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Äldreomsorgen och Coronapandemin 

Medborgarnas Coronakommission har nu sänt in en rapport till den statliga 
coronakommissionen om Äldreomsorgen och coronapandemin. Den finns att hämta på 
www.medborgarkommission.se under Nyheter.  

”Stäng gräddfilerna i sjukvården” 

Det vore djupt oetiskt om vi efter pandemin låter patienter med privata sjukförsäkringar gå 
före vårdköerna. Vi måste stänga gräddfilerna i den offentligt finansierade sjukvården, 
skriver Göran Dahlgren, tidigare enhetschef på socialdepartementet, och medicine doktor 
Jan Halldin. DN 9.7-20 

9 https://www.dn.se/insandare/stang-graddfilerna-i-sjukvarden/ 

Jag har varit en god samarit – nu ska jag bli snuskigt rik! 

Vill man bli snuskigt rik är det skattepengarna man ska åt – sjukvårdsmarknaden är glödande 
het och jag vill inte missa guldrushen. Jag vill tacka politiker och väljare i Stockholm som gjort 
denna resa möjlig för mig, skriver Darius Barimani, ST-läkare och styrelsemedlem i 
föreningen Socialistiska läkare. Expr 14.7-20 

https://www.expressen.se/debatt/jag-har-varit-en-god-samarit-nu-ska-jag-bli-snuskigt-rik/ 

Så ska Sverige bli ett mer jämlikt land igen 

Klyftorna i Sverige ökar. De som drabbas hårdast är de som redan har det tuffast. Orsaken är 
de senaste decenniernas förda politik. Det menar Jämlikhetskommissionen som överlämnar 
sitt betänkande över hur Sverige kan bli mer jämlikt. Per Molander har lett kommissionens 
arbete. Dagens arena 7.8-20.  

https://www.dagensarena.se/innehall/sa-ska-sverige-bli-ett-mer-jamlikt-land-igen/ 

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-
utredningar/2020/08/sou-202046/ 

”Utbytet mellan vård och forskning måste stärkas” DN-debatt den 20.7 

https://www.dn.se/debatt/utbytet-mellan-vard-och-forskning-maste-starkas/ 

Här är en kommentar till inlägget skrivet av Lars Taxén, aktiv i  Gemensam Välfärd  
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”Sverige bör titta mot Skottlands vårdsystem” 

Flera av de åtgärder som efterlyses av representanter för hälso- och sjukvården finns 
redan etablerade i andra länder. DN-debatt 22.7 

https://www.dn.se/debatt/sverige-bor-titta-mot-skottlands-vardsystem/ 

Hallengren: Ingen ska kunna köpa sig före i sjukvårdskön 

Regeringen tillsätter en utredning med uppdraget att säkerställa att alla svenskar får en god 
och jämlik vård. Ingen ska kunna köpa sig före i kön genom en privat sjukvårdsförsäkring 
säger socialministern vid en pressträff. Dagens arena 20.8-20 

https://www.dagensarena.se/innehall/hallengren-ingen-ska-kunna-kopa-sig-fore-
sjukvardskon/ 

Fria skolvalet påverkas – uppgifter blir hemliga 

Vilka skolor som finns i Sverige blir hemligt i september. Uppgifter om elevernas resultat, 
andel behöriga lärare och annat som gör det möjligt att jämföra skolor kommer också att bli 
hemligt. ”Det har naturligtvis effekter på det fria skolvalet”, säger Eva Durhan på Skolverket. 
SvD 2020-08-20 

https://www.svd.se/fria-skolvalet-paverkas--uppgifter-blir-
hemliga?fbclid=IwAR2hPFaNySTlpr7sCV68bYnvUFgLg6GxE_tKiTC5rZhOSXKJoNkhFEo3p74 

Skolinspektionens tidigare gd går till Academedia 

https://www.dagensarena.se/innehall/skolinspektionen-tidigare-gd-till-academedia/ 

RUT-utredaren som surnade till 

 Det blev inga överraskningar när utredningen om så kallat äldre-RUT presenterade sina 
förslag i onsdags. Det som gör utredningen intressant är att den närmst är en katalog av 
argument emot sina egna förslag. Dagens rena 19.9-20 
 

https://www.dagensarena.se/opinion/rut-utredaren-som-surnade-till/ 

 Kommunal hemtjänst blir kvar i Nynäshamn 

Den kommunala hemtjänsten blir kvar i Nynäshamn. Det borgerliga styrets förslag har 
röstats ned. – Vi är enormt glada, säger Annica Nero, Kommunal i Nynäshamn. 23.9-20 

 https://ka.se/2020/09/29/kommunal-hemtjanst-blir-kvar-i-
nynashamn/?utm_campaign=nyhetsbrev-200929&utm_medium=email&utm_source=apsis 
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