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DET VI GÖR HAR BETYDELSE!

Åter står världen inför en i raden av stora och obegripligt svåra utmaningar. Människor på
flykt undan hot, oro och extremt svåra förhållanden.

Afghanistan är ett av världens allra fattigaste och mest utsatta länder och har en
civilbefolkning som utsatts för övergrepp i många årtionden. Svenska Afghanistankommittén
bedömer att risken för samhällskollaps och ”en humanitär kris av långt större dimensioner
än den vi redan ser” är stor. Som alltid drabbas barn och unga allra hårdast, med risk för akut
undernäring, avbruten skolgång för flickor och sammanbrott av livsviktig sjukvård.

Att, som västvärldens politiker, vilja möta den nu ökande flyktingsituationen med stängda
gränser, mer taggtråd och fler vapenpipor är inte bara inhumant och djupt oetiskt, utan visar
även på en stor okunskap om internationell folkrätt och juridiska perspektiv. Den gemensamt
beslutade asylrätten ska ge ett skydd för dem som flyr undan krig och förföljelse. Den ger
alla människor rätt att få sin sak prövad. Men dit är det ännu en lång väg. Historien upprepas
gång på gång och västvärlden står lika handfallna som så ofta förr.

Därför behöver vi alla stå upp för en solidarisk, human och inkluderande flyktingpolitik. Och
omgående kräva ett upphävande av alla avvisnings- eller utvisningsbeslut, så att afghaner
med flyktingbakgrund kan få en chans att känna trygghet, få stanna i Sverige.

Det vi gör inom Rosengrenska har betydelse för många, men samtidigt vill vi helst på sikt
kunna avskaffa oss själva. Vi vill att rätten till god hälso- och sjukvård ska omfatta oss alla
som vistas i Sverige. Det löser vi genom möten mellan människor i ögonhöjd.

Gunnar Henning

Styrelsens ordförande

Rosengrenska Stiftelsen



ROSENGRENSKAS MOTTAGNING ÖPPNAR IGEN
Behov av att förstärka bemanningen

Under pandemin har vår mottagning varit begränsad till vårdhinder och kassaärenden.
Sedan 1/9 har mottagningen börjat öppna upp igen för en mer ”normal” verksamhet med
hänvisande sjuksköterskor, psykiatrisk bedömning, tandläkare, optiker och juridisk
rådgivning. Vi fortsätter dock med vissa pandemi-restriktioner för att undvika smittspridning.
Höstens fortsatta verksamhet på mottagningen är helt beroende på de restriktioner som
gäller i samhället - och vår förmåga att bemanna mottagningen.

Vi hoppas på att tidigare aktiva volontärer vill komma tillbaka. Även nya volontärer hälsas
välkomna. Hör av dig om du är intresserad av att bidra till vår verksamhet på plats till
vardformedling@rosengrenska.org

KOMMANDE ONLINE-SEMINARIUM
Den papperslösa barndomens politik

Jacob Lind, projektforskare på Malmö Universitet, presenterar sin avhandling The politics of
undocumented migrant childhoods: Agency, Rights, Vulnerability

Avhandlingen undersöker hur vardagen ser ut för barn och familjer som lever i
papperslöshet och under ständigt hot om utvisning, och hur de påverkas av
myndighetsbeslut och nationella politiska lagar. Specifikt studeras hur barns rättigheter och
"utsattheter" används för att styra och kontrollera deras mobilitet och territoriella närvaro.
Studien jämför situationen för barn i Malmö och Birmingham mellan 2014 och 2017.

Jacob Lind, Malmö Universitet, är forskare inom projektet Horizon 2020 Empowerment
through liquid Integration of Migrant Youth in vulnerable conditions

(MIMY)(mimy-project.eu).

Datum och länk till detta och andra seminarier kommer i nästa månads nyhetsbrev, samt på
Facebook.

mailto:vardformedling@rosengrenska.org
http://mau.diva-portal.org/smash/get/diva2:1463771/FULLTEXT01.pdf
http://mau.diva-portal.org/smash/get/diva2:1463771/FULLTEXT01.pdf


FÖRELÄSNING
Kultur påverkar våra möten – men hur?

Temagrupp barn och unga Kommun och sjukvård – samverkan i Göteborgsområdet bjuder in
till digital föreläsning.

Medverkar gör Anna Olsson, leg psykolog med lång erfarenhet från
Flyktingbarnmottagningen, Angereds Närsjukhus och Sjukhusen i Väster och Lisen
Dellenborg, dr i socialantropologi, fokus på transnationella möten, tillämpad antropologi och
implementeringsprocesser från Göteborgs Universitet.

