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HUR SKA VI SAMARBETA MED AGAPE? 
Rosengrenska har den senaste tiden samarbetat med Agape, en nystartad organisation som 
erbjuder stöd till ensamkommande barn och ungdomar som blivit utvisade, åldersuppskrivna eller 
flyttats från sina boenden när de fyllt 18 år.  
Agape hjälper till med busskort, aktiviteter och boende i frivilliga familjehem så att ungdomarna kan 
fortsätta sin skolgång och inte tvingas lämna sin trygga tillvaro. Hittills har omkring 50 unga fått tak 
över huvudet, men det finns en grupp på mellan 20 och 30 som fortfarande är hemlösa. 
De flesta är asylsökande, men några är papperslösa. Samtliga har lagstadgad rätt till vård men i 
praktiken stöter de på stora hinder. Det beror dels på åldersuppskrivningar och dels på att de flyttats 
till ny ort, vilket kan innebära att pågående vård avbryts.  
I Rosengrenskas styrelse har vi diskuterat att ta emot de ensamkommande ungdomar som stöter på 
vårdhinder på vår mottagning. Syftet är att kunna dokumentera vårdhindren, så som vi gör med våra 
papperslösa patienter, och skicka ärendena vidare för uppföljning dagtid. En tanke finns också om 
att knyta en vårdlotsverksamhet till ungdomarna genom volontärer i Agape.  
Kom gärna med synpunkter på förändringen. 
Rosengrenskas styrelse arbetar parallellt med att försöka påverka den offentliga vården samt 
sjukvårds- och kommunpolitiker. 
Läs mer här: https://tidningensyre.se/goteborg/samhallets-nya-utstotta/ 
Och här: https://www.facebook.com/pg/frivilligorganisationenagape/about/?ref=page_internal 
 
FLERA PROJEKT INOM NÄRHÄLSAN 
Primärvården i VG-regionen satsar på att bli bättre i mottagandet av nyanlända. Här är några projekt 
som är på gång: 
Alla distriktsläkare inom Närhälsan kommer under 2017 att få utbildning om tortyrskador, inklusive 
bemötande och dokumentation.  
För att öka tillgängligheten för nyanlända och asylsökande planeras för extra psykologer på flera 
vårdcentraler i Göteborg, bland annat i Angered, Lövgärdet, Hjällbo och Olskroken samt på 
Hisingen. 
Tre vårdcentraler riktar på försök extra insatser mot barn och unga. Personalen där kommer att 
utbildas i prolonged exposure, en KBT-metod som visat sig effektiv mot PTSD, posttraumatiskt 
stressyndrom. 
Insatser ska också göras för att höja kvalitén i hälsoundersökningarna i hela VG-regionen. Den 
flyktingmedicinska mottagningen vid Kaserntorget i Göteborg har utsetts till utbildningsklinik.  
Även Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) satsar. Tack vare EU-bidrag planeras för ett 
projekt som kallas "nya grannar". Utbildningar kommer att riktas mot personal i kommunerna som 
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möter nyanlända och asylsökande.  
Slutligen har extra resurser tillförts Elevhälsan, bland annat på Angeredsgymnasiet, för att följa upp 
de nyanlända barnen och ungdomarna. 
 
BO GRANSKAR HUR BARN PÅ FLYKT TAS EMOT  
I Barnombudsmannens årsrapport ”Vi lämnade allting och kom hit”, som ska lämnas till regeringen 
den 24 mars, granskas hur Sverige efterlever de rättigheter barn på flykt har enligt 
barnkonventionen. Granskningen bygger på expertmöten, intervjuer och möten med barn som 
kommit till Sverige som ensamkommande eller i familj.  
Under 2015 mötte BO:s medarbetare drygt 450 ensamkommande barn mellan 9-18 år. Detta har 
under 2016 följts upp av samtal med ytterligare 145 barn, både ensamkommande och barn som 
kommit hit tillsammans med sina familjer. 
Delrapporten ”Nyanlända barns hälsa”, som släpptes i februari i år, bygger på en omfattande enkät 
till skolsköterskor samt på samtal med barn om hur de tänker kring sin hälsosituation.  
Här är hela rapporten: 
https://www.barnombudsmannen.se/globalassets/dokument-for-nedladdning/publikationer/rapport-n
yanlanda-barns-halsa.pdf  
 
