
 
 
 
 
 
Mitt nyårslöfte: Att kämpa för sjukvårdens hjältar 
 
”Ring, klocka, ring i bistra nyårsnatten”.  
Den gamla damen på 3:an ringer för fjärde gången på en timma. Hon har ont, hon är ledsen och 
har svårt att sova, stackar’n. 
 
”Ring in det nya och ring ut det gamla” 
Måste hinna få klart allting innan ”dagen” kommer; de har att göra så att det räcker till och blir 
över ändå. 
 
”Ring våra tankar ut ur sorgens häkten” 
Det skaver så i hjärtat; jag fick inte äta nyårsmiddag med familjen i år – heller. 
 
”Ring ut vad dödsdömd räknar sina dagar” 
Jag är så trött! Ska jag behöva byta jobb, fast jag inte vill, bara för att orka? 
 
”Ring ut bekymren, sorgerna och nöden” 
Det kan inte vara rimligt att vi ständigt ska vara kort om folk, flytta semestrar och ledigheter, ta 
extrapass och ändå inte tjäna mer än såhär … 
 
”Ring ut den stolthet, som blott räknar anor” 
… särskilt inte som Västra Götalandsregionen gör ett par miljarder i överskott – bara i år. 
 
För sjukvårdens viktigaste resurs, personalen, har klockan ringt när andra haft sovmorgon. När 
regnet smattrade mot fönstret i mörkret utanför och stormen slet i träden gav de sig av till jobbet 
medan andra gottade sig i soffan. Fötter har gått tiotusentals steg innan läggdags, sängar har 
bäddats ibland med patienten kvar i den, medan andra sjungit om jultomtar, lyssnat till arior och 
kollat Pernilla August läsa Tennysons dikt på Skansen.  
 
Vilka hjältar ni är! Ni ger mig och alla andra värde för den skatt vi betalar. Att betala 11.48 kronor 
av varje intjänad 100-lapp gör jag med glädje. Tack för att ni räddar liv, botar, lindrar och tröstar! 
 
Mitt nyårslöfte till er är att jag och mina partikamrater kommer att göra allt som står i vår makt 
för att ge sjukvården bättre förutsättningar för att ge er högre lön och bättre villkor under 
kommande år.  
 
Gott Nytt År – för det är ni värda! 
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Regionråd i opposition 
 
 
Kontaktuppgift 
 
Karin Engdahl 
E-post: karin.engdahl@vgregion.se  
Mobil: 0709-10 29 07 

mailto:karin.engdahl@vgregion.se

