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Vinnare och förlorare i vinstjakten 

Ett flygblad togs fram av Gemensam Välfärd i Göteborg inför s-kongressen där. Mycken 
intressant information om vinnarna och förlorarna på vinstjakten. 

http://gemensamvalfard.se/2017/04/vinnare-och-forlorare-i-valfarden/ 

Morgondagens primärvård 

Den svenska sjukvården är på många sätt i kris En del av krisen beror på den 
underdimensionerade primärvården. Gemensam Välfärd har tagit fram en skrift som 
kortfattat beskriver bakgrunden till dagens förhållanden och förslag till strategiska 
förändringar inför morgondagens primärvård. 

http://gemensamvalfard.se/wp-content/uploads/2012/02/morgondagens-primärvård.pdf 

Vården vittnar 

Ett nytt nätverk mot krisen i vården har öppnat en Facebook där vårdens personal kan vittna 
om förhållanden i vården. 

https://www.facebook.com/vardenvittnar/?fref=ts 
 

Kritisk rapport om NPM och om privatisering av offentlig sektor 

Per Molander har skrivit en mycket kritisk rapport om NPM och om privatisering av offentlig sektor: 
Dags för omprövning -en ESO-rapport om styrning av offentlig verksamhet.  

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

 Här är en länk till ESO-seminariet där rapporten presenterades av Per M och 
kommenterades av bl a Laura Hartman och Stefan Fölster. 

https://www.svtplay.se/video/12954660/svt-forum/svt-forum-30-mar-09-00-1 

Här är länk till ett seminarium som Institutet för framtidsstudier arrangerar om rapporten 
med bl a Per Molander, 1 juni 2017. 
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http://www.iffs.se/kalendarium/dags-for-
omprovning/?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&
utm_source=apsis-anp-3 

Återinför klinisk socialmedicin! 
Socialläkarna har försvunnit. Klinisk socialmedicin är inte längre en reglerad del av den 
socialmedicinska specialistkomptetensen för läkare. Samtidigt finns i utsatta invandrartäta 
områden behov av särskilda socialmedicinska team. Vem ska driva denna fråga? 

http://www.lakartidningen.se/Opinion/Debatt/2017/04/-Klinisk-socialmedicin-behover-komma-
tillbaka/#.WQHo-k4KOEw.email 
 

En primär angelägenhet 
Vårdanalys har haft regeringens uppdrag göra en fördjupad analys av förutsättningarna för 
en jämlik, patientcentrerad och effektiv primärvård. 

Här är länk till presentationen av rapporten där också en länk till hela rapporten finns. 

http://www.vardanalys.se/Rapporter/2017/En-primar-angelagenhet/ 

”Vårdkrisen är en onödig artefakt” 

Det är en paradox hur vården på gruppnivå kan vara frikopplad från både ”vetenskap och 
beprövad erfarenhet” och systematiskt lärande, skriver 32 läkare i en debattartikel. 

https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2017/04/28/vardkrisen-ar-egentligen-en-onodig-artefakt/ 

Blogg om äldrevården och omsorgen 

Gunnar Akner, professor i geriatrik har en blogg med artiklar om vården och äldreomsorgen.  

 www.aknerblog.wordpress.com, 

Snuvorna först – om LOV inom vården          

LOV inom primärvården och specialistsjukvården är en katastrof för svensk sjukvård. 

http://www.friatidningen.se/artikel/128560 

Privata hemtjänstföretag uppsagda 

Den 1 maj sa Stockholm upp alla avtal med privata hemtjänstföretag. Företag som vill ha 
avtal måste följa nya krav på arbetstider och löner. 

http://www.stockholmsfria.se/artikel/128546 
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”Väljare och politiker långt ifrån varandra i vinstfrågan” 
Om demokratin som styrelseform ska betraktas som legitim av medborgarna så måste de politiska 
aktörerna anstränga sig för att kommunicera med väljarna och lyssna när åsikter och oro kommer till 
uttryck. Men i det här fallet vänder de flesta partierna väljarna ryggen. 

Sten Widmalm professor i statskunskap vid Uppsala Universitet  
 
https://www.dagenssamhalle.se/debatt/valjare-och-politiker-langt-ifran-varandra-i-
vinstfragan-17126 

TCO: Så byts fokus från vinstjakt till kvalitetsjakt 

S-kongressen fattade nyligen beslut om att "det behövs ett regelverk som sätter stopp för vinstjakt i 
skola, vård och omsorg”. Vi i TCO vill inte heller se aktörer som ger sig in i den skattefinansierade 
välfärden med syftet att göra stor vinst. Men istället för att prata om vinstjakt önskar vi att debatten 
kunde fokusera på kvalitetsjakt. Här har vi konkreta förslag.  

  https://www.dagenssamhalle.se/debatt/tco-sa-byts-fokus-fran-vinstjakt-till-kvalitetsjakt-
17014 

Välfärdsutredningens slutbetänkande 

Länk till betänkandet 

http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-utredningar/2017/05/sou-
201738/ 

Länk till presentation av slutbetänkandet på DN-debatt 

http://www.dn.se/debatt/orealistiskt-minska-vinster-i-valfarden-med-kvalitetskrav/ 

Länk till artikel om slutbetänkandet av Ulla Andersson, v 

https://www.svd.se/v-kvalitetskriterier-racker-inte-for-att-hejda-vinstjakten/om/vinster-i-
valfarden-7GmE 

Hög tid för S att ta ansvar för skolan 

Skillnaderna har tillåtits öka i skolan och föräldrars utbildningsbakgrund styr barnens framtid mer än 
någonsin. Det borde vara oacceptabelt, i synnerhet för Socialdemokraterna. Vår nya enkät visar 
dessutom att 71 procent av svenska folket anser att staten ska ta över skolan från kommunerna, 
skriver Åsa Fahlén, Lärarnas Riksförbund.  

http://www.gp.se/nyheter/debatt/h%C3%B6g-tid-f%C3%B6r-s-att-ta-ansvar-f%C3%B6r-
skolan-1.4231946 
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