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Vi kräver värdig vård i HELA Sverige, inklusive Norrland 

https://www.facebook.com/events/221098158479164/?active_tab=about 

”Korrigering krävs på NKS – irreparabel skada hotar” 

I ett penndrag har de styrande raserat välfungerande vårdkedjor och konstellationer och ersatt 
dem med en oprövad skrivbordsprodukt. Den nya strukturen vid NKS måste ses över innan 
utvecklingen orsakar irreparabla skador, skriver Sten Hellström, senior professor och överläkare, 
samt Mats Holmström, adjungerad professor och överläkare. 

https://www.svd.se/korrigering-kravs-pa-nks--irreparabel-skada-hotar 

”Fritt fall för utbildningen i kirurgi” 

Om kirurger inte först lär sig de enklare ingreppen, hur ska de då klara de mer avancerade 
operationerna? Stockholms läns landsting har köpt stora volymer operationer av privata 
leverantörer, men de har inte räknat in kostnaderna för utbildning av blivande kirurger. Det skriver 
professorerna Olle Svensson och Mats Holmström. 

https://www.svd.se/fritt-fall-for-utbildningen-i-kirurgi 

”Vetenskapligt stöd saknas för digitala diagnoser” 

Att ställa korrekt diagnos är grundbulten i all sjukvård. Många av landets sjukvårdshuvudmän är nu 
på gång att inrätta digitala vårdcentraler, trots att det helt saknas vetenskapligt stöd för att ställa 
diagnoser vid digitala vårdbesök. Det strider mot sjukvårdens etiska riktlinjer, skriver fem 
företrädare för Camtö, som utvärderar vårdens metoder. 
DN 18.4-18 

https://www.dn.se/debatt/vetenskapligt-stod-saknas-for-digitala-diagnoser/ 

Ut med konsulterna – svensk sjukvård behöver läkarhjälp 

Det behövs ett paradigmskifte i sjukvården, som innebär att medicinsk kompetens och etik får 
ligga till grund för en patientorienterad och behovsstyrd vård. I Svenska 
Läkaresällskapets idéprogram presenteras de reformer och nytänk som behövs för att 
göra visionen till verklighet, skriver Stefan Lindgren 

https://www.dagenssamhalle.se/debatt/ut-med-konsulterna-svensk-sjukvard-behover-lakarhjalp-
22037 

Färre vårdar – fler styr i vården 
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Antalet sjuksköterskor minskar i flera landsting och regioner. Samtidigt har höga chefer, 
handläggare och administratörer ökat med 36 procent. Det visar Vårdfokus granskning.  

http://www.dagensarena.se/innehall/farre-vardar-fler-styr-varden/ 

Dokument inifrån: Den stora sjukhusstriden - Avsnitt 1 

https://www.svtplay.se/video/17880031/dokument-inifran-den-stora-sjukhusstriden/dokument-
inifran-den-stora-sjukhusstriden-avsnitt-1?start=auto 

Avsnitt 2 

https://www.svtplay.se/video/17947223/dokument-inifran-den-stora-sjukhusstriden/dokument-
inifran-den-stora-sjukhusstriden-sasong-1-avsnitt-2?start=auto 

Kirurger kritiska till utredningen 

Akutsjukvården måste utredas innan beslut fattas att centralisera den kirurgiska vården, betonar 
Svensk kirurgisk förening efter SVT:s Dokument inifrån.  

https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2018/05/16/kirurger-kritiska-till-rosens-analyser/ 

Allt fler köper förtur – allmänna vården hotad” 

Det är påfallande tyst om det parallella sjukvårdssystem som håller på att förändra sjukvården i 
grunden. Staten måste upphöra med att sponsra de privata försäkringar som undergräver den 
offentliga vården, skriver John Lapidus, doktor i ekonomisk historia, och Daniel Suhonen, chef för 
det fackliga idéinstitutet Katalys. 

https://www.svd.se/allt-fler-koper-fortur--allmanna-varden-hotad 

  

”Regeringen kan inte blunda för hälsoklyftorna” 

Hälsans ojämlika fördelning i samhället kan inte rättas till med några enkla åtgärder. Istället måste 
hälsa knytas till arbetet med de stora sociala och ekonomiska samhällsutmaningarna. Vi hoppas 
att regeringen ska visa att man menar allvar med tidigare löften för att komma åt hälsoklyftorna, 
skriver flera debattörer. 

