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Ju trevligare sjukhus, desto färre simulanter. 

 

KA 4:s läkare gör förbluffande erfarenhet! 
 

Ju trevligare sjukhuset är, desto färre låter sjukanmäla sig! Det är den förbluffande erfarenhet man gjort på KA 4, där 

det nya moderna och nästan eleganta regementssjukhuset nu varit i bruk sedan i slutet av mars. 

 

 

 

 

"Att vara sjuk på KA 4 är riktigt skönt", säger vpl, Rune Adolfson dagrummets 

sköna lässtol,  

1.  

Att det finns en typ av fosterlands försvarare, som titt och tätt springer till läkare 

för mer eller mindre bagatellartade åkommor i hopp öm att bli sjukskrivna och slippa. 

exercerande och dikeskrypning, är ju bekant sedan gammalt. Sådant har man känning 

av på alla regementssjukhus, och tidigare 

Då sjuklokalerna var provisoriskt och enkelt inredda i en vanlig kasernvåning utgjorde 

KA 4 inget undantag. Men de senaste månaderna har antalet sjukanmälningar minskat 



högst markant,  

 

Ovanligt sund årsklass?  

 

- Orsaken kan man väl bara gissa om, men nog verkar det troligt att de moderna och 

ändamålsenliga lokalerna gett en alldeles ny respektkänsla. tippar man bland 

sjukvårdspersonalen på kustartilleriregementet vid Käringberget.  Rekryterna drar sig 

tydligen för att komma med de gamla vanliga försöken i en. miljö där de känner och 

inser att läkarvetenskapen är till för värdefullare uppgifter, än att på löpande band 

skriva ut sjukintyg för småsaker - Eller också beror den ringa tillströmningen av 

minimalt lidande beväring vid KA.4 på att årets rekrytklass är ovanligt' sund och 

ansvarsmedveten.  

Hur som helst - det nya sjukhuset på KA 4 är vad regementet behövde.  Där finns 

plats for ett 50-.tal sängar vilket anses vara fullt tillräckligt och t o m ger sängplats 

över. Det utrymmet skall utnyttjas för patienter från örlogsvarvet.  

Centralradio vid sängen  

Sjuksalarna med plats för 3-6 patienter i varje är ljusa och -trevliga och verkar 

nästan lockande även för den som är fullt frisk. Blommor i fönstren centralradio på 

väggen och ny och tip-top inredning. I tvättrum och liknande utrymmen är allt i kalkel 

och rostfri, stål.  

För de patienter, som har tillstånd att lämna sängen, finns ett litet hemtrevligt 

dagrum med bibliotek, mjuka läsfåtöljer. telefonhytt – och "rökning tillåten".  

I bottenvåningens mottagningsrum förfogar man över ny och modern utrustning, och 

inredningen är gjort enligt vad man kallar "Södersjukhusets modell". Röntgenrum 

håller på att inredas, och vidare skall man få egen sjukgymnast,  

Tandläkaremottagningen är redan klar med två stolar, röntgenapparatur och alla 

moderna finesser så att man har möjlighet att göra även mera komplicerade arbeten. 

All tandvård sker som bekant numera kostnadsfritt för de värnpliktiga.  

 