DIALOG OM SOCIALA RÄTTIGHETER 
Onsdag den 1 mars ordnas den andra av vårens internföreläsningar för att stärka våra aktiva 
volontärer. Matti Wirehag, doktorand i socialt arbete, belyser tillsammans med juristen Björn Åhlin 
aktuella sociala och juridiska frågor.  
Sista föreläsningen hålls onsdag den 26 april, då Alexis Gainza Solenzal, psykolog och ansvarig för 
Rosengrenskas psykiatriska team, talar om traumamedveten omsorg.  
Starttid 17.30 i Bergsjöns bibliotek. 
Föreläsningsserien upprepas under hösten. Ingen anmälan krävs. 
 
BOKA 22 APRIL - EN HELDAG OM ENSAMKOMMANDE UNGA 
Ett preliminärt program för vårens heldagsseminarium lördagen den 22 april är nu klart och ser ut så 
här: 
9.15 Välkomna! Rosengrenska styrelse hälsar välkommen och presenterar dagens program. 
9.30 Lägesrapport från Rosengrenskas mottagning.  
9.45 Asyllagarnas konsekvenser för människor på flykt  Jurist Björn Åhlin från Rosengrenskas 
styrelse och Fridh advokatbyrå om de senaste förändringarna inom asyllagstiftningen och 
Migrationsverkets praxis med fokus på åldersuppskrivningar hos de ensamkommande ungdomarna 
från Afghanistan. 
10.15 Hur kan vi stödja nyanlända barns hälsa? Psykolog Anna Olsson och barnläkare Henry 
Ascher, båda från Rosengrenskas styrelse och verksamma på Flyktingbarnteamet i Göteborg. 
30 min paus  Fika och mingel 
11.15 AGAPE Matilda Brinck-Larsen presenterar den nystartade organisationen tillsammans med 
en ensamkommande ungdom som befinner sig i asylprocessen. 
1 timme lunch – t.ex. lunchbuffé på Världskulturmuséet. 
13.00 ”Uppdrag: Afghanistan”  Martin Schibbye berättar om Blank spot projects reportageserie 
som följer upp vad som händer med de ensamkommande som utvisats till Afghanistan. Han kommer 
också att berätta om möten med afghanska ungdomar som sitter i förvar i Sverige. 
14.30 Möta barn på flykt – Blir vi kvar eller flyr också vi? Att möta traumatiserade barns 
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berättelser ställer oss inför stora utmaningar. Hur ska vi behålla vår medkänsla, vår saklighet och 
vårt hopp? Möt barnläkaren och författaren Lars H Gustafsson i en reflekterande föreläsning kring 
mötet med barn på flykt. 
Vi är som vanligt på Världskulturmuséet. Gratis inträde, men begränsat antal platser. 
Ett mera utförligt program kommer i nästa nyhetsbrev, men den som vill anmäla sig redan nu kan 
göra det på adress heldag@rosengrenska.org 
OBS att deltagare på Rosengrenskas heldag har förtur och fri entré till de öppna föreläsningarna 
med Martin Schibbye och Lars H Gustafsson, som annars kostar 60 kronor. 
 
 
Vi BEHÖVER FLER ARABISKA TOLKAR 
Rosengrenska behöver just nu fler arabiska tolkar. För mer information och intresseanmälan: mejla 
oss på styrelsen@rosengrenska.org 
 
LÄS NYHETER FRÅN ROSENGRENSKA ÄVEN PÅ FACEBOOK   
Du vet väl att du kan följa vad som händer på Rosengrenska stiftelsen och få tips om intressanta 
artiklar som rör papperslösa även på vår Facebook-sida?  
Tack vare ett nytt mailsystem går det numera att prenumerera på vårt nyhetsbrev via en länk på 
Facebook-sidan. Tipsa gärna vänner som är intresserade!  
Här är adressen: https://m.facebook.com/rosengrenskastiftelsen/ 
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