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Mötet om ”exemplet med sjukvården i Skottland” den 14 december är

INSTÄLLT

Den inbjudna gästen Philippa Whitford, läkare och politiker i Skottland, har fått allt för
mycket att göra med Brexit och har därför tackat nej till att delta. Förhoppningsvis kan ett
möte arrangeras under våren 2019 istället.

Remissvar från Gemensam Välfärd på utredningen ’God och nära vård – en
primärvårds-reform (SOU 2018:39)
http://gemensamvalfard.se/wp-content/uploads/2018/11/Remissvar-god-o-nära-vård181112.pdf

Proffsen är vårdens kärna – inte marknaden
Den svenska vården måste skaffa sig en tydligare identitet. Bara då kommer svenskarna att
gå ut på gatorna för att försvara den. I det arbetet har alla som arbetar inom vården en viktig
uppgift, skriver Jesper Meijling i en gästanalys.
https://arbetet.se/2018/10/12/proffsen-ar-vardens-karna-inte-marknaden/

Administrativ personal har gått om antalet läkare i vården – med råge
Administrativ personal har ökat med 36 procent inom landstingsvården sedan 2010. Läkarna har
bara ökat med 16 procent och antalet sjuksköterskor har till och med blivit färre. Det visar en
granskning av tidningen Vårdfokus.
http://lakartidningen.se/Aktuellt/Nyheter/2018/05/Administrativ-personal-har-gatt-om-lakarna/

Vårdens nya överklass struntar i patienterna
Bengt Järhult: Vakna politiker – se vad som sker med vår välfärd
https://www.aftonbladet.se/debatt/a/Kvgzgo/vardens-nya-overklass-struntar-i-patienterna

LO kräver mål för jämlikheten
LO kräver att Sverige åter blir världens mest jämlika land. Det förutsätter bland annat
rättvisare beskattning av kapitalinkomster och högre ersättning i a-kassa och sjukförsäkring.
Förslagen presenteras i LO:s program för ekonomisk omfördelning.

https://ka.se/2018/11/22/lo-kraver-mal-for-jamlikheten/
http://www.lo.se/home/lo/res./vRes/lo_fakta_1366027478784_omfordelning_pdf/$File/omfordelni
ng.pdf

”Undermålig analys inför viktiga reformer”

Det framstår i efterhand som obegripligt att politiker och statsförvaltning inte kunnat förutse
en rad betydande konsekvenser till följd av olika reformer. Det finns starka skäl att
genomföra tidigare konsekvensanalyser i Sverige, skriver Sara Forsstedt, rapportförfattare
för Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi.
https://www.svd.se/undermalig-analys-infor-viktiga-reformer

Ideologiskt blinda ser inte problemen
En ny rapport konstaterar att politiker ofta missar att förutse oönskade konsekvenser av sina
reformer. Men rapporten missar den viktigaste förklaringen till »missarna«: beslutsfattarna
drivs av ideologi. Björn Elmbrant.
http://www.dagensarena.se/opinion/ideologiskt-blinda-ser-inte-problemen/

Kasta ut den trojanska hästen från skolan

Frågan om vinster i välfärden har gått i ide, men ett förändrat politiskt landskap skulle kunna
väcka debatten.
https://www.etc.se/debatt/kasta-ut-den-trojanska-hasten-fran-skolan

”Är det liberalism när skolan gynnar de starka?”

När marknadskrafter och nyliberalism får råda i skolan går en lång rad grundläggande
demokratiska värden förlorade. När ska de partier som kallar sig liberala klara att föra en
seriös diskussion kring detta, frågar skoldebattören Sten Svensson.
https://www.svd.se/ar-det-liberalism-nar-skolan-gynnar-destarka/i/senaste?fbclid=IwAR2MwhHgesEaKRcECmPCseFHAjUTL_DDsrX2QmseW2W3y_sxEV8IX1Tp5A

”Vi borgerliga måste erkänna skolans problem”
Dagens skolsystem lider av korruption. Att problemen är kopplade till valfrihet och
vinstdrivande skolor har borgerliga politiker ofta svårt att erkänna. Ska vår dysfunktionella
skolmarknad förbättras måste ideologiska skygglappar bort.
https://www.dagenssamhalle.se/debatt/vi-borgerliga-maste-erkanna-skolans-problem25260

Männen som plundrade Europa

Dansk dokumentär från 2018. På SVT Play

I flera år har ett nätverk av internationella finansmän från London och Frankfurt plundrat
europeiska skattemyndigheter på hundratals miljarder. Detta har skett med hjälp av några
av världens största banker. Nu berättar en insider från finansvärldens absoluta topp för
första gången om hur det var möjligt att genomföra det som troligen är världshistoriens
största kupp.
https://www.svtplay.se/video/20272714/mannen-som-plundradeeuropa?info=visa&fbclid=IwAR0f1AAmFqGvTkouxcceBFwwIuT_CmP1zNvwzqRC5ifi68K8sttpHoqmb5
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PÅMINNELSE
Boken När sjukvården blev en marknad- Effekter och alternativ

Boken, skriven av Göran Dahlgren, ger en unik bild av hur den svenska vården förvandlats från en
sammanhållen offentligt driven vård till en vård där marknaden alltmer regerar. Effekter av vårdens
kommersialisering redovisas och konkreta förslag ges som kan bidra 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-enmarknad/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/

