
Vänsterpartiet Västra Götaland  

Din röst i regionen 

Kandidat till Regionfullmäktige 

 

 
  

Ålder: 61 år  

Familj: Två vuxna pojkar 
tillsammans med Lena samt en 
Lagotto (hund) 

Jobb: Kirurg på Sahlgrenska/Östra 
sedan 13 år efter att tidigare jobbat i 
Gällivare, Luleå, Uppsala och Mora. 

När blev du politiskt aktiv? 
Blev politiskt aktiv 1971 inom 
vänstern och från 1998 medlem av 
vänsterpartiet. Solidaritetsarbete 
som läkare i palestinska flyktingläger 
i slutet av 1970-talet och i Nicaragua 
i början av 80-talet. 

Vilka politiska frågor 

engagerar dig mest? I 
regionalpolitiken engagerar mig 
sjukvårdsfrågor mest. Det måste bli 
ett slut på underfinansieringen av fr.a. den offentliga sjukvården (vilket bäddar 
för privatiseringar). Det krävs ökade resurser för att säkra en verksamhet av 
hög kvalitet. Detta är ju också en förutsättning för att kunna få jämställda löner 
och fler händer i vården. Frågan om arbetsplatsdemokrati tycker jag är viktig, 
inte minst som en väsentlig del i att få en bättre och mindre hierarkiskt 
sjukvårdssystem. Ansvar och befogenheter måste flyttas till de som har hand 
om patienterna. Frågan om arbetstidsförkortning är viktig och Västra 
Götalandsregionen skulle kunna bli en föregångare. 

Att sätta stopp för vinster inom välfärden är bara första steget i en nödvändig, 
grundläggande reformering av den offentliga sjukvården. Den innefattar bl.a. 
arbetsplatsdemokrati, ökat brukarinflytande, deltagande demokrati, 
garanterad finansiering och ett slut på New Public Management inom 
välfärdssektorn.   

Jag ser också som min uppgift att göra vad jag kan för att motverka rasismen 
och främlingsfientligheten som sprider sig i dagens samhälle. 

Några kollektivtrafikminnen: Efter att ha fotvandrat några dagar i 
Dalsland 1973 kom jag med tåget på kvällen till Mellerud. Det gick inget tåg till 
Göteborg förrän nästa morgon så jag fick övernatta i min sovsäck i 
stationshuset. 

Vad gör du på fritiden? Umgås med vänner och familj, trädgårdsarbete, 
läsa böcker och se på film och teater. 

Favoritfilmer: The ladykillers (Alexander Mackendrick), Här har du ditt liv 
(Jan Troell), Vi som älskade varandra så mycket (Ettore Scola), 1900 
(Bernardo Bertolucci), Annie Hall (Woody Allen) 

Favoritböcker: Det sjunde korset (Anna Seghers), Livläkarens besök (Per 
Olov Enquist), Dikter och prosa 1954-2004 (Tomas Tranströmer) m.m. 

Ser på TV: Ser mest nyheter och om det är någon bra dokumentär eller film  

Okänd talang: Kan binda böcker 

Har du frågor, kontakta mig gärna: Epost-adress: 
larserik.lena@telia.com 

 

 

 

 

 

 

 

Lars-Erik 

Hansson 