Föreläsningen är en fristående föreläsning i föreläsningsserien: Stöd till dig som möter barn
och unga med erfarenhet av flykt eller migration. Föreläsningen är kostnadsfri. Anmälan
senast 18 oktober.

Kultur påverkar våra möten - men hur?

ONLINESEMINARIUM
Rätten till hälsa och vård för alla

Transkulturellt Centrum (TC) i Stockholm, Lärandecentrum migration och hälsa i VGR och
Kunskapscentrum migration och hälsa i region Skåne inbjuder till ett kostnadsfritt
online-seminarium med temat Rätten till hälsa och vård för alla.

Seminariet pågår under två eftermiddagar, 29/9 och 30/9, kl. 13.00 - 16.30.

OBS! Sista anmälningsdag är 15 september.

Rätten till hälsa och vård för alla

Uppdatering gällande
VACCINERING FÖR SVÅRNÅDDA GRUPPER
i Västra Götalandsregionen

Arbetet med vaccinationer i nordöstra Göteborg och inte minst bland målgruppen
papperslösa fortsätter. Västra Götalandsregionen har två mobila team som åkt runt till

https://www.vardsamverkan.se/organisation/delregionalvardsamverkan/kommun-och-sjukvard---samverkan-i-goteborgsomradet/kalender/20-okt-om-kultur-och-bemotande-for-dig-som-moter-barn-och-unga-med-erfarenhet-av-flykt-eller-migration/
https://www.transkulturelltcentrum.se/aktuellt/ratten-till-halsa-och-vard-for-alla/


asylboenden, till tillfällen för matutdelning för hemlösa, till förortstorg, till fredagsbönen i
moskéer och dylikt.

Rosengrenska har haft ett samarbete med Vårdcentralen Nötkärnan i Bergsjön som fungerat
bra. Även om alla människor i Sverige har rätt till kostnadsfri vaccination överallt kan det
vara svårt för många att hitta rätt, boka tid eller att våga komma. Många är tacksamma för
att vi kan underlätta, andra har frågor eller är osäkra och då blir samtalet med oss en bra
möjlighet. En del av våra patienter vill inte vaccinera sig men dessa blir färre.

För närvarande hjälper vi våra patienter till drop-in-vaccinationer, dels på Vårdcentralen
Nötkärnan i Bergsjön varje lördag kl 10-15.40, dels i Angereds Centrum varje vardag kl 11-19.

DU HAR RÄTT TILL VÅRD!

Är du papperslös eller vårdgivare, gå in på Rosengrenskas hemsida och läs mer om dina
rättigheter och möjligheter.

“För broschyr om papperslösas rätt till vård klicka här.

VUXNA Papperslösa som fyllt 18 år har samma rätt till vård som vuxna asylsökande, vilket
innebär “vård som inte kan anstå” (hälso- och sjukvård samt tandvård), en
hälsoundersökning, mödrahälsovård (t ex graviditetskontroller), preventivmedelsrådgivning,
vård vid abort, rehabilitering, hjälpmedel vid funktionshinder, receptförskrivna läkemedel,
sjukresor/transport och tolk i samband med vårdtillfället, m.m. Vårdpersonalen bedömer
vad som är “vård som inte kan anstå” och har utöver detta också möjlighet att erbjuda dig
vård upp till samma nivå som för personer som är bosatta i Sverige.

BARN Alla barn som befinner sig i Sverige har rätt till samma vård som bosatta barn. Det vill
säga subventionerad fullständig hälso- och sjukvård inklusive regelbunden tandvård.

AVGIFTER Den största delen av kostnaden för vård betalas av staten. Den del du får betala
själv kallas för patientavgift. Patientavgifter kan variera mellan olika landsting. Läs mer om
patientavgifter i Västra Götalandsregionen nedan. Förebyggande barn- och mödravård, vård
vid graviditet och förlossning är avgiftsfri. En (1) hälsoundersökning är avgiftsfri. Om du har
en smittsam sjukdom och behöver smittskyddsvård är den också avgiftsfri.”

https://www.rosengrenska.org/
https://www.rodakorset.se/globalassets/rodakorset.se/dokument/vad-vi-gor/halsa-och-vard/vard-och-behandling/stodmaterial/stodmaterial-landsting-papperslosa-roda-korsets-vardformedling-1702.pdf


BLI MÅNADSGIVARE!

Ett regelbundet stöd – även det allra minsta belopp! – 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. Bli månadsgivare här.

Vänliga hälsningar

Styrelsen Rosengrenska stiftelsen
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