyskland, Österrike och 
Turkiet. Dessutom förklarade jag att Finlands låt växer efter varje omlyssning. 

Det finns andra låtar också som fanns på plussidan. Frankrike med sin roliga text. Och så fanns det de på 
minussidan - där tror jag Rumänien slår alla bottenrekord tillsammans med England och Island. Alla andra låtar 
kom någonstans mitt emellan. 

Rätt låt vann. Absolut. Ingen tvekan. Skönt också att min schlagerradar fortfarande fungerar någorlunda. 

 Kommentera •  Ändra..  

2007-05-12 
 18:41:02, Kategorier: Blogginlägg  

Tillbaka på riktigt 

Nu är jag returnerad till Göteborg. Två intensiva dygn som kändes som ett par veckor med tanke på innehållet där 
jag kastades fram och tillbaka mellan olika åtaganden. Nu när jag är hemkommen känns det ändå som om jag 
aldrig varit borta. Märkligt det där med tidsuppfattningen. 

Några (få) bilder blev det i bildbloggen. 
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Vad står nu på agendan? Massor. Det är ett under om jag kan klämma in några arbetsdagar framöver, men jag är 
väl så illa tvungen. Två akuta problem som uppståt är att jag 1) har ögoninflammation i höger öga. Det håller på 
att bra men nu vill vänster öga också få en attack - och 2) har en katt som inte mår bra då hon rivit upp ett sår på 
halsen som inte vill sluta blöda och som också det ser lite inflammerat ut.  

Jag ska försöka orka med ESC i kväll. Hur det gick i semin i torsdags har jag ingen aning om då vid tillfället satt 
på Wallmans och sedan inte läst några nyhetsrapporteringar. Och faktiskt - det intresserar mig inte heller. 
Kvällens titt gör jag mest för att hålla ömma modern sällskap framför tv:n. Så jag tror inte det kommer någon 
schlagermassaker i år för ESC. Tiden finns inte. Intresset finns inte. 

 Kommentera •  Ändra..  

2007-05-11 
 20:46:10, Kategorier: Blogginlägg  

Fredagsfyran v. 19/07 

Tema: Info från din mobil 

1) Vad har du för ringsignal på mobilen? 
Marvin Gaye, Sexual healing. 

2) Vem ringde du senast? 
Mitt eget hemnummer där ömma modern svarade (kattvakt). 

3) Från vem missade du senast ett samtal? 
r2. Jag hörde aldrig Sexual healing. 

4) Vad står det i det senaste sms:et du fick? 
Om att vi strax skulle träffas - r2 mötte upp mig vid Slussen. 

 Kommentera •  Ändra..  
 19:53:25, Kategorier: Blogginlägg  

Kort sammanfattning 

Nu sitter jag hos r2. Mina dagar på SKL är över och det har varit väldigt, väldigt trevligt. Givande kanske jag inte 
kan säga, för verksamheten kände jag till sedan tidigare. Jag har också hunnit träffa SoS och det var verkligen 
intressant. Kanske för att det visade sig att jag satt dem i arbete. 

Snabbt om det andra... Tågresan gick bra. Mycket taxiresor (det är värre att åka i Göteborg än Sockholm). 
Hotellet saknade hiss vilket var lite besvärligt för min del. I går kväll var jag på Wallmans salonger och... jag 
rekommenderar inte ett besök där. Undvik stället. Amatörmässigt är det snällaste jag kan säga. Och nu sitter jag 
som sagt hos r2. I morgon returneras jag till Göteborg.  

 Kommentera •  Ändra..  

2007-05-09 
 22:23:32, Kategorier: Blogginlägg  
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Blickar österut 

Åter tidigast på söndag/måndag. Om jag har möjlighet ska jag försöka uppdatera i mobilbloggen. Om nu inte jag 
får tillgång till dator hos r2. 

 3 kommentarer •  Ändra..  
 08:47:49, Kategorier: Blogginlägg  

Superkrafter 

Vilken superkraft skulle du vilja ha? Själv vet jag inte. 

