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ROSENGRENSKAS MOTTAGNING – Åter tillbaka på ordinarie plats 

P.g.a. Coronapandemin har Rosengrenskas mottagning varit utlokaliserad till andra lokaler 
under våren och sommaren. Sedan slutet av augusti har vi till glädje för såväl besökare som 
volontärer kunnat flytta ”hem” till våra ordinarie lokaler. Vi arbetar helt enligt gällande direktiv 
med social distansering, maximalt antal personer i lokalen och med kontroll i entrén för att 
undvika smitta på mottagningen. Vi har återigen öppet var annan vecka. 

  
ROSENGRENSKAS HELDAG 2020 i ny form – ersätts med föreläsningar online 
  
På grund av den fortsatta risken för smittspridning och Folkhälsomyndighetens 
rekommendationer gällande Covid-19 kommer Rosengrenska inte genomföra någon heldag 
under hösten 2020. Behovet av att sprida kunskap om situationen kring papperslösas rätt till vård 
och hälsa under likadana förutsättningar som alla andra är dock fortsatt stort. Därför kommer vi 
under hösten istället bjuda in till två olika föreläsningar, online. 
  



  
FÖRELÄSNING ONLINE - Vårdhinder för papperslösa i Västra Götalandsregionen 
  

29 oktober, 19.00 - 20.00, presenterar Linnea Stenhill sitt examensarbete från 
Läkarprogrammet, Göteborgs Universitet. En studie på rapporter skickade mellan 
Rosengrenska stiftelsen och patientnämnden gällande vårdhinder, vilken syftat till att försöka 
kartlägga vilken typ av vårdhinder papperslösa möter och hur patientgruppen ser ut. 

Länk till föreläsningen den 29 oktober: 
https://us04web.zoom.us/j/75512949679?pwd=NmN5T09Rc0l3b1RSUFE1TzBZNTlHUT09 

Om ni ombeds att använda en kod eller ett mötes-id, skriv in: 

Meeting ID: 755 1294 9679 

Passcode: XgSR2J 

  
  
  
FÖRELÄSNING ONLINE – Ett samtal om papperslösa kvinnors upplevelser av vård under 
graviditet och förlossning 
  
28 november, 13.00 - 14.00, presenterar My Opperdoes, barnmorska som arbetar på 
kunskapscentrum för sexuell hälsa, Västra Götalandsregionen, en intervjustudie som belyser 
papperslösa kvinnors upplevelser av vård under graviditet och förlossning. Hon berättar om vad 
som är stärkande och hindrande faktorer för att känna trygghet och tillit. Hon kommer också att 
berätta om en delstudie som undersöker upplevelser av dagligt liv som gravid och papperslös. 
My Opperdoes har bland annat erfarenhet av arbete med vård för papperslösa och 
förlossningsvård. 
  
Länk till föreläsningen den 28 november: 
https://us04web.zoom.us/j/76249889639?pwd=SWhmcXBMSXEwR1JaVWVaV0dRckxadz09 
  

Om ni ombeds att använda en kod eller ett mötes-id, skriv in: 

Meeting ID: 762 4988 9639 
Passcode: SFqq4g 
  
  
ASYLPOLITIKEN 
  
Stärkt kontroll vid gränsen, ökat återvändande och fler ändringar:  EU:s migrations- och 
inrikeskommissionär Ylva Johansson (S) med förslag om återvändande av fler flyktingar. 
”Kommissionen hoppas att den nya migrations- och asylpolitiken ska vara på plats under andra 
halvåret 2021.” Läs mer på: 
https://www.europaportalen.se/2020/09/ylva-johansson-sa-bor-eus-migrationspolitik-se-ut 
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GELLERT TAMAS 
  

Gellert Tamas klassiska bok - De apatiska, om debatten om de apatiska barnen, fick 
överväldigande recensioner då den kom ut 2009. Nu i dagarna kommer den i en ny och 
uppdaterad 3:e upplaga som e-bok. Man kan bland annat hitta den via Polaris förlag 
(www.bokforlagetpolaris.se/ ) I den nya upplagan kommenteras också Ola Sandstigs nya 
bok. 

  

  
MIGRATIONSPOLITISKA KOMMITTÉN 
  

Den parlamentarisk migrationskommittén har nu lämnat sina förslag för den fortsatta 
migrationspolitiken. I korthet betyder det att: 

  

Tidsbegränsade uppehållstillstånd blir även i fortsättningen huvudregel för den som söker 
asyl. 

Bara kvotflyktingar kan få permanenta vid första beslutet. 

Tidsbegränsade uppehållstillstånd kan beviljas för tre år, och förlängas med två år.  

Permanenta uppehållstillstånd kan beviljas tidigast efter tre år, och påverkas av bland annat 
språk- och försörjningskrav.  

Alternativt skyddsbehövande kan få uppehållstillstånd för 13 månader.  

Rätten till familjeåterförening finns kvar men med tydligt försörjningskrav. 

  

Hela tanken om tidsbegränsade uppehållstillstånd står i tydlig konflikt med intentionen i 
internationella konventioner om mänskliga rättigheter och riksdagens beslut att göra 
barnkonventionen till svensk lag.  

