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Boken När sjukvården blev en marknad- Effekter och alternativ 

Boken, skriven av Göran Dahlgren, redovisar både effekter av vårdens kommersialisering och 
konkreta förslag som bidrar till en bättre och jämlikare vård och hälsa. 

Här är en artikel av Göran Dahlgren skriven för tidningen Altinget. Han presenterar där 
några av de förslag för att utveckla sjukvården som finns med i hans bok. Altinget har tagit 
över efter tidningen Från riksdag och departement.  

https://www.altinget.se/vard/artikel/fyra-forslag-for-en-battre-och-mer-jamlik-vaard 

Här är en beställningssedel för boken 

https://widget.publit.com/premiss-poddar_2338/nar-sjukvarden-blev-en-
marknad/9789186743833 

Här är en presentation av boken med bl a en utförlig innehållsförteckningen 

http://premissforlag.se/bocker/nar-sjukvarden-blev-en-marknad-effekter-och-alternativ/ 

Konsekvenserna av vårdvalet inom primärvården  

På DN-debatt har förts en debatt utifrån en rapport som Timbro skrivit om konsekvenserna 
av vårdval inom primärvården. De hävdar där att vårdvalet främst gynnat låginkomstgrupper 
och andra grupper med stora vårdbehov. -Göran Dahlgren har skrivit en replik. I slutet på 
hans replik finns länkar till Timbros artikel och till andra repliker på den, bl a av Bengt Järhult. 

https://www.dn.se/debatt/repliker/vardval-leder-inte-till-jamlikare-vard/ 

Tillgång till läkare i primärvården  

Vårdanalys har undersökt tillgången till läkare i primärvården och identifierat 
utvecklingsområden för en mer strategisk kompetensförsörjning som utgår från 
befolkningens behov. 

https://www.vardanalys.se/rapporter/allman-tillgang/ 

Värdeklyfta avslöjad i ny bok om läkaretik 
Recension av boken På spaning efter etik. Etisk kompetens och ansvarstagande för ledning och 
styrning av hälso- och sjukvården. 

http://www.lakartidningen.se/Aktuellt/Kultur/recensioner/2018/09/Vardeklyfta-avslojad-i-ny-bok-
om-lakaretik/#.W5pZHjNpzfA.email 
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Vårdvalen i Stockholm en ohållbar modell för jämlik vård 

Sjukvårdspolitiken och alliansens vårdval i  Stockholm medför en oetisk prioritering i 
sjukvården och gynnar privata aktörer på den offentliga vårdens bekostnad, skriver Lars 
Klareskog senior professor och läkare, Karolinska Institutet och Karolinska 
Universitetssjukhuset. 

http://www.dagensarena.se/opinion/vardvalen-stockholm-en-ohallbar-modell-jamlik-vard/ 

Har du också missat den gömda välfärden 

650 000 personer behöver inte längre bry sig om vårdkrisen. Utvecklingen går under radarn 
– och de som främjar den vill inte att vi ska se, skriver John Lapidus. 17.9-18 

https://www.expressen.se/debatt/har-du-ocksa-missat-den-gomda-
valfarden/?utm_medium=link&utm_campaign=social_sharing&utm_source=facebook&socia
l=fb 

S: Stoppa privatiseringen av vården 

S presenterar sex förslag inom tre områden för att stoppa privatiseringarna inom vården. 
Exakt hur förslagen är utformade kommer först efter valet, men de områden som berörs är 
försäkringspatienter, försäljning av akutsjukhus, etableringsfriheten, styra upp bland 
nätläkartjänsterna. 

http://www.dagensarena.se/innehall/s-stoppa-privatiseringen-av-varden/ 

Regeringen tillsätter Jämlikhetskommission 

Regeringen beslutade i augusti att ge en kommitté i uppdrag att lämna förslag som 
långsiktigt ska minska klyftorna i Sverige. Kommittén, som getts namnet 
Jämlikhetskommissionen, ska ledas av tidigare generaldirektören Per Molander. Kommitténs 
huvudsakliga uppgift är att ta fram förslag som långsiktigt minskar klyftorna. Det gäller bland 
annat åtgärder som bidrar till att utjämna skillnader i uppväxtförhållanden samt i 
möjligheter till god utbildning och arbete med goda arbetsvillkor. 

