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Kontakt
Dl nybesök mott
Diagnos
R 60 Svulln tendens ben
Aktuellt
Har blivit nervös över sitt ben, haft en
svullnad eller åtm en spänningskänsla i benet
och vid sin kardiologkontr för ett par mån
sedan satte man in diuretikum som han nu tagit
i form av Impugan dagl. Bara i början lite
ökad
diures. Har nu egentligen ingen synlig svulln
men lätt ömhet kring distala tibia. Inget alls
trombossuspekt i underbenet.
Bed/åtg

Långt samtal där jag försöker klargöra för pat
att jag anser att han inte ska forts med
Impugan utan att utvärdera eff av att sluta

med
densamma, kanske ta vid behov och skaffa sig
en
egen personlig uppfattn om nyttan av
tabletten. Han har ju ingen svullnad som står
på kardiell genes utan antingen är den
inflammatoriskt betingad eller betingad av ett
sämre venöst återflöde. Försöker att förklara
detta för pat. Åter vid behov. /sign ic

Igor hade i vederbörlig ordning ansökt om tillträde. Han hade med åren utvecklat sin
kompetens hur gå tillväga, var och en gör ju sina erfarenheter.
Igor inkörsport är labbet, här är han hemmastadd, hit kommer han för sina PK-prover. Då kan
han passa på att hugga doktorn; dock har han förstått att dylikt tag i vitrocken inte ger det
utrymme hans något omständliga lynne kräver. I vissa fall är det en bättre ordning få en tid
avsatt via sköterskan.

Igor från Europas Oroliga Hörn fick hjärtat klaffopererat i Schweiz. Klaffoperade patienter,
särskilt vid schweiziska ingrepp, har sin status. Dylik kirurgi går sällan obemärkt förbi. Det
magnifika ärret över bringan och det metalliska knäpp som ledsagar pulsen, utgör de yttre
attributen av Division ett. Namnet på thoraxkirurgen är ej glömt. Känslan av utvaldhet, att ha
fått ett liv tillbaka, är en Nåd men också en stolthet som sällan vederfar till exempel den med
stomi försedde. Rektalcancern spelar i lägre division.
Läkaren bör vara medveten om att här kommer ett högstatusobjekt, här finns en historia som
är framgångsrik - men också präglad av ängslan och potentiella risker.
Igors lite dystra framtoning minner om Ior i Nalle Puh. Han tar gärna ut alla nederlag i
förväg. Doktorns försök till salutogena ansatser faller på hälleberg. Hostan kan bli kronisk,
tröttheten går aldrig över, labbet kan visa fel, jobbet på skolan finns inte för evigt.
Igor - Ior; det har lockat doktorn att vid tillfälle få spörja Igor om han läst Nalle Puh. Är inte
det en lite intressant aspekt, har han tänkt en smula elakt.
Igor har lyckats hämta hit sin ungdomskärlek från grannbyn, hade haft bröllop enligt byns
riktlinjer och redan har man två barn. Tösernas hjärtstatus är föremål för omständliga
funderingar på BVC. Dock är han stolt över sin unga hustru. Hon är glad. Han gillar hennes
optimism och käcka humör.
Tyvärr blev Igor försedd med måttlig, ensidig bensvullnad. Han var i denna veva på sin årliga
hjärtkontroll på det stora sjukhuset där han som vanligt fick träffa ny doktor. Denne beaktade
föga risken med att oreflekterat sätta in en vätskedrivande terapi. Han kungjorde ej heller de
möjliga patofysiologiska mekanismerna bakom det tillfälliga ödemet.
Nu ville Igor veta varför, när, var och hur denna medicinering skulle skötas. Det är OK;
doktorn ger sin syn. Doktorn försöker avdramatisera ärendet. Man kan göra si - men också så.
Orsaken kan vara den - men också den. Tillståndet är godartat och sannolikt övergående.
Doktorn betänker ej att dessa vidöppna möjligheter åt alla håll inte passar Igor. Igor blir mer
förvirrad än lugnad. Han ställer precisionstyngda motfrågor. Doktorn häpnar över hans
oförmåga begripa överväganden, förstå nyanser, inse att saker och ting kan ses ur olika

