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I Nordegren & Epstein i P1 den 20 april berättas att socialförsäkringsminister 
Annika Strandhäll vill samla arbetsmarknadens parter för att komma till rätta med de 
ökande kostnaderna för sjukskrivningar. Louise glädjer sig över att ojämställt 
hushållsarbete nu lyfts fram som en bidragande orsak till stressrelaterade 
sjukskrivningar. Hennes förslag på åtgärder: Kollektivhus och tvåköksmodell (14.50 
minuter in i programmet).
Sociologen Roland Paulsen har fått en hel del uppmärksamhet för sin bok "Vi bara 
lyder", som handlar om Arbetsförmedlingen. Vid diskussion mellan författaren och 
Arbetsförmedlingens generaldirektör Mikael Sjöberg föreslår Roland Paulsen 
namnbyte på Arbetsförmedlingen för att minska förväntningarna på myndigheten för 
att därmed minska hot och våld mot handläggarna. Detta eftersom 
Arbetsförmedlingens uppgift inte längre är att förmedla arbeten, utan att främja 
arbetslinjen genom att straffa arbetslösa. Paulsen föreslår också att Fas 3 omedelbart 
görs frivilligt, eftersom åtgärden sägs vara för de arbetslösas egen skull, för att 
komma in i gemenskap etc (19 minuter in i programmet).
Se också nedan artikelserie i Sydsvenskan om arbetsplatsmobbning.

1. Artikelserie om arbetsplatsmobbning
Sydsvenskan. Artikelserie om arbetsplatsmobbning
Med hjälp finns en väg tillbaka efter mobbningen 
Kränkningar på nätet gör att din fritid inte är fredad 
2015-03-09 Kollegans utfrysning gav henne hjärtproblem 
2015-03-11 Vilka tar kontakt med er för att få stöd och hjälp? 
2015-04-08 Kollegors kränkningar har både stärkt och märkt

2. Vuxen dockteater om arbetsförmedlingen.
Vuxen dockteater om arbetsförmedlingen P4 Malmöhus 2015-04-17 
– När vi låter dockorna säga texten blir det någon slags distansieringseffekt och då får
man tag på det absurda i verkligheten som man också försöker skildra. säger Nils 
Dernevik, en annan skådespelare i pjäsen. 

Föreställningen "Funktionell dumhet" är baserad på sociologen och arbetskritikern 
Roland Paulsens reportagebok "Vi bara lyder - en berättelse om arbetsförmedlingen". 
DN 2015-04-21 Man kan göra mycket mer med dockor

http://www.dn.se/kultur-noje/scen/man-kan-gora-mycket-mer-med-dockor/
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=96&artikel=6144063
http://www.sydsvenskan.se/inpa-livet/kollegors-krankningar-har-bade-starkt-och-markt/
http://www.sydsvenskan.se/inpa-livet/vilka-tar-kontakt-med-er-for-att-fa-stod-och-hjalp/
http://www.sydsvenskan.se/inpa-livet/kollegans-utfrysning-gav-henne-hjartproblem/
http://www.sydsvenskan.se/inpa-livet/natkrankningarna-gor-att-din-fritid-inte-ar-fredad/
http://www.sydsvenskan.se/inpa-livet/med-hjalp-finns-en-vag-tillbaka-efter-mobbningen/
http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/533544?programid=4058&playchannel=132
http://www.slussa.se/
mailto:info@slussa.se


3. P1-serie: "Känsligt läge"
P1-serie med Peter Naroskin: "Känslig läge"
2015-04-23 "Gränsvakten på arbetsplatsen 
2015-04-16 "Efter att du blåst i visselpipan"
2015-04-09 "Nej till kontorets obligatoriska närvaro"

4. Nytt under Övrig debatt på www.slussa.se
Dagens Medicin2015-04-24 Socialstyrelsens beslutsstöd kopplas ihop med journalen 
Läkartidningen2015-04-24Vårdvalets negativa konsekvenser har inte beaktats
P4 Jönköping2015-04-23Betalar för falska anställningsbevis 
Läkartidningen2015-04-23"Landstingen sviker cancerpatienterna" 
Du&Jobbet2015-04-23Pressat jobb bidrar till osunt liv 
TV42015-04-22Barnfamilj vräks. "Sonen frågar varför vi måste flytta" 
SvD2015-04-22Arbetsförmedlingen vill ha kvar utskällda fas 3
SvD2015-04-22Jätteschabbel hos Af slutredovisat 
Dagens Juridik2015-04-22Arbetsmarknaden behöver 64 000 invandrare 
VK-bloggen2015-04-22Landsbygdssäkra politiken 
Läkartidningen20150422Etiska och praktiska utmaningar med ökat patientinflytande 
Dagens arena2015-04-21Kommunal: Ta sjuknärvaron på allvar 
Dagens arena2015-04-21Fas 3- platser kan bli kvar- trotts avvecklingen av fas 3 
Expressen2015-04-21Låglönejobb leder varken in eller framåt 
P4 Göteborg2015-04-21Kompetenscenter ska förbättra jobbmatchningen 
SvD2015-04-21Alltfler med jobb lever i fattigdom 
Aftonbladet2015-04-20Passa dig för att bli sjuk i sommar 
DN2015-04-20"Det behövs haverikommission för att utreda sjuksköterskors villkor" 
UNT2015-04-18Bidrag trotts olaglig vistelse 
SvD2015-04-18"Att vara 30 och aldrig haft ett jobb är inte ovanligt här" 
Arbetarbladet2015-04-17Vad väntar regeringen på ? 
P4 Malmöhus2015-04-17Vuxen dockteater om arbetsförmedlingen 
Dagens arena2015-04-16Maria Mattsson Mähl: Politikerna måste lyssna på oss som 
möter utanförskapet 
DN2015-04-16" Chefer måste ta ansvar för ökande psykiska ohälsan" 
Aftonbladet2015-04-15Nystart för Löfvens regering 
Aftonbladet2015-04-15Ensamma mamman - osannolik vinnare 
P4 Västernorrland2015-04-14Arbetsförmedlare lägger mer tid på att kontrollera 
arbetslösa 
P4 Uppland2015-04-14Arbetsförmedlingen satsar på utlandsfödda 
P 4 Västernorrland2015-04-14Arbetsförmedlingen ska bli mer coachande. 
Aftonbladet2015-04-14Sjukas pengar betalar arenor 
Arbetarskydd 2015-04-14Orättvisa på jobbet kan göra dig sjuk 
Aftonbladet2015-04-13De arbetslösa förtjänar mer 
HD2015-04-13Veckans Person: Roland Paulsen 
Aftonbladet2015-04-13Karensdagen är ett hot mot folkhälsan 
Aftonbladet2015-04-11De sjuka får betala för systemskiftet 
DN debatt2015-04-11Resurserna till vård, skola och omsorg fortsätter växa