Kommitténs arbete ska också bidra till ökad jämställdhet och en förbättrad integration samt 
förstärka arbetet för en jämlik hälsa. Arbetet ska slutredovisas senast den 31 maj 2020. 

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/kommittedirektiv/2018/08/dir.-201874/ 

”Invandringen kostar mindre än skattefusket” 
 
DN DEBATT 21/8. Den utomeuropeiska invandringen pekas ut som främsta orsak till dagens 
problem. Moderaterna uppskattar kostnaden för invandringen till 40 miljarder i år. Men 
överklassens undangömda förmögenheter kostar samhället mer än så i förlorade 
skatteintäkter. I en ny bok ser vi tio viktiga förklaringar till dagens politiska situation, skriver 
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Daniel Suhonen och Göran Therborn. 
 
https://www.dn.se/debatt/invandringen-kostar-mindre-an-skattefusket/ 

”Magdalena Anderssons fel att S förlorade valet” 

Oavsett om man får regera vidare eller inte måste socialdemokratin inse allvaret i den kris 
man befinner sig i. Men kritiken ska inte riktas mot Stefan Löfvens ledarskap utan mot 
finansdepartementet, som aktivt hindrade regeringen att föra en nydanande politik, anser 
Daniel Suhonen. 

https://www.di.se/debatt/daniel-suhonen-magdalena-anderssons-fel-att-s-forlorade-valet/ 

Fria skolvalet fritt bara för vissa  

Det fria skolvalet i kombination med etableringen av fristående skolor är betydande orsaker 
bakom den växande skolsegregationen. De resursstarka eleverna väljer i högre utsträckning 
fristående skolor än vad de svagare eleverna gör. Dessutom väljer de bort skolor i 
socioekonomiskt utsatta områden, visar forskning från både Stockholms universitet och 
Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering. 

https://www.forskning.se/2018/08/20/egen-fria-skolvalet-fritt-bara-for-vissa/ 

”Fler än vi bör rannsaka sin skolpolitik”  

Det som i debatten har kallats "flumskolan" och "marknadsskolan" är egentligen två sidor av 
samma mynt. Vi socialdemokrater har rannsakat oss och lagt om vår politik i bägge frågorna. 
Nu är det upp till borgerligheten att göra detsamma, skriver Anna Ekström (S) och Karl-
Petter Thorwaldsson, LO.  

https://www.svd.se/fler-an-vi-bor-rannsaka-sin-skolpolitik (Tryck på krysset längst till höger 
på sidan så kommer hela artikeln upp) 

Stödgala för en vinstbefriad välfärd  

Gemensam Välfärd arrangerade den 12 mars i år en Stödgala för en vinstbefriad välfärd. 
Här är filmer från olika inslag på galan. 

Johan Rabaeus läser ut Fredrik Reinfeldt ”Det sovande folket<2 
https://www.youtube.com/watch?v=P6O11TzJMU0 

Ronny Eriksson https://www.youtube.com/watch?v=LLYjRIQOKvI 

Kent Werne https://www.youtube.com/watch?v=wnF7E6tNDIo 

Staffan Hellstrand https://www.youtube.com/watch?v=uBAYklzn4_A 

"En annan vård är möjlig", Päivi Vilkkavaara och Jan Hägglöf 
https://www.youtube.com/watch?v=L7KpltCKVPs 
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"Anna" från hemtjänsten https://www.youtube.com/watch?v=otDjCudxwVc 

Lärarna Magnus Ekblom och Göran Drougge 
https://www.youtube.com/watch?v=sdLqUF07KiM 

Gunilla Andersson, Gemensam Välfärd https://www.youtube.com/watch?v=nVC5Tabvlbg 

Coste Apetrea https://www.youtube.com/watch?v=OR8g8P_C3tI 
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