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VÅRENS HELDAG OM “VÅRD SOM KAN ANSTÅ”  

På vårens heldag vrider och vänder vi på lagens omstridda begrepp “vård som inte kan 
anstå”. I en rad föreläsningar ställer vi frågan vilka begränsningar av hälso- och sjukvård 
som motiveras av lagtexten och beskriver hur det fungerar i praktiken.  

Vi tittar också på motsatsen: Vad är egentligen “vård som kan anstå”? 

Välkommen till Världskulturmuséet söndag den 7 april mellan klockan 11 och 17. Utförligt 
program kommer i nästa nyhetsbrev. 

 

FÖRELÄSNING PÅ STADSMUSÈET 19 FEBRUARI 

Tisdag den 19 februari berättar Rosengrenskas ordförande, psykolog Lina Lönnberg, om 
mottagningen för papperslösa och arbetet för mänskliga rättigheter. Tillsammans med Anne 
Johansson, journalist och författare till boken "Hemliga kliniken", berörs också avgörande 
skeden i svensk flyktingpolitik, opinionsbildning och beslut för asylsökande och papperslösa. 

Plats: Wallenstamsalen, Göteborgs stadsmuseum  Tid: 15.00-16.00  

https://goteborgsstadsmuseum.se/program/hemliga-kliniken?fbclid=IwAR1eqZfj6dBndaz5p0
LEB0BdOcWQHsqbLo6MNZFDEpiWfhKVKjEQ1dcxC1A 

  

SENASTE NYTT FRÅN MOTTAGNINGEN 

Rosengrenskas mottagning var 2018 öppen en kväll varannan vecka med ett kortare 
sommaruppehåll. Det totala antalet besök var 1 357 och i snitt kom 56 personer varje 
mottagningskväll. Antalet unika besökare under året var 518. 

De vanligaste ursprungsländerna var Afghanistan, Irak, Bosnien, Albanien, Serbien och Iran. 
Liksom tidigare år var det något fler kvinnor än män som besökte mottagningen. De flesta är 
medelålders. Sex av tio besökare kom för att få ekonomiska bidrag till läkarbesök, sjukresor 
och mediciner eller barnpeng (stöd till småbarnsfamiljer). En av tio träffade tandläkare och 
ungefär lika många mötte det psykiatriska teamet.  

https://goteborgsstadsmuseum.se/program/hemliga-kliniken?fbclid=IwAR1eqZfj6dBndaz5p0LEB0BdOcWQHsqbLo6MNZFDEpiWfhKVKjEQ1dcxC1A
https://goteborgsstadsmuseum.se/program/hemliga-kliniken?fbclid=IwAR1eqZfj6dBndaz5p0LEB0BdOcWQHsqbLo6MNZFDEpiWfhKVKjEQ1dcxC1A


Omkring 50 ärenden gällde olika typer av vårdhinder som hanterades av sjuksköterskorna 
och  skickades vidare till Patientnämnden. Precis som föregående år handlade det oftast om 
felaktigt debiterade patientavgifter.  

 

RÖDA KORSET HAR GRANSKAT REGIONERNA 

Brister i landstingens och regionernas information till sin personal gör att papperslösa 
riskerar att nekas vård som de har rätt till. Det visar en färsk rapport från Röda Korset.   

Sjuksköterskan Lau Dahlgren Ekegren konstaterar att vården för papperslösa har blivit mer 
tillgänglig de senaste åren. Mycket tack vare lagen om vård som inte kan anstå som kom 
2013. Men det finns fortfarande hinder på vägen. Begreppet är svårtolkat i praktiken och 
vårdpersonalen saknar stöd och kunskap i arbetet. Till Röda korsets vårdförmedling, där Lau 
Dahlgren Ekegren arbetar, ringer personal från hela landet för att få vägledning. Läs hela 
rapporten här: 
https://www.redcross.se/press-och-opinion/rapporter/information-om-papperslosa/ 

REGION SKÅNE GER UT BOK OM OMSORG 
Speciellt för personer som arbetar med unga ensamkommande flyktingar har Region Skåne 
tagit fram en metodhandbok. Läs mer och ladda gratis ner “En viktig bok om omsorg” här: 
https://vardgivare.skane.se/kompetens-utveckling/nyheter/nyheter/metodhandbok-i-att-stotta
-ensamkommande-unga/ 

LÄS WHO:S RAPPORTER OM MIGRATION OCH HÄLSA 
För den som vill läsa mer om migration och hälsa finns en ny rapport från WHO. Även andra 
WHO-rapporter finns samlade här: 
http://www.euro.who.int/en/health-topics/health-determinants/migration-and-health/publications  

SE FILMER FRÅN KONFERENS OM ENSAMKOMMANDE 
I slutet av förra året arrangerade Socialstyrelsen och Skolverket en konferens i samarbete 
med Ensamkommandes förbund. Nu har Utbildningsradion, UR, lagt ut filmer från 
konferensen för intresserade. 
https://urplay.se/serie/210296-ur-samtiden-samverkan-for-ensamkommande-barn-och-unga 

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!  

https://www.redcross.se/press-och-opinion/rapporter/information-om-papperslosa/
https://vardgivare.skane.se/kompetens-utveckling/nyheter/nyheter/metodhandbok-i-att-stotta-ensamkommande-unga/
https://vardgivare.skane.se/kompetens-utveckling/nyheter/nyheter/metodhandbok-i-att-stotta-ensamkommande-unga/
http://www.euro.who.int/en/health-topics/health-determinants/migration-and-health/publications
https://urplay.se/serie/210296-ur-samtiden-samverkan-for-ensamkommande-barn-och-unga


Här är adressen: https://m.facebook.com/rosengrenskastiftelsen/ 
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