http://www.slussa.se/
http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/536014?programid=4795
http://www.dn.se/debatt/resurserna-till-vard-skola-och-omsorg-fortsatter-vaxa/
http://www.aftonbladet.se/ledare/ledarkronika/danielswedin/article20609073.ab
http://www.aftonbladet.se/debatt/debattamnen/politik/article20618254.ab
http://www.hd.se/noje/2015/04/12/veckans-person-roland-paulsen/
http://www.aftonbladet.se/ledare/ledarkronika/danielswedin/article20619554.ab?fb_action_ids=10153264883668928&fb_action_types=og.comments
http://www.arbetarskydd.se/nyheter/forskning/article3900218.ece
http://www.aftonbladet.se/ledare/ledarkronika/article20627433.ab
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=110&artikel=6140941
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=114&artikel=6141098
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=110&artikel=6140775
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=110&artikel=6140775
http://www.aftonbladet.se/ledare/ledarkronika/danielswedin/article20631875.ab
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article20628194.ab
http://www.dn.se/debatt/chefer-maste-ta-ansvar-for-okande-psykiska-ohalsan/
http://www.dagensarena.se/opinion/maria-mattsson-mahl-politikerna-maste-lyssna-pa-oss-som-moter-utanforskapet/
http://www.dagensarena.se/opinion/maria-mattsson-mahl-politikerna-maste-lyssna-pa-oss-som-moter-utanforskapet/
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=96&artikel=6144063
http://www.arbetarbladet.se/opinion/debatt/vad-vantar-regeringen-pa
http://www.svd.se/naringsliv/tensta-de-som-lyckas-gora-nagot-av-livet-flyttar_4495138.svd
http://www.unt.se/uppland/uppsala/bidrag-trots-olaglig-vistelse-3688050.aspx
http://www.dn.se/debatt/det-behovs-en-statlig-haverikommission-for-att-utreda-sjukskoterskornas-villkor/
http://www.aftonbladet.se/ledare/article20657873.ab
http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/allt-fler-med-jobb-lever-i-fattigdom_4503198.svd
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=104&artikel=6147300
http://www.expressen.se/debatt/laglonejobb-leder-varken-in-eller-framat/
http://www.dagensarena.se/innehall/fas-3-platser-kan-bli-kvar-trots-avvecklingen-av-fas-3/
http://www.dagensarena.se/opinion/kommunal-ta-sjuknarvaron-pa-allvar/
http://www.lakartidningen.se/Klinik-och-vetenskap/Etik-och-lakarroll/2015/04/Etiska-och-praktiska-utmaningar-med-okat-patientinflytande/
http://blogg.vk.se/hallbarframtid/2015/04/22/landsbygdssakra-politiken/
http://www.dagensjuridik.se/2015/04/arbetsmarknaden-behover-64-000-invandrare
http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/jatteschabbel-hos-af-slutredovisat_4508050.svd
http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/sverige/arbetsformedlingen-vill-ha-kvar-fas-3_4508540.svd
http://www.tv4.se/nyheterna/klipp/sonen-fr%C3%A5gar-varf%C3%B6r-vi-m%C3%A5ste-flytta-3173532?utm_campaign=tv4.se-framework&utm_content=http%3A%2F%2Fwww.tv4.se%2Fnyheterna%2Fklipp%2Fsonen-fr%25C3%25A5gar-varf%25C3%25B6r-vi-m%25C3%25A5ste-flytta-3173532&utm_medium=facebook-like&utm_source=www.tv4.se
http://www.duochjobbet.se/nyhet/pressat-jobb-bidrar-till-osunt-liv/
http://www.lakartidningen.se/Aktuellt/Nyheter/2015/04/Landstingen-sviker-cancerpatienterna/
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=91&artikel=6148202
http://www.lakartidningen.se/Opinion/Debatt/2015/04/Vardvalet-har-gatt-till-overdrift/
http://www.dagensmedicin.se/artiklar/2015/04/24/socialstyrelsen-plockar-sjukskrivningsrussin-ur-diagnoskakan/
http://www.slussa.se/vanner/aktuellt/erigesradio.se/sida/avsnitt/536016?programid=4795
http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/536017?programid=4795
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