Osynlig 
Det är jag redan. Man ser man mig inte. I mångas ögon är jag osynlig på fler sätt än en. Det gillar jag inte. 

Superstark 
Jag kan öppna lock på glasburkar. Det räcker väl? Det värsta med att vara superstark är att man plötsligt liknar 
Belgisk blå. Det gillar jag inte. 

Flygförmåga 
Det är kallt, det drar, det är dåligt med syre på högre höjder. Att flyga omkring på marknivå gör jag redan med 
flärdtjänsten och bara det ger mig svindel. Det gillar jag inte. 

Odödlig 
Innebär det också osårbar? Ingen vill väl hamna i samma situation som i Döden klär henne. Annars verkar det 
väldigt ensamt att vara ensam överlevare, generation efter generation. Och vad gör man när planeten och solen 
förintas en gång i tiden? Och det verkar tråkigt att behöva hänga med i utvecklingen av teknik, sociala färdigheter, 
språk o.s.v. Det gillar jag inte. 

Röntgensyn 
Det är väl det alla andra har som ser rakt igenom mig. Det gillar jag inte. 

Telepati 
Läsa andras tankar? Det skulle vara svårt att bevara andras hemligheter. Man skulle försäga sig och hamnar i 
svårigheter. Det gillar jag inte. 

Teleportera 
Och materialisera sig inne i ett betongblock? Det gillar jag inte. 

Tidsresenär 
Det ställer bara till en massa paradoxer och skapar parallelluniversum. Krångligt. Det gillar jag inte. 

Kontrollera element 
Som eld, vatten, metall? Allt ger konsekvenser. Det gillar jag inte. 

Se in i framtiden 
Då skulle tv bli meningslöst som verklighetsflykt. Jag skulle bara stirra in i framtiden och förmodligen förfasa 
mig. Det gillar jag inte. 

Det finns mycket som skulle kunna vara en superkraft, men jag vet inte om där finns någon som skulle passa mig. 
Antingen är de i syfte till att rädda mänskligheten eller så är det ett rent egoistiskt syfte man vill ha vissa 
förmågor. Men jag vet inte om den här typen av ingripande som går emot mänsklig fysiologi är något att 

Sida 16 av 26Flärdskrivaren - Arkiv för: Maj 2007

2008-03-08http://dagens.jontas.com/index.php/a/2007/05/



eftersträva. I dag är väl det mesta omöjligt, men en dag kanske vissa färdigheter går att framkalla? Då lär ett 
behov föreligga. Som inte jag känner att jag är redo för. Så mycket kan missbrukas och det gillar jag inte.  

Jag är vuxen, tråkig och har inga drömmar.  

 2 kommentarer •  Ändra..  

2007-05-08 
 18:17:53, Kategorier: Blogginlägg  

Jag - en stofil 

För drygt två år sedan försökte jag avboka sj-biljetter via telefon utan större framgång. Det var inte så mycket 
knapptryckningar på telefon som att läsa klart och tydligt. Säg det till en skåning. 

I kväll fick jag för mig att ringa Telia. De har jag inte ringt på ett år och de hade nu också slopat knapptryckningar 
till förmån av röstigenkänning. Man skulle säga sitt ärende och till den automatiska rösten för att bli kopplad rätt. 
Jag blev helt ställd och visste inte vad jag skulle säga. "Förlåt, jag hörde inte" säger då åbäket till röst. Nä, jag 
hade ju inte sagt något. När jag äntligen lyckades få ur mig något trodde jag aldrig att den skulle förstå skånska, 
men otroligt nog förstod den min fagra stämma och jag blev kopplad rätt. Fantastiskt! Men jag vet inte vad jag 
tycker om sådant här. Helst av allt vill jag faktiskt bli kopplad till en växeltelefonist direkt utan dröjesmål som 
kan slussa mig rätt. 

Det var bättre förr. 

 4 kommentarer •  Ändra..  

