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Vad göra efter Coronapandemin? Vill du vara med och jobba? 

Vi är några i Gemensam Välfärd som börjat tala tillsammans om hur vi ska kunna förbereda 
oss för en situation efter coronapandemin (eller efter första vågen av pandemin). Vilka 
lärdomar ska vi dra för framtiden? Vad är det för svagheter i den politik som förts som gör att 
det varken finns personal, skyddsutrustning eller lager?  

Vi hade inspirerats av det Janne Wiklund skrev på GV-listan för en tid sedan att det finns en 
möjlighet att vinna över NPM-strukturerna och NPM-intressena. Han föreslog då 
mobiliseringsmöten runt om i landet när det åter blir möjligt, och att det förbereds av 
arbetsgrupper redan under den närmaste tiden.  I vår diskussion var ett förslag att bygga ut det 
till en medborgarkommission som skulle arbeta i grupper och inventera förslag på många 
olika områden om vilka lärdomar som ska dras och vad som måste ändras. En tanke var att 
den medborgarkommissionen samtidigt skulle kräva att det bildas en officiell kommission och 
att alla berörda grupper får plats i den. Det är inte ett projekt som GV kan göra ensam, utan 
det måste dra med breda rörelser.  

En del områden nämndes i vårt samtal och på en del områden finns det redan planer om 
möten och seminarier. Det gäller till exempel äldreomsorgens tillstånd, som vi nog trodde var 
den fråga flest människor är mest arga kring. Etikfrågor och prioriteringar, arbetarskydd för 
anställda, yrkeskunskapens ökade betydelse när varken NPM eller konsulter har något att 
erbjuda var andra frågor. Vi nämnde andra initiativ som tagits nyligen kring de här frågorna: 
Lex Corona, ett manifest från en grupp socialistiska vårdarbetare, för en ny vårdpolitik. 
”Beväpna oss med vingar – ett manifest för att vi ska få ett bättre liv efter corona” från Johan 
Ehrenberg i Dagens ETC, baserat på ETC-läsarnas egna förslag. Det undersköterskeupprop 
som lanserades förra året kring villkoren i äldreomsorgen. 

Men innan vi drar igång initiativ till andra rörelser, vill vi gärna diskutera tillsammans i GV 
vad vi tycker är viktigast. Vad har du för erfarenheter från coronakrisen som du tänker att vi 
bör ta upp? Vilka frågor vill du arbeta med? Tillsammans med vilka andra organisationer tror 
du att vi kan bygga mobiliseringar? Vill du vara med i en arbetsgrupp? Tycker du att vi ska 
göra något helt annat än det vi skisserar i det här mailet?  

Om du vill vara med och jobba kring vad vi gör efter corona-pandemin – maila till 
Lasse Taxén, lars.taxen@gmail.com   

Lasse kommer att ordna ett zoommöte för alla som anmäler sitt intresse av att vara med 
och arbeta med detta. Han kommer att skicka ut instruktioner och bjuda in intresserade 
till mötet. Hör av dig senast 10 maj. Vi planerar att hålla mötet vecka 21 kring 20 maj.  

mailto:lars.taxen@gmail.com


Dela gärna med dig redan nu av dina berättelser om erfarenheter du gjort eller gör i krisen på 
vår Facebook-sida!  

Gemensam Välfärd  

gn Maria Sundvall 

  

 Vi lovade skydd - nu dör de äldre 

Som akutläkare har jag skyddsutrustning, varför inte i hemtjänsten? 
Fanny Nilsson. AB 10.4-20 

https://www.aftonbladet.se/ledare/a/mR9a8E/vi-lovade-skydd-nu-dor-de-aldre 

Dåligt utgångsläge för krishantering 

En underfinansierad äldreomsorg med en hög andel tidsbegränsat anställda och ett stort 
antal privata aktörer som försvårar samordningen var kanske inte det bästa utgångsläget för 
att hantera en global pandemi, skriver Clara Lindblom. DN Debatt 12.4-20 

https://www.dagensarena.se/opinion/daligt-utgangslage-for-krishantering/ 

Skydda våra äldre – sluta leka affär med äldrevården 
Man leker köp och sälj med våra äldre i en verksamhet där ersättningsnivåerna har urholkats 
i årtionden. Om politiker och myndigheter menar allvar med att skydda de äldre måste 
äldreomsorgen överföras till kommunal regi, höja ersättningen och ge människor fasta 
heltidsarbeten. Det skriver Lena Ericson Höijer, sektionsordförande i Kommunal Stockholm 
Mitt. 

