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Förra nyhetsbrevet skickades inte ut via e-post pga av tekniska problem. Läs
nyhetsbrevet för januari/februari här. Nyhetsbrevet går också alltid att läsa via vår
hemsida.

Låt inte flyktingar reduceras till statistik

”Krisen i Ukraina är den snabbast växande i Europa sedan andra världskriget. Sedan
den ryska invasionen tidigt på morgonen den 24 februari 2022 har 14 miljoner
människor tvingats lämna sina hem: 6 miljoner människor är på flykt i Ukraina – de
är internflyktingar”. Det tillfälliga skyddet inom EU för människor från Ukraina
omfattar just nu 4 miljoner personer, samtidigt som Sveriges mottagande är
obegripligt obefintligt.
Bakom varje siffra finns ett människoliv. Någons barn, någons nära anhörig i svårt
splittrade familjer. Någon som tidigare gick till skolan, någon som skördade jorden
eller någon som arbetade för sitt och andras liv.
Idéburna organisationer, föreningar och folkrörelser arbetar oftast med
konsekvenserna av krigens grymma elände men egentligen ofta för sent i
sammanhanget. Försök att göra såren, smärtan och sorgen lite mindre, ja men
samtidigt: färre och alltför få arbetar för att försöka förebygga och begränsa våldets
och orättvisorna från att få fäste hos makthavare och männniskor, det som ibland
kallas att försöka arbeta mera ”uppströms” i processer.
Rosengrenska har som mål att avskaffa oss själva eftersom vi menar att sjukvård
inte borde behöva lita till ideella krafter, där vård istället, som en mänsklig rättighet
ska ges efter behov på lika villkor för alla människor. Vår verksamhet vill försöka,
efter förmåga, att vara en liten påminnelse om de humanistiska värden som ger
mänskligheten hopp.

https://www.rosengrenska.org/wp-content/uploads/2023/02/NB-jan-2023-2.pdf
https://www.rosengrenska.org/blogg/


Samtidigt måste vi var och en solidariskt försöka att tänka lite mera tillsammans för
lite mera avspänning och där fredliga lösningar kan finnas på konflikter som sliter
sönder oss och våra medmänniskor. Det finns ingen annan väg framåt.

Gunnar Henning, Ordförande
Rosengrenska stiftelsen

I MEDIA

Fortsatt tung kritik mot Tidöavtalet

Saco, som består av 24 fackförbund, däribland Sveriges Psykologförbund, Sveriges
Läkarförbund, Sveriges Tandläkarförbund och Sveriges universitetslärare och
forskare, konstaterar i en debattartikel i Svenska Dagbladet 12/3 att
“Sacoförbundens professioner inom offentlig sektor borde aldrig tvingas ha
anmälnings plikt för personer som kan misstänkas vistas i Sverige utan tillstånd.
Bristen på tillit och förtroende skulle starkt äventyra dessa människors rättigheter
och hälsa. Det är avgörande att människor vågar söka vård, låter sina barn gå i
skolan och tar stöd av social tjänsten. Med förslaget skulle utsattheten öka och det
skugg samhälle som regeringen säger sig motarbeta växa.” Läs artikeln här.

DN ledare gör en bra sammanfattning av argumenten mot förslaget att inskränka på
användningen av tolkar i vården 14/2. Läs texten här.

Kritik mot Migrationsverkets bedömning av psykisk ohälsa
och säkerhetsläget i Afghanistan

Med anledning av att det nyligen inträffat ytterligare ett tragiskt självmord efter ett
avslag på en asylansökan, framförs ånyo kritik mot hur Migrationsverket bedömer
säkerhetsläget i Afghanistan och hur man förhåller sig till intyg från vården gällande
allvarlig psykisk ohälsa och suicidrisk.

