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Innehåll: 
1. Råd till politiker och myndigheter från Monica /SLUSSA-video/ 
2. Glöm inte de långtidssjuka i sjukförsäkringsdebatten 
3. Konstfilm om utfrysning och mobbning 
4. Nytt under ”Övrig debatt” på slussa.se 
 
 
1. Råd till politiker och myndigheter från Monica /SLUSSA-video/ 
Råd till politiker och myndigheter i SLUSSA-videon Monica om att ha osynlig sjukdom.  
https://www.youtube.com/watch?v=j4_1f9lI4UU 
Monica berättar om att ha osynlig sjukdom och framför synpunkter på handläggning av 
myndigheter och har konkreta förslag till ansvariga politiker. Hon har erfarenheter av både god och 
mindre bra rehabilitering, om positiva långvariga effekter när det satsas på rehabilitering och de 
destruktiva konsekvenserna av att inte få den återhämtning och rehabilitering och man behöver. 
Hon beskriver konsekvenserna av när den som är sjuk fråntas alla möjligheter till försörjning, i ett 
samhälle som påstås vara välfärdssamhälle.  
 
Även försäkringskassans generaldirektör Ann-Marie Begler, sommarpratare i P1 den 15 augusti, 
http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/927250?programid=2071 borde lyssna på Monica. Att vara 
”rättvis” kan innebära att behandla alla lika dåligt. .. 
 
Om försäkringskassans/statens ansvar berättar professorn i offentlig rätt, med inriktning socialrätt, 
Lotta Vahle Westerhäll:  
Rättssäkerhet i sjukförsäkringen 
https://www.youtube.com/watch?v=qUv7BGJydxs 
Etik och rätt i rättsstaten 
https://www.youtube.com/watch?v=3gqL8alDdII 
 
VLT 2016-07-27 Sjuka har inte råd med ett anständigt liv 
http://www.vlt.se/opinion/debatt/debatt-sjuka-har-inte-rad-med-anstandigt-liv 
 
 
2. Glöm inte de långtidssjuka i sjukförsäkringsdebatten 
LO-bloggen 2017-08-30 Glöm inte de långtidssjuka i sjukförsäkringsdebatten 
http://loblog.lo.se/valfard/glom-inte-de-langtidssjuka-i-sjukforsakringsdebatten/ 
 
Solrosuppropet 2016-02-20: Sjukersättning – sjukt låg ersättning 
http://solrosuppropet.se/2016/02/sjuk-ersattning-sjukt-lag-ersattning/ 
 
Regeringens ”satsning” efter att garantinivån på sjukersättningen legat stilla 12 år: höjning 137 
kr/månad. Hur påverkar budgeten dig under 2017? 
https://blog.ikanobank.se/familjeekonomen/hostbudgeten-2017/ 
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3. Konstfilm om utfrysning och mobbning 
Konstfilm om utfrysning och mobbning 
http://tv.aftonbladet.se/abtv/articles/224000 
Elektrikerna 2017-08-29 ”Frysta bubblor – medmänsklig värme” 
http://news.cision.com/se/svenska-elektrikerforbundet/r/extra-insatt-visning-av--frysta-bubblor---m
edmansklig-varme--den-29-e-augusti-,c2334604 
Trailer 
https://www.youtube.com/watch?v=6ZQfo9e7Fok 

4. Nytt under ”Övrig debatt” på slussa.se 

P4 Göteborg 2017-09-03 Endast tid kan läka utbrända 
nyheter24 2017-09-02 Så gör du för att inte drömma mardrömmar 
P4 Jämtland 2017-09-01 Ministern ser Jämtland som föredöme 
Dagens Medicin 2017-09-01 Hur mycket läkartid ska jag ägna åt att skriva om? 
Allas.se 2017-09-01 Kaspersens vändpunkt: Jag behövda hitta balansen igen 

Läkartidningen 2017-08-31 Subjektiv kognitiv försämring tycks sällan vara relaterad till 
demens 

nt.se 2017-08-31 Ulrika har lärt sig att pausa 
Affärsvärlden 2017-08-31 Arbetsgivare vinner på att ta ansvar 
P4 Östergötland 2017-08-30 Friluftsliv minskar stress 
halsoboosten.mabra.com 2017-08-30 Träningshets och stress 
mynewsdesk 2017-08-30 Vid världens ände – en bok om psykisk ohälsa efter trauma 
Publikt 2017-08-30 Risk att jobbet spiller över på privatlivet 
P4 Väst 2017-08-30 Näsan hjälper dig att bli friskare och stressa mindre 
SvD 2017-08-30 Svensk ekonomi nära överhettning 
vn.se 2017-08-30 Pool ska stoppa kockbrist och sjukskrivningar 
LO Bloggen 2017-08-30 Glöm inte de långtidssjuka i sjukförsäkringsdebatten! 
PR Jämtland 2017-08-29 Nästan hälften av Jämtlands nyanlända i arbete eller studier 
 
 PS: Är du förberedd om krisen kommer http://www.civil.se/72-timmar/? Civilförsvarsförbundet 
"72 timmar" som ger dig grundläggande kunskap om krisberedskap för att klara 72 timmar. Kostnadsfritt! (Även 
kontanter är bra att ha vid längre strömavbrott!) 72 timmar 
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