Idé till TV-serie om ett antal 25-minuters avsnitt.

Gammal är äldst
av
(så som det berättats av en som var med)
Alla likheter med verkligheten är uppenbara för den som var med när det hände.
Platser:

En tämligen stor forskningsklinik på ett universitetssjukhus i Sverige
Personalrummet
Stora personalrestaurangen på detta sjukhus
Restaurang Zlatan strax utanför sjukhuset
ICA Mini på andra sidan om personalparkeringen
Vansta träff - plats för de årligen återkommande julfesterna
Wermdö Golf & Country Club

Personer:

Bengt von Oben - klinikchef med världsrykte
Gunnar - f.d. överläkare vid kliniken
Larsa - överläkare och professor
Svetlana - docent i neurologi och patologi
Ulla - förste psykolog
Sven-Olov, forskningspsykolog och f.d. punkare
Stina, PTP-psykolog
Mountbatton - professor från utsidan (Psykologiska institutionen)
Birger - docent
Eliza - doktorand o logoped från Italien
Gudrun - prefekt och expert inom magnetröntgen och antropologi
Arya Wu - thailandsfödd gästforskare
BB - geriatrisk patient
KK - patient med sällsynt diagnos
m fl.

Idé: Att ge en bild av vad som utspelas bakom kulisserna på en klinik som besöks av
tusentals människor årligen, patienter, anhöriga och gästforskare. Dramat utgår från
faktiska händelser som skruvats till en aning, några säregna personer.
Ram: det som händer en typisk vecka är utredningar av misstänkta demensfall
remitterade till Kliniken. Återkommande händelser är psykologernas torsdagssoppa i
personalrummet och diagnosronden varje fredag förmiddag. Psykologerna betraktas
med stor skepsis av övrig personal. I Big Bang Theory är det en normal människa,
Penny, här representeras normaliteten av sjuksköterskor, sjukgymnaster och logopeder.
De framträdande karaktärerna är de som är skrivna i kursiv stil ovan.
Larsa går bland AT-läkarna under smeknamnet Stryparn pga sin speciella förmåga att
hantera farliga patienter. Han är en mycket famgångsrik forskare. Intensiv blick. Talar
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snabbt och har bestämda åsikter om allt. Utmärker sig genom att ge Alzheimerdiagnos
till alla patienter. Skådespelarförslag Mattias Fransson från Klungan.
Svetlana är expert inom EEG och patologi. Hon verkar till en början blyg, men har
klinikens vassaste tunga. Hon har en hjärnbank, dvs ett stort antal hjärnor från avlidna
patienter runt om i landet. Hennes demonstrationer för PTP-psykologer och
sjukgymnaster är livligt uppskattade. Men man måste akta sig för att förväxla amygdala
och hippokampus. Förslag: Stina Ekblad
Sven-Olov är en mångsysslare, som lägger mycket energi på sina band, WTF och SvenOlovz, ett dansband som engageras på personalfesterna. Han är Applefantast och vill
datorisera hela utredningsproceduren. Han är mest intresserad av att ta fram en modell
av hjärnan med hjälp av CAD. Mer av ingenjör än psykolog. Dessutom är han golfare.
Detta mångsyssleri försenar honom ständigt i doktorerandet. Förslag: Gustav
Hammarsten
PTP-psykologen Stina har en enorm förmåga att skapa konflikter under helgerna, vilket
hon högljutt redogör för under torsdagssoppan i personalrummet. Det rör sig om
hårresande scener där hennes tillfälliga pojkvänner varje helg eller lillördag råkar ut för
hennes psykopatiska personlighet. Ulla är uppriktigt rädd för Stina och gör allt för att
slippa möta henne i sjukhuskorridorerna. Ulla som är förste psykolog tvekar in i det
sista om att ge Stina legitimation. Förslag: Rachel Mohlin som Stina.
Mountbatton är en snäll professor, handledare till Ulla. Det går mycket historier om
Mountbattons extrema tankspriddhet.
Docenten Birger återberättar gärna sådana skamliga episoder och vill hela tiden hävda
att det inte dröjer förrän Mountbatton lär komma till kliniken som patient och inte som
handledare till kliniken. Dock råkar Birger glömma saker själv, vilket givetvis ingen av
kollegerna vågar ta upp. Birger har mycket god hand både med de kvinnliga