 

Tidsbegränsade uppehållstillstånd leder även till svåra etiska frågeställningar där mycket 
viktig medicinsk behandling som om icke genomförd kan vara skillnad på liv och död. Med 
hänvisning till tidsbegränsade uppehållstillstånd riskerar behandlingar för avancerad 
hjärtsjukdom eller cancer att inte inledas, något som bl a Statens Medicinsk-Etiska råd har 

http://www.bokforlagetpolaris.se/


uppmärksammat. Mellan regeringspartierna diskuteras just nu förslag på några tillägg till 
Migrationsutredningens förslag. 

Läs mera: En långsiktigt hållbar migrationspolitik - Regeringen.se 

  

  

”HÅLL IHOP SVERIGE” ANMÄLER REGERINGEN TILL FN 

  

Det handlar bland annat om brott mot asylrätten, rättssäkerhetsfrågor, brott mot garantin för 
en rättvis process, brott mot barnkonventionen och extrema väntetider. Kampanjen ”Håll 
ihop Sverige” anmäler nu regeringen. Flera ambassadörer står bakom uppropet. Bland 
andra kända namn som Henry Ascher, förre ärkebiskopen K-G Hammar, regissören 
Suzanne Osten och artisten Silvana Imam. Läs mer om uppropet här: 
https://www.dn.se/sverige/kanda-svenskar-anmaler-sveriges-flyktinghantering/ 

  

  
  
EN HÄLSNING FRÅN ROSENGRENSKAS NYA ORDFÖRANDE 
  
Rosengrenska stiftelsen gör ett fantastiskt arbete, och bidrar till att skapa liv och mening för 

många människor i svårt utsatta miljöer och situationer. Det vi ofta kallar civilsamhällets 

organisationer och folkrörelser, eller kanske bättre "folk i rörelse", är det som alltid byggt och 

bygger det gemensamma i vårt samhälle. Det kan vara arbetarrörelse och politik, 

solidaritetsrörelse och idrottsrörelse eller miljörörelse från grannskap i kvarteret till världsvida 

organisationer och sammanhang. Det som förenar är tron på en möjlighet att tillsammans skapa 

och förändra och med en trotsig tro på våra förmågor att även i motvind arbeta för rätten att vara 

människa, att värna inkludering och att agera genom praktisk solidaritet. Rosengrenskas 

verksamhet är ett utomordentligt exempel på att göra det, till synes, omöjliga möjligt. Med rätt 

begränsade medel, men med stort engagemang och kunskap och med en vilja som inte sviktar, 

är Rosengrenska en del av ett mycket större sammanhang än som kanske ibland syns i 

vardagen. 

Många personer runt verksamheten värnar och bistår med goda tankar och med olika stöd och 

ett stort antal mycket engagerade personer har passerat genom Rosengrenska genom åren. 

Mycket värdefulla insatser och uppdrag görs, som volontärer, medarbetare och i styrelsearbete. 

Mitt namn är Gunnar Henning och min egen bakgrund finns sedan lång tid med 

förtroendeuppdrag inom olika civilsamhällesorganisationer, bland annat som ordförande för en 
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folkhögskola och i uppdrag för etiska vårdfrågor, och i min vardag arbetar jag som tandläkare vid 

ett kunskapscenter inom tandvården. 

Inför uppdraget som ordförande för Rosengrenska, har jag en förväntansfull känsla blandat med 

stor ödmjukhet inför uppgiften att lära mycket och förstå mera. Samtidigt vet vi att verksamheten 

förs framåt av mycket kunniga och erfarna personers engagemang med det gemensamma målet 

att värna och verka för tillståndslösa personers rätt och möjlighet till en god hälso- och sjukvård 

på samma villkor som för övriga invånare. Därför kan vi vara trygga i att vi tillsammans kommer 

att klara uppgiften. Ett stort tack för möjligheten och förtroendet att få vara en del av styrelsen för 

Rosengrenska stiftelsen.  

  
  
EVENEMANG - samtal om Rosengrenska stiftelsen på Alingsås kulturhus 
  
Journalisten och Rosengrenskas Anne Johansson är författare till Hemliga kliniken, en bok om 
Rosengrenska stiftelsen och de människor som i det tysta engagerar sig för asylsökande och 
papperslösa människors villkor i samhället. Tillsammans med psykolog Lina Lönnberg, 
Rosengrenskas ordförande, berättar Anne om den spännande bakgrunden till Hemliga kliniken. 
När: måndag 12 oktober, plats: Palladium, Alingsås kulturhus. Biljett släpps två veckor innan 
programmet och kan köpas här: http://event.webbiljett.se/alingsaskh 
  
  
BOKTIPS 
Trettiofem röster om Covid19 och kulturen 
  
Trettiofem röster om Covid19 och kulturen handlar om pandemin, dess följder och den oro den 
sprider, om vardagen under de restriktioner den påtvingar oss och, slutligen, om konstens 
förmåga att både dokumentera och lindra mänskligt lidande. I boken berättas om hur musik, 
bildkonst och litteratur genom historien tillkommit under svåra kriser och förmått överskrida till 
synes hopplösa situationer. I boken medverkar författare och kritiker, poeter och dramatiker, 
läkare och psykologer, akademiker och kulturutövare. I 35 personliga betraktelser uttrycks oro 
och rädsla – men också hopp – under några dramatiska vårmånader 2020. 
  
Boken innehåller texter av bland annat Henry Asher, Pernilla Glaser och Astrid von Rosen. 
Ett eventuellt ekonomiskt överskott av försäljningen av boken kommer gå till Rosengrenska 
stiftelsen. https://bokforlagetkorpen.se/wp/?p=5585 
  
  

  

         Styrelsen Rosengrenska stiftelsen 
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