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Stödgala för en vinstbefriad välfärd
Välfärden är vår. Vi betalar skatt för att få en trygg och rättvis välfärd. Men under senare år
har alltfler vinstdrivna företag etablerat sig inom skola, vård och omsorg. Skatterna
försvinner till vinster. Sverige är det enda land där skatter kan gå till vinstdrivna skolor. SOMinstitutet vid Göteborgs universitet visar i sina årliga undersökningar att en majoritet av
väljarna, inklusive alliansväljare, inte vill tillåta vinstutdelning i välfärden. Men en majoritet
av partierna i riksdagen säger ja till vinster. Demokratin fungerar inte. Därför behövs en
folkomröstning om vinster i välfärden.
Medverkande
Ronny Eriksson, Staffan Hellstrand, En annan vård är möjlig, Anders Linder & Kerstin
Wikström, Gunilla Andersson, Johan Rabaeus, Coste Apetrea, Kent Werne, m fl

Måndag 12 mars kl 18.00 ABF-huset, Z-salen. Fri entré

Låt svenskarna folkomrösta om vinst i välfärden
Välfärden är vår. Din och min och alla medborgares. Det är egentligen en självklarhet, men i
välfärdsdebatten kan även det mest självklara förvrängas. Enligt välfärdsföretagen är
välfärden deras…. Gunilla Andersson Gemensam välfärd, Päivi Vilkkavaara Nätverket En
annan vård är möjlig Lars Pålsson Syll, Professor i samhällskunskap vid Malmö universitet
https://www.etc.se/debatt/lat-svenskarna-folkomrosta-om-vinst-i-valfarden

Privatization of health care and the rise and fall of private-public partnership.
Experience from Great Britain.
Professor Allyson Pollock har publicerat många artiklar och flera vetenskapliga böcker om
privatiseringen av hälsovården i Storbritannien och särskilt om effekterna av offentlig-privat
samverkan samt varit aktiv i samhällsdebatten. Professor Pollock föreläser om detta
synnerligen relevanta ämne för svenska förhållanden med Nya Karolinska Sjukhuset,
privatiseringen av primärvården och nätdoktorerna.

Medverkande:
Professor Allyson Pollock, Director of the Institute of Health and Society, Newcastle
University,

Torsdag 15 mars kl 11.00-12.30, ABF-huset, Palmesalen, Sveavägen 41. Fri
entré. OBS TIDEN

Hur ska sjukvården i Stockholms län förbättras?
Hälso- och sjukvården i Stockholms läns landsting står inför stora utmaningar och uppgifter.
Media rapporterar om brist på vårdplatser, brist på sjuksköterskor, pressade arbetsscheman,
Nya Karolinska sjukhuset som ett dyrt misslyckande, ojämlikhet i tillgång till vården, ett
styrsystem som bygger på etableringsrätt för vinstdrivande vårdkoncerner istället för att
utgå från behoven. Vad vill partierna i landstinget göra för att förbättra vården? Vilka
alternativa möjligheter finns?
- Bör andelen privat driven sjukvård i landstingen minska eller öka? Bör ytterligare ett
akutsjukhus privatiseras?
- Ska styrsystemet ha inriktning på utförda prestationer eller patienternas behov?
- Hur ska sjukhusvårdens arbetsmiljö förbättras för personalen?
- Hur ska ökad jämlikheten i hälsa kunna uppnås och hur ska folkhälsoarbetet
utvecklas?
- Vilka är era tre viktigaste reformförslag för hälso- och sjukvården i Stockholms län?

En utfrågning av de politiska partierna i landstinget:
Marie Ljungberg Schött, Sjukvårdslandstingsråd Moderaterna
Erika Ullberg, Oppositionslandstingsråd, Socialdemokraterna
Catarina Wahlgren, Ledamot i Landstingsfullmäktige, Vänsterpartiet
Margaretha Åkerberg, ledamot i Landstingsfullmäktige, Kristdemokraterna

Tisdag 27 mars kl 1800 ABF-huset, Katasalen, Sveavägen 41. Fri entré

Varför finns ingen etisk plattform för landstingspolitiker?
Landstingspolitikerna måste lära sig förstå mer av den komplexa verklighet som läkare och
andra vårdargrupper ställs inför. Eller ännu hellre lyssna på vårdpersonalen så att beslut med
svåra vårdetiska konsekvenser undviks, skriver Töres Theorell, professor
https://www.dagenssamhalle.se/debatt/varfor-finns-ingen-etisk-plattform-landstingspolitiker-20876

Kritiserat konsultbolag vill inte längre tala om värdebaserad vård
Konsultföretaget Boston Consulting Group (BCG), som varit djupt involverat i
omorganisationen av Karolinska universitetssjukhuset och uppbyggnaden av Nya Karolinska
Solna, överger begreppet värdebaserad vård.
http://lakartidningen.se/Aktuellt/Nyheter/2018/02/Kritiserat-konsultbolag-vill-inte-langretala-om-vardebaserad-vard/#.WpFbqM9ig9t.facebook

Historien om världens dyraste sjukhus – Nya Karolinska
https://www.dn.se/sthlm/historien-om-varldens-dyraste-sjukhus-nya-karolinska/

Sverige mest korrupta landet i Skandinavien
Sverige är det mest korrupta landet i Skandinavien, enligt organisationen Transparency
Internationals bedömning. I deras årliga ranking över korruption sjunker Sverige. Orsaken
kan vara förra årets skandaler i flera myndigheter.
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/sverige-mest-korrupta-landet-iskandinavien?cmpid=del%3Afb%3A20180221%3Asverige-mest-korrupta-landet-iskandinavien%3Anyh%3Alp

”Nätläkare orsakar ohejdbar kostnadsökning”

Helt olika spelregler gäller för privata nätläkarbolag jämfört med den offentliga vården.
Sjukvårdsministern bör klargöra hur hon ser på de problem som detta medför, skriver ett
flertal läkare och forskare i ett öppet brev till Annika Strandhäll.
https://www.svd.se/natlakare-orsakar-ohejdbar-kostnadsokning

Utmaningarna för äldreomsorgen (Film från seminarium 31 januari 2018)
Sverige har i en internationell jämförelse en god äldreomsorg. Men problem och brister
finns. Antalet äldre kommer att öka de närmaste åren, friskare men också sjukare äldre.
Antalet platser i särskilt boende har minskat drastiskt. Fler personer erhåller hemtjänst. De
är sjukare och kräver mer omsorg men kontinuitet och tid brister. Anhöriga står för allt mer

insatser. Personalens arbetsvillkor är pressade. Lönerna är låga och många orkar eller vill
inte arbeta fram till pensionen. – Vilka utmaningar står äldreomsorgen inför?
Marta Szebehely, äldreforskare och professor i socialt arbete vid Stockholms universitet
Torun Boucher, ordförande i äldrenämnden i Stockholm stad
https://www.youtube.com/watch?v=oQinQxZer4o&t=20s