2007-05-07 
 18:52:56, Kategorier: Blogginlägg  

Slips 

Jag vet att man kan knyta en slips på åtminstone åtta olika vis. Vilken av dem jag behärskar har jag ingen aning 
om. Jag förmodar att det är en fransk knut eftersom den är smal. Lite lustigt det där. Jag har kanske burit slips tre 
gånger i hela mitt (vuxna) liv. Senast för tio år sedan. Ändå knyter jag en slips som om jag aldrig gjort annat. Jag 
kan inte förklara eller redovisa för hur jag går till väga - jag bara gör det. Det är inte nödvändigt att jag gör det 
framför en spegel ens.  

När jag var tonåring hade jag ett tag discoslips (chockrosa) och smal vit läderslips. Den fick lille far knyta 
eftersom jag fortfarande bodde hemma. Han kunde bara göra det på ett sätt - runt sitt lår innan han trädde den 
klara slipsen runt halsen. Jag lärde mig aldrig av honom. Istället såg jag en teckning för nästan tjugo år sedan som 
jag testade en gång. Och sedan sitter det. 

Mitt första jobb innebar bland annat att jag skulle sitta i en företagsväxel. Ibland hade jag en röd företagsslipa, 
som också den lille far fick knyta åt mig. Men oftast använde jag grön eller lila sidenfluga med hakfunktion 
(färdig). Jag var cool.  

Jag saknar ofta detta att klä upp mig med slips eller fluga. Det finns aldrig anledning. Jag skulle gärna ha det i 
jobbet, men något säger mig att det inte skulle passa med varken fluga eller slips till de arbetskläder jag har i dag. 
Hade jag strosat runt i läkarrock hade det kanske varit okej, men inte till de pyjamasliknande kläder jag har i dag. 
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Kanske dags att byta jobb?  

 Kommentera •  Ändra..  
 18:10:02, Kategorier: Blogginlägg  

Jag äcklar till och med mig själv 

Det är lustigt hur håret på huvudet bara blir glesare och glesare samtidigt som det blir mer okontrollerat på resten 
av kroppen. Ögonbrynen har jag fått ansa i 15 år. I dag upptäckte jag dock det äckligaste jag varit med om. Ett 
kroppshår som mätte 21 cm. Och det satt inte på huvudet. Eow! Jag måste vara genetiskt defekt. 

I dag har jag varit och shoppat kläder. Det är ingen kul historia om man tittar i plånboken. En skjorta, en slipover 
och en slips. Drygt 1 600 kronor. Så är det när man är... stabil i sin kroppshydda.  

Det måste också vara något genetiskt. Jag äter aldrig något onyttigt. Om man inte räknar dagens frukostbulle med 
ost, hamburgaren med pommes frites i kväll eller den där muffittan jag tog på McDonalds i eftermiddags. Nä, det 
kan ju inte vara väsentligt i sammanhanget. Jag har bara kraftig benstomme. En mjuk och dallrig sådan.  

Defekt.  

 3 kommentarer •  Ändra..  

2007-05-06 
 20:54:52, Kategorier: Blogginlägg  

Treenighet 

Utan att ha blivit utmanad, snor jag helt fräckt följande från Elinleticia. Men med min svar, naturligtvis. 

Tre saker jag inte förstår: 
+ människor 
+ ljudvågor 
+ gudstro 

Tre saker som finns på mitt skrivbord/bordet jag sitter vid: 
+ en katt (en skrivbordsslampa) 
+ två snusdosor 
+ tre skrivbordslampor 

Tre saker jag gör just nu: 
+ snusar 
+ lyssnar på mp3:or 
+ stampar höger fot i takt med musiken 

Tre saker jag vill göra innan jag dör: 
+ bli omtyckt, lite åtminstone 
+ få en skälig lön 
+ få använda min kompetens 

Tre saker jag kan göra: 
+ lyssna 
+ stötta 
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+ hämnas 

Tre saker jag inte kan: 
+ springa (ms) 
+ cykla (ms) 
+ simma (aldrig kunnat) 

Tre saker jag tycker att du ska lyssna på: 
+ tystnaden, den saknar jag sedan jag fick tinnitus 
+ medmänniskor 
+ Vivaldis våren 

Tre saker jag skulle vilja lära mig: 
+ sjunga 
+ säga nej 
+ vara social 

Tre favoriträtter: 
+ fisk 
+ fisk 
+ fisk 

Tre personer jag utmanar: 
Gör som jag - stjäl! 

