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1  SLUSSA-filmer om 105 000 protester mot nya sjukregler i repris
Hösten 2009 var samtliga riksdagspartier representerade när protestlistor med 
105 000 underskrifter mot de ödesdigra försämringarna av sjukreglerna (den s k 
”Rehabiliteringskedjan”) lämnades till regeringspartierna på Mynttorget utanför 
Riksdagshuset. Videoserien sänds just nu i repris på Öppna Kanalen Västerås.

Del 1 Margareta Tiger, sjuksköterska och hälsocoach, berättar om varför hon tog 
initiativ till den viktiga namninsamlingen. 

Del 2 Jenny Fjell, läkare och initiativtagare till RESURS-Respekt för Sjukas och 
Utsattas Rätt i Samhället som efter ett år med nya sjukregler hade träffat många 
drabbade, berättar om regeringens ekonomiska drivkrafter till försämringarna av 
sjukreglerna. Jenny Fjell medverkade också vid en manifestation mot införandet av 
de nya sjukreglerna ett år tidigare på Mynttorget 2008. Andra som deltog då var 
stressforskaren Töres Theorell, arbetsmiljöpsykologen Lars Bagge, Lena Nordqvist, 
Insolvens och Thomas Fager, fackförbundet ST och Helen, utbränd och mobbad. 

Del 3 Gertie Gladnikoff, Handikapprörelsen HSO Västernorrland och initiativtagare 
till Aktionsgruppen för de sjukförsäkrades rätt, talade om Sveriges nya ättestupa. 
Ordföranden i socialförsäkringsutskottet Gunnar Axén (M) ville inte träffa en utsatt i 
samband med manifestationen. 

Jenny Wrangborg, poet och kallskänka, läste egna dikter vid en annan manifestation 
mot sjukreglerna 2009, på Medborgarplatsen. 

Inger Efraimsson, ordförande för Försäkringskassan som kände till vad som var på  
gång, protesterade redan 2007: Avgår i protest mot regeringen. 
Socialförsäkringsministern Christina Husmark-Pehrsson försökte förneka regeringens
planer. 

2.  När jobbet skadar själen -  Dagens Arbete om mobbning och PTSD 
"När jobbet skadar själen" - serie om mobbning: 
2015-10-28 "Sätt stopp i tid!"

http://da.se/2015/10/satt-stopp-i-tid/
http://www.slussa.se/
http://www.svd.se/regeringen-efraimsson-har-fel/om/sverige
http://www.svd.se/avgar-i-protest-mot-regeringen
https://youtu.be/_euGD2mOpik
https://www.youtube.com/watch?v=HZ1-IhzWmqQ
https://youtu.be/B9zFUYAhhhk
https://youtu.be/qz8JnEqpl2I
https://youtu.be/H_WJoz3m3uY
https://youtu.be/H_WJoz3m3uY
https://youtu.be/hcYdKzYZtuA
https://youtu.be/Dky67oLF8SM
https://youtu.be/Dr6GU5GxvvM
https://youtu.be/sAd2gJG8spU
https://youtu.be/40nxUgCzeGY
mailto:info@slussa.se


2015-09-23 "Jag ville göra något bra av det hemska." Sex berättelser
2015-09-23 Själen måste också skyddas 

2015-05-28 När kroppen går in i krisläge 

2015-11-10 När olyckan dröjer sig kvar /PTSD/

3.  Morgans mission - Realityserie mot mobbning

Morgans mission 
Mobbning handlar inte om onda barn - utan om onda mönster. I denna realityserie får 
följa skådespelaren Morgan Allings kamp mot mobbning och kränkningar. 
Tillsammans med en av Sveriges främsta mobbningsforskare tar han sig an en vanlig 
skolklass för att ge dem nya kunskaper och erfarenheter som förändrar dem för alltid. 
Säsong 1, avsnitt 1
Säsong 1, avsnitt 2
Säsong 1, avsnitt 3
Säsong 1, avsnitt 4   
Säsong 1, avsnitt 5 
Morgan Alling om nätmobbning: Jag fattade inte hur stort det var
Programmen finns även teckenspråkstolkade.

