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Länkar till två seminarier som Gemensam Välfärd anordnat 9 maj och 16 maj 

Det medicinska perspektivet och psykiatrin – om marknadsstyrning och medikalisering 

 https://www.youtube.com/watch?v=JmzSEiUXR_o 

Den marknadsstyrda beroendevården – från drogfria behandlingsalternativ till 
medikalisering och medicinering 

https://www.youtube.com/watch?v=MQj4xqpnJoM 

 

”Medicinen blev min drog - om läkemedelsmissbruk” 

Sveriges Radios program Kropp och själ handlade den 23 maj om mediciner mot smärta och 
läkemedelsmissbruk 

http://sverigesradio.se/sida/default.aspx?programid=1272 

 

Varför fostrar vi våra barn och vårdar våra sjuka och tar hand om våra gamla? 

Krönika i radioprogrammet God Morgon Världen av Göran Rosenberg 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=438&artikel=6693364 

 

”Vården utgår inte längre från patientens behov” 

Sjukvård handlar om att ge sjuka människor vård. Det fungerade fram till mitten av 1980-
talet då New Public Management (NPM) infördes. Begrepp som värdegrund, 
verksamhetskontroll, chefsutveckling, styrsystem och datorisering har sedan dess tagit över 
verksamheten och patienten står inte längre i centrum. NPM har förstört sjukvården.  

https://www.dagenssamhalle.se/debatt/varden-utgar-inte-langre-fran-patientens-behov-
17177 

 

”Svenska patientdata skickas till privata bolag utomlands” 
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Artikel skriven av  Yvonne Dellmark och Lars Falk ordf resp vice ordf i Läkarföreningen vid KS 
http://dagens.dn.se/#reader/39150/1/201793806 

 

Första steget i en stor förändring av vården 

Regeringen har tillsatt en utredning för att ställa om och modernisera vården med fokus på 
primärvården. Anna Nergårdh, tidigare chefsläkare på Stockholms läns landsting, är utsedd 
till särskild utredare. 

http://www.regeringen.se/492dca/contentassets/1debb59daaf34db490dd094157a31185/sa
mordnad-utveckling-for-en-modern_-jamlik_tillganglig-och-effektiv-vard-med-fokus-pa-
primarvarden-dir2017_24.pdf 

Gemensam Välfärd har sänt sin skrift om primärvården, Morgondagens primärvård - några 
strategiska förslag, till Anna Nergårdh, särskild utredare för utredningen för att utveckla 
primärvården. Vi har fått följande positiva svar från utredningen: 

”Bästa Christer, stort tack för ditt mail och värdefullt material. Vi tar det till och med oss i 
utredningens fortsatta arbete! 

Hälsningar Anna Nergårdh Utredare  
Utredningen Samordnad utveckling för god och nära vård S2017:01” 

 

”Staten behöver en ny strategi för vården”  

Ojämlikheter i vårdens resultat har på goda grunder blivit utgångspunkten för 
mycket av svensk vårddebatt. Nu måste landstingen ges ansvaret för att göra 
sjukvården jämlik. Det skriver generaldirektören Sofia Wallström som på torsdagen 
presenterar utredningen ”Kunskapsbaserad och jämlik vård”. 

https://www.svd.se/staten-behover-ny-strategi-for-att-styra-varden 

 

Tillitsbaserad styrning i Stockholms läns landsting 

Här är en intressant motion av vänsterpartiet i SLL om tillitsbaserad styrning i landstinget. 

Motion av Jonas Lindberg (v) och Gunilla Roxby Cromvall (v) m fl. om en … 
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"Försäkringarna skapar ojämlikhet"  

Trots att lagen säger sjukvård på lika villkor för alla efter behov är det inte så det ser ut. Att ha 
en privat sjukvårdsförsäkring, och därmed köpa sig före i vårdköerna, är tre gånger så vanligt 
som för tio år sedan. Fria samtalar med forskaren John Lapidus om hur vi hamnade här.  

http://www.goteborgsfria.se/artikel/128888?utm_campaign=cmp_705856&utm_medium=e
mail&utm_source=getanewsletter 

 

Högern vill ställa massan utanför – nu krävs strid 

Är människorna i den stora massan för dumma och obildade för att få vara en del av 
demokratin? Dessa tankar förekommer i en nyutgiven bok från Timbro. Det är dags att rusta 
för en demokratistrid de flesta trodde var vunnen. Skriver Daniel Suhonen 

https://www.dagenssamhalle.se/kronika/hogern-vill-stalla-massan-utanfor-nu-kravs-strid-
17235 

 

Katalys ger ut en rapport kallad Massivt stöd till jämlikhetspolitiken 

https://www.katalys.org/wp-content/uploads/2017/05/Katalys_35.pdf 

Här är länk till debattartikel i DN om rapporten skriven av Daniel Suhonen och Per Sundgren. 

http://www.dn.se/debatt/stort-valjarstod-for-att-minska-ekonomiska-klyftor/ 

 

Ge oss möjligheten att förbättra svensk skola! 

Skolkommissionens förslag ska ses som en helhet och politikerna bör därför snarast komma 
överens om ett reformpaket som bygger på just helheten i detta förslag. I annat fall är risken 
överhängande att lärarbrist, försämrad likvärdighet, svaga kunskapsresultat och bristande 
ansvarskänsla för skolan håller i sig och förvärras, skriver lärarfacken och skolledarna.  

http://www.gp.se/nyheter/debatt/ge-oss-m%C3%B6jligheten-att-f%C3%B6rb%C3%A4ttra-
svensk-skola-1.4319811 

 

Valfrihet och avregleringar har skadat svenska skolan 

PISA-ansvarig kritiserar den svenska skolan. 
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http://www.dn.se/debatt/valfrihet-och-avregleringar-har-skadat-svenska-skolan/ 

 

Tyvärr tvekar svenska EU-parlamentariker och ministrar när det gäller 
vikten av att göra rapportering offentlig 

Idag konkurreras seriösa företagare som betalar skatt ut av skattefifflare. Skärpta regler gynnar en 
sund marknad. Det skriver Gunilla Andersson, aktiv i Nätverket för gemensam välfärd, Carina 
Nilsson (S), kommunalråd i Malmö, och Bertil Dahl (V) kommunalråd i Kalmar. 

https://www.sydsvenskan.se/2017-05-23/tyvarr-tvekar-svenska-eu-parlamentariker-och-
ministrar-nar-det-galler-vikten-av-att-gora-rapportering-offentlig 
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