
Det är dags att kavla upp för 2020!

Vi har gemensamt en hel del att åstadkomma under året. Först kan vi konstatera
att Mustaschkampen åter har överträfat uppställda mål både vad gäller bidrag 
till forskningen såväl som en ökad medvetenhet om vår sjukdom. (Återkommer 
när vi fått slutrapporten från kampanjgeneralen Torsten Tullberg.)

Nu är det på hög tid att regionen sätter fart på Organiserad testning och vi får in
en patientrepresentant i projektgruppen.

I dagens UNT kan vi läsa:” Total brist på kontroll är problemet” och artikeln 
signerad Johan Rudström avslutas med ”Det är dags för staten att ta över 
ansvaret för universitetssjukhusen. Ackis fyter fritt på havet, och har inte ens 
någon framhjulsdrift att falla tillbaka på.”

Vi kan väl bara konstatera att om vi inte ska behöva gå in i ständigt ”Stabsläge” 
får både politikerna och sjukhusledningen ta kontroll över situationen.

Som vassö i stridiga Fyrisån,

med kontrollen helt borta, va’ det ett rån?

Att vården blitt’ kass

har vi lärt oss en mass,

nu får ledningen gripa en massa strån!
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