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Välfärden är vår!
Gemensam Välfärd arrangerar en manifestation; Välfärden är vår!, för att föra in
välfärdsfrågorna i valrörelsen. Viktiga frågor för den svenska välfärden kommer att tas upp,
bl a klimat, vård, skola, omsorg, järnvägar-kollektivtrafik, bostäder, pensioner, LSS och
sjukförsäkringar. Medverkande är forskare, personal och representanter från olika områden
samt kulturarbetare som stödjer manifestationen.
Konferencier: Kajsa Ekis Ekman
Medverkande artister: Tilde and the Desert Orchids
Medverkande talare: Göran Dahlgren, gästprofessor, Liverpool University, Carina
Wellton, Solrosupproret, John Lapidus, författare, Maria Werme, Nätverket Slussa,
Sten Svensson, skoldebattör, Roya Hakimnia, läkare.
Manifestationen, som är partipolitiskt oberoende, stöds av Gemensam Välfärd, En annan
vård är möjlig, ABF, Klimataktion, Rött Forum, Föreningen Slussa, Solrosupproret m fl.

Söndag 26 augusti kl 13-16, Åsö Torg, Stockholm. OBS lokal!
Länk till flygblad om manifestationen:
http://gemensamvalfard.se/wp-content/uploads/2018/08/26augflygblad_vers3.pdf

När sjukvården blev en marknad - Effekter och alternativ.
Den svenska sjukvården har blivit en marknad. Vinstmöjligheter och lönsamhet snarare än
behov av vård styr i allt högre grad den skattefinansierade vårdens omfattning och
fördelning.
Göran Dahlgren, tidigare bl.a. chef för sjukvårdsenheten vid Socialdepartementet,
presenterar sin nyutkomna bok - När sjukvården blev en marknad - Effekter och alternativ.
Boken redovisar både effekter av vårdens marknadsorientering och konkreta förslag som
bidrar till en bättre och jämlikare vård och hälsa.
Medverkande:

Göran Dahlgren, f.d. departementsråd och chef för sjukvårdsenheten på
Socialdepartementet
Dag Larsson, oppositionslandstingsråd

Moderator: Lisa Pelling, utredningschef Arena Idé

Tisdag 28 augusti kl 18.00. ABF-huset, Sveavägen 41. Fri entré.
Arrangörer: Arena Idé, Gemensam Välfärd, Föreningen för en bättre och jämlik hälsa, ABF
Stockholm
https://www.dn.se/debatt/tillit-till-medarbetare-helt-avgorande-i-dagens-samhalle/

Säg en enda privatisering som blivit bra
Kajsa Ekis Ekman om privatiseringar
https://steigan.no/2018/05/sag-en-enda-privatisering-som-blivit-bra/

Ronny Eriksson bejublade show vid Stödgalan för en vinstbefriad välfärd 12
mars 2018
https://www.youtube.com/watch?v=LLYjRIQOKvI

Final för Katalys seminarieserie Klass i Sverige
Kapitalet, överheten och alla vi andra
Lördag 25 augusti ABF-huset. Heldag.
http://abfstockholm.se/event/2018/08/kapitalet-overheten-och-alla-vi-andra/

”Tillit till medarbetare helt avgörande i dagens samhälle”
DN DEBATT 14/6. Mer tillit och handlingsutrymme för enskilda inom arbetslivet är helt
nödvändigt. Vi lever i ett kunskapssamhälle där utbildningsnivån är högre än någonsin och
människor är vana vid att självständigt lösa problem. Välfärdens medarbetare måste i högre
grad få påverka hur tjänsterna utförs, skriver Tillitsdelegationen.
https://www.dn.se/debatt/tillit-till-medarbetare-helt-avgorande-i-dagens-samhalle/

