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Vårdplatskoordinatorn 
Satt en natt vid datorn 
Kände sitt magsår växa 
Jag har inga sängar 
Det finns inga pengar 
Och jag är ingen häxa 
Det är fullt på ettan 
Det är fullt på tvåan 
Alla platserna är slut, men 
Då så ringde syster 
Hon lät lite dyster: 
”Tre till kommer från akuten” 
 
Så vårdplatskoordinatorn 
Bröt ihop vid datorn 
Drömde om sin semester 
Att resa hit och dit 
Som en satellit 
Och solen går ner i väster 
Då så kom hon på det 
Vi ska efterlikna 
Astronomiska principer 
Alla patienter 
Dom ska få flytta 
Runt som små satelliter 
 
En från ettan till tvåan 
Och en från tvåan till trean 
Och en från trean till ettan 
Och sen så gör vi det igen 
För är patienterna i omlopp 
Så utnyttjas hela vården 
Och ingen läggs i korridoren 
Det måste vara lösningen 
 
Så vårdplatskoordinatorn 
Stirrade på datorn 
Tänkte: Det må va hänt 
Men med denna lösning 
Blir vår beläggning 
Mer än hundra procent 
För ordet uteliggare 
På sjukhuset 
Det låter alltid lite illa 
Men man kan inte vara  
Uteliggare 
Ifall man inte ligger stilla 
 
Så vårdplatskoordinatorn 
Tog en paus vid datorn 
Titta en stund på månen 
Som är en liten vit 
Ständig satellit 
Och sedan ringde telefonen 
Det var från akuten 
Rösten var knuten: 
”Busschauffören somna till 

 
 
Han hade druckit gin 
Vi måste lägga in 
Femton patienter till” 
 
Fem från ettan till tvåan 
Och fem från tvåan till trean 
Och fem från trean till ettan 
Och sen så gör vi det igen 
Transport tar hand om 
logistiken 
Och vi får platser på kliniken 
Och chefen blir inte besviken 
Den ultimata lösningen 
 
Men tidigt nästa dag 
Utmattad men glad 
Blev koordinatorn väckt 
Av en telefonsignal 
Chefen sa: ”God dag 
Kom till mitt kontor direkt!” 
Så vårdplatskoordinatorn 
Lämna från sig datorn 
Och gick över sjukhusparken 
Helt normalt men 
Förberedde sig mentalt: 
”Nu kommer jag att få sparken” 
 
Men chefen skaka hand 
Och öppnade champagne 
Och hela styrelsen var lyrisk: 
”Såna här innovationer 
Sparar miljoner 
Du är helt genialisk” 
Så vår vårdplatskoordinator 
Återtog sin dator 
Och hon kände åter glöden 
Och byggde breda korridorer 
Typ som avenyer 
För patienternas flöden 
 
Hela ettan till tvåan 
Och hela tvåan till trean 
Och hela trean till ettan 
Och sen så gör vi det igen 
Rasslet från alla sängar 
Gör att vi sparar pengar 
Cash flow är patient flow 
Det slutgiltiga lösningen! 
	

	


