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Remissvar på Hälsokommissionens betänkande
En grupp personer, varav flera aktiva i Gemensam Välfärd, som under lång tid bidragit till
utvecklingen av svensk och internationell folkhälsopolitik har skrivit ett utförligt och kritiskt
remissvar till Kommissionen för jämlik hälsa, SOU 2017:47. ”Kommissionens slutbetänkande
(SOU 2017:47) har många förtjänster men har inte beaktat väsentliga delar av regeringens
direktiv” (Se bifogat remissvar) Bilagorna i remissvaret kan den som så önskar erhålla från
Socialdepartementet.
http://gemensamvalfard.se/2017/12/remissvar-pa-halsokommissionens-betankande/

Vi är oroade över senare ålderspension
Var fjärde person blir i dag sjuk till följd av sitt arbete. Att höja pensionsåldern för alla
yrkesgrupper, utan konkreta åtgärder för att minska ohälsan, är därför problematiskt och
mycket oroande skriver 54 forskare.
https://www.dagenssamhalle.se/debatt/54-forskare-vi-ar-oroade-over-senarealderspension-20031

Världens bästa pensionssystem eller ett pensionssystem i kris
Den 14 december kom så det länge emotsedda pensionspaketet från den parlamentariska
Pensionsgruppen. Det var ingen julklapp till nuvarande eller blivande pensionärer, anser
pensionsdebattören KG Scherman. Han förklarar nedan varför
pensionsöverenskommelsen är helt otillräcklig och hur pensionssystemet behöver
reformeras för att fungera som en inkomstförsäkring på ålderns höst och inte övergå till
en rad behovsprövade bidrag.
http://kg-scherman.se/varldens-basta-pensionssystem-eller-ett-pensionssystem-i-kris/

Stoppa nätbolagens huggsexa om vårdresurser
Nätläkarbolagen öppnar slussarna på vid gavel när Doktor.se börjar erbjuda gratis
konsultationer. Och skattebetalarna tar notan. Det är opportunt och orätt av politikerna att
främja att en frisk och röststark grupp får mer vård på de sjukastes bekostnad,
skriver läkare.
https://www.dagenssamhalle.se/debatt/stoppa-natbolagens-huggsexa-om-vardresurser20179

Nätläkare ett not mot läkaretiken och en anmälan till IVO om digitala
doktorer
http://www.lakartidningen.se/Opinion/Debatt/2018/01/Marknadsforing-av-natlakare-ett-hot-motlakaretiken/#.WmRbSrnvljg.email
http://www.lakartidningen.se/Aktuellt/Nyheter/2018/01/Kraver-IVO-granskning-av-digitalavardaktorer/#.WmRco-d5VoE.email

Manifest för lämplig styrning av hälso- och sjukvården
66 läkare i Nätverket mot olämplig styrning av hälso- och sjukvården:
http://lakartidningen.se/Opinion/Debatt/2018/01/Manifest-for-lamplig-styrning-av-halso-och-sjukvarden/#.WlkEICtTx08.facebook

En modell som sprids – men borde skrotas
New Public Management (NPM) tycks inte vara på väg bort. Men den svenska sjukvården
behöver en organisation som inte baseras på kvantitativa mätningar utan utgår från kvalitet
och empati. Artikel i ETC av Kerstin Eldh och Gunilla Ryd, vilka företräder Gemensam
Välfärd i Malmö.
https://www.etc.se/debatt/en-modell-som-sprids-men-borde-skrotas

Magnetmodellen är inte en produkt från NPM
Metoden är utvecklad av sjuksköterskor som undersökt vad som krävs för att sjuksköterskor
ska vilja stanna i vården och kunna utvecklas. Ami Hommel, Oili Dahl.
https://www.etc.se/debatt/magnetmodellen-ar-inte-en-produkt-fran-npm

”En vård i kaos och medarbetare utan förtroende”

Replik DN Debatt 8/1. Med en dåres envishet försvarar BCG en modell som har lett till att
Sveriges största universitetssjukhus efter två år med BCG har en vård i kaos med ständig
platsbrist och medarbetare utan förtroende för sjukhusledningen, skriver företrädare för
Stockholms läkarförening.
https://www.dn.se/debatt/repliker/en-vard-i-kaos-och-medarbetare-utan-fortroende/

Lyssna på folket - sätt stopp för vinstjakten
Fler partier borde inse att friskolereformen har slagit helt fel
https://www.aftonbladet.se/debatt/a/On3EbV/lyssna-pa-folket-satt-stopp-for-vinstjakten

LO-rapport om Skolindustrin. Hur mångfald blev enfald. författad av Kent Werne.
Längst ned i denna sammanfattning finns en länk till rapporten
http://www.lo.se/start/lo_fakta/skolindustrin_hur_mangfald_blev_enfald

Katalys klassutredning
Den 29 januari 2018 släpper Katalys sin stora klassutredning med ett samtal om hur klass
ska sättas på den politiska agendan igen. Seminariet kommer följas upp med 12 seminarier
där rapporterna i klasserien presenteras varje måndag, kl 18-20 på ABF huset i Stockholm.
Här finns hela programmet som pdf
.

”Arbetarklassen vill ha välfärdspolitik”
Arbetarklassen är inte lika intresserad av antirasism och hbtq-frågor som kulturvänstern.
Vita lågutbildade manliga arbetare känner sig diskriminerade. Det säger statsvetaren Bo
Rothstein. Han vill att vänstern och facken under valåret skapar visioner om ändrade
maktförhållanden som kan mobilisera arbetarklassen.
https://www.ka.se/arbetarklassen-vill-ha-valfardspolitik