Kända svenskar berättar om sina erfarenheter av kränkningar och mobbning inför 
programmen: 
Säsong 1, inför avsnitt 1
Säsong 1, inför avsnitt 2
Säsong 1, inför avsnitt 3
Säsong 1, inför avsnitt 4

DN 2015-10-12 Morgans mission missar en expertgrupp

5.  Nytt under Övrig debatt på www.slussa.se

Dagens Arbete 2015-11-10 När olyckan dröjer sig kvar
P4 Gävleborg 2015-11-09 Kvinnor sjukskrivs dubbelt så ofta som män
P4 Skaraborg 2015-11-09 Så ville chefen tysta Annas kritik
P4 Kalmar 2015-11-09 Företagen intresserade av nyanländ arbetskraft
SR 2015-11-09 Kommunal arbetsmarknad gav få jobb

Dagens Juridik 2015-11-06
Sex miljarder till "rehabiliteringsgaranti" för sjukskrivna utan 
effekt

UNT 2015-11-06 Stor skattehärva bland föreningar
Norrköpings 
Tidningar

2015-11-06 "Intagna har det bättre än mig"

UNT 2015-11-06 Man slipper åtal trots fusk med bidrag

http://unt.se/uppland/uppsala/slipper-atal-trots-fusk-med-bidrag-3950866.aspx
http://www.nt.se/opinion/insandare/intagna-har-det-battre-an-mig-12210822.aspx
http://unt.se/uppland/uppsala/stor-skatteharva-bland-foreningar-3951083.aspx
http://www.dagensjuridik.se/2015/11/sex-miljarder-till-rehabiliteringsgaranti-sjukskrivna-utan-effekt-rapport-fran-riksrevisione
http://www.dagensjuridik.se/2015/11/sex-miljarder-till-rehabiliteringsgaranti-sjukskrivna-utan-effekt-rapport-fran-riksrevisione
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6297452
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=86&artikel=6297058
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=97&artikel=6296406
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=99&artikel=6296675
http://da.se/2015/11/nar-olyckan-drojer-sig-kvar/
http://www.slussa.se/
http://www.svtplay.se/video/3888351/morgans-mission/infor-morgans-mission-sasong-1-avsnitt-4
http://www.svtplay.se/video/3875073/morgans-mission/infor-morgans-mission-sasong-1-avsnitt-3
http://www.svtplay.se/video/3750999/morgans-mission/infor-morgans-mission-sasong-1-avsnitt-2
http://www.svtplay.se/video/3751227/morgans-mission/infor-morgans-mission-sasong-1-avsnitt-1
http://www.svt.se/nyheter/inrikes/morgan-alling-om-natmobbning-jag-fattade-inte-hur-stort-det-var
http://www.svtplay.se/video/4562055/morgans-mission/morgans-mission-sasong-1-avsnitt-5-2
http://www.svtplay.se/video/4431273/morgans-mission/morgans-mission-sasong-1-avsnitt-4-1
http://www.svtplay.se/video/4153251/morgans-mission/morgans-mission-sasong-1-avsnitt-2-1
http://www.svtplay.se/video/4153251/morgans-mission/morgans-mission-sasong-1-avsnitt-2-1
http://www.svtplay.se/video/4013205/morgans-mission/morgans-mission-sasong-1-avsnitt-1-1
http://www.svtplay.se/morgans-mission
http://asikt.dn.se/asikt/debatt/kampen-mot-mobbning-maste-borja-redan-i-klass-4/morgans-mission-missar-en-expertgrupp/
http://da.se/2015/11/nar-olyckan-drojer-sig-kvar/
http://da.se/2015/05/nar-kroppen-gar-in-i-krislage/
http://da.se/2015/09/sjalen-maste-ocksa-skyddas/
http://da.se/2015/09/jag-vill-gora-nagonting-bra-av-det-hemska/


UNT 2015-11-06 Fusk för miljarder i ideella föreningar
Solrosuppropet 2015-11-06 Är jag som människa utvisad för alltid till sjukdomslandet!
Dagens Opinion 2015-11-05 Ojämställt stöd hos Arbetsförmedlingen
GP 2015-11-04 Försäkringskassan "har varit för generös i många år"
DN 2015-11-04 I klassamhället ignoreras kunnande och meriter
Götebors-Posten 2015-11-04 Försäkringskassan "har varit för generös i många år"
DN 2015-11-03 "Forskningen måste inrikta sig på individanpassad medicin"
VLT 2015-11-03 Utbildning banade väg för eget företag

