
Det är oroligt i staten Sverige. 
“Something is worrying in the state of Sweden.” 
 
Alla dessa fina små guld färgade sorkar som byggt hyllar vi nu. Tig och ät så har det 
alltid varit för åkersorken även om de är guldfärgade. 
 
Alla ni övriga skall veta att vi staten befinner oss i en slags medvetslös vakenhet. 
Ingen förstår vad vi skall göra eller hur. Då, i det ögonblicket, är det säkrast att stå 
still, stå helt still som om vi vore i ett minfält. Detta samtidigt som munnen hela tiden 
gnäller om att satsa och satsa nu. Då säger höger mungipa att vi kan inte bygga på 
oss en större organisation än vi kan betala och vi har(C) gör(Fp)/har gjort (M) den 
största ekonomiska satsning någonsin. Vänster mungipa menar att bygg 
hyreslägenheter och satsa på fler inom sjukvården. Vänster mungipa är den trygga 
vägen visserligen väldigt kostsam både för dig och mig. Vänster mungipa skiter 
fullständigt i vad du tycker om du har ont eller om du inte kan, du bara ska. Samma 
sak med höger mungipa med det undantaget att du kan köpa …. 
 
En smart sak hade varit att staten satsat ett antal miljarder för att säkerställa vår vård 
som den nu är så att den inte blir sämre än nuvarande. Läsa in till ett statligt system 
alla patientjournaler,  bilder osv fram till år 2015 skall allt vara digitaliserat, lagrats 
och back up tagits. Att sedan se till att alla sjukhus är uppkopplade mot ett sjukvårds 
lan nät över hela Sverige. Säkert 2000 anställda per år bara detta att säkerställa vår 
medicinska historia. Har man problem med detta så kan ju chefen för sjukhus i 
Sverige ta och köpa en datorhårddisk eller två och sätta in de i RSV:s datorer för 
RSV har ju stenkoll på oss medborgare. Att sedan tvinga alla sjukvårdsinrättningar 
att antingen vara uppkopplade eller att koppla upp mot ett dylikt statligt system hade 
gjort all vård säker mot patienten. Däremot att sjukvårdsinrättningar är de som skulle 
falera mot ett sådant system. Att var du än befinner dig så kan du alltid få den vård 
som tar hänsyn till dig och hur du har vårdats. 
 
Samtidigt att anställa 2000 till för en ny 6 års period som börjar digitalisera nuet 
redan nu och framåt. Det är ju så när 2000 eller kanske fler tillförs i ett rätt så slutet 
system för då kan det både på 3 och 7 olika sätt visa hur det utvecklar sig genom 
sjukvårdskulturen organiskt. Det kostar ju ändå inte staten något heller för det är en 
investering och den årliga penning man betalar återbetalar sig fruktansvärt bra – 
ERGO- ingen kostnad.  
 
Idag visar resultaträkning rörelsens resultat. Balansräkning visar balansen mellan 
tillgångar och skulder. I det som räknas som tillgångar är det anläggningstillgångar 
och omsättningstillgångar. Man tänker cash och maskin. I en BR borde man skilja på 
strukturkapital och humankapital. Anläggningstillgångar är ju bundet eget kapital och 
det kan ju inte ändras. Man borde i omsättningstillgångarna skilja ut anställda till en 
egen rubrik och övrigt omsättningsbart till omsättningstillgångar så att en BR visar 
AT, OT och Anställda. Varför?. Om man sätter ett officiellt värde på de anställda i en 
BR kanske man ser tydligheter ännu mer klart ännu. 
 
En gång på 70-talet var jag på en skattekonferens omkring Avenyn där en 
skatteprofessor som jag tror hette Lodin kanske Sven Olof Lodin presenterade sin ide 
av utgiftsskatt. En skatt som tas på alla utgifter du har istället för att bara ta skatt på 
inkomster. Hur det var tänkt kommer jag inte riktigt ihåg men hade den skatten införts 



på 1970 – talet tänk vilken skillnad det hade gjort i åtanke på dagens fråga om 
resursslöseri osv. Med en utgiftsskatt hade vi idag varit automatiska sparare av 
allting inte bara i ekonomi utan av allting.  
 
Apropå det här med sjukvården betänk om man samtidigt med denna digitalisering 
tillsatte 4000 byggnadsarbetare per år för att samtidigt renovera upp våra statliga 
sjukvårdsinrättningar så vi slipper denna u-lands klass av sjukvård. Det är själva 
massjukvården som inte klaras. Vi kan säkert göra ett par jättekrångliga operationer 
men hur är det med vardagliga lunken. Hur behjälpliga är vi vanliga medborgare med 
att vi har en utmärkt forskning. Där idéer och företag ändå bara slumpas bort varje 
dag till kapitalet smått som stort.   
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