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Green New Deal för rättvis klimatomställning 

 Efter klimatstrejker i Greta Thunbergs fotspår ställs frågan hur världen ska klara den 
dramatiska omställning som krävs. Välfärdsalliansen - ett samarbete mellan fackligt aktiva, 
bostads-, klimat- och välfärdsaktivister - inbjuder i samarbete med ABF Stockholm till 
diskussion om hur en Grön ny giv skulle se ut i Sverige och världen.  

Deltagare: Josefin Wangel, forskare, Torbjörn Vennström, Klimatsverige, Beatrice Rindevall, 
Supermiljöbloggen, Ulf Jarnefjord, LO-utredare,  

Torsdag 14 november kl 18-20 ABF-huset, Hedénsalen  
Arrangör: Välfärdsalliansen 

Har Sverige en opioidkris? 

Efter 2006 har det skett en kraftig ökning av antalet narkotikadödsfall i Sverige. 
Dödsfall på grund av opioidläkemedel som oxikodon och metadon är numera mångdubbelt 
vanligare än dödliga heroinöverdoser. Det finns likheter med utvecklingen i USA men också 
skillnader. Merparten av dödsfallen med opioidläkemedel drabbar tidigare missbrukare men 
även smärtpatienter. Den legala och illegala drogmarknaden flyter samman. 
Vilken roll spelar den ökade marknadsstyrningen av sjukvården? Vad händer när det blir 
vanligare att patienter med beroendeproblematik erbjuds medicinförskrivning istället för 
annan behandling? 

Medverkande: 
Anna Fugelstad, Med dr forskare KI 
Gunnar Hermanson, Redaktör för den svenska narkotikapolisföreningens tidskrift 
Gunnar Ågren, f.d. generaldirektör Folkhälsoinstitutet 
Samtalsledare: 
Lisa Pelling, utredningschef på Arena Idé 

Genomförs på Socialistiskt Forum lördag 23.11. kl 16.00 
Arrangörer:Nätverket Gemensam Välfärd, Arena Idé, ABF Stockholm 
https://abfstockholm.se/evenemang/har-sverige-en-opioidkris/ 
 
Länk till hela programmet för Socialistiskt Forum  
https://abfstockholm.se/#/socforum/1 
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Carema Memorial Day 

Här är länken till filmen från Carema Memorial Day den 16.10-19, Kris i svensk sjukvård och 
äldreomsorg  

https://youtu.be/vI73btd6QWE 
 

Vårdvalen i Stockholm skapar ojämlikhet i svensk sjukvård  
 
https://www.dagensarena.se/opinion/vardvalen-stockholm-skapar-ojamlikhet-svensk-sjukvard/ 
 

”Välbärgades gömda välfärd raserar den offentliga vården”  

Framväxten av ett parallellt sjukvårdssystem kallas i internationell forskning ”den gömda 
välfärden”. Den är delvis offentligt finansierad men finns sällan med i statistiken över 
offentliga utgifter. Men den gömda välfärden urholkar den synliga, offentliga välfärden på 
alla tänkbara plan, skriver ekonomihistorikern John Lapidus.  

https://www.dn.se/debatt/valbargades-gomda-valfard-raserar-den-offentliga-varden/ 
 
De som önskar en vårdkollaps 
Tio procent av den vuxna befolkningen har köpt en privat sjukvårdsförsäkring. Den största 
lögnen är att de avlastar den vanliga vården, när de egentligen söndrar den inifrån. 
Välkommen till striden om välfärden 2.0, skriver Fanny Nilsson. 
 
https://www.dagensarena.se/opinion/de-som-onskar-en-vardkollaps/ 
 
 
S-kommunens bolag köper gräddfil i vården 
 
Socialdemokraterna var med och byggde den svenska välfärdsmodellen. Ändå låter ett 
kommunägt bolag, med en socialdemokratisk styrelseordförande, sin personal gå före i 
vårdkön. Så ser välfärdsmodellens sönderfall ut, skriver forskaren John Lapidus 
 
https://www.expressen.se/debatt/s-kommunens-bolag-koper-graddfil-i-varden 
 
 
NPM är död. Länge leve NPM! 
 
Trots all kritik är det fortfarande ett mätande och detaljstyrande med New Public 
Management som styr offentlig verksamhet. Detaljstyrningen måste behållas i system där 
det finns privata utförare, annars skulle våra skattepengar gå direkt ner i fickan på ägarna, 
utan att passera någon brukare, skriver Tobias Sjöqvist som tittat närmare på läget för NPM. 
 
https://www.dagensarena.se/essa/npm-ar-dod-lange-leve-npm/ 
 

https://youtu.be/vI73btd6QWE
https://www.dagensarena.se/opinion/vardvalen-stockholm-skapar-ojamlikhet-svensk-sjukvard/
https://www.dn.se/debatt/valbargades-gomda-valfard-raserar-den-offentliga-varden/
https://www.dagensarena.se/opinion/de-som-onskar-en-vardkollaps/
https://www.expressen.se/debatt/s-kommunens-bolag-koper-graddfil-i-varden
https://www.dagensarena.se/essa/npm-ar-dod-lange-leve-npm/


Göran Stiernstedts utredning om sjukvården 
Göran Stiernstedts presentation av utredningen vid presskonferensen med regeringen: 
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2019/10/slutbetankande-for-mer-jamlik-vard-
overlamnat/ 
 
Göran Dahlgrens kommentarer till utredningen på möte 7.11: https://youtu.be/5mqwZ-_1978  
 
Frågor till Göran Dahlgren från publiken: https://youtu.be/NqmTyIsbguo  
 
Här är en länk till utredningens slutbetänkande. Där finns också inledningsvis en sammanfattning av 
betänkandet (SOU 2019:42) https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-
utredningar/2019/10/sou-201942/ 
 
 
Vårdreformer i strid med vårdetiken 
Artikel i Socialmedicinsk tidskrift häfte 4 2019 skriven av  
Göran Dahlgren,  
Gästprofessor vid University of Liverpool, f.d. chef för socialdepartementets sjukvårdsenhet. 
Jan Halldin,  
Med dr, f.d. överläkare och klinikchef inom beroendevården Stockholms läns landsting.  
Töres Theorell,  
Med dr, Professor emeritus vid Karolinska Institutet och för närvarande vetenskaplig rådgivare vid 
Stressforskningsinstitutet, Stockholms universitet 
 
http://socialmedicinsktidskrift.se/index.php/smt/article/view/2021/1911 
 

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

http://www.lakartidningen.se/Aktuellt/Kultur/recensioner/2018/09/Vardeklyfta-avslojad-i-ny-bok-
om-lakaretik/#.W5pZHjNpzfA.email 
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