Dagens Juridik 2015-11-03
Försäkringskassan förlorar - får inte ändra beslut till nackdel för
medborgare

EskilstunaKuriren 2015-11-03 Tvingades gå efter 15 år, utan förklaring
SvD 2015-11-03 Anställda larmar: Attendo struntar i människor

Dagens juridik 2015-11-03
Försäkringskassan får inte ändra beslut till nackdel för 
medborgare

Solrosuppropet 2015-11-03 Skenande sjuktal ? Vi har samma nivå som 1955 !
Sydsvenskan 2015-11-02 Att det är lite stressigt "just nu" kan man glömma
Aftonbladet 2015-11-02 Stress på jobbet skadar hjärnan
Aftonbladet 2015-11-02 Äldrevården vältras över på de anhöriga
P4 Göteborg 2015-11-02 Unga med rörelsenedsättning får chans till jobb
Umeå kommun 2015-11-01 Lokal överenskommelse med Arbetsförmedlingen
Borås Tidning 2015-11-01 Det är försäkringskassan som beslutar
Borås Tidning 2015-11-01 Utlämnad till handläggares välvilja?
DN Debatt 2015-11-01 Ett tillitsfullt samhälle klarar att ha stor etnisk mångfald
Aftonbladet 2015-10-31 De rika kan försörja våra äldre i 220 år

http://www.aftonbladet.se/ledare/ledarkronika/fredrikvirtanen/article21679878.ab
http://www.dn.se/debatt/ett-tillitsfullt-samhalle-klarar-att-ha-stor-etnisk-mangfald/
http://www.bt.se/insandare/utlamnad-till-handlaggarens-valvilja/
http://www.bt.se/insandare/det-ar-forsakringskassan-som-beslutar/
http://www.umea.se/umeakommun/naringslivocharbete/arkiv/artiklarnaringsliv/lokaloverenskommelsemedarbetsformedlingen.5.6e56e1f514f42fbe6676b9f3.html
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=104&artikel=6292995
http://www.aftonbladet.se/ledare/ledarkronika/evafranchell/article21690956.ab
http://www.aftonbladet.se/ledare/ledarkronika/evafranchell/article21687388.ab
http://www.sydsvenskan.se/opinion/aktuella-fragor/att-det-ar-lite-stressigt-just-nu-kan-man-glomma-trenden-dar-alltfler-blir-s/
http://solrosuppropet.se/2015/11/skenande-sjuktal-vi-har-samma-niva-som1955/
http://www.dagensjuridik.se/2015/11/forsakringskassan-forlorar-far-inte-andra-beslut-till-nackdel-medborgare
http://www.dagensjuridik.se/2015/11/forsakringskassan-forlorar-far-inte-andra-beslut-till-nackdel-medborgare
http://www.svd.se/anstallda-larmar-attendo-struntar-i-manniskor
http://ekuriren.se/nyheter/eskilstuna/1.3568271-tvingades-ga-efter-15-ar-utan-forklaring
http://www.dagensjuridik.se/2015/11/forsakringskassan-forlorar-far-inte-andra-beslut-till-nackdel-medborgare
http://www.dagensjuridik.se/2015/11/forsakringskassan-forlorar-far-inte-andra-beslut-till-nackdel-medborgare
http://vlt.se/nyheter/vasteras/1.3234115-utbildning-banade-vag-for-eget-foretag
http://politiskapartier.se/politiska-partier-i-riksdagen/ovriga-partier/
http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.2885459-forsakringskassan-har-varit-for-generos-i-manga-ar-
http://www.dn.se/kultur-noje/kulturdebatt/i-klassamhallet-ignoreras-kunnande-och-meriter/
http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.2885459-forsakringskassan-har-varit-for-generos-i-manga-ar-?m=print
http://www.dagensopinion.se/oj%C3%A4mnst%C3%A4llt-st%C3%B6d-hos-arbetsf%C3%B6rmedlingen
http://solrosuppropet.se/2015/11/ar-jag-som-manniska-utvisad-for-alltid-till-sjukdomslandet/
http://www.unt.se/uppland/uppsala/fusk-for-miljoner-i-ideella-foreningar-3958208.aspx
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