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MISSA INTE VÅRENS HELDAG OM ENSAMKOMMANDE UNGA 
Vårens heldagsseminarium har sällan varit lika aktuellt och angeläget som just i år.  
Lördagen den 22 april fokuserar vi på de ensamkommande barnen och ungdomarna - och 
har ett späckat program med många intressanta föreläsare.  
 
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 barnen och ungdomarna från Afghanistan. 
10.15 HUR KAN VI STÖDJA NYANLÄNDA BARNS HÄLSA? 
Psykolog Anna Olsson från Rosengrenskas styrelse, som arbetar vid Flyktingbarnteamet i 
Göteborg, talar tillsammans med människorättsaktivisten Arif Moradi, som ger sitt perspektiv 
utifrån att vara ensamkommande och papperslös.  
30 min paus Fika och mingel (fika till självkostnadspris finns i världskulturmuseets kafé) 
11.15 AGAPE - FRIVILLIGORGANISATION TILL STÖD FÖR ENSAMKOMMANDE BARN 
OCH UNGDOMAR 
Matilda Brinck-Larsen presenterar den nystartade organisationen tillsammans med Hamid 
Saadat, 17 år. 
12:00 Lunch – t.ex. lunchbuffé på Världskulturmuséet 
13.00 "UPPDRAG AFGHANISTAN" - BLANK SPOT PROJECT 
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. 
(Föreläsningen är ett samarrangemang med Världskulturmuseet.) 
30 min paus Fika och mingel (fika till självkostnadspris finns i världskulturmuseets kafé) 
14.30 ATT MÖTA BARN PÅ FLYKT - BLIR VI KVAR ELLER FLYR OCKSÅ VI? 
Att möta traumatiserade barns berättelser ställer oss inför stora utmaningar. Hur ska vi 
behålla vår medkänsla, vår saklighet ochvårt hopp? Möt barnläkaren och författaren Lars H 
Gustafsson i en reflekterande föreläsning kring mötet med barn på flykt. 
(Föreläsningen är ett samarrangemang med Världskulturmuseet.) 
 
Anmälan till: heldag@rosengrenska.org. Begränsat antal platser!  



OBS att anmälda deltagare på Rosengrenskas heldag har förtur och fri entré till 
föreläsningarna med Martin Schibbye och Lars H Gustafsson som annars kostar 60 kronor.. 
 
SAMARBETET MED AGAPE  
Rosengrenska har den senaste tiden samarbetat med Agape, organisationen som erbjuder 
stöd till ensamkommande barn och ungdomar som blivit utvisade, åldersuppskrivna eller 
flyttats från sina boenden när de fyllt 18 år.  
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. 
Efter diskussion med aktiva volontärer och samarbetspartners har Rosengrenskas styrelse 
beslutat att ta emot de ensamkommande ungdomarna i Agape som stöter på vårdhinder. 
Detta är en stor förändring för Rosengrenska stiftelsen, som vanligtvis arbetar med patienter 
i papperslöshet. I slutet av juni ska förändringen utvärderas och då tar vi ställning till hur vi 
ska göra i fortsättningen. Vårt syfte är att dokumentera vårdhindren, så som vi gör med våra 
papperslösa patienter och sedan skicka ärendena vidare för uppföljning dagtid.  
Samarbetet omfattar också en vårdlotsverksamhet, som bemannas av volontärer inom 
Agape och Rosengrenska.  
Rosengrenskas styrelse arbetar parallellt med att försöka påverka den offentliga vården 
samt sjukvårds- och kommunpolitiker. Rätten till vård och hälsa ska inte vara avhängigt 
engagemang från frivilligkrafter! Läs mer här: 
https://tidningensyre.se/goteborg/samhallets-nya-utstotta/ Och här: 
https://www.facebook.com/pg/frivilligorganisationenagape/about/?ref=page_internal 
 
ANNA OLSSON FORTSÄTTER SLÅ LARM 
Mina unga patienter mår så ohyggligt dåligt att de inte orkar berätta för er – och då tänker 
jag att jag måste i deras ställe, skriver Anna Olsson, psykolog som arbetar med 
ensamkommande på Flyktingbarnteamet i Göteborg. 
http://www.goteborgsfria.se/artikel/127762 
För ett par veckor sedan träffade Anna Olsson - tillsammans med rörelsen Vi står inte ut - de 
båda statsråden Åsa Regnér och Gabriel Wikström för att tala om självmorden bland unga 
ensamkommande.  
Hon beskrev det ytterst allvarliga läget och förklarade att det inte är brist på kompetens hos 
vårdpersonalen som är problemet. Orsaken till den ökade psykiska ohälsan med 
självskadebeteende, självmordsförsök och självmord ska förstås utifrån barnen och 
ungdomarnas otrygga livssituation i Sverige som i sin tur beror på de nya asyllagarna och 
tillämpningen och tolkningar av dessa lagar, betonade Anna Olsson.  
 
