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Kampanjen för en folkomröstning om vinster i välfärden
Gemensam Välfärds kampanj för en folkomröstning om vinster i välfärden startade med
stödgalan för en Vinstbefriad välfärd den12 mars. Galan blev mycket lyckad med en nästan
full Z-sal i ABF-huset.
Här är en länk till en trailer från Galan
https://www.youtube.com/watch?v=Z1MK-h4iJRM

Filmen från hela galan läggs inom kort ut på Youtube. Länken dit hittar du då på
www.gemensamvalfard.se
Argumenten för en folkomröstning hittar du här
Argumentsamling slutversion
Uppropet för en folkomröstning om vinster i välfärden att underteckna finns här:
https://www.mittskifte.org/petitions/folkomrostning-om-vinst-i-valfarden

Skriv på!! Dela uppropet till vänner och bekanta på nätet.
Under våren och sommaren kommer vi i Gemensam Välfärd att på olika sätt arbeta med
kampanjen: flygbladsutdelning, manifestationer, artiklar mm. Vill du vara med i arbetet, hör
av dig till Nina Magnusson, nina.charlotte.magnusson@gmail.com. Mer information om
arbetet finns på Gemensam Välfärds hemsida, www.gemensamvalfard.se
Där finns också ett flygblad om kampanjen som vi ska dela ut. Vill du hjälpa till med det,
exempelvis på 1 maj, hör av dig till Nina.
flygblad våren2018 slutv2 72dpi

”Tribunal” om sjukvården
Nätverket En annan vård är möjlig kommer, tillsammans med bl a Gemensam Välfärd, att
arrangera en ”Tribunal” om sjukvården. Det blir vittnesmål från olika områden och
professioner samt anhöriga. Det avslutas med någon form av ”domslut”, förklaringar till
problemen och förslag till vägar framåt.
Söndag 3 juni på ABF-huset

Nätläkare
På DN-debatt har förts en debatt om Nätläkare. Här är två av inläggen. Längst ned i
artiklarna finns länkar till andra inlägg i debatten.

Nätläkare ger nya möjligheter – till snabba cash”

REPLIK 3/4. Nätläkare handlar inte om en kvalificerad primärvård för alla utan om smartness
och snabba, säkra och enkla cash till några, skriver 32 läkare.
https://www.dn.se/debatt/repliker/natlakare-ger-nya-mojligheter-till-snabba-cash/

Repliker. ”Nätläkarna bryter mot de etiska reglerna”
REPLIK 3/4. Nätläkarnas verksamhet är i konflikt med läkaretiken. Läkarförbundet och
Läkarsällskapet måste snarast ta tag i denna allvarliga fråga, som kan få stora
samhällsekonomiska och andra konsekvenser, skriver läkaren Jan Halldin.
https://www.dn.se/debatt/repliker/natlakarna-bryter-mot-de-etiska-reglerna/

Många bolag kring Karolinska har intressen i värdebaserad vård

En följd av att införa så kallad värdebaserad vård är att stora mängder data om patienter blir
lättillgänglig. Därför finns starka affärsintressen från läkemedelsindustrin och andra bolag i
modellen. DN:s sammanställning visar att flera bolag och nyckelpersoner kring Karolinska
universitetssjukhuset, där värdebaserad vård nu införs, har intressen i just patientdata.
https://www.dn.se/sthlm/manga-bolag-kring-karolinska-har-intressen-i-vardebaserad-vard/

”Vi i alliansen byter ut styrelsen för Karolinska”

DN DEBATT 11/4. För att skapa rätt förutsättningar för en ordentlig omstart för Karolinska
kommer alliansen på landstingsfullmäktige i maj att föreslå en ny styrelse för sjukhuset.
Ordförande blir Håkan Sörman, tidigare vd på SKL. Vice ordförande blir Eva Fernvall, tidigare
ordförande för Vårdförbundet. Det skriver alliansens gruppledare i Stockholmslandstinget.
https://www.dn.se/debatt/vi-i-alliansen-byter-ut-styrelsen-for-karolinska/

Alliansen lättar på barlasten i vårdpolitiken
https://www.dn.se/nyheter/ewa-stenberg-alliansen-lattar-pa-barlasten-i-vardpolitiken/

Det viktiga är att se till personalen känner tillförsikt

En artikel om den nya styrelsen för NKS. Intressant är att Eva Fernvall, tidigare ordförande
för Vårdförbundet och nu föreslagen till vice ordförande för styrelsen, uttalar sig mycket
kritiskt till den nya organisationen med värdebaserad vård där bl a klinikerna tas bort.
http://dagens.dn.se/#reader/74888/3/3695867599

Privatization of health care and the rise and fall of private-public partnership.
Experience from Great Britain
Här är filmen från mötet med professor Allyson Pollock som Gemensam Välfärd och Arena
Idé arrangerade den 15 mars
https://www.youtube.com/watch?v=LTBY1N7izd4

Har alliansen inget lärt av sina misstag?
Alliansen går till val på en ny stor privatiseringsreform. Självkritiken lyser med sin frånvaro.
Anna Dahlberg, Expressen 7.4-18
https://www.expressen.se/ledare/anna-dahlberg/har-alliansen-inget-lart-av-sina-misstag/

Efter ett tag slutade jag skratta och började skämmas
Namnskyltar där bara förnamnet ryms för att företagsloggan ska få plats, ”biomys” som
morot för hårt arbete och en tiondel av den lön en stafettläkare inkasserar. Docenten Stefan
de Vylder ger en kritisk inblick från lärarvikariebranschen.
https://lararnastidning.se/efter-ett-tag-slutade-jag-skratta-och-borjade-skammas/

Kommunals krav: Satsa på välfärden
2018-03-27 |Enligt Kommunal kommer det behöva anställas 135 000 fler personer i
välfärden nästa mandatperiod. Därför kräver förbundet ett ”investeringspaket” för
välfärden, där man bland annat vill förbjuda minutscheman i äldreomsorgen och att
gymnasieelever som läser till undersköterska och barnskötare garanteras fast jobb.
https://www.ka.se/kommunal-satsa-stort-pa-valfarden

