
I år är det 15 år sedan vi startade vår verksamhet och 5 år sedan vi startade samarbetet med Röda Korset! 

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

9.45 – 10.30 Vård för papperslösa.
Henry Ascher och Anne Sjögren från Rosengrenskas styrelse rapporterar om läget just
nu och ger oss inblick i arbetet efter införandet av den nya lagen.

30 min paus Fika och mingel. 

11.00 – 11.30 Tandvård för papperslösa-vad säger den nya lagen?
Gunilla Klingberg, ordförande i Sveriges Tandläkarförbund och professor i barn- och
ungdomstandvård i Malmö, Sara Rangmar, undervisningstandläkare på tandläkarhög-
skolan i Göteborg och Shiva Raoufi, tandläkare.

11.30 – 12.00 PTSD och den nya lagen.
Ingvar Karlsson, docent och överläkare inom psykiatri och en av de som arbetat längst
med våra patienter reflekterar över hur psykiatrin påverkas av den nya lagen.

1 tim lunch Lunch t.ex. lunchbuffé på Världskulturmuseet.

12.40 – 13.00 Underhållning i form av livemusik, missa inte detta om du lunchar utanför museet!.

13.00 – 14.00 Hälsa och migration.
Anders Hjern, barnläkare och professor, Center for Health Equity Studies, bl.a. varit
med och skrivit böckerna Att möta flyktingar och Från apati till aktivitet: teori och
behandling av flyktingbarn med svår psykisk ohälsa.

14.00 – 14.30 Arbetet kring papperslösa kvinnors rätt till skydd i Göteborg, resultat och förväntningar.
Trifa Shakely, jurist, socionom, föreläsare och skribent. Shakely är initiativtagare till
kampanjen Ain’t I A Woman-för papperslösa kvinnors rätt till skydd.

30 min paus Fika och mingel.        

15.00 – 15.45 101 historiska hjältar. 
Brian Palmer, socialantropolog, pratar om civilkurage och hjältar i vardagen. Palmer
har tidigare undervisat på Harvard, i nuläget är han på Uppsala Universitet. Han har
även bla varit med och utformat Raoul Wallenbergkalendern. Obs! Detta föredrag hålls
på engelska!

15.45 – 16.00 Avslutande kommentarer och diskussion. 

Mera information på nästa sida  ➨
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Välkommen till
Heldag med Rosengrenska
i samarbete med Röda Korset

Lördagen den 12 oktober 2013, kl 9.30 – 16.00
Världskulturmuséet, Södra vägen 54, Göteborg 

(vid Korsvägen, intill Universéum)



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 100:- 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. 

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