#VI STÅR INTE UT VID S-KONGRESSEN 8-12 APRIL 
Rörelsen #vi står inte ut - som arbetar med att förändra situationen för ensamkommande 
barn och unga - planerar aktiviteter dygnet runt utanför Socialdemokraternas kongress på 
Svenska mässan i Göteborg 8-12 april.  
Bland annat kommer det att hållas möten med kända personer som framträder med tal om 
mänskliga rättigheter, barnkonventionen och medmänsklighet. 
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Under parollen Amnesti för ensamkommande som varit i Sverige ett år kommer en grupp 
pensionärer att patrullera utanför Mässentrén hela kongressen efter modellen "Galna 
mödrarna i Argentina" .  
Mer information finns på  
https://www.facebook.com/vistarinteut/ 
 
NEJ TILL TVÅNGSMEDICINERING 
Svensk sjuksköterskeförenings etiska råd och Svenska läkaresällskapets etikdelegation har 
gemensamt uttalat att det inte är förenligt med god yrkesetik att sjuksköterskor och läkare 
medverkar till tvångsmedicinering när personer ska utvisas. 
De senaste åren har många människor som kommit till Sverige för att söka asyl inte 
bedömts ha tillräckliga skäl för att få stanna. I samband med avresan konsulteras vid behov 
sjukvårdspersonal för att ta hand om personens medicinska behov och bedöma om det finns 
medicinska skäl till att skjuta upp transporten. Ibland följer sjukvårdspersonal även med 
under resorna. 
https://www.swenurse.se/Sa-tycker-vi/Nyheter/sjukskoterskor-och-lakare-kan-inte-medverka-
till-tvangsmedicinering/ 
 
LÄR MER OM TRAUMA OCH OMSORG 
Onsdag den 26 april hålls vårens tredje och sista föreläsning för Rosengrenskas volontärer. 
Alexis Gainza Solenzal, psykolog och ansvarig för Rosengrenskas psykiatriska team, talar 
om traumamedveten omsorg med start klockan 17.30 i Bergsjöns bibliotek. 
Föreläsningsserien upprepas under hösten. Ingen anmälan krävs. 
 
LAGEN FUNGERAR FORTFARANDE INTE 
Under 2016 har Rosengrenska fortsatt att bedöma, hänvisa, stötta och informera 
papperslösa för att få dem att söka och ta del av den vård som de har rätt till. Trots att 
sjukvården fungerar bättre finns fortfarande stora brister, vilket även Statskontoret påpekat i 
sin slutrapport. Bland annat är kunskapen om lagen från 2013 dålig bland vårdpersonalen. 
Förra året skickade Rosengrenska 53 ärenden till Röda Korset Stockholm och Etiskt Forum 
på Sahlgrenska om patienter som felaktigt nekats vård eller felaktigt debiterats för vård. 
För att lösa problemen krävs en instans i Göteborgsregionen som kan informera vårdgivare 
om rättigheter och lagstiftning runt papperslösa och andra utsatta grupper. Det behövs 
också ett vårdombud med vägledningsfunktion som kan stötta patienterna och följa upp dem 
som nekats vård eller inte känner till sina rättigheter. I dagsläget saknar primärvården en 
instans som kan bevaka utsatta gruppers rättigheter. 
Majoriteten av de papperslösa som kom till mottagningen under fjolåret var från Albanien, 
Iran, Kosovo, Nigeria, Afghanistan och Bosnien. De flesta var födda på 70- eller 80-talet och 
ungefär lika många var kvinnor som män, men det är en heterogen grupp.  
Vi har inte tillförlitlig statistik på hur länge våra besökare har levt som papperslösa. Många 
har dessutom gått in och ut ur papperslöshet, i och med nya ansökningar och avslag på 
asyl. Några har rest ut ur Sverige, och sedan tillbaka in.  
En del lever med familjer och har barn i skola och dagis, andra är själva eller bor med 
vänner eller landsmän. Några få är hemlösa, de flesta tvingas att flytta ofta. Några har lärt 
sig svenska, jobbar svart och är relativt väl insatta i hur sjukvården fungerar, medan andra är 
ovetande om sina rättigheter. 
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Under 2016 hade vi i snitt 35 besökare per mottagningskväll. Många återkom, men varje 
vecka togs också flera helt nya besökare emot. Mer än hälften behövde hjälp med ersättning 
för läkarbesök och mediciner eller månadsbidrag för barn under ett års ålder. Omkring åtta 
personer per kväll fick prata med en sjuksköterska som hänvisade till rätt instans inom den 
vanliga vården, runt fyra personer hänvisades till tandvården av våra tandläkare och nästan 
lika många träffade stödsamtalare eller psykologer som skrev remisser till vården. 
Verksamheten har under året bedrivits i nära samarbete med Ingen Människa är Illegal, 
Vision for All, Rosenjuristerna och den kyrka där vi har vår mottagning. Dessa organisationer 
bedriver olika stödinsatser för den papperslösa gruppen.  
 
SOCIALEN I MALMÖ LÄMNADE UT ADRESSER 
Adresser till 19 papperslösa familjer lämnades ut av Malmö kommun förra året. Det kan 
bryta mot barnkonventionen, menar människorättsforskare. Men jurister på Malmö stad 
anser att kommunen har gjort rätt. Anställda i socialtjänsten håller inte med. 
”Hur ska mina klienter kunna känna förtroende för mig när jag förväntas fungera som 
angivare?” säger en av dem. 
Läs artikel i ETC: 
http://www.etc.se/inrikes/19-papperslosa-familjer-lamnades-ut-av-socialen-i-malmo-till-polise
n-forra-aret 
 
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/ 

  
 

Styrelsen Rosengrenska stiftelsen 
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