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OBS! Mötet om sjukvården i Skottland den 16 januari  kl 10.00-11.30  

OBS ! Har fått ny lokal: 
Karolinska institutet Biomedicum, Solnavägen 9, 171 65 Solna. 

https://arenaide.se/kalender/skottland-visar-vagen-jamlik-sjukvard/ 

 
Vad gjorde egentligen konsulterna på Karolinska? 
 

Vad händer med patienternas rätt till god vård när vården styrs av konsulter och när 
vårdbolagens dröm om god lönsamhet går före kvalitet i vården? 

Medverkande Lisa Röstlund, granskande journalist på DN och Oppositionsregionrådet Talla 
Alkurdi (s) 

Torsdagen 23 januari kl 18.00, ABF-huset, Sveavägen 41 

Se bifogat programblad. 

https://simplesignup.se/event/161818 

 

Vi måste förhindra att fler läkare lämnar vården” 

Vi måste förhindra att fler läkare lämnar vården. Först när vårdpersonal trivs kan man 
motivera slutenvårdsläkare att flytta över till primärvården, skriver läkaren Jan Halldin och 
professor emeritus Töres Theorell. 

https://www.dn.se/asikt/vi-maste-forhindra-att-fler-lakare-lamnar-varden/ 

 

Tvångsförvalta vården 

Regeringens vårdmiljarder räcker inte. Vården är så dåligt skött att den borde 
försättas under statlig tvångsförvaltning, anser Andreas Fischer, ordförande för 
Sjukhusläkarna Stockholm. 

https://www.dagensarena.se/innehall/lakarbasen-tvangsforvalta-varden/ 

Hälso- och sjukvårdsdirektören bekräftar: Försäkringspatienter tränger ut 
vanliga 

https://arenaide.se/kalender/skottland-visar-vagen-jamlik-sjukvard/
http://simplesignup.se/event/161818-vad-gjorde-egentligen-konsulterna-paa-karolinska
https://www.dn.se/asikt/vi-maste-forhindra-att-fler-lakare-lamnar-varden/
https://www.dagensarena.se/innehall/lakarbasen-tvangsforvalta-varden/


Allt fler svenskar tecknar privata sjukvårdsförsäkringar. Nu varnar både vårdgivare och 
experter för att patienter som kommer via den offentliga vården drabbas. Hälso- och 
sjukvårdsdirektören i Region Stockholm, Björn Eriksson, bekräftar att patienter från den 
offentliga vården trängs undan. 

https://www.dn.se/nyheter/sverige/halso-och-sjukvardsdirektoren-bekraftar-forsakringspatienter-
tranger-ut-vanliga/  

Hudläkaren Hans Qvarner och hans kollegor har medvetet valt att stå utanför 
vårdvalet, och tar bara emot försäkringspatienter på mottagningen på 
Östermalm i Stockholm. – Man ska inte blanda patienter. Det är oundvikligt att 
det blir undanträngningseffekter, säger Hans Qvarner 

https://www.dn.se/nyheter/sverige/lakare-kritisk-till-att-blanda-privat-och-offentlig-vard/ 

Vänsterpartiet vill se en haverikommission kring de privata 
sjukvårdsförsäkringarna.  
 Hälso- och sjukvårdslagen rundas och det är ett lagbrott, säger Karin Rågsjö (V), vårdpolitisk 
talesperson. 

https://www.dn.se/nyheter/sverige/v-kraver-haverikommission-om-privata-
sjukvardsforsakringar/ 

Vill  facken  rasera  den  gemensamma  vården? 
John Lapidus: TCO:s och Sacos privata sjukförsäkringar urholkar svensk välfärd 
https://www.aftonbladet.se/debatt/a/2G0B74/vill-facken-rasera-den-gemensamma-varden 

Fler artiklar om sjukvårdsförsäkringarna 
https://www.dn.se/sthlm/s-och-v-kraver-forbud-mot-privata-sjukvardsforsakringar-inom-vardvalet/ 

https://www.dn.se/nyheter/sverige/experter-inte-olagligt-att-lata-forsakringspatienter-ga-fore/ 

Varför gör Svenonius på detta viset? 

Det är oerhört provocerande att 1 350 medarbetare har sagts upp från sjukhusen i 
Stockholm. Vi kräver att detta stoppas och att vård och omsorg om äldre blir bättre, skriver 
företrädare för PRO. 

https://www.dagensarena.se/opinion/varfor-gor-svenonius-pa-detta-viset/ 

Så många sparar på äldreomsorgen 
Sex av tio kommuner gör i år besparingar på den nämnd som ansvarar för äldreomsorgen. 
Personalen drabbas när behoven är större än resurserna – och det kommer att bli värre. 

https://ka.se/2019/12/16/sa-sparas-det-pa-aldreomsorgen/?utm_campaign=nyhetsbrev-
191216&utm_medium=email&utm_source=apsis 
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