aspekter. Att egen kroppskänsla och signaltolkning kan användas, att ett sunt förnuft kan ge
vägledning..
Igor är dataingenjör.
Han vill att husläkaren ska ge honom ett program som täcker in alla eventualiteter
förknippade med denna svullnad och dess behandling. Kanske ett flödesschema med
rektangulära rutor att kunna följa ? Med pilar fram till tydlig målgång ?
Trots flera kurser blir nu doktorn frustrerad och irriterad och höjer tonläget. Det är stört
omöjligt få Igor att prata klartext. Annars så snar skylta kompetens - har han ingen åsikt
själv ? Finns nån svårhittad rädsla som han klämmer på ? Nej, envist mumlar han om "fel
nånstans", "inte normalt, "går inte över." Till slut lyfter Igor axlar och ögonbryn, vänder ut
handflatorna och levererar den ultimata tillrättavisningen: "jag är ingen doktor".
Han la inte till "och det är väl inte du heller verkar det som". Annat var det i Zürich.
Klockan går. Telefonen ringer. Någon knackar på dörren. Doktorn välkomnar avbrotten. Igor
måtte väl begripa det finns andra problem än det där lilla ödemet.
Igor har all tid i världen. Han har tagit ledigt för att ansätta expertisen. Det är faktiskt på tiden
att husläkaren beaktar hans anamnes, hans position, hans ärofyllda förflutna.
Sköterskan kommer bryskt in. Ursäkten låter mer som en reprimand. Röd i ansiktet klapprar
hon fram till Utkorgen och dyker frenetiskt ner. Är remissen på Sandberg klar ? Sonen har
parkerat sig på expeditionen, blir inte av med honom !
Igor lyssnar, smått intresserad. - Det ligger ett papper på skrivaren, säger så Igor med sin
missmodiga ton, om ni inte hittar. Dock är han lite nöjd över att ha situationen under kontroll
när alla andra börjar bli nervösa.
-

Tack Igor, du vet vad grejorna finns ! Doktorn ser chans lätta på trycket.

Sköterskan störtar ut med papperet. Igor kavlar nu upp även det friska vänsterbenet för att
anställa jämförelse. Börjar omständligt redogöra för sitt försök sluta med nån form av
löpning. Doktorn trummar på stetoskopet, hur får man stopp på karlen ?
Klockan har blivit 14.25. Det lär stå en tårta i kafferummet.
När otåliga fru Jönsson för andra gången stuckit in huvudet och nu låtit meddela att hon ska
besiktiga kl tre och att det är ombesiktning annars blir det min själ körförbud så tar doktorn
befälet:
- Igor, hör nu vad jag säger ! Sluta med tabletten ! Och se vad som händer ! Lägg upp
skånken på en stol ! Fortsätt med korpfotbollen eller vad fasen du höll på med ! Linda
ankeln ! Om nu det känns bra ! Slå larm om problem !
-

Och hälsa hem ! Vad gör frun förresten nuförtiden ? Doktorn vill liksom dra in ungfrun i

ärendet, Olga är den som skulle ha förstått kvittra bort hela bagatellen.
- Hon har fått ont i magen, suckar Ior och kavlar ner byxbenen. Han är förvillande lik sin
nutida efterföljd, Igor från därnere nånstans i Oroliga hörnet.
-

Du har väl läst Nalle Puh ? Där står det mesta man behöver veta !

Igor är redan utom dörr. Han skakar på huvudet och bara går.
Nån Puh har inte Igor läst, däremot tycks Igor anse att doktorn är ingen riktig doktor, ingen
professor Barthel eller vad han hette i Zürich som han jämnt skryter om.
Igors anvisade husläkare sjunker suckande ner och försöker prestera en journal. Han lyckas
inte med det heller. Fru Jönsson vältrar in och tjatar om nån jävla besiktning.

