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VIRUSET GÖR INGEN SKILLNAD 
Det finns en bred enighet kring den etiska plattform som omfattar all hälso- och sjukvård. I 
denna plattform görs klart att alla människor har lika värde och att samma rätt till vård gäller 
oberoende av personliga egenskaper eller funktioner i samhället.  
 
Västra Götalandsregionen skriver att vaccinationer mot Covid-19 ”skall genomföras (också 
för) svårnådda och utsatta grupper”, vilket även beskrivs omfatta personer som vistas i 
landet utan tillstånd, det vill säga papperslösa. Folkhälsomyndigheten gör samtidigt, i ett 
aktuellt uttalande, samma rekommendation att “smittskyddande åtgärder (...) även gäller 
personer som lever i socialt utsatta situationer, till exempel hem- eller papperslösa”. 
 
Detta till trots har det gjorts starka politiska uttalanden i försök att fånga mer eller mindre 
flyktiga populistiska vindar och lättfångade politisk poäng i strid med professionell 
sakkunskap och beslutade riktlinjer. Den politiska ambitionen från dessa håll att nedprioritera 
eller att inte vaccinera ”svårnådda och utsatta grupper” döljer istället en underliggande avsikt 
som starkt går tvärt emot människovärdesprincipen* att alla människor är lika mycket värda 
och har rätt till vård oavsett ålder, kön, utbildning, social eller ekonomisk ställning. Dessa 
politiska uttalanden ger bilden av en politik som inte baseras på seriositet, engagemang eller 
kunskap om det samhälle vi lever i. De visar på en oroande ovilja inför vårt gemensamma 
mål att vi alla tillsammans måste ta vårt ansvar och bistå varandra för att bromsa 
spridningen av en pandemi. Covid-19 har fram till idag drabbat människor i utsatta 
områden, bland annat människor i en orättfärdig trångboddhet, i högre grad än det har 
drabbat andra. Både vad gäller utsatthet för och effekterna av smittan. Med detta som 
bakgrund anser Rosengrenska att resurser i första hand bör fördelas till de områden och 
individer där behoven är som störst.  
 
Vi behöver alla skydda varandra och bara genom att handla tillsammans kan vi begränsa 
exponeringen runt omkring oss av det virus som nu lamslår oss alla. Rosengrenska delar 
helt bedömningen att planerade vaccinationsinsatser för ”svårnådda och utsatta grupper” 
också inkluderar papperslösa personer inom lagens mening för rätten till omedelbar vård 
och vård som inte kan vänta”.  
 
Så lyssna på sakkunskapen och agera NU – i den okränkbara solidaritetens namn och för 
vårt gemensamma ansvar. För viruset gör ingen skillnad.  
 
Rosengrenska stiftelsen 



Gunnar Henning  
ordförande 
* Prioriteringar i vården - 1177 Vårdguiden 
 
ONLINE-SEMINARIUM 
Tisdag 23/3 
om arbetet för personer i utsatthet under pågående 
pandemi - samtal mellan primärvård och tandvård 
En verksamhetschef från en vårdcentral och en klinikchef från Folktandvården samtalar om 
sina erfarenheter som vårdgivare under den pågående pandemin.  
 
Samtalet kretsar kring likheter och olikheter i de respektive verksamheternas erfarenheter, 
hur arbetet med utsatta grupper förändrats i och med pandemin, hinder och 
framgångsfaktorer i arbetet med personer i utsatthet och papperslöshet och mycket mer.  
 
Länk till seminariet kommer i ett extra nyhetsbrev dagarna innan seminariet, alternativt på 
Rosengrenskas sida på Facebook. Välkommen! 
 

SUMMERING AV ONLINE-SEMINARIUM 23/2 
om rätten till bostad och papperslösas boendesituation 
Matti Wirehag, doktorand på Institutionen för socialt arbete, Göteborgs Universitet, 
presenterade och diskuterade delar av sitt avhandlingsprojekt “Managing the homeless; 
mapping and analyzing local housing services for the homeless”. De centrala diskussionerna 
belyste frågor kring hur socialtjänsten organiserar sitt arbete med boendeinsatser runt om i 
Sverige. Artikeln “Living situations for undocumented migrants in Sweden” publicerades i 
“International journal of social Welfare” hösten 2020. Studien visade att papperslösa har 
väldigt utsatta boendesituationer, de bor också osäkert under väldigt långa perioder. Det 
finns också ett samband mellan papperslösa personers boendesituation och deras 
försämrade fysiska och psykiska hälsa. 
 
