Lars Engen
Kandidat till regionfullmäktige
Ålder: 56 år
Bor: I en lägenhet vid Ramberget på Hisingen.
Familj: 19-årig dotter, 17 årig son. Gammal
mamma, tre bröder och en tvillingsyster. Min
far, som dog år 2000, kom som flykting från
Norge under kriget. Jag har lite svårt för
högerextremister efter att ha hört hans
berättelser om nazisternas framfart. Jag blev
själv inte svensk medborgare förrän jag var 28
år.
Arbete: Jag är universitetsadjunkt och
undervisar i psykiatrisk omvårdnad och
psykologi på sjuksköterskeprogrammet vid
Göteborgs universitet. Jag är
psykiatrisjuksköterska från början och jobbar
också lite extra på psykiatrikliniken på
Kungälvs sjukhus på somrarna.
När blev jag politiskt aktiv? Jag gick med i
partiet 1997. Innan dess hade jag varit fackligt
aktiv, fört i SHSTF (numera Vårdförbundet)
och sedan i Lärarförbundet, men jag
tröttnade på meningslösa MBL-förhandlingar.
Jag har alltid varit politiskt intresserad och
Vänsterpartiet var en självklarhet. Jag sitter
nu i HSN 11 och är ersättare i
regionfullmäktige.
Vilka politiska frågor intresserar mig mest?
Regionala frågor. Sjukvårdsfrågor i första
hand, speciellt psykiatri och folkhälsa. Annat som regionen ansvarar för som infrastruktur och kollektivtrafik är
också intressanta. Eftersom jag är uppväxt på landet utanför Uddevalla så har jag nog ett större intresse för
regionfrågor i stort än göteborgare i gemen (som verkar tro att Göteborg är större än regionen). Ca 85% (eller vad
det nu är) av regionens budget handlar ju om sjukvård så det är den största frågan även för mig men de olika
frågorna går ju in i varandra. Miljö och folkhälsa hänger ihop, t.ex.
Många människor som arbetar i psykiatrin är Vänsterpartister vilket till dels beror på att man blir väldigt
medveten om hur samhällets uppbyggnad också orsakar psykisk ohälsa och att lösningen till stor del finns på
den politiska nivån. Jag har träffat många patienter, speciellt inom rättspsykiatrin, som ett mer människovänligt
samhälle som satsat på sina utsatta grupper hade kunnat hjälpa innan det var för sent!
På fritiden, när jag inte försöker rädda världen, försöker jag träffa mina tonåringar så mycket som möjligt innan
det blir för sent och de blir vuxna. Jag gillar att gå på bio men eftersom jag brukar gå med min son blir det oftast
filmer som Avatar och Prince of Persia, men inte mig emot! Mina favoritfilmer är Streets of fire (musik av Ry
Cooder) och Bladerunner (Harrison Ford i huvudrollen). Mina favoritmusiker är Ry Coodert och Frank Zappa. Jag
läser ganska mycket, facklitteratur och historieböcker mest. Jag tittar mycket på tv, helst naturprogram och
liknande. Mitt favoritprogram är Tidsresenärerna, en engelsk arkeologiserie som gått i 14 säsonger
(jättespännande!).

Har du frågor? Kontakta mig gärna. lars.engen@fhs.gu.se
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