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ANMÄL DIG TILL VÅRENS HELDAG OM “VÅRD SOM KAN ANSTÅ”  

På vårens heldag söndagen den 7 april 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 vården för papperslösa fungerar i praktiken.  

Dagen inleds med att Rosengrenskas egna volontärer samt vår medicinskt ansvarige läkare 
Henry Ascher ger en lägesbild och reflekterar kring det motsatta begreppet. Vad är 
egentligen “vård som kan anstå”? 

Därefter medverkar bland andra  

Elisabeth Lönnermark, som forskat och skrivit rapport på uppdrag av kommittén för 
mänskliga rättigheter 

Malena Lau, chef för Kunskapscentrum för jämlik vård i VG-regionen 

Josephine Greenbook, forskare vid Institutionen för vård och hälsa vid Sahlgrenska 
akademin 

Avslutningsvis blir det ett panelsamtal med experter och regionpolitiker om vilka åtgärder 
som krävs för att vården för papperslösa ska fungera bättre.  

Välkommen till Världskulturmuséet söndag den 7 april mellan klockan 11 och 17.  

Fri entré, men anmälan i förväg krävs till heldag@rosengrenska.org 

 

GE VÅRD EFTER BEHOV - OCH INGET ANNAT! 

I senaste numret av Läkartidningen belyser ST-läkaren Pouya Ghelichkhan hur orimligt och 
onödigt förvirrande det blir med en lag om “vård som inte kan anstå”. 

Han skriver: “...det åligger den vårdgivare som väljer att diskriminera efter rättslig status att 
motivera sitt beslut. Vi andra kan fortsätta att vårda människor efter behov. Den vård som 
»kan anstå« behöver inte erbjudas någon patient, oavsett medborgarskap.” 

Hela artikeln finns här: 

mailto:heldag@rosengrenska.org


http://lakartidningen.se/Opinion/Debatt/2019/03/Onodig-forvirring-om-vard-till-papperslosa--g
e-vard-efter-behov/ 

 

NY STUDIE OM PAPPERSLÖSA MIGRANTER 

En ny studie, som forskarna Lena Andersson, Anders Hjern och Henry Ascher vid 
Sahlgrenska akademin gjort med stöd av Vetenskapsrådet, visar att en majoritet av de 
papperslösa migranterna i Sverige lider av psykisk ohälsa. 

71 procent av 104 intervjuade personer led av ångest, 68 procent av depression och 58 
procent av posttraumatiskt stressyndrom (PTSD), visar studien. 

Deltagarna vittnade också om extrem fattigdom. 57 procent av deltagarna berättade om 
svårigheter att äta sig mätta. De papperslösa är ofta direkt beroende av 
välgörenhetsorganisationer för att få tillgång till mat och slippa gå hungriga. 

Läs och lyssna: 

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=7161207&fbclid=IwAR1Xd2t
td7s9aZXWSsGAcSi4JFzFkz61kgYAPMSJiLhz5__ljGMGDKOGPKo 

  

ETIKPRIS TILL ROSENGRENSKAS TANDLÄKARE 

Torgny Alstad, universitetslektor och övertandläkare vid Institutionen för odontologi i 
Göteborg, får Tandläkarförbundets etikpris. Torgny gör sedan många år stora insatser som 
frivilligarbetande tandläkare för de papperslösa på Rosengrenskas mottagning. 

Juryns motivering: Torgny Alstad håller frågor om mänskliga rättigheter och deras betydelse 
för tandvården levande och inspirerar studenter och kollegor kring ställningstaganden när 
det gäller tandvård för särskilt utsatta patientgrupper. 

https://www.tandlakartidningen.se/arkivet/nyhet/torgny-alstad-belonas-med-etikpris-for-tandl
akare/ 

 

HEMLIGA KLINIKEN PÅ GÖTEBORGSBOKENS DAG 

Lördagen den 13 april 2019 arrangeras för fjärde året Göteborgsbokens dag – ett 
arrangemang som lyfter fram de berättelser och den kunskap om vår stad som publicerats i 
tryckt form.  

Bland de böcker som presenteras i år - och som konkurrerar om utmärkelsen Årets 
Göteborgsbok 2018 - finns Hemliga kliniken om Rosengrenskas arbete med vård för 
papperslösa av Anne Johansson. 

Dagen arrangeras av Riksarkivet Landsarkivet i Göteborg och Göteborgs hembygdsförbund. 

Plats: Landsarkivet i Göteborg, Arkivgatan 9A (200 meter från Götaplatsen). 

Tid: Lördag den 13 april kl 10–16. 
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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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