
9.30 – 9.45 Välkomna!
Rosengrenskas ordförande Milosz Swiergiel hälsar välkomna och presenterar dagens
program.

9.45 – 10.15 Vårt arbete med frågan Vård för papperslösa.
1 juli 2013 kom lagen som ger papperslösa rätt till subventionerad akut vård och ”vård
som inte kan anstå”. My Barkensjö, sjukskötersa på Rosengrenska/Röda Korset, berät-
tar om hur det fungerar, hur man tolkar lagen, vilka patienter som hamnar utanför och
vad vi gör på mottagningen idag. 
AnnSofie Olsson arbetar med sociala frågor och berättar om den ekonomiska sidan av
de papperslösas verklighet.

30 min paus Fika och mingel. 
10.45 – 11.30 Rött kort

Guldbaggebelönade filmskaparen Gabriela Pichler (Äta, sova, dö) och dramatikern
America Vera-Zavala berättar om pjäsen på Backateatern: ”Rött kort”. Föreställningen
bygger bland annat på forskning om papperslösa barns vardagsstrategier. 
Pjäsen spelas från 10/9 till 25/10 på  Backas teaterscen med Rasmus Lindgren och 11-
åriga ”Leo” som delar med sig av sin expertkunskap i att vara gömd. 

11.30 – 12.00 Öppen programpunkt.
1 tim lunch Lunch t.ex. lunchbuffé på Världskulturmuseet.
13.00 – 13.30 Patientarbete med psykisk ohälsa.

Lina Lönnberg, PTP-psykolog och medlem av Rosengrenskas styrelse. Hon berättar
om våra erfarenheter från patientarbetet med den psykiska ohälsan och hur det går att
få in denna ömtåliga grupp i den vanliga vården. 

13.30 – 14.00 Om att gå i samtalsterapi under asylprocessen.
Elisabet Nord, Leg. psykoterapeut på Rosengrens Brygga/projekt In PUT, presenterar
sin uppsats "Om att gå i samtalsterapi under asylprocessen". Vi behöver mera kunskap
om värdet i ”att ha någon att tala med” under denna ovissa tid och då man är pappers-
lös. 

30 min paus Fika och mingel. 
14.30 – 13.00 Asylansökningar, efterforskning, familjeåterförening och återresor. 

Evelien Rusch Hellsmark berättar om Röda Korsets arbete.
15.00 – 15.45 Rosenjuristerna. 

Under de senaste 6-7 åren har ett team jurister- och studenter troget kommit var
annan vecka till mottagningen. De har lovat berätta om hur de arbetar nu och om
aktuella frågor som rör våra patienter. Vi har t.ex. frågat om läkarintyg, speciella skäl
för barn och familjer och vad ett Dublinbeslut är.

15.45 – 16.00 Avslutning.
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Välkommen till
Heldag med Rosengrenska
i samarbete med Röda Korset

Lördagen den 18 oktober 2014, kl 9.30 – 16.00
Världskulturmuséet, Södra vägen 54, Göteborg 

(vid Korsvägen, intill Universéum)

Mera information på nästa sida  ➨



Inträde till föreläsningarna är gratis men antalet platser är begränsat. 

Anmälan till heldag@rosengrenska.org eller på telefon 031 741 6207 

Lunchbuffé på Världskulturmuseet + fika kostar 120:- och betalas kontant. 
Anmäl OM ni vill ha lunchbuffé där det finns vegetariskt, fisk och köttmat att välja mel-
lan. Beställ vegan-mat om det önskas.
Vi bjuder på pausfika. 

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 till just vår verksamhet .