https://www.etc.se/debatt/skydda-vara-aldre-sluta-leka-affar-med-aldrevarden 

Krisberedskap har blivit omodernt 

Systematisk dumhet bakom bristen på sjukvårdsmateriel. Mikael Nyberg 

https://www.aftonbladet.se/kultur/a/3Jb6eq/krisberedskap-har-blivit-
omodernt?fbclid=IwAR23ym8hsrBQE5yDeytGNB8W6vDAvqNjAJvIutMqBx0p0H29NgIyWDQ7
xBE 

”Bråttom att åtgärda de ödesdigra misstagen” 

Öppna NKS akutmottagning för ”rutinpatienter”, tillsätt en sjukhusstyrelse med en majoritet 
av sjukvårdserfarna personer och begränsa vårdvalen. Det är några av förslagen från ett stort 
antal läkare, forskare med flera. 

https://www.svd.se/brattom-att-atgarda-de-odesdigra-misstagen 
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”Regioner begår brott när patienter går före” 

Politikerna bryter mot lagen när de inte ställer krav att vård ska ske på lika villkor. 
Därmed kan privata vårdgivare prioritera försäkringskunder. Nu gör jag en JO-
anmälan, skriver forskaren John Lapidus.  

https://www.svd.se/regioner-begar-brott-nar-patienter-gar-fore 

Försäkringstagare har förtur även i kristider” 

Patienter med privata försäkringar har fortsatt företräde till vård, samtidigt som flera 
regioner ställer in planerade operationer till följd av coronakrisen, skriver forskaren John 
Lapidus. 

https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2020/03/24/forsakringstagare-har-fortur-aven-i-
kristider/?fbclid=IwAR0W65MSgSiGB27uve9KTqKXu0FWCV7q_ZTj9l_7fpvlUYGY9Os_MTUJj
Ws 

Myndighet: »Vård ges inte efter behov« 

Regeringen ville veta vilka risker som finns när privata sjukvårdspatienter får gräddfil till 
vården. Nu är rapporten klar. Den visare att en privat sjukvårdsförsäkring ger vård betydligt 
snabbare – trots mindre vårdbehov hos målgruppen 

https://www.dagensarena.se/innehall/myndighet-vard-ges-inte-efter-behov/ 

Vart är vården på väg? 

Vi, samtliga läkare med ett långt perspektiv på sjukvård och medicinskt 
utvecklingsarbete, oroar oss över den snabbt ökande privatiseringen av svensk 
sjukvård med urholkning av principer för solidaritet och prioritering av patienter med 
störst medicinska behov. Anders Vahlquist, Sven Britton, Lars Klareskog, Lisa Ekselius, 
Staffan Bergström, Bengt Gerdin, Lars-Åke Persson, Marie Åsberg, samtliga seniora 
professorer 

http://www.lakartidningen.se/Opinion/Debatt/2020/02/Vart-ar-varden-pa-
vag/#.Xlj2SKyzBZg.facebook 

”Sänk ersättningen till vinstdrivna skolor” 
Fristående skolor överkompenseras med cirka 20 procent jämfört med kommunala skolor, 
visar vi i en ny rapport. Dessa orimligheter måste rättas till, skriver Boel Vallgårda och Johan 
Enfeldt från Nätverket för en likvärdig skola. 

https://www.svd.se/sank-ersattningen-till-vinstdrivna-skolor/i/senaste/om/debatt 
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