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GLÖM INTE ANMÄLAN TILL VÅRENS HELDAG!
“Vård som kan anstå - finns det?” är rubriken på Rosengrenskas heldag söndag den 7 april.
Föreläsningarna pågår 11 - 17 på Världskulturmuséet.
OBS Föranmälan till heldag@rosengrenska.org krävs för fri entré. Annars kostar det 60
kronor att komma in.
Här är programmet:
11.15 Lina Lönnberg, ordförande för Rosengrenska välkomnar till vårens heldag.
11.30 Rapport från mottagningen och om vårdhinder. Reflektioner kring begreppet "vård
som kan anstå" Matilda Persson och Henry Ascher föreläser.
12.15 Så ser läkarna på "vård som kan anstå" Föreläsare: Josephine Greenbrook
13.00 Lunch
14.00 Hur fungerar vården för papperslösa i Västragötalandsregionen? Föreläsare:
Elisabeth Lönnermark
14.45 Paus
15.15 Ny forskning om de papperslösas hälsa och livssituation. Föreläsare: Lena
Andersson och Henry Ascher
16.00 Mänskliga rättigheter och det politiska arbetet för vård på lika villkor i Västra
Götalandsregionen. Föreläsare: Carina Örgård
16.30. Avslutning

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.
Gratis inträde

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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