
Välkommen till 
Heldag med Rosengrenska 

i samarbete med Röda Korset 
 

Lördagen den 26 april 2014, kl 9.30 – 16.00 
Världskulturmuséet, Södra vägen 54, Göteborg 

(vid Korsvägen, intill Universéum) 
 

09:30 - 09:45  Välkomna! 
Rosengrenskas ordförande Milosz Swiergiel hälsar välkomna och presenterar dagens program.  

 

09:45 - 10:30 Vård för papperslösa. 
Sedan 1 juli 2013 har vuxna papperslösa rätt till subventionerad "vård som inte kan anstå". Vi 
har kunnat ställa om vårdförmedlingen till att remittera och hänvisa patienter till den offentliga 
vården i större utsträckning. Mycket kraft har lagts på att följa upp hur det går för patienterna 
och att utvärdera effekterna av den nya lagen. Anne Sjögren, Henry Ascher, Sara Rangmar, 
Torgny Alstad och Lina Lönnberg berättar om detta pågående arbete, vad vi ser fungerar 
bra, vilka hinder vi fortsatt ser i tillgången till vård, vilka patienter som hamnar utanför och om 
våra framtida planer. 

 

30 min paus Fika och mingel 

 

11:00-12:00  Papperslösas tillgång till stöd från Socialtjänsten 
Linus Torgeby från Rädda Barnen i Göteborg berättar om arbetet för papperslösa barns sociala 
rättigheter. Annie Lin och Sofia Gabinus från Asylgruppen i Malmö berättar om erfarenheter 
av tillämpningen av Socialtjänstens nya riktlinjer för papperslösa i Malmö stad.  

 

I tim. lunch Lunch - t.ex. lunchbuffé på Världskulturmuseet. 

 

13:00-14:00 EU-migranters sociala situation och tillgång till vård.   

Claes Haglund, projektledare för Crossroads, Stadsmissionens center för EU-migranter i 
Göteborg 

 

30 min paus Fika och mingel. 

 

14:30 - 15:30  Socialstyrelsens ståndpunkter gällande begreppet ”vård som inte kan anstå”. 
Elis Envall, utredare på Socialstyrelsen, presenterar den nya rapporten ”Vård för papperslösa – 
vård som inte kan anstå, dokumentation och identifiering vid vård till personer som vistas i 
landet utan tillstånd.” 

 

15:30 - 16:00  Avslutande kommentarer diskussion 
_________________________________________________________________________________ 
 
Inträde till föreläsningarna är gratis men antalet platser är begränsat. 
Anmälan till heldag@rosengrenska.org eller på telefon 031 741 6207 
Lunchbuffé på Världskulturmuseet kostar 120:- och betalas kontant. Vi bjuder på fika. 
Anmäl OM du vill ha lunchbuffé där det finns vegetariskt, fisk och köttmat att välja mellan. 
Beställ vegan-mat om det önskas. 

 

Hjärtligt välkomna! 

 

Vård för papperslösa 
Rosengrenska/Röda Korset • Andra Långgatan 19 • 413 28 Göteborg 
kliniken@rosengrenska.org, http://weblog.rosengrenska.org, 
Telefon: 031 741 6207, Jourtelefon: 0704-06 66 70 
Rosengrenskas plusgirokonto: 462154-6 
Röda korsets konto: BG 900-8004, ange koden 12404 


