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GV-möte: Kris i svensk sjukvård och äldreomsorg 

Gemensam Välfärd arrangerar för fjärde året Carema Memorial Day 

Teater 4 
Yngve Gustafson, professor i geriatrik, Umeå Universitetssjukhus 

Mikael Nyberg, författare 
Utdelning av årets Caremapris. 

Tisdag den 18 april kl 18.00 på ABF-huset Sveavägen 41 

http://gemensamvalfard.se/ 

 

GV-möte: Medikaliseringen av psykiatrin 

Tisdag 9 maj kl 18.00 på ABF-huset Sveavägen 41 

 

GV-möte: Medikaliseringen av missbruksvården 

Tisdag den 16 maj kl 18.00 på ABF-huset Sveavägen 41 

 

Läkarföreningen på Karolinska Universitetssjukhuset genomför  
enkät om arbetsförhållanden 

Enkäten visar att tre av fyra kliniskt verksamma läkare känner till patienter som lidit skada 
pga brist på tillgängliga resurser. Enkäten visar också på ett mycket litet förtroende för 
sjukhusledningen. (Det finns ingen länk till pressmeddelandet om enkäten så det läggs som 
en bilaga till Nyhetsbrevet. Här nedan finns en länk till enkätsvaren) 

 http://www.slf.se/upload/Lokalf%c3%b6reningar/Stockholm/Karolinska/dokument/Delar
%20av%20huvudresultatet_Arbetsmilj%c3%b6enk%c3%a4tLF2017.pdf 

 

http://gemensamvalfard.se/
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”Vårdvalen i Stockholm ett hot mot primärvården”  

Gällande vårdvalssystem i Stockholms läns landsting behöver förändras, eftersom det 
även slår mot primärvården. Hela sjukvårdssystemet riskerar annars att brytas 
sönder, skriver flera professorer och läkare.  

https://www.svd.se/vardvalen-i-stockholm-ett-hot-mot-primarvarden 

Specialistvårdvalen slår mot sjuka och forskning  

Kostnaderna för vårdval i Stockholmssjukvården ökar dramatiskt, förra året med mer än en 
miljard. Samtidigt nedprioriteras i praktiken vården av de svårast och akut sjuka. Både 
kunskapsutveckling och etiska principer för prioritering 

https://www.svd.se/professorer-vardval-slar-mot-sjuka-och-forskning/om/krisen-i-
sjukvarden 

Värdebaserad vård strider sannolikt mot lagen  

Vi ser med stor oro på att den nya styrtrenden "värdebaserad vård” införs i Sverige utan 
vetenskapligt stöd och i strid med riksdagens etiska prioriteringsplattform. Dessutom sker 
det utan diskussion med vårdpersonalen, skriver ett läkarnätverk 

http://www.dagenssamhalle.se/debatt/vaerdebaserad-vard-strider-sannolikt-mot-lagen-
32233 

Nej till aktiebolagsskolor, ingen höger-vänsterfråga 

Grundskolan ska enligt lag vara likvärdig. Men detta är omöjligt att leva upp till om man 
tillåter aktiebolagsskolor – som av lönsamhetsskäl är tvingade att försöka exkludera 
svagpresterande elever. Detta borde inte vara en höger-vänsterfråga. Vi måste tillsammans 
få bort aktiebolagen ur skolan, skriver representanter för fyra skoldebattörer. 

http://www.dn.se/debatt/nej-till-aktiebolagsskolor-ingen-hoger-vansterfraga/ 

 

Remissvar på Välfärdsutredningen 

Här är några remissvar på Välfärdsutredningen från: Lärarnas Riksförbund, Lärarförbundet, 
Kommunal, LO och Vårdföretagarna (76 sidor!!). 
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http://www.regeringen.se/contentassets/1837f4bbc0804b93b8944fb39ff59bbf/lararnas-
riksforbund.pdf 

http://www.regeringen.se/contentassets/1837f4bbc0804b93b8944fb39ff59bbf/lararfobund
et.pdf 

http://www.regeringen.se/contentassets/1837f4bbc0804b93b8944fb39ff59bbf/lararfobund
et.pdf 

http://www.regeringen.se/contentassets/1837f4bbc0804b93b8944fb39ff59bbf/vardforetag
arna-almega.pdf  

https://www.lo.se/start/lo_fakta/los_yttrande_over_ordning_och_reda_i_valfarden_sou_20
16_78 

Fler svar finns på http://www.regeringen.se/remisser/2016/11/remiss-av-sou-201678-
ordning-och-reda-i-valfarden/ 

 

Carl Tham: I 20 år har makten medvetet försvagat den svenska 
demokratin 

http://www.dagensarena.se/opinion/carl-tham-20-ar-har-makten-medvetet-forsvagat-den-
svenska-demokratin/ 

Ulf Dahlsten: Polis, vård och skola är byråkratins slavar 

http://www.aftonbladet.se/debatt/a/RMQjd/polis-vard-och-skola-ar-byrakratins-slavar 

Omprövning av styrningen av offentlig verksamhet 

En viktig ESO-rapport skriven av Per Molander argumenterar för en omprövning av 
privatiseringarna i offentlig sektor.  

http://eso.expertgrupp.se/wp-content/uploads/2015/08/2017_1-Dags-f%C3%B6r-
ompr%C3%B6vning.pdf 

Björn Elmbrandt undrar varför det är så tyst om rapporten i media: 

Med största möjliga medietystnad 

http://www.dagensarena.se/opinion/med-storsta-mojliga-medietystnad/ 
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