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Skottland visar vägen för jämlik sjukvård. Rapport och möte.
Genom att ta tillbaka sjukvården från marknaden har Skottland uppnått häpnadsväckande
goda resultat. Arena Idé och Närverket Gemensam Välfärd har tagit fram en rapport som
beskriver det skotska alternativet, som är näst intill osynligt i den svenska debatten.
Rapporten presenteras på ett seminarium den 16 januari. Där medverkar bl a Dave Watson,
från UNISON, det största fackförbundet inom vårdsektorn i Skottland.
Möte 16 Jan 2020 10:00 - 11:30

Karolinska institutet Biomedicum, Solnavägen 9, 171 65 Solna.
Länk till information om seminariet:
https://arenaide.se/kalender/skottland-visar-vagen-jamlik-sjukvard/

Här är en länk till rapporten.

https://arenaide.se/rapporter/skottland-visar-vagen/
Obs att anmälan ska ske till seminariet, länk finns längst ner i inbjudan.

En krigsförklaring mot gemensamt finansierad vård
De slog sönder och sålde ut klinikerna. De stängde akuten. De överlät styrningen av vården
till marknaden och kostnaderna skenade. Sedan hävdar de frihet från ansvar. Och tyvärr
verkar de långt ifrån färdiga, skriver Fanny Nilsson.
https://www.dagensarena.se/opinion/en-krigsforklaring-mot-gemensamt-finansierad-vard/

Stoppa kaosprivatiseringen av vården

Det är hög tid att ifrågasätta kaosprivatiseringen av vården. Regioner tvingas att privatisera,
även om resultatet blir att vinstdrivande företag dränerar vården på resurser och lokaliserar
sin verksamhet där den behövs som minst.
https://www.dagensarena.se/opinion/stoppa-kaosprivatiseringen-av-varden/

Dags att prata om elefanten i vårdrummet

Det är ett synnerligen grymt experiment att konstant öka kraven på någon utan att förändra
förutsättningarna. Det här är en text om dem som ska ta emot patienterna när
akutsjukhusen nedmonteras. Om nyckelbegreppet kontinuitet och de riktiga läkarna. Om
vårdsystemets sorgebarn: vårdcentralerna.

https://www.dagensarena.se/opinion/dags-att-prata-om-elefanten-vardrummet/

Regionens politiker bryter mot hälso- och sjukvårdslagen
Varslet på Karolinska. I ett öppet brev anklagar 211 läkare ledande politiker i Region
Stockholm för att bryta mot lagen när de svårast sjuka inte får högst prioritet. 3.12-19
https://dagens.dn.se/#reader/254347/1/4103387737

Efter varslet på Karolinska – 153 barnläkare skriver öppet brev till politiker
https://www.dn.se/sthlm/efter-varslet-pa-karolinska-153-barnlakare-skriver-oppet-brev-tillpolitiker/

Vreden tände undersköterskornas uppror
– Jag kände att nu får det fan vara nog!
Marie Wiberg och kollegan Jenny Klingstam tröttnade på besparingar inom äldreomsorgen
och startade Undersköterskeupproret. Nu berättar de om framtidsplanerna.

https://ka.se/2019/11/20/vreden-tande-underskoterskornas-uppror/?utm_campaign=nyhetsbrev191120&utm_medium=email&utm_source=apsis

Missnöje mot varslen i Stockholm engagerar över 13 000 inom vården
Efter de stora varslen på Stockholmssjukhusen samlar sig nu sjukvårdspersonal för att visa
sitt missnöje. På bara några dagar har över 13 000 personer slutit upp. »Det finns en stor
desperation«, säger en av initiativtagarna
http://lakartidningen.se/Aktuellt/Nyheter/2019/11/Missnoje-mot-varslen-i-Stockholm-engagerar13000/?utm_source=Paloma&utm_medium=Newsletter&utm_campaign=Missn%C3%B6jet+mot+varsl
en+i+Stockholm+samlar+tusentals&fbclid=IwAR0n8HEPefOnBcL8wdTfK9mhBmiLp12DERlzZ37_yDLkd
GC4vJYEePM4ISE

Diskussion mellan professionen och M-landstingsråd om vårdval och
specialistsjukvården i Stockholm.
https://www.dagensarena.se/opinion/m-stockholm-har-bland-landets-basta-tillganglighet-inomvarden/
https://www.dagensarena.se/opinion/m-framjar-ojamlik-vard-sverige/ (Slutreplik)
https://www.dagensarena.se/opinion/vardvalen-stockholm-skapar-ojamlikhet-svensk-sjukvard/
(Första artikeln)

Läckberg parasiterar på den gemensamma vården
Camilla Läckbergs företag Hedda Care skulle inte klara sig en dag utan offentligt bistånd. Du
borde ägna dig åt något annat – varför inte skriva en deckare om de som vill rasera den
gemensamma sjukvården? skriver John Lapidus, doktor i ekonomisk historia.
https://www.expressen.se/debatt/lackberg-parasiterar-pa-det-gemensamma/

”Offentliga vårdgranskare överger den offentliga vården”
Om privata sjukvårdsförsäkringar. John Lapidus
https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2019/11/14/offentliga-vardgranskare-overger-denoffentliga-varden/?fbclid=IwAR2MaysuOcDOa6cLuYtFMUA345IGMaU61F4zV2B_t9RxmEQyCsnsLKSZyQ

”Svag moralisk grund för skolpengen”

Det enda rimliga är att skolans finansiering byggs efter faktiska förhållanden och inte efter
teoretiska luftslott. Det skriver Johanna Jaara Åstrand, Lärarförbundet.
https://www.svd.se/svag-moralisk-grund-for-skolpengen

Marknaden skapar parallella skolor för fattiga och rika
Ett parallellskolesystem vi trodde vi avskaffat håller på att växa fram i ny form. Med en
sämre skola för fattiga barn och en bättre för de bildade klasserna. I stort sett allt i den
marknadsdrivna skolpolitiken ökar på skolsegregationen, skriver Per Sundgren och Sten
Svensson.
https://www.dagenssamhalle.se/debatt/marknaden-skapar-parallella-skolor-fattiga-och-rika-30557

Höga krav för att avslå nya friskolor

När IES etablerar sig i en ny kommun påverkar det ofta kommunens egen skolorganisation,
och genom elevtapp kan det leda till ökade kostnader. Men det krävs stora negativa
konsekvenser för att Skolinspektionen ska avslå en ansökan om att öppna en friskola.
https://www.dagensarena.se/innehall/hoga-krav-att-avsla-nya-friskolor/

”M, ni har ju fått den skola ni ville ha”
Det är den egna skolpolitiken som Moderaterna kallar för ett gigantiskt misslyckande. Det är
deras politik som leder till att allt fler barn hänvisas till en skola med sämre kvalitet, skriver
Sten Svensson i en replik.
https://www.svd.se/m-ni-har-ju-fatt-den-skola-ni-ville-ha

A New Green Deal

Filmen från Välfärdsalliansens möte den 14 november A New Green Deal för en rättvis
klimatomställning
https://www.youtube.com/watch?v=ih4TsxeaGJo