Med tillit växer handlingsutrymmet
Den 14 juni lämnade Tillitsdelegationen över sitt huvudbetänkande Med tillit växer
handlingsutrymmet till civilminister Ardalan Shekarabi. Samtidigt lämnades också
delbetänkandet En lärande tillsyn och forskningsantologin Styra och leda med tillit.
Delegationen anser att ett alltför stort fokus på den formella styrningen inte ger önskade
resultat. Kultur, värdegrund, ledarskap och medledarskap bör få en betydligt mer
framskjuten roll samtidigt som styrningen via ekonomi och mål- och resultatstyrning bör bli
mindre detaljerad och mer möjliggörande.

http://tillitsdelegationen.se/aktuellt/med-tillit-vaxer-handlingsutrymmet/

Slopa minuträkningen, dags att lita på hemtjänstpersonalen
Kommunals utredare kommenterar Tillitsdelegationens slutrapport
https://blogg.kommunal.se/utredare/2018/06/15/slopa-minutrakningen-dags-att-lita-pahemtjanstpersonalen/

Överväg stridsåtgärder mot »kompletteringsterrorn«
Läkaren Bengt Järhult kritiserar Försäkringskassans regler för sjukskrivning.
http://www.lakartidningen.se/Opinion/Debatt/2018/06/Overvag-stridsatgarder-motkompletteringsterrorn/

”Vi behöver läkare som har helhetsansvar för patienter”
Sveriges vårdsystem blir alltmer specialiserat och fragmenterat. Det leder till att enskilda
patienter – som ofta har flera samtidiga hälsoproblem – sällan får en koordinerad vård över
tid. Därför måste frågan om medicinskt ansvarig läkare lagregleras som en av sjukvårdens viktigaste funktioner, skriver Gunnar Akner, läkare och professor.
https://www.dn.se/debatt/vi-behover-lakare-som-har-helhetsansvar-for-patienter/

Med vårdplatsbristen följer ödesdigra konsekvenser
På sjukhusen brottas vi dagligen med överfulla väntrum, brist på vårdplatser, avsaknad av
kolleger och dåliga IT-system. Vården behöver en stabil personalstyrka, utbyggd primärvård
och platsdimensionering efter behov. En viktig faktor är att säkerställa medicinsk kompetens
och ansvar i ledningsstrukturerna, skriver Heidi Stensmyren, ordförande Sveriges
läkarförbund.
http://www.gp.se/debatt/med-v%C3%A5rdplatsbristen-f%C3%B6ljer-%C3%B6desdigrakonsekvenser-1.7339023

Nedrustad äldreomsorg görs osynlig för väljarna
Nedrustningen av äldreomsorgen under de senaste 20 åren är konsekvensen av en otydlig
lagstiftning. Socialtjänstlagen lämnar ett orimligt spelrum för den kommunala självstyrelsen,
att utan insyn spara in på sin äldrevård, skriver Joachim Vogel professor emeritus i sociologi,
i Dagens Arenas serie om hoten mot demokratin.

http://www.dagensarena.se/opinion/nedrustad-aldreomsorg-gors-osynlig-valjarna/

Äldre lider av undernäring – och hjälpen är långt bort
Sveriges äldre lider av undernäring och har ökad risk för svårläkta sår, infektioner och
fallolyckor. Åtgärderna för att förbättra situationen är inte tillräckliga, skriver debattörerna.
https://www.expressen.se/debatt/aldre-lider-av-undernaring-men-hjalpen-ar-langt-borta/

Skrota skolpengen – den tar våra resurser
Lärarförbundet: Resurserna måste riktas om till de skolor som behöver dem mest
https://www.aftonbladet.se/debatt/a/4d8bR6/skrota-skolpengen--den-tar-vara-resurser

”Klimatfrågan måste upp på valagendan”
”Klimatförändringar har sällan känts närmare än under denna brandhärjade sommar”,
skriver fyra skribenter som arbetar med att uppmärksamma klimatfrågor på
Supermiljöbloggen.
https://www.svt.se/opinion/klimatfragan-maste-upp-pa-valagendan7

Den gömda välfärden gör de fattiga fattigare
John Lapidus: Vi måste syna modeller som sysslar med statligt sponsrade särlösningar för de
rika.
https://www.aftonbladet.se/debatt/a/KvAn4E/den-gomda-valfarden-gor-de-fattiga-fattigare