 Kommentera •  Ändra..  

2007-05-05 
 14:19:33, Kategorier: Blogginlägg  

Basala färdigheter 

Plötsligt rusade en sköterska in på mitt arbetsrum i går.  

- En sekreterare! Jag behöver en sekreterare! Ni kan väl allt om teknik. Vi får inte rätt på skrivaren, där är en 
lampa som blinkar rött. 
- Jaha, då får ni väl kolla vad som är felet? svarade jag. 
- Men vi kan inget om skrivare. Vi har testat allt, men den fungerar inte. Ni har ju utbildning i sånt. 
- Knappast. På den tiden jag gick utbildning fick man vara glad om man ens fick se en elektrisk skrivmaskin. Så 
typiskt sköterkor! Kan och vet ingenting. 

Jag fick fingret till svar. Fysiskt hotfull arbetsmiljö det här, men jag följde ändå med för att se vad felet kunde 
bero på. 

1. Det fanns inte papper i skrivaren. 
2. De hade satt i en ny toner utan att dra bort skyddsfilmen. 

I rest my case. Sjuksköterskor. 

 •  Ändra..  
 11:34:24, Kategorier: Blogginlägg  
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Helgen som gick upp i rök 

Tyck synd om mig. Jag är väldigt stressad den här helgen eftersom jag har väldigt mycket att göra kring min 
uppsatsskrivning (universitetet). Deadline närmar sig med stormsteg. Därför hade jag i dag tänkt sätta mig ner i 
lugn och ro för att göra diverse ekonomiska uträkningar. Trodde jag. 

Utanför mitt fönster är det vårfest. För barn. Man har byggt upp en scen där det hela dagen ska vara föreläsningar. 
Avbrotten ska visst vara Byggare Bob och Trio med Bumba. Här finns också ett hopptorn, karuseller och 
ponnyridning. Den jäkla hästen gnäggar oavbrutet. Och så då alla dessa barn!  

Jag får nog lägga ner uppsatsen för dagen innan jag ens hunnit börja. Stesolid - where are you?! 

Update 
Bumba var verkligen dåliga men höll bara på i en halvtimme. Fast enligt programmet ska de visst upp på scen 
igen om en halvtimme. Men de spelade Man ska leva för varandra. Lille fars favoritlåt som han alltid visslade när 
jag var barn. Känns lite jobbigt eftersom det väcker så många andra minnen också. 

 2 kommentarer •  Ändra..  

2007-05-04 
 14:25:08, Kategorier: Blogginlägg  

Fredagsfyran v. 18/07 

Tema: Könsfixerat? 

1) På vilka sätt är du typiskt manlig? 
Jag har skägg. 

2) På vilka sätt är du typiskt kvinnlig? 
Jag motarbetar andra kvinnor. 

3) Känner du dig övervägande manlig eller kvinnlig? 
Manlig men märker att jag också är fjolla när jag umgås med kvinnor. Jag tar efter det feminina sättet. 

4) Om du kunde välja vilket kön du skulle återfödas som, vilket skulle du välja?  
Man. Jag trivs ju som det. Annars hade jag väl bytt? 

 Kommentera •  Ändra..  
 14:21:27, Kategorier: Blogginlägg  

Självklart! 

Trött på listor? Skyll på Kim.  

01 Vad är det bästa med dig? 
Min envishet och mitt omnipotenta kunnande i små frågor. 

02 Vad är det näst bästa med dig? 
Jag sorterar inte sopor. 
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03 Vad är det sämsta med dig? 
Jag är konstant trött och orkar inget göra. 

04 Hur var du som barn? 
Blyg, avvaktande, snäll och väldigt feg. 

05 Har du bra kontakt med din familj? 
Beror på vad som avses med familj. Bra kontakt med ömma modern, ingen kontakt med släkten mer än periodvis. 
Dock absolut ingen kontakt alla med det finska familjeträdet. 

