
 

 

 

 

 

" Vi har alla under denna höst fått lära oss ord som inställt, 
nedstängt, framflyttat och social distans. Ord som skapar klyftor 
mellan människor, och något som drabbar oss alla. Myter odlas om 
“den andre". I detta vill Rosengrenska hellre tala om mellanrum 
mellan människor. Ett mellanrum som istället bygger relationer och 
där vi ser varandra som just människor, på lika villkor. Alla 
Rosengrenskas volontärer och personer runt om som på olika sätt 
stödjer vår verksamhet gör en jätteinsats av avgörande betydelse för 
så många människor. Alla kämpar vi i motvind, och mitt i allt detta 
försöker vi samtidigt ge varandra kraft till fortsatt utveckling, ny ork 
och vilja att förändra" / Rosengrenska Stiftelsen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EN JULKLAPP SOM GÖR SKILLNAD 
Även den allra minsta gåva bidrar till ekonomisk trygghet och är mycket värdefullt för 
verksamheten. Allt arbete i Rosengrenska görs oavlönat, men det behövs pengar för att 
hjälpa papperslösa med kostnader för läkemedel, sjuk- och tandvård, sjukresor, 
mjölkersättning för spädbarn och barnpeng till papperslösa föräldrar med barn under ett år. 
Stötta verksamheten genom att swisha valfri summa till 123 237 11 28.  
Eller varför inte bli månadsgivare? Plusgiro 46 21 54-6. 
 
Länk till gåvobevis för dig som vill ge bort en julklapp som gör skillnad:  
http://www.rosengrenska.org/wp-content/uploads/2015/12/KORT_Rosengrenska.pdf 

 

 

VÅRD AV PERSONER UTAN PERMANENT UPPEHÅLLSTILLSTÅND -  

Etiska aspekter på behandling som kräver eftervård 

I den nyss släppta rapporten från Statens Medicinsk-Etiska Råd (SMER) bekräftas igen 
de mycket stora svårigheter som drabbar svårt sjuka personer som behöver avancerad 
och helt livsviktig hälso- och sjukvård - ibland som en fråga mellan liv och död. 
Nödvändig vård påbörjas eller fullföljs inte eftersom patienten har ett hot om avvisning 
hängande över sig. En avvisning som kan innebära att den många gånger helt 
avgörande eftervården inte säkert kommer att kunna ske i det land personen utvisas till. 
Statens Medicinsk-Etiska Råd slår samtidigt i rapporten fast att "personer som saknar 
permanent uppehållstillstånd och har behov av nödvändiga vårdinsatser, inklusive 
organtransplantation, har rätt till en individuell medicinsk prövning" på samma villkor som 
för folkbokförda personer. Detta har ett starkt juridiskt stöd i lagar, men tolkas/misstolkas 
tyvärr ofta, vilket leder till stor rättsosäkerhet och bryter mot alla etiska principer om vård 
på lika villkor. SMER arbetar nu för att rapporten ska få presenteras till riksdagen. 
Kanske kan den påverka förslaget från den Migrationspolitiska kommittén där fortsatta 
tillfälliga korta uppehållstillstånd kraftigt försvårar möjligheten för personer att kunna få 
tillgång till nödvändig livsviktig hälso- och sjukvård. 

 

ONLINE-SEMINARIUM DEN 3/12 

En online-konferens som tar upp unga flyktingars hälsa, utbildning och arbetsmarknad 
samt hur olika förhållanden och ansträngningar i de nordiska länderna påverkar deras 
liv. Konferensen bygger på resultat från den tvärvetenskapliga nordiska forskningen 
och projektet Coming of Age in Exile (CAGE) Seminariet hålls på engelska.  

 

http://www.rosengrenska.org/wp-content/uploads/2015/12/KORT_Rosengrenska.pdf


Seminariets huvudämnen kommer bland annat handla om:  

● Integration of refugees: the interactive dynamics of health, education and 
employment 

● Educational trends, patterns of employment and selected health indicators 
among young refugees  

Tid: 13.00 - 16.00 
Plats:  
För att ta del av seminariet klickar du på den här länken och fyller i formuläret:                
Young refugees in Nordic countries - health, education and employment in an equity             
perspective (lyyti.fi)  
 
Läs mer om seminariet här: Konferens: Young refugees in Nordic countries – health, 
education and employment in an equity perspective | NVC (nordicwelfare.org)  
 
 
MUSIKHJÄLPEN 2020 - 
INGEN MÄNNISKA SKA LÄMNAS UTAN VÅRD 
 
Sveriges Radios och SVT direktsänder Musikhjälpen dygnet runt, 14 - 20 december. 
Årets tema belyser att hälsa är en mänsklig rättighet. Ändå saknar minst halva 
världens befolkning tillgång till grundläggande hälso- och sjukvård. Bland de 7,4 
miljoner barn och unga som dog under 2019 hade de allra flesta fall varit möjliga att 
förebygga eller behandla. Det finns kunskap och resurser för att rädda miljontals liv, 
som inte når fram. 
 
Musikhjälpen fokuserar till stor del på bristande tillgång till vård i länder med mindre 
utvecklade sjukvårdssystem. Rosengrenska vill påminna om att rätten till hälsa är 
universell och att även papperslösa här, hemma i Sverige, har rätt till vård på lika 
villkor som övriga invånare. Sedan 1 juli 2013 har papperslösa laglig rätt till viss 
subventionerad vård i Sverige, men i praktiken kvarstår betydande hinder. 
 
https://sverigesradio.se/musikhjalpen 
 
 
 
 

 

https://sverigesradio.se/musikhjalpen


BEGRÄNSAD VERKSAMHET PÅ ROSENGRENSKAS MOTTAGNING UNDER 
DECEMBER MÅNAD  

P.g.a. rådande situation med ökad spridning av covid-19 kommer vi på Rosengrenskas 
mottagningar d. 2/12 och 16/12 endast kunna hjälpa till med kassa-ärenden och 
vårdhinder. Vid behov av vård hänvisas våra besökare till vårdcentral respektive 
folktandvården.  

JULSTÄNGT PÅ ROSENGRENSKA 

Vi kommer att ha stängt v. 52 - v. 1 och planerar att öppna igen d. 13/1 och även ha 
öppet d. 20/1. Därefter öppet varannan vecka udda veckor. När vi öppnar igen hoppas vi 
förstås att den värsta corona-krisen är över och att vi skall kunna öka upp verksamheten 
igen. Vi återkommer om detta.  

 

 

 

 

 

Styrelsen Rosengrenska stiftelsen  

________________________________________________________________________  

www.rosengrenska.org • styrelsen@rosengrenska.org • vardformedling@rosengrenska.org 
Postadress: Rosengrenska stiftelsen, Box 55006, 400 53 Göteborg  

Plusgiro: Rosengrenska stiftelsen: 46 21 54-6  

Swish: 123 237 11 28 

 


