
Tankar i natten V20 2019

Långsamt kvarnarna mal!
Runt om i landet börjar man nu aktivera Organiserad Prostatacancertestning och i 
börjar på hösten kan vi ha en projektledare på plats i vår region. Det är också tänkt 
att vi får in en Patientrepresentant i projektet man allt går så segt.
  

När får vi se rubriker liknande de för Karolinska där man ”varslar 550 personer”. 
Vårt sjukhus måste börja med att säkerställa den personal och kompetens man har 
och bygga upp en arbetsglädje i verksamheten.  Dagens Medicin basunerar ut att ” 
Sjukhusbyggen för 100 Miljarder” är på gång utan nationell helhetsbild och att 
dessa byggen kommer att stå på osäker grund. Vi behöver inte en massa tomma 
lokaler i den ”Nära vård” som planeras.

Ja, sommaren kan nog behövas för lite eftertankar på vart vi är på väg. 

/Ha dé önskar Styrelsen/Stig

Nu byggs det i norr och i söder,
fast budget på många håll blöder.
På vårdpersonal,  
är tillgången skral
blott på admin. man gladligen göder!  
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