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”Slut på rean – en annan vård är möjlig”
Det var parollen för de manifestationer som genomfördes av vårdpersonal, patienter och
anhöriga på 26 orter i landet den 4 september. I Stockholm samlades mer än 1000 personer
på Medborgarplatsen där tal hölls av representanter för läkare, sjuksköterskor,
undersköterskor och av Marika Lagercrantz, skådespelare och regissör.
Manifestationen finns tillgänglig på Youtube
https://www.youtube.com/watch?v=e5oW07XaGVA

Dödlig psykiatri och organisenad förnekelse.
Den 5 september arrangerade förlaget Karneval ett möte med Peter C Goetsche om
medikaliseringen av psykiatrin; Dödlig psykiatri och organiserad förnekelse.
Mötet finns tillgängligt på Youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=su1AjjP-IVw

Om Nya Karolinska sjukhuset
Vasst grävande om den stora politiska svindeln på Karolinska
Bygget av Nya Karolinska har läckt pengar och blivit världens dyraste sjukhus. Hur var det
möjligt? Ingrid Carlberg läser en ny bok om en präktig svensk skandal.
http://www.dn.se/kultur-noje/vasst-gravande-om-den-stora-politiska-svindeln-pakarolinska/

Moderaternas sjukvårdsröra
Är Moderaterna beredda att ta ansvar för NKS-haveriet.
Björn Elmbrant på DagensArena
http://www.dagensarena.se/opinion/moderaternas-sjukvardsrora/

Äldrevård i kris
Intervju med Sveriges största auktoritet på äldrevård, professorn i geriatrik(Umeå
Universitetssjukhus) Yngve Gustafson (känd från bl a TV-programmen Sveriges bästa
äldreboende och Sveriges bästa hemtjänst)gjord i Almedalen, 2016 till GV!
https://www.youtube.com/watch?v=Hk9DoeXhrO8&feature=em-upload_owner

Hemtjänsten hinner inte – äldre svälter
Tillgång till mat är en mänsklig rättighet – även för äldre. Maten i hemtjänsten håller inte måttet.
Många äldre drabbas av undernäring trots att de ska få stöd vid måltiderna. Kommunerna
måste ge personalen en rimlig chans att hjälpa de äldre äta sig mätta.
Annica Sohlström, generaldirektör på Livsmedelsverket
Yngve Gustafson, professor och överläkare i geriatrik, Umeå Universitet
http://www.aftonbladet.se/debatt/a/O7gnw/hemtjansten-hinner-inte--aldre-svalter

Myten om det effektiva privata äldreboendet
Myten om äldreboendet i Östersund, som sades vara både bättre och billigare än det
kommunala, byggdes upp av Vårdföretagarna och borgerliga politiker, men sprack så snart
vinsten började tas ut. Det är inte så konstigt. Personal och kvalitet kostar, menar Peter
Lorentzon, aktiv i Gemensam Välfärd
http://www.dagenssamhalle.se/debatt/myten-om-det-effektiva-privata-aeldreboendet28805

Socialistiskt Forum 26 november
Gemensam Välfärd kommer att arrangera tre seminarier på Socialistiskt Forum
-

Om vinster i välfärden med bl a Ilmar Reepalu, Daniel Suhonen och Jonas Sjöstedt.
Arrangeras tillsammans med Katalys
Om bostadspolitik. Arrangeras tillsammans med Vänsterpartiet
Om missbruk och medikalisering.

Information om hela programmet för Socialistiskt Forum kommer att finnas
på http://abfstockholm.se/

Halvtid i stadshuset. Vad händer med välfärden. Möte 6 december

Gemensam Välfärd kommer den 6 december att arrangera ett möte med denna rubrik. Det
blir en utfrågning av majoritetspartierna i Stockholm av vad som åstadkommits och kommer
att göras med välfärden i staden.