06 När hånglade du med en man första gången? 
Okej, man kan väl byta ut man mot kvinna beroende på kön och läggning, men jag orkar inte göra annat än 
besvara frågorna så som de står. 
Tja. Snart sju år sedan. 

07 Har du varit intim med en kvinna? 
Lite väl mycket ibland. Jag har bröstfobi men ibland blir man tvingad. 

08 Har du varit kär? 
Jag... vet inte riktigt.  

09 Hur långt var/är ditt hittlls längsta förhållande? 
Inte så långt att jag kan säga "längsta". 

10 Hur stora fötter har du? 
47:or. 

11 Hur ofta filar du dem? 
Ofta eftersom jag alltid går barfota. 

12 (m) eller (kd)? 
Mmm... Marabou. 

13 När var du riktigt full senast? 
Jag dricker sällan sprit och då i små mängder.  

14 När ångrade du senast något du gjorde på fyllan? 
Jag tillåter mig aldrig släppa kontrollen någonsin. Inte ens sprit skulle få mig att göra det. 

15 När dansade du senast? 
Det gör jag aldrig. Gud, vad jag hittills verkat tråkig i mina svar! 

16 Följer du någon TV-serie? 
Nä, bara Våra bästa år, Stargate Atlantis, Doctor Who, Kyle XY, Ally McBeal, Montel Williams Show, Lost, 
House, Ghost Whisperer och ett tiotal serier till. 

17 Vilket stjärntecken är du född i? 
Västerländskt: Vattuman. 
Österländskt: Hunden (enligt Metro ska jag i dag se upp för trafikolyckor). 

18 Vad gjorde du nyårsafton 1999? 
Var hos ömma modern med sambo ute på landet. 
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19 Vilken roll hade du i skolan? 
Den mobbade som försökte vara osynlig. 

20 Boxers, briefs eller tanga? 
Tycker inte om boxers (snoppen far runt) eller tanga (snoppen blir klämd). 

21 Vart vill du åka på storstadssemester? 
Boston, på hösten. 

22 Vart vill du åka på solsemester? 
Det vill jag verkligen inte! 

23 Vill du gifta dig? 
Kanske. 

24 Vill du ha barn? 
Nej, det är ju sjukt att skaffa barn. 

25 Hur långa ögonfransar har du? 
Normala. 

26 Hur håriga ben har du? 
Ljust, lockigt, tätt. 

27 Brukar du bada på sommaren? 
Nej, jag duschar. 

28 Älskar du alla former av sport? 
Nej, det är lika sjukt som att skaffa barn. 

29 Vilken skiva/download köpte du senast? 
Inget minne. 

30 Är du för ung för att äga vinylskivor? 
Knappast.  

31 Lyssnar du på radio? Vilken kanal? 
Reklamradio. 

32 Är du med i någon fackförening? 
SKTF. 

33 Gillar du parmesan? 
Kanske? 

34 Har du gjort något kriminellt? 
Självklart! Öh, tror jag. Typ gått mot rött. 

35 Knarkar du? 
Det är en definitionsfråga. 

36 Vad heter din bästis? 
Jag är för gammal för att ha bästisar. Jag har vänner. 
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37 Vad är det första du gör på morgonen (jobbdag)? 
Startar datorn. 

38 Vad är det första du gör på morgonen (ledig dag)? 
Startar datorn. 

39 Vad är det sista du gör innan du somnar? 
Stänger dataron. 

40 Vad äter du oftast till lunch? 
Dagens. 

41 När åt du kött senast? 
I dag: kycklingsallad. 

42 Är du en van porrklubbsbesökare? 
Aldig hänt. 

43 När hiv-testade du dig senast? 
1999, sista gången som blodgivare. 

44 Sopsorterar du flitigt? 
Hahahahahahaha! 

45 Hur många koppar kaffe dricker du en vanlig vardag? 
Tre, fyra, fem, sex nåt om jag arbetar. Aldrig annars. 

46 Är du med i någon förening/organisation? 
SKTF, LSF, NHR. 

