Förord Gemensam Välfärd
Gemensam Välfärd, GV, är en ideell, partipolitiskt obunden nätverksorganisation som startade 2005 och arbetar för att försvara och utveckla den
gemensamma välfärden som alltmer
hotas av olika former av privatisering.
GV finns på flera orter i Sverige och
arbetar genom medlemsmöten, studiecirklar, bokbord, speciella nätverksgrupper, upprop, offentliga seminarier och hearings, rapporter mm.
Mer information finns på GV:s hemsida: www.gemensamvalfard.se
Hälso- och sjukvården i Stockholms
län förändras i grunden. Utgångspunkten är inte längre allas rätt till en
god sjukvård och att minska de stora
skillnaderna i ohälsa som finns i länet.
Utgångspunkten är i stället att öppna
upp sjukvården för kommersiella krafter. Gemensam Välfärd Stockholm
har på olika sätt, ofta tillsammans
med fackliga och andra organisationer, sökt motverka denna utveckling,
genom seminarier, konferenser, skrifter och flygblad. För att sammanfatta
den grund utifrån vilken vi arbetar
har vi tagit fram ett Hälsomanifest;
Hälsa är en mänsklig rättighet – inte
en kommersiell marknadsvara. Syftet
är att på ett enkelt och komprimerat
sätt beskriva vad som händer inom
hälso- och sjukvården i dag och att
ge en motbild till denna utveckling.
Du hittar Hälsomanifestet på vår
hemsida. Där finner du också en sammanfattning av en hearing om vårdval
Stockholm som GV tillsammans med
olika vårdorganisationer arrangerade i
november 2009.
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Denna skrift av Göran Dahlgren,
”Vård på lika villkor – drivkrafter
och motkrafter”, redovisar de vetenskapligt belagda erfarenheterna
av kommersiell hälso- och sjukvård
och skärskådar särskilt argumenten
bakom och erfarenheterna av Vårdval Stockholm. Den anvisar också vad
som bör göras för att stärka en hälsooch sjukvårdspolitik som på allvar vill
minska ojämlikheterna i hälsa och
vårdtillgänglighet.
Vi hoppas att skriften skall bidra till
en kritisk granskning av de olika partiernas hälso- och sjukvårdspolitiska
program ur ett rättvise- och jämlikhetsperspektiv. Vi hoppas också att
den kan användas för studier och
diskussioner inom fackliga organisationer liksom patient- och brukarorganisationer och att den kan stimulera
till fler förslag för en bättre och mer
jämlik hälso- och sjukvård.
Du som vill ha kontakt med GV är
välkommen att anmäla ditt intresse på
hemsidan. Där kan du också kontakta
det vårdnätverk i Stockholm som står
bakom denna skrift. Vi strävar efter
att samla anställda och brukare inom
vården, forskare lika väl som aktivister, och lokala aktionsgrupper med
erfarenhet av att försvara vården lika
väl som enskilda oroade medborgare.
Vårdnätverket
Gemensam Välfärd Stockholm
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