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TACK FÖR I ÅR - VI BEHÖVER BLI FLER! 

Dags att summera året som gått. Förutom ett lyckat 20-årsfirande på Frölunda kulturhus den 
13 oktober har arbetet på mottagningen fungerat förträffligt hela 2018.  

Styrelsen vill rikta ett varmt tack till alla volontärer som ställt upp och gjort viktiga insatser för 
att de många människor som lever i papperslöshet ska få sin lagliga rätt till hälso- och 
sjukvård. Ni är fantastiska! 

Inför nästa år vill vi också passa på att efterlysa fler frivilliga. Framförallt behövs fler tolkar 
som behärskar BKS (bosniska/kroatiska/serbiska), arabiska, persiska eller albanska. 
Uppgifterna kräver ingen formell kompetens eller auktorisation. Stort värde läggs istället på 
personlig lämplighet och engagemang. 

Vi söker också personer som vill hjälpa till med organisatoriska och administrativa uppgifter 
under mottagningskvällarna. Det kan handla om bedömningar av vårdrelaterade stödbehov, 
men där medicinskt kunnande inte är avgörande. Uppdraget är särskilt lämpligt för studenter 
som vill få inblick i och kunskap om papperslösas situation och vårdbehov. 

Hör av dig till styrelsen@rosengrenska.org för intresseanmälan och mer information.  

 

HEMLIGA KLINIKEN FINNS NU I BUTIKER PÅ NÄTET 

Boken om Rosengrenskas arbete med vård för papperslösa, Hemliga kliniken av Anne 
Johansson, presenterades vid Rosengrenskas dag i oktober.  

Förutom historien om de goda krafter som sedan 1998 varit engagerade för att försvara 
mänskliga rättigheter, beskriver boken det politiska spelet och avgörande skeden i svensk 
flyktingpolitik under samma period.  

Boken finns nu att beställa från nätbutikerna Bokus och Adlibris.  

https://www.bokus.com/bok/9789188383396/hemliga-kliniken/ 

https://www.adlibris.com/se/bok/hemliga-kliniken-9789188383396 
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NY SVENSK FORSKNING OM PAPPERSLÖSA 

Drygt hundra papperslösa i vuxen ålder har medverkat i en nationell enkätstudie som främst 
rör deras hälsa och livsvillkor. Ansvariga för forskningen är Lena M.C. Andersson, Anders 
Hjern och Henry Ascher och resultaten finns nu att läsa i en artikel i den vetenskapliga 
tidskriften BMC Public Health: 

https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12889-018-6294-8 

 

RÖDA KORSET HAR GRANSKAT REGIONERNA   

Röda Korset har under 2018 genomfört en kartläggning av vilken information om vård till 
papperslösa personer som finns tillgänglig för vårdpersonal inom landsting och regioner. 
Denna kartläggning presenteras den 23 januari i en rapport, där Röda Korset också 
beskriver vårdens utmaningar samt ger rekommendationer som kan bidra till en bättre 
hantering.  

 

MOTTAGNINGEN STÄNGD UNDER HELGERNA 

Rosengrenskas vårdmottagning har stängt tre veckor för att ge de frivilliga ledigt under jul- 
och nyårshelgerna. Öppet igen varannan vecka från 16 januari 2019. 

 
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/ 
 
 

GOD JUL och GOTT NYTT ÅR! 
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