47 Har du några allergier/handikapp? 
Ms, migrän, matallergi, pollen. 

48 När besökte du ett gym senast? 
Tre år sedan? 

49 Äger du en cykel? 
Ja. Den "glömde" jag på förra adressen jag flyttade ifrån i september förra året. 

50 Prenumererar du på någon tidning/något magasin? 
Dagens medicin och Göteborgs-Posten. 

 Kommentera •  Ändra..  

2007-05-03 
 22:09:19, Kategorier: Blogginlägg  

Knark är bra 

Kanske det var ett misstag att ta den där narkotiska tabletten i dag, men jag ansåg mig inte ha något val. Jag 
behövde vara klartänkt i de möten jag hade på jobbet, så jag petade i mig en sådan där förbjuden tablett. Den hade 
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effekt. Jag klarade av dagen galant eftersom jag blev väldigt energisk och rapp.  

Nu är det kväll och jag får ta konsekvensen. Fortfarande klar i knoppen, men kroppen... den är öm, stel, 
mörbultad, matt och värker. Som sagt, konsekvensen av att ta narkotikaklassificerade läkemedel. För det är okej. 
Jag ska alltid ta denna medicin dagligen men har inte gjort det nu på över ett år. Just för konsekvensernas skull, 
men ibland behöver jag dem verkligen. Eller det är kanske lite väl överdrivet att kalla det för knarktabletter, för 
det är bara klassat som dopningspreparat och förbjudna för elitidrottare.  

Ännu en konsekvens lär återstå i dag. Jag lär inte kunna somna eftersom det inte går att slappna av 24 timmar 
efter intaget. Åtminstone fungerar det så för mig. Ändå ska jag lägga mig. Kroppen behöver vila. 

Så dagens droger: Kaffe, Alvedon, Modiodal, Omeprazol, Trombyl, snus, Copaxone och Pepsi Max. Det krävs 
mycket för hålla mig igång. Synd att jag inte har något nedåttjack. Vänta lite... jag har ju jobbat och åkt 
flärdtjänst. Sånt sänker ju vem som helst. Men också en orsak till att inte kunna somna.  

 4 kommentarer •  Ändra..  
 05:55:42, Kategorier: Blogginlägg  

Det måste vara så 

Varje natt sover jag fem minuter men någon har ställt fram klockan med sex timmar. Är det konstigt att jag är 
trött?  

 Kommentera •  Ändra..  

2007-05-02 
 18:58:36, Kategorier: Blogginlägg  

Ansvarig 

Av en händelse hittade jag mitt namn på nätet. Jag står som ansvarig sjuksköterska för det kvalitetsregister jag är 
koordinator för. Jo, det stämmer väl att jag är ansvarig men inte att jag är sjuksköterska. Anledningen till att jag 
ändå benämns som det beror väl på att jag är enda sekreteraren bland landets alla sköterskor som har detta arbete. 
Och mina kunskaper matchar väl en sköterskas. Åtminstone har jag fått den bedömningen. Och benämningen. Jag 
utbildar ju dessutom sjuksköterskor och är deras handledare, så helt fel är det kanske inte ur kunskapssynpunkt. 
Men frågan är om jag (om man bortser från den felaktiga benämningen) vill tas för sjuksköterska. Jag har min 
egen yrkesstolthet. 

Det enda positiva är att man lyssnar mer på en sjuksköterska än på en "simpel" sekreterare. Så jag kommer inte att 
begära rättelse. Eller upprättelse.  

Men jag är glad över benämningen "ansvarig" eftersom det är sant även om man inte vill acceptera det på mitt 
jobb. Hade de gjort det hade jag haft betydligt mer i lön. Men jag har ms och är man. Därför får jag inte verka 
fullt ut. Diskriminerande, eller? 