Studien “Counting and mapping Local Homeless Service Systems in Sweden” publicerades 
under våren 2019 i den vetenskapliga tidskriften “European Journal of Homelessness”. 
Resultatet av studien visar att boendeinsatser har blivit en växande del av många 
kommunala socialtjänsters verksamheter. Studien visar att hur kommuner väljer att 
strukturera sitt arbete eller vilka metoder som används varierar stort mellan olika 
kommuntyper. Resultaten av studien visar även att socialtjänsten under de senaste 15 åren 
har utvecklats till att bli en av de största hyresvärdarna på den svenska bostadsmarknaden. 
Två procent av landets hyresrätter hyrdes ut av socialtjänsten under 2017. Att socialtjänsten 
blivit en allt större hyresvärd innebär ett dilemma. En risk med det här systemet är att fler 
och fler bor utan besittningsrätt. Studien visade även att insatser som Bostad först som vuxit 
starkt under de senaste åren endast står för ca 1% av alla typer av boendeinsatser under 
2017 i Sverige som helhet. 
 

https://www.1177.se/Vastra-Gotaland/sa-fungerar-varden/lagar-och-bestammelser/prioriteringar-i-varden/


Rosengrenskas mottagning 
BEGRÄNSAD UNDER PANDEMIN 
Till följd av rådande restriktioner och rekommendationer har Rosengrenska sedan slutet av 
mars 2020 behövt pausa arbetet på flera områden. Dessa områden är psykiatriska teamets 
arbete, juridisk rådgivning på plats, socialt stöd, möjligheten att bli undersökt av tandläkare, 
sjuksköterskegruppens bedömningssamtal med hänvisningsremisser in till vården, 
möjligheten till synundersökning av optiker (detta kommer återupptas inom kort) samt 
mottagningskvällarnas barngrupp. 
 
Vi har under perioden istället valt att fokuserat på att hjälpa våra besökare med vårdhinder 
och ekonomisk ersättning. Två stödinsatser som papperslösa inte kan få hjälp med någon 
annan stans. 
 
Besökare på mottagningen kontrolleras avseende symtom på pågående infektion innan de 
släpps in på mottagningen. Vi har minimerat antalet personer - besökare och volontärer - 
som samtidigt befinner sig i lokalerna. Alla volontärer använder visir och vi följer hela tiden 
gällande riktlinjer med social distansering, handhygien och munskydd. Vi hoppas förstås att 
vi så snart som möjligt kan återuppta ordinarie verksamhet. 
 

Vaccinationer av papperslösa och andra svårnådda 
grupper - UPPDATERING 
I förra nyhetsbrevet berättade vi att Rosengrenska kontaktat bland annat Västra 
Götalandsregionen, VGR, för att väcka frågan om vaccinationer skall kunna genomföras 
bland papperslösa och andra svårnådda och utsatta grupper. VGR bjöd in brett och 
genomförde ett första möte för att diskutera frågan den 24 februari. Mötet skedde över Zoom 
och cirka 30 personer deltog. 
 
Med på mötet var personer från Regionen, socialtjänsten och flera olika organisationer som 
arbetar med papperslösa, hemlösa, utsatta EU-migranter och liknande. Representanter från 
VGR tog emot synpunkter gällande behovet av information och kunskap, möjligheter och 
svårigheter i arbetet med att nå fram till berörda grupper, praktiska synpunkter kring 
genomförande och mycket mer. Mötet kommer att följas upp med ytterligare ett möte den 9 
mars, så arbetet går vidare. 
 

Om Covid-19 på flera språk 
Folkhälsomyndigheten har översatt faktabladet Bra att veta om vaccination mot 
covid-19 och Till dig som vaccinerar dig mot covid-19 till 18 respektive 16 olika språk. På 
sidan där dessa texter står att finna finns även den hälsodeklaration som ska fyllas i inför 
vaccination, på flera språk.  
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/
vaccination-mot-covid-19/informationsmaterial/information-pa-andra-sprak/?utm_campaign=
nyhetsbrev210223&utm_medium=email&utm_source=apsis 
 
I Folkhälsomyndighetens ovan nämnda faktablad Till dig som vaccinerar dig mot 
covid-19 framgår, förutom information om Covid-19 och vaccinationer, att person- eller 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/vaccination-mot-covid-19/informationsmaterial/information-pa-andra-sprak/?utm_campaign=nyhetsbrev210223&utm_medium=email&utm_source=apsis
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/vaccination-mot-covid-19/informationsmaterial/information-pa-andra-sprak/?utm_campaign=nyhetsbrev210223&utm_medium=email&utm_source=apsis
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/vaccination-mot-covid-19/informationsmaterial/information-pa-andra-sprak/?utm_campaign=nyhetsbrev210223&utm_medium=email&utm_source=apsis


samordningsnummer registreras men att dessa uppgifter skyddas av absolut sekretess. 
Information som kan vara värdefullt om man känner oro över kontakten med vården i 
samband med vaccination. 
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/
vaccination-mot-covid-19/informationsmaterial/information-pa-andra-sprak/till-dig-som-vaccin
erar-dig-mot-covid-19/ 
 
Även Västra Götalandsregionen har tagit fram material för att underlätta arbete relaterat till 
Covid-19. Bland annat har man tagit fram ett bildstöd för att underlätta kommunikation om 
vad corona-viruset är, hur det smittar, vilka symptom som finns, vad man ska göra om man 
blir sjuk och övriga hygienråd. 
https://www.vgregion.se/ov/dart/fardigt-material/covid-19-viruset/ 
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