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NYTT STÄLLNINGSTAGANDE OM RÄTTEN TILL VÅRD 
Sedan 2008 har ett stort antal frivilligorganisationer, kyrkor, fack- och yrkesförbund samt 
andra samarbetat i kampen för alla människors lika rätt till vård. Den 19 juni antog nätverket 
ett nytt ställningstagande där Sveriges riksdag och regering uppmanas att omgående 
säkerställa att asylsökande, papperslösa personer och utsatta EU-medborgare får rätt till 
vård efter behov och på lika villkor, oberoende av ursprung eller rättslig status. 
Organisationerna bakom Rätt till vård-initiativet förkastade redan i november 2013 begreppet 
”vård som inte kan anstå” som medicinskt oanvändbart och oetiskt.  
Hela ställningstagandet (och en engelsk översättning) finns på 
http://www.vardforpapperslosa.se/ 
 
HENRY ASCHER SLÅR LARM OM DE ENSAMKOMMANDES HÄLSA 
I en skrivelse till Hälso- och sjukvårdsnämnden och Kommittén för mänskliga rättigheter i 
Västra Götalandsregionen uppmärksammar Henry Ascher, barnläkare och professor i 
folkhälsovetenskap samt ledamot av Rosengrenskas styrelse, situationen för 
ensamkommande asylsökande.  
Han ger exempel på allvarliga konsekvenser som drabbar ungdomarna till följd av 
åldersuppskrivningar och förklarar hur sjukvården har möjlighet att agera annorlunda. 
Mer om skrivelsen kommer i nästa nyhetsbrev. 
 
FORTSATT SAMARBETE MED AGAPE 
Efter diskussion med aktiva volontärer och samarbetspartners beslutade Rosengrenskas 
styrelse i april i år att ta emot ensamkommande ungdomar från frivilligorganisationen Agape 
som stöter på vårdhinder. Detta var en stor förändring eftersom vi vanligtvis arbetar med 
patienter i papperslöshet.  
Efter en första avstämning har vi beslutat att fortsätta samarbetet med Agape. 
Rosengrenska dokumenterar de vårdhinder ungdomarna möter och hänvisar/remitterar till 
reguljära vården, precis som vi gör med våra papperslösa patienter.  
Samarbetet omfattar också en vårdlotsverksamhet, som bemannas av volontärer inom 
Agape och Rosengrenska.  
Parallellt arbetar styrelsen med att påverka den offentliga vården samt sjukvårds- och 
kommunpolitiker genom att vittna om de vårdhinder gruppen möter.  
 

http://www.vardforpapperslosa.se/


VIKTIGT OM VÅLDET OCH ÖVERGREPPEN 
I en debattartikel på SVT Opinion skriver psykolog Anna Olsson från Rosengrenskas 
styrelse och Agapes grundare Matilda Brinck-Larsen om bakgrunden till bland annat 
gruppvåldtäkterna på de ensamkommande ungdomarna från Afghanistan.  
https://www.svt.se/opinion/matilda-brinck-larsen-anna-olsson?cmpid=del%3Apd%3An
y%3A20170615%3Amatilda-brinck-larsen-anna-olsson%3Anyh 
 
VI MÅSTE STOPPA DEPORTATIONERNA! 
Sommarsemestern närmar sig - och psykolog Anna Olsson reflekterar i en krönika i 
Göteborgs Fria Tidning om året som gått.  
“Det har varit ett omtumlande år på jobbet. Jag har mött smärta och dödsångest i en 
omfattning jag aldrig trott jag skulle göra under hela mitt yrkesliv. Vi måste stoppa 
deportationerna”, skriver hon.  
Läs hela texten här: 
http://www.fria.nu/extern/digital/pdf/0f212cd7dd680519ba3ab43e4ef0755690be2a529e6828f
80465fa2c848e7d4c.pdf?utm_campaign=cmp_716171&utm_medium=email&utm_source=g
etanewsletter 
 
NY PODCAST AV PAPPERSLÖSA UNGDOMAR 
Tillsammans med organisationen Ingen människa är Illegal i Trollhättan har en grupp 
papperslösa ungdomar startat en egen podcast: “De Fyra Sista", där de pratar om sin 
vardag, verklighet och värld.  
I en presentation skriver ungdomarna att “vi erbjuder er ett nytt perspektiv, nya glasögon 
som ni kan använda när ni kommer i kontakt med oss från den lägsta kasten i samhället. 
Våra ord var aldrig planerade, även då ämnet var det. Utan vi lät hjärtat tala, då när tungan 
var trött på att berätta. Vi lät våra tankar flyga, då när vi var kedjade. Vi var oss själva. Vi var 
de fyra sista. Det här är vår chans att bli hörda, följa med på vår resa!” 
Lyssna på  https://soundcloud.com/user-584298651 
eller på  https://www.acast.com/defyrasista 
 
MOTTAGNINGEN HAR SOMMARSTÄNGT TRE VECKOR 
För att alla frivilliga ska få möjlighet att vara lediga och samla krafter inför hösten håller 
mottagningen stängt veckorna 30, 31 och 32. Det är lite glesare med bemanningen i de 
flesta volontärgrupper på mottagningen vecka 29 så vi är tacksamma om det finns aktiva 
volontärer som kan komma då - även om de inte skrivit upp sig sedan tidigare. 
 
REFLEKTION I GRUPP FÖR VOLONTÄRER 
Vårens internföreläsningar har varit välbesökta och uppskattade. En ny chans att reflektera i 
grupp under ledning av läkaren och psykoterapeuten Kjell Reichenberg finns onsdagen den 
20 september 17.30-19.00 i Bergsjöns bibliotek. Ytterligare ett tillfälle kommer senare i höst. 
Tanken är att gemensamt tala om konkreta händelser, personliga reaktioner, svåra 
valsituationer och andra frågor. Ingen föranmälan behövs.  
Möjlighet finns att föranmäla ärenden man vill ta upp, men det är inget krav. 
Kontakta Kjell Reichenberg vid frågor eller föranmälan av ärende på adress 
kjell@reichenberg.se.  
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Även vårens internföreläsningar med Alexis Gainza Solenzal och Matti Wirehag och Björn 
Åhlin, på temat traumamedveten omsorg respektive sociala och juridiska frågor, kommer att 
upprepas under hösten. Tid och plats meddelas senare. 
 
RAPPORT FRÅN NORDISKA MÖTET 
Tandläkaren Torgny Alstad, ledamot av Rosengrenskas styrelse, deltog tillsammans med 
Susanna Olsson i årets Nordiska möte 19-20 maj i Köpenhamn för att utbyta erfarenheter 
med andra mottagningar för papperslösa.  
Mötet inleddes med en rundvandring på den klinik som ligger mitt i centrum och som drivs av 
danska Röda Korset med hjälp av frivilliga. Där utförs behandlingar av vårdbehövande, 
bland annat finns en fullt utrustad tandvårdsmottagning.  
Deltagarna diskuterade bland annat säkerheten, den politiska debatten och situationen för 
papperslösa i Danmark, Norge, Finland respektive Sverige.  
Från Oslo rapporterades att de papperslösa själva bildat organisationen “Mennesker i 
limbo”. Kliniken i Oslo har också tagit fram en patientbroschyr för att underlätta papperslösas 
rätt till vård.  
Nästa års Nordiska möte kommer att hållas i Bergen. 
 
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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