 •  Ändra..  
 10:17:22, Kategorier: Blogginlägg  

Webbfrågan 

Snabbt och sanningsenligt besvarade jag Frågan hos sktftidningen.nu. Något säger mig att jag var först ut med att 
besvara. 
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100 %? Eller så har alla medlemmar för lite att göra. Men någonstans så går det i linje med studier som gjorts. All 
administration inom vården ligger tungt på alla personalkategorier utom administratörerna. Det är väl därför jag 
har så lite att göra? Jag hade gärna avlastat läkarna när det kommer till att diagnoskoda sjukdomar. Något de 
aldrig fått lära sig, som ligger på deras yttersta ansvar, där högskoleutbildade sekreterare både får och kan göra en 
insats. Men jag får inte. Trots 20 p i just patientklassificering. En utbildning jag är väldigt ensam om på mitt jobb. 
Och ekonomerna sliter unisont sitt hår och undrar varför jag inte får ta itu med detta som har de rätta 
kvalifikationerna. Ja, undra kan man. Jag har aldrig fått något tillfredsställande svar. Samtidigt kan de ju fundera 
över varför det byggs om och rustas upp i ett hus som ska rivas om två år. Vansinnigt roligt om det inte hade 
handlat om skattepengar. 

 •  Ändra..  
 09:06:57, Kategorier: Blogginlägg  

Dagens citat 

Jag talar sanning, inte så mycket som jag gärna skulle vilja men så mycket som jag vågar. Och jag vågar litet mer 
ju äldre jag blir. 

/michel de montaigne  

 1 kommentar •  Ändra..  

2007-05-01 
 16:40:59, Kategorier: Blogginlägg  

Blockerad - jag ser rött 

Jag kom hem också i dag, trots de socialistiska fjantarna - de där som i flock med röda fanor förespråkar 
kollektivets hjärndöda ovilja (i motsats till individens förmåga och möjligheter). Halva centrum var oåtkomligt 
och jag befann mig på fel sida avstängningarna. Flärdtjänsten hade ett helvete att försöka köra mig hem. Efter att 
kommit fram till avspärrningar gång efter annan, stannade chauffören bilen och viftade lite uppgivet med armarna 
och förklarade att han inte visste var han skulle köra. Jaha. Var det inte värre än så? Han kunde ju ha frågat mig 
från början. Snabbt och enkelt förklarade jag en färdriktning som han inte var medveten om. Annars hade jag väl 
fått sitta kvar i bilen till midnatt när gatorna åter blivit körbara.  

Det är lite märkligt. Jag som inte är infödd göteborgare kan gatorna. I motsats till en yrkeschaufför.  

Väl hemkommen fick jag skyndsamt lämna bilen eftersom chaufförens tacksamhet inte visste några gränser. Det 
blir lite pinsamt med tanke på att det inte är mitt jobb att leka levande GPS. 

 Kommentera •  Ändra..  
 15:03:42, Kategorier: Blogginlägg  
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Dagen i dag 

Kim är en inspirationskälla. 

DAGENS VILL HA: Mjölk. Med en hållbarhet mer än det knappa dygn affären erbjöd i dag. 
DAGENS KLÄDSEL: Blå byxor. Blå skjorta. Blå kofta. 
DAGENS DOFT: Kaffe. 
DAGENS FRISYR: Fläckvis.  
DAGENS HÄNDELSE: Jag rakade mig! Det händer inte för ofta. 
DAGENS LÅT: Bara radioskval. 
DAGENS PLANER: Ta mig hem. 
DAGENS SAKNAD: Mejl, får aldrig. 
DAGENS DUMMASTE: Flärdtjänsten som aldrig kom i morse och som sagt tilll växeln att jag inte var på plats. 
Jag kom en halvtimme för sent till jobbet. 
DAGENS SJUKA: Inget att klaga på. 
DAGENS DROG: Snus, kaffe och Pepsi Max.  
DAGENS ROLIGASTE: Nej, jag har ju arbetat! Då har man aldrig roligt. 
DAGENS FAVORIT: Gazzy. Hon är alltid en favorit. 
DAGENS KÖP: Lunchen - kycklingfilé med bacon och dijonsås. 
DAGENS GODIS: Magnum White.  
DAGENS HUMÖR: Förvånad. Att dagen gått så fort utan att ha kul. 
DAGENS ORD: Plastkirurg. Jag skulle ha sagt plastikkirurg men det går väl på ett ut? 

 Kommentera •  Ändra..  
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