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ROSENGRENSKA MED PÅ ÅRETS MR-DAGAR 
Rätten till hälsa är temat för årets MR-dagar i Linköping 14-16 november. 500 talare kommer att 
medverka vid runt 200 programpunkter för att belysa olika aspekter av hälsa som en mänsklig 
rättighet. 
Programmet tar bland annat upp sexuell hälsa, ojämlik vård, hälsa för papperslösa och 
migranter, klimatets roll för vår hälsa, nationella minoriteter och hälsa samt psykisk och 
existentiell hälsa.  
Redan på torsdag 14/11 klockan 13.00 håller Rosengrenska ett seminarium i samarbete med 
Röda Korset. Under seminariet kommer riskerna för människor som lever i vårt land utan tillgång 
till grundläggande vård att belysas. Dessutom diskuteras hur idéburna organisationer och 
regioner kan samverka för att säkerställa rätten till hälsa för papperslösa.  
Från Rosengrenska stiftelsen deltar Lina Lönnberg och Henry Ascher och från Svenska Röda 
Korset Lau Dahlgren Ekegren. VG-regionen företräds av Christina Högberg och Malena Lau. 
Hela programmet samt information om anmälan (före 1 september till rabatterat pris!) finns på 
https://invitepeople.com/events/11312 
 

MINDRE DIABETES MEN MER PSYKISK OHÄLSA HOS UTLANDSFÖDDA 
Utlandsfödda som kommer till Sverige har mindre diabetes, övervikt och högt blodtryck jämfört 
med personer som är födda här. Efter några år förändras den bilden, visar en ny rapport från 
Folkhälsomyndigheten. 
Däremot är självrapporterad psykisk ohälsa generellt vanligare bland personer födda 
utomlands, men varierar mycket beroende på bland annat ålder, kön och födelseland. 
Kvinnor uppger i större utsträckning psykisk ohälsa, oavsett födelseregion. 
Läs hela rapporten på 
https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2019/juni/fran-frisk-t
ill-sjuk--rapport-om-sjukdomar-bland-utlandsfodda/ 
 
NY DOKUMENTÄR OM APATISKA BARN 
På Netflix finns sedan mitten av juni en dokumentärfilm om apatiska barn i Sverige. 
Filmen heter Life Overtakes Me och är en 40 minuter lång gripande skildring av en familj 
vars ena dotter drabbats av uppgivenhetssyndrom. En rad svenska experter medverkar 
också, bland andra flera barnläkare som mött och vårdat apatiska barn samt journalisten 
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Gellert Tamas som dokumenterat alla turer i den inflammerade debatten i sin bok De 
apatiska. 
 
POLITISKA BESLUT PÅVERKAR FLYKTINGARS HÄLSA 
Även politiska beslut som inte handlar om sjukvård och hälsofrågor kan få konsekvenser 
på flyktingars hälsa. Det visar en aktuell forskningsstudie som presenteras i senaste 
numret av den vetenskapliga tidskriften Lancet. 
https://www.thelancet.com/journals/langlo/article/PIIS2214-109X(18)30560-6/fulltext 
 
SOMMARSTÄNGT PÅ MOTTAGNINGEN 
Som tidigare meddelats är mottagningen stängd under fem sommarveckor - från vecka 
28 till och med vecka 32. 
 
 

Vi önskar alla en fin sommar! 
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