psykologerna och sjuksköterskorna. Men har en väldigt krass inställning till patienterna.
Har fått flera varningar för sitt självsvåldiga beteende, men avstyr alltid förhör hos
etiska nämnden genom att helt enkelt inte närvara. Pga sin status inom
demensforskningen glöms förseelserna snart bort. Förslag: Björn Kjellman
(Mountbatton) någon lång skådis som Birger.
Eliza är en mycket vacker sjukgymnast från Italien, som ingen av herrarna på kliniken
egentligen vågar uppvakta fast de gärna vill. De flesta är visserligen gifta, men en affär
med Eliza skulle de gärna ha i det fördolda. Det är dock bara den f.d. överläkaren Gunnar
Olsson som lyckas få till det. Hon kommer från en välbärgad vinodlarfamilj i
Toscanaregionen och skulle kunna ta det lugnt med karriären. Men är i konflikt med sina
föräldrar som hon har animerade samtal med via Skype. Förslag: Alicia Vikander
Det ligger lite hundar begravda här och där. Gunnar Olsson hade något stort på gång
under 80- och 90-talen. Men överguden Bengt von Oben (som han kallas) ordnade så att
kliniken satsade på amerikanska och schweiziska bromsmediciner i stället för Olssons
genialitet. Larsa är på Olssons sida, men aktar sig noga för att gå i clinch med Bengt, som
aldrig visar sig i serien. Hans ande svävar över det hela. Och beundran för hans förmåga
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att dra till sig stora forskningsanslag är stor bland i stort sett alla. Gunnar Olsson syns
inte heller, men det talas mycket om hans "amerikanska fasoner".
Gudrun är prefekt och den som formellt bestämmer över mycket, inte minst läkar- och
psykologutbildningen, dvs PTP:n, praktisk tjänstgöring för psykologer för att erhålla
legitimation. Hon skriver inte några egna forskningsrapporter, utan skriver bara under
med sitt namn de studier som det amerikanska/schweiziska läkemedelsföretaget utfört.
Hon är liksom Bengt en person i bakgrunden som knappt förekommer i dramat.
Arya Wu är gästforskare med stort golfintresse. Hon spelar golf någon gång då och då
med Sven-Olov. Utmärkande för Arya är hennes snabbhet. Det tar bara tre år för henne
att bli medicine doktor trots att hon har enorma problem med språket, både engelska
och svenska. Hennes man, Haotong Wu, är också forskare på sjukhuset. Men syns bara
någon gång som caddy åt Arya. Sven-Olovs matcher mot Arya blir väldigt spända och
nerviga beroende på Aryas flirtande.
Tävlingsmentaliteten inom den här lilla forskarvärlden är inte lika stark som i Bing Bang
Theory. Men det handlar om två avgörande steg i forskarkarriären: den sk
halvtidskontrollen när den doktoranden lyckats få två studier publicerade och "den
stora dagen", dvs disputationen ett par år senare. Halvtidskontrollen kallas ibland
licentiatexamen och kan vara nog så dramatisk. Ibland gör forskarstudenten bort sig
genom att avslöja kunskapsluckor, oftast gäller det metodologiska blundrar.
Disputationen är mest en uppvisning av den tillresta professorn, som mest är
intresserad av att glänsa inför den ofta stora publiken. Nästan varje vecka är det någon
som disputerar på något extremt smalt ämne, enbart för att få höjd status.
Underströmmen är förstås att institutionen och kliniken är extremt angelägna om att
doktoranden ska klara sig. Institutionen får nämligen en stor summa för varje
disputerad. Betygsnämnden sammanträder både efter halvtidskontroll och disputation.
Psykologer har generellt mer av neurotiska tendenser och det hör till att de gärna
skjuter upp båda examenstillfällena. De tar olika lugnande medel inför dessa prövningar.
Vissa mediterar intensivt i stället. Om den läkare som disputerar är psykiater, så kan det
också röra sig om en hel del neurotiska symtom, men - som sagt - det finns cyniker
också.
---Jag kan inte berätta alla anekdoter i ett sådant här idéutkast. Det handlar om verkliga
händelser från 80-talet till och med mitten 00-talet.
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