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Vårdstölden – seminarium på Socialistiskt Forum den 24 november
Vad händer med välfärden när 650 000 personer tecknar privat sjukvårdsförsäkring? I boken
Vårdstölden visar John Lapidus hur den gemensamma välfärden har fått sällskap av ett dolt
alternativ, ett system där halvprivata lösningar växer på kollektivets bekostnad. För dem
med sjukvårdsförsäkringar erbjuds gräddfiler till offentligt finansierade privata vårdcentraler,
specialistenheter eller sjukhus. Två alternativa vägar framåt finns. Antingen reparerar vi det
gemensamma sjukvårdssystemet genom skattefinansiering. Eller också fortsätter vi mot en
tudelad välfärd, där höginkomsttagare söker sig privata lösningar medan låginkomsttagare
hänvisas till allt sämre offentlig vård.
John Lapidus, doktor i ekonomisk historia, författare till boken ”Vårdstölden” (Leopard
förlag 2018)
Moderator: Lisa Pelling, utredningschef Arena Idé
Arrangörer: Arena Idé och Gemensam Välfärd. Tid: 13.00-13.45

Stoppa tvångsprivatiseringen av sjukvården – Seminarium på Socialistiskt
Forum 24 november
Sjukvården har alltmer utvecklats till en marknad. Hälso- sjukvårdslagens portalparagraf om
att vården skall ges efter behov sätts ur spel när lönsamheten avgör var en vårdcentral eller
specialistmottagning etableras. Marknadsstyrningen har försämrat personalens arbetsmiljö,
den medicinska kvalitén och möjligheterna att jobba förebyggande.
En utgångspunkt för seminariet är Göran Dahlgrens uppmärksammade bok ”När sjukvården
blev en marknad – effekter och alternativ” (Premiss 2018) som presenterar ett
tiopunktsprogram för övergång från en vinststyrd till en behovsstyrd vård. Ett viktigt steg är
att avskaffa lagen om vårdval i primärvården.
Gunnar Ågren, läkare och tidigare generaldirektör
Moderator: Lisa Pelling, utredningschef Arena Idé
Arrangörer: Arena Idé och Gemensam Välfärd. Tid: 11.00-11.45
Göran Dahlgren presenterade sin bok När sjukvården blev en marknad – Effekter
och alternativ vid två offentliga möten, den 26 augusti och 28 augusti.
Vid det första mötet var det som ett kortare inslag, ca 10 minuter, bland flera inledare på en
manifestation i Stockholm Välfärden är vår! arrangerad av Gemensam Välfärd och flera
andra organisationer. Konferencier var Kajsa Ekis Ekman. Hennes introduktion till
manifestationen föregår Görans inledning.

Länk till inledningen https://youtu.be/rKPbmBBSeho
Den andra presentationen gjordes vid ett möte som bl a Arena Idé och Gemensam Välfärd
arrangerade. Där medverkade också Dag Larsson från S och Samuel Klippfalk Kd med
kommentarer till boken. Lisa Pelling var moderator.
Länk till mötet https://www.facebook.com/Arenaide/videos/455590458283801/

Intervju med Göran Dahlgren
Lis Pelling, utredningschef på Arena Idé intervjuar Göran Dahlgren om hans bok på Arena
Idés podd.
https://m.soundcloud.com/user-949134649/rapportpodden-med-goran-dahlgren-omsjukvardens-marknadisering

Skattefinansierad privatisering med kommersiell logik
Recension i Läkartidningen av Göran Dahlgrens bok När sjukvården blev en marknadEffekter och alternativ.
http://lakartidningen.se/Aktuellt/Kultur/recensioner/2018/10/Skattefinansieradprivatisering-med-kommersiell-logik/#.W8nTdcKjlUc.email

”Primärvården kan inte vänta – dags för en nationell reform”
DN DEBATT 20/10. För att komma till rätta med primärvården krävs blocköverskridande
lösningar. En nyckel är kontinuitet. Patienter bör lista sig hos en läkare – inte en vårdcentral.
För att den egna läkaren ska vara tillgänglig krävs också ett tak för hur många invånare som
kan dela på en läkare, skriver ordförande för Sveriges läkarförbund och fem tidigare
socialministrar.
https://www.dn.se/debatt/primarvarden-kan-inte-vanta-dags-for-en-nationell-reform/

”Satsa på primärvården annars riskerar den att kollapsa"
DN DEBATT 28/9. En utbyggd primärvård med kompetenta specialister är den bästa
samhällsekonomiska sjukvårdsinvestering Sverige kan göra. Trots det läggs det för lite
resurser på just den här vården. Vi vill se en blocköverskridande överenskommelse om en
rejäl och genomtänkt reform, skriver 727 läkare inom primärvården i ett gemensamt upprop.
https://www.dn.se/debatt/andra-ej-i-klara-satsa-pa-primarvarden-annars-riskerar-den-attkollapsa/

”Avveckla primärvårdens vårdvalssystem och inför etableringskontroll”
REPLIK DN DEBATT 20/10. Förslaget om en nationell primärvårdsreform med listning hos
läkare för alla invånare löser inte primärvårdens kris som främst handlar om styrning och
driftsformer, skriver läkaren Jan Halldin.

https://www.dn.se/debatt/repliker/avveckla-primarvardens-vardvalssystem-och-inforetableringskontroll/

Manifestation ”Välfärden är vår!”
Gemensam Välfärd arrangerade tillsammans med ett antal organisationer den 26 augusti en
manifestation ”Välfärden är vår”. Här är länkar till några av talarna. Kajsa Ekis Ekman var
konferencier vid mötet.
Jessica Smaaland-STIL Om LSS
https://youtu.be/KmB69FtBuoo
John Lapidus Vårdstölden
https://youtu.be/AsMWa3jHYQ4
Sten Svensson Den vinstdrivna skolan
https://youtu.be/LtkePVAkirI

Stödgalan för en vinstbefriad välfärd

Här kommer ytterligare en film från Gemensam Välfärds stödgala för en vinstbefriad välfärd
den 12 mars i år; ”Showen” med Anders Linder, Kerstin Wikström och Coste Apetrea.
https://youtu.be/Yltuy80bRro

Liberaler - skolan eller vinsterna först?
Lärare: Dags för ”skolpartiet” att ompröva marknadsstyrningen av skolan.
https://www.aftonbladet.se/debatt/a/Xw7Gdx/liberaler-skolan-eller-vinsterna-forst

”Skolsegregationen har spritt sig till hela landet”

DN DEBATT 26/10. Två parallella skolsystem har vuxit fram runtom i Sverige, där
välutbildade och svenskfödda familjer väljer bort skolor med barn till lågutbildade och barn
till föräldrar med invandrarbakgrund. I vår nya rapport visar vi också att den hyllade
Nyköpingsmodellen trots ambitionen om motsatsen lett till ökad segregation, skriver
German Bender och Per Kornhall.
https://www.dn.se/debatt/skolsegregationen-har-spritt-sig-till-hela-landet/

Kalifornien förbjuder friskolor
https://www.facebook.com/groups/91739057499/permalink/10156772323787500/

Tankesmedjan Balans
Tankesmedjan Balans bevakar och skriver på ett förtjänstfullt sätt om konsekvenserna av
”obalansen mellan krav och resurser” i välfärden:

Syftet med Tankesmedjan Balans är att synliggöra hur den politiska styrningen av välfärden
skapar psykisk ohälsa hos de som jobbar i vård, skola och omsorg. Vi vill därmed skapa
opinion för en politisk styrning av välfärden som grundar sig i balans mellan krav och
resurser.
https://tankesmedjanbalans.se/om-oss/