https://www.svd.se/regeringen-kan-inte-blunda-for-halsoklyftorna 

  

”Trots stärkt svensk ekonomi ökar välfärdsunderskottet” 

Sverige lider av ett välfärdsunderskott. Nu krävs betydande investeringar för att trygga den 
generella välfärden. Vi vill att nästa mandatperiod ska präglas av en omfattande satsning på skola, 
vård och omsorg. Vi vill se fler anställda, mer kompetensutveckling samt bättre anställnings- och 
lönevillkor i välfärden, skriver LO-ekonomerna. –DN 22.5-18 
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https://www.dn.se/debatt/trots-starkt-svensk-ekonomi-okar-valfardsunderskottet/ 

Moderaterna planerar för ett systemskifte efter valet 

Inför valet driver Moderaterna i tio steg förändringar som om de genomfördes skulle innebära ett 
systemskifte i nyliberal riktning med otryggare jobb, sänkta löner och en nedmontering av den 
aktiva arbetsmarknadspolitiken. Risken för ett systemskifte borde rimligen vara en av valets 
huvudfrågor, skriver LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson. DN 31.5-18 
  

https://www.dn.se/debatt/moderaterna-planerar-for-ett-systemskifte-efter-valet/ 

Kostnadsfritt seminarium "Så stärker vi välfärden" 
Kommunal bjuder in till seminarium om hur Sverige kan stärka välfärden. Medverkande vid 
seminariet är bland andra tidigare statsministern Göran Persson, ekonomen Cecilia Hermansson och 
LO:s chefsekonom Ola Pettersson. 
 
Tid: 12 juni 2108 kl. 9-11 (kaffe serveras från kl. 8:30) 
Plats: ABF Stockholm, Z-salen 
http://www.anpdm.com/newsletterweb/45405D47774044504073484559/43425841794840594A744
34B584B71/wn 
  

I Sverige betalar de rikaste minst i skatt 

Per Sundgren: De som har mycket borde betala mer – men så är det inte längre 

https://www.aftonbladet.se/debatt/a/bKBW93/i-sverige-betalar-de-rikaste-minst-i-skatt 

”Femton familjer kontrollerar sjuttio procent av börsvärdet” 

. Sverige har på relativt kort tid och i tysthet förändrats på ett genomgripande sätt när inhemska 
och globala kapitalägares kontroll över svenska företag och förmögenheter kraftigt förstärkts. 
Denna närmast revolutionära systemförändring bör göras till politisk huvudfråga i höstens val, 
skriver författarna till en ny rapport från tankesmedjan Katalys.- DN 14.4-18 
  

https://www.dn.se/debatt/femton-familjer-kontrollerar-sjuttio-procent-av-borsvardet/ 

  

Nej, skolval bryter inte segregationen 

Obligatoriskt skolval skulle kunna minska segregationen i skolan, påstår Almega och Friskolornas 
Riksförbund. Men deras rapport bygger på vad familjer säger, inte vad de faktiskt gör. Slutsatserna 
från internationell forskning är tvärtom att skolval inte är ett verksamt sätt att bryta 
skolsegregationen, replikerar Jonas Vlachos, professor i nationalekonomi. 

https://www.dagenssamhalle.se/debatt/nej-skolval-bryter-inte-segregationen-21972 
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https://www.dn.se/debatt/infor-skolpeng-efter-resultat-och-forstatliga-daliga-friskolor/ 

Huvudman spelar roll för skolans betygssättning 

Svensk skola är marknadsorienterad samtidigt som resultatuppföljningen är tillitsbaserad. Denna 
studie finner att fristående grundskolor sätter högre betyg än kommunala givet elevernas 
kunskapsnivå. Ett par av skolkoncernerna utmärker sig i detta avseende och skillnaderna är större 
när mer tillförlitliga prov används för att fånga kunskapsnivån. 

https://www.ifn.se/publikationer/working_papers/2018/1217 

  

Verksamhetsberättelse för Gemensam Välfärd Stockholm mars 2017-mars 2018 

http://gemensamvalfard.se/wp-content/uploads/2018/04/Verksamhetsber-för-GVs-mars-17-
mars-18.pdf 
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