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ROSENGRENSKA o LÄKARE UTAN GRÄNSER KRÄVER VÅRD PÅ LIKA VILLKOR 
I en gemensam debattartikel i GP kritiserar Lina Lönnberg, Rosengrenskas ordförande, och 
Katrin Kisswani, ordförande för Läkare utan gränser, VG-politikernas beslut att säga nej till 
vård på lika villkor för papperslösa och asylsökande. 
http://www.gp.se/nyheter/debatt/ge-asylsökande-och-papperslösa-vård-på-lika-villkor-1.5100
295 
 
NYTT LARM OM PSYKISK OHÄLSA HOS ASYLSÖKANDE 
I en färsk rapport visar Läkare utan gränser att de asylsökandes ovissa livssituation i Sverige 
påverkar deras psykiska hälsa negativt. Organisationen efterlyser fler insatser för att 
förbättra det psykosociala stödet. 
https://lakareutangranser.se/nyheter/rapport-ett-liv-i-limbo 
  
FORTSATT DEBATT OM ÅLDERSBEDÖMNINGAR 
Debatten om de medicinska åldersbedömningarna av unga ensamkommande går vidare. 
Här är en intervju med Rosengrenskas Henry Ascher i ETC Göteborg: 
https://goteborg.etc.se/nyheter/bedomningarna-ar-en-gigantisk-rattsskandal 
Och en kulturartikel i Dagens Nyheter: 
https://www.dn.se/kultur-noje/kristina-lindquist-varfor-ar-det-sa-tyst-om-skandalen-med-alder
sbedomningarna/ 
 
GRATIS VACCIN ÄVEN TILL PAPPERSLÖSA 
Efter mässlingsutbrottet i Göteborg erbjuder Västra Götalandsregionen 40 000 personer 
gratis vaccinering. Även papperslösa som saknar skydd omfattas av erbjudandet.  
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=125&artikel=6863189 
 
HELDAG MED SEMINARIER OCH ARTISTER TILL HÖSTEN 
I höst är det 20 år sedan Rosengrenska stiftelsen bildades. Styrelsen planerar en extra 
satsning med både seminarier och artister för att uppmärksamma två decenniers kamp för 
vård på lika villkor och för att hylla alla de volontärer som gjort verksamheten möjlig. 
För att samla krafterna har vi beslutat att ställa in vårens heldag. 
Mera information om höstens heldag kommer i nästa nyhetsbrev. 
 
VÅRENS FÖRELÄSNINGAR FÖR VOLONTÄRER 
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Det blir en rad föreläsningar med anknytning till Rosengrenskas verksamhet även under 
vårterminen. Obs att alla intresserade är välkomna i mars och i april.  
12 februari introducerar Kjell Reichenberg lyssnarna för några psykologiska begrepp och 
håller sedan reflektion i grupp som tidigare.  
Plats: Institutionen för socialt arbete, GU. Tid: 17.30-19.00.  
Ej öppen pga sekretessen för reflektionerna.  
13 mars föreläser Matti Wirehag, doktorand i socialt arbete, och juristen Björn Åhlin om 
sociala och juridiska frågor.  
Plats: Fridh Advokatbyrå på Hotellplatsen 2. Tid: 17.30-19.00. Öppen.  
10 april talar läkaren Kristian Svenberg på Närhälsans Flyktingmedicinska mottagning om 
tortyrskador som “ett mord på tilliten".  
Plats: Odontologen, Medicinaregatan 12A. Tid: 17.30-19.00. Öppen.  
7 maj håller Kjell Reichenberg en reflektion i grupp som tidigare.  
Plats: Odontologen, Medicinaregatan 12A. Tid: 17.30-19.00. 
Ej öppen pga sekretessen för reflektionerna.  
Alla anmälningar görs till sannakhajavi@gmail.com 
  
ÄNDRADE MOTTAGNINGSTIDER HELA VÅREN 2018 
Rosengrenskas mottagning kommer under våren 2018 att ha öppet varannan vecka (udda 
veckor). Försöket att begränsa öppettiderna kommer att utvärderas i slutet av våren. 
I sommar kommer mottagningen att vara stängd veckorna 28 - 31.  
Sedan samarbetet med Röda Korset upphörde hösten 2015 drivs Rosengrenska helt av 
frivilliga krafter och belastningen har successivt ökat för volontärerna.  
Trots den lag som trädde i kraft 1 juli 2013, som ger papperslösa rätt till så kallad "vård som 
inte kan anstå", kvarstår betydande hinder i tillgången till vård. Samtidigt förväntas antalet 
personer som tvingas ta beslutet att leva i papperslöshet öka i Sverige framöver.  
Vår bedömning är därför att vi behövs och framöver kommer att behövas i än högre grad för 
att papperslösa ska få tillgång till den vård de har rätt till.  
Den närmaste tiden kommer vi att arbeta för att bygga en organisation som är hållbar på 
sikt, utifrån förutsättningarna att vi nu driver mottagningen på frivillig basis.  
 
ROSENGRENSKA SÖKER FLER VOLONTÄRER 
Just nu söker vi dig som vill hjälpa till med organisatoriska och administrativa uppgifter, som 
inte kräver vårdutbildning, under mottagningskvällarna. Det kan också handla om 
bedömningar av vårdrelaterade stödbehov, men där medicinskt kunnande inte är avgörande.  
Uppgifterna kräver ingen formell kompetens. Stort värde läggs istället på personlig 
lämplighet och engagemang. Vi vänder oss särskilt till vårdstudenter som vill få inblick i och 
kunskap om papperslösas situation och vårdbehov. 
Vi söker även tolkar på arabiska, BKS (bosniska/kroatiska/serbiska) och albanska.  
Hör av dig till styrelsen@rosengrenska.org för intresseanmälan och mer information. 
 
NY LÄROBOK OM NYANLÄNDA 
I boken “En god fortsättning - nyanländas fortsatta väg i skola och samhälle” beskriver 
teoretiker och praktiker från olika områden vad skolan och dess personal ska beakta i mötet 
med mångkulturella och tvåspråkiga elever. 
Henry Ascher medverkar med kapitlet “Betydelsen av hälsa och skola för barn på flykt”. 



https://www.studentlitteratur.se/#9789144113906/En%2Bgod%2Bfortsättning/ 
 
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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