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Stoppa tvångsprivatiseringen av sjukvården 

På Socialistiskt Forum den 24 november anordnades ett möte med rubriken Stoppa 
tvångsprivatiseringen av sjukvården. Gunnar Ågren, läkare och tidigare generaldirektör, 
inledde. Han tog sin utgångspunkt i Göran Dahlgrens bok När sjukvården blev en marknad- 
Effekter och alternativ. Här är hans pp-bilder till föredraget. Lisa Pelling, utredningschef vid 
Arena Idé var moderator för mötet. 

http://gemensamvalfard.se/ 
 
Här är en beställningssedel för Göran Dahlgrens bok 
https://widget.publit.com/premiss-poddar_2338/nar-sjukvarden-blev-en-
marknad/9789186743833 
 

På spaning efter etik inom vården  
tisdag 18 december 2018 
Etiska aspekter uteblir ofta i det beslutsfattande arbetet inom vårdens ledning och styrning. 
Chefer tvingas även utgå från värdemässigt motstridiga verksamhetsmål, säger forskaren 
Erica Falkenström. 
 
http://dagens.dn.se/#reader/216647/4/2203024669 
 

”Avveckla vårdvalet – fel människor får vård” 

Vårdvalet har lett till fler vårdbesök för de med lindrigast symtom och färre för de allra 
sjukaste. Om riksdagens etiska plattform ska följas måste vi överväga att avveckla 
primärvårdens vårdval, skriver läkaren Jan Halldin. 

https://www.dn.se/asikt/avveckla-vardvalet-fel-manniskor-far-vard/ 
 

600 sjukhusläkare i upprop på SU 

Drygt 600 läkare har ställt sig bakom uppropet på Sahlgrenska universitetssjukhuset. Nu är 
uppropet överlämnat till sjukhus- och regionledning. 

http://www.lakartidningen.se/Aktuellt/Nyheter/2019/01/600-sjukhuslakare-i-upprop-pa-
SU/?fbclid=IwAR1kjSuKMcqpvMgXZKEvkC2f07QkUIBznWL8dUWTM0HVe1taWIUYqcq86k8 
 

http://gemensamvalfard.se/2018/12/stoppa-tvangsprivatiseringen-av-sjukvarden/
http://gemensamvalfard.se/
https://widget.publit.com/premiss-poddar_2338/nar-sjukvarden-blev-en-marknad/9789186743833
https://widget.publit.com/premiss-poddar_2338/nar-sjukvarden-blev-en-marknad/9789186743833
http://dagens.dn.se/#reader/216647/4/2203024669
https://www.dn.se/asikt/avveckla-vardvalet-fel-manniskor-far-vard/
http://www.lakartidningen.se/Aktuellt/Nyheter/2019/01/600-sjukhuslakare-i-upprop-pa-SU/?fbclid=IwAR1kjSuKMcqpvMgXZKEvkC2f07QkUIBznWL8dUWTM0HVe1taWIUYqcq86k8
http://www.lakartidningen.se/Aktuellt/Nyheter/2019/01/600-sjukhuslakare-i-upprop-pa-SU/?fbclid=IwAR1kjSuKMcqpvMgXZKEvkC2f07QkUIBznWL8dUWTM0HVe1taWIUYqcq86k8


Vinst och produktion av patienter är katastrofal och borde endast tillåtas på 
bilfabriker 
 
https://www.dagensmedicin.se/blogg/darius-barimani/2019/02/04/vinst-och-produktion-pa-
patienter-ar-katastrofal-och-borde-endast-tillatas-pa-bilfabriker/ 
 
 
”Det finns en modell för hur demokratin kan komma ikapp skattefifflarna.” 

Om EU ska kunna återfå medborgarnas förtroende krävs politiker som sätter medborgarnas 
bästa först, inte storföretagen. Det skriver Gunilla Andersson, aktiv i nätverket Gemensam 
välfärd, och Lars Pålsson Syll, professor i samhällskunskap vid Malmö universitet. 

https://www.sydsvenskan.se/2019-01-28/det-finns-en-modell-for-hur-demokratin-kan-komma-
ikapp-skattefifflarna 

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-plundrade-
europa?info=visa&fbclid=IwAR0f1AAmFqGvTkouxcceBFwwIuT_CmP1zNvwzqRC5ifi68K8sttpHoqmb5
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”Statlig skola skapar chans till likvärdighet” 

Lärarbrist, minskad likvärdighet och segregation. Det finns ett antal problem i svensk skola 
som vi inte kommer åt utan ett kraftfullt statligt ingripande. Men även förändringar av 
etableringsrätten och skolvalet krävs för större likvärdighet. Per Kornhall 

https://www.dagenssamhalle.se/debatt/statlig-skola-skapar-chans-till-likvardighet-25758 
 
Konkurrensen om eleverna sänker kvaliteten i skolan 

Skolorna har nu konkurrerat om eleverna i drygt 25 år,  men än har inget kvalitetslyft kunnat 
skönjas. Enligt internationella studier har utvecklingen till och med gått åt fel håll. Sten 
Svensson och Daniel Suhonen 

https://www.dagenssamhalle.se/debatt/konkurrensen-om-eleverna-sanker-kvaliteten-i-skolan-
23738?fbclid=IwAR0tAfW7vU8uNt9n58mRmQSqu5VW4RA-a43rVoQpPTGnAvwlbdmhFYX-ILw 
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Våra pensionspengar ska inte betala skolans privatisering 

Den statliga myndigheten AP-fonderna är med och finansierar privatiseringen av skolan. På 
så sätt undandrar staten viktiga delar av samhället från demokratiskt beslutsfattande, skriver 
Göran Drougge och Magnus Ekblom, lärare respektive tidigare lärare i Academedia. 

https://lararnastidning.se/fel-att-vara-pensionspengar-betalar-skolans-
privatisering/?fbclid=IwAR1OfmSTNur70RJXxX3jdEnfIZy3k9ZCrwKH2bgj2diDRIzJc3gKKzYWVI
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”Mätandet gör lärarna till marionetter” 

Filosofen Jonna Bornemark vill se en renässans för det subjektiva och omätbara i skolan, till 
pedanternas förtret. En intervju med Jonna Bornemark om NPM i skolan, som har publicerat en ny 
bok; ”Det omätbaras renässans – en uppgörelse med pedanternas världsherravälde”. 
 
https://lararnastidning.se/matandet-gor-lararna-till-marionetter/ 
 
Dags att M svänger om att förstatliga skolan 
Efter januariavtalet är det bara ni som står vid sidan av. Åsa Fahlén, ordf i LR 

https://www.aftonbladet.se/debatt/a/MgyRmE/dags-att-m-svanger-om-att-forstatliga-skolan 
 
 
 
Regeringsförklaringen   
 
https://www.regeringen.se/48f68a/contentassets/6e0630547665482eaf982c4777f42f85/regeringsfo
rklaringen-2019.pdf 
 
Januariavtalet tillsammans med kommentarer från Kommunals utredare till 
de ”73 punkterna”. 
 
https://www.kommunal.se/sites/default/files/kommunals_utredarna_kommenterar_januariavtalet.
pdf 
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