
Gemensam Välfärds Nyhetsbrev   

Nr 1 2021, Januari 
www.gemensamvalfard                                                                                                      
 
”Blågröna handfallna när Kry tar över allt mer” 
 
Den blågröna majoriteten bör för en gångs skull visa att det är politiken som styr vården, inte 
de privata vårdgivarna. Stoppa försäljningen av 1177 till Kry, skriver Jonas Lindberg (V) 
 
Jonas Lindberg (V:) Blågröna handfallna när Kry tar över allt mer | SvD 
 

Sjukvårdens problem 

Covid-19-pandemin har blottlagt problem inom sjukvården som bitvis har orsakats av den 
omvandlingsprocess som pågår, och som har pågått under flera decennier. Vi läkare och 
andra vårdyrken måste också fråga oss hur vi har låtit detta hända, skriver Töres Theorell. 
Dagens arena 2.1-21 
 
Sjukvårdens problem - Dagens Arena 
 
Adhd-diagnoser ska inte ställas av vinstintressen” 

Forskaren John Lapidus: Alla borde kunna enas om att det inte får finnas någon misstanke 
om att vinstintresse driver på diagnostisering. 

Det offentliga bör ta kontroll över hela vårdkedjans drift och finansiering, och det måste 
tillskjutas stora resurser till fler behandlingsformer än bara medicinering. Det ska vara täta 
skott mellan psykologer/psykiatriker och den privata läkemedelsindustrin. DN DEBATT 18/1 

”Adhd-diagnoser ska inte ställas av vinstintressen” - DN.SE 
 

På den statliga Coronakommissionens hemsida finns delbetänkandet Äldreomsorgen under 
pandemin,  underlagsrapport om Internationella erfarenheter av covid-19 i äldreboenden och 
presentation om presskonferensen om delbetänkandet 15.12-20 

Coronakommissionen 

Här är en länk till Medborgarnas coronakommission. Där finns ett antal länkar till artiklar, 
rapporter och möten. 

www.medborgarkommission.se 

Svältkost för vård och omsorg – då klarar Sverige inte corona 

Regeringens coronakommission har publicerat sin första delrapport. Här är en artikel från 
Medborgarnas Coronakommission om äldreomsorgen och coronan. 
 

https://www.svd.se/blagrona-handfallna-nar-kry-tar-over-allt-mer
https://www.dagensarena.se/essa/sjukvardens-problem/
https://www.dn.se/debatt/adhd-diagnoser-ska-inte-stallas-av-vinstintressen/
https://coronakommissionen.com/
http://www.medborgarkommission.se/


Svältkost för vård och omsorg – då klarar Sverige inte corona | ETC 
 

Äldre betalar med sina liv 
Regeringens Coronakommission har nu kommit med sin utredning – Äldreomsorgen under 
pandemin. Krisen i äldreomsorgen är ofattbar. Medborgarnas Coronakommission kräver i en 
artikel att äldres rättigheter garanteras. – Dagens Arena 16.12-20 
 
Äldre betalar med liv - Dagens Arena 

 

”Dåliga personalvillkor bakom smittan på äldreboenden” 

Tobias Baudin, Kommunal: Äldreboenden med smittspridning hade högre andel timavlönad 
personal och var sämre bemannade före pandemin. I två nya rapporter kan vi visa att 
personalens villkor har varit avgörande för möjligheten att skydda de äldre från att smittas 
av coronaviruset. Nu kräver vi att regering, regioner och kommuner stärker äldreomsorgen. 
DN DEBATT 13/12. 

I artikeln finns länkar till två rapporter som Kommunal givit ut om äldreomsorgen och 
pandemin. 

”Dåliga personalvillkor bakom smittan på äldreboenden” - DN.SE 
 
”Svensk välfärd fungerar inte för den som är sjuk länge” 

17 forskare: Svårt sjuka människor kan i dag förlora sin ersättning eftersom de anses ha en 
arbetsförmåga de egentligen inte har. Det leder ofta till fattigdom och förvärrad ohälsa. 
Regelverket är strikt och förutsätter snabb återgång i arbete. Försäkringskassan har också 
skapat bedömningsinstrument som försvårar ytterligare för den som är sjuk. - DN DEBATT 
7/12. 

”Svensk välfärd fungerar inte för den som är sjuk länge” - DN.SE 

Skyddar borgerliga partier privatförsäkrades gräddfiler? 

Regeringen har tillsatt en utredning för att stoppa att privatförsäkrade tränger sig före i kön 
till hälso- och sjukvård. Men åtgärder måste komma direkt. Tyvärr verkar de borgerliga 
partiernas vilja att se de negativa effekterna vara mycket begränsad. 
 
https://www.etc.se/debatt/skyddar-borgerliga-partier-privatforsakrades-graddfiler 
 
Borgerlig skolspricka ger hopp om förändring 
 Reaktionerna på de två aktuella utredningarna om grundskolan respektive 
gymnasieskolan visar att skiljelinjerna i debatten inte alls är så tydliga. När det gäller 
gymnasiet står Svenskt Näringsliv plötsligt inte på samma barrikad som Friskolornas 
Riksförbund. 7.12-20 Arena 

https://www.etc.se/debatt/svaltkost-vard-och-omsorg-da-klarar-sverige-inte-corona
https://www.dagensarena.se/opinion/aldre-betalar-med-sina-liv/
https://www.dn.se/debatt/daliga-personalvillkor-bakom-smittan-pa-aldreboenden/
https://www.dn.se/debatt/svensk-valfard-fungerar-inte-for-den-som-ar-sjuk-lange/
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.etc.se%2Fdebatt%2Fskyddar-borgerliga-partier-privatforsakrades-graddfiler&data=04%7C01%7C%7C9b6d8dae7ec34ccb1dd208d891e017de%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637419738946150147%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=NUrA2LdwcEQV0%2BOakfPPTOcflYfbP5Xxr2q6jM1Jj%2BY%3D&reserved=0


Borgerlig skolspricka ger hopp om förändring - Dagens Arena 
 
Vi ser en systematisk ödeläggelse av välfärden 
 
Ali Esbati: Marknadiseringen utgör en systematisk ödeläggelse av det de flesta faktiskt 
önskar för såväl sig själva som andra i samhället: fungerande utbildning av uppväxande 
generationer och kvalificerad vård efter behov. Arbetsvärlden 25.11-20 
 
https://www.arbetsvarlden.se/kronikor/en-systematisk-odelaggelse-av-valfarden/ 
 
Rika måste betala mer och subventioneras mindre 
Det skattesystem vi skapat de senaste decennierna har inte bidragit till minskad 
arbetslöshet. Däremot till snabbt växande klassklyftor. Sverige har utvecklats till ett 
skatteparadis för de rika. Det skriver nationalekonom Stefan de Vylder, som menar att 
välbeställda måste betala mer och subventioneras mindre. Altinget 13.11-20 

https://www.altinget.se/artikel/nationalekonom-rika-maaste-betala-mer-och-subventioneras-
mindre 
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