Migrationsverkets handläggare bör inte bedöma suicidrisk
I en debattartikel i Läkartidningen 10/3 skriver undertecknarna bland annat “Att
läkarintyg inte tas med i Migrationsverkets samlade bedömning är snarare regel än
undantag. Detta blev tydligt vid åldersbedömningarna av ensamkommande
flyktingbarn åren 2015–2017. Under dessa år var också självmordsfrekvensen hos den
gruppen nästan tio gånger högre än hos motsvarande åldersgrupp av svenskfödda
ungdomar”. Läs artikeln här.

https://www.svd.se/a/8JX9jw/saco-att-ange-papperslosa-strider-mot-yrkesetiken?fbclid=IwAR0xRhW-2QiBnL5C3HLsHh4shfFbPhPLjldm-1-lih6L56KBfMQFOV8PdFE
https://www.dn.se/ledare/m-och-sd-offrar-vardpersonalen-for-att-satta-invandrare-pa-plats/
https://lakartidningen.se/opinion/debatt/2023/03/migrationsverkets-handlaggare-bor-inte-bedoma-suicidrisk/?fbclid=IwAR3G8yzaZ2qUZU1j21h5zDH9bOdofrVA07yybBii_iofA66RhVqnh9k1H3Q


Ungdomarna betalar den svenska asylpolitiken med sina liv
Psykoterapeuten och psykologen Birgitta Göransson lyfter tillsammans med
familjehemsföräldern Mickael Larssons i en debattartikel i Göteborgsposten 12/3 det
faktum att “Efter talibanernas maktövertagande i Afghanistan har FN
rekommenderat länder att ge afghaner skydd. Enligt EU skall afghaner som fått
utvisningsbeslut beviljas omprövning. Länder i Europa ger numera 95-100 procent
av afghanska asylsökande uppehållstillstånd. Men inte Sverige. EU:s asylbyrå har
listat grupper med särskilt behov av skydd. Migrationsverket följer inte dessa
rekommendationer. De ger avslag i hälften av fallen vid omprövning.”
Läs artikeln här.

Nätverket Håll ihop Sverige skriver i Expressen
I en artikel i Expressen 23/2, med rubriken Sverige utvisar afghaner till förhör och
förnedring skriver nätverket “Håll ihop Sverige konstaterar att det ena juridiska
beslutet efter det andra fattas av Migrationsverket och domstolar, som inte går att
verkställa. Detta urholkar inte bara legitimiteten i vårt asylsystem, det bidrar även till
att skuggsamhället, som regeringen säger sig vilja motverka, breder ut sig. Ge
afghaner i Sverige ett liv. Det går inte att återvända till Afghanistan!” Läs artikeln här.

Tomas Hammarberg i Sveriges radios Söndagsintervjun

Tomas Hammarberg, diplomat och f.d. riksdagsledamot (S), berättar för Martin
Wicklin om arbetet för mänskliga rättigheter i P1:s Söndagsintervjun. Tomas
Hammarberg har varit drivande i frågan om papperslösas rätt till vård på lika villkor
och gästade Rosengrenskas 20-årsjubileum. Han är också intervjuad i boken om
Rosengrenska, Hemliga kliniken av Anne Johansson. Hör intervjun här.

VÅRD PÅ LIKA VILLKOR

Vi anger inte

I gräsrotskampanjen Vi anger inte tar vårdpersonal ställning mot Tidöavtalet genom
att skriva under på följande:

1. Rädslan för att bli angiven ska inte hindra någon från att söka vård som kan
vara livsnödvändig.

2. Tystnadsplikten är en förutsättning för vårt arbete som vi inte tänker
tumma på.

https://www.gp.se/debatt/ungdomarna-betalar-den-svenska-asylpolitiken-med-sina-liv-1.93871878?fbclid=IwAR1697BbplxWJnfmyfA9rGEzDTLPXC8tGEuLsiNEnsEWhv_3tQbUhEjFKWE
https://www.expressen.se/debatt/afghaner-utvisas-till--forhor-och-fornedring/?fbclid=IwAR32nGIvEMrWhRfODogudW7-XQLa-od1C8H9XmMQ8ENAlbamqIeVVFz0zXg
https://bokforlagetkorpen.se/wp/?p=3775
https://sverigesradio.se/avsnitt/thomas-hammarberg-en-arg-manniskorattskampe-pa-barnets-sida


3. Vi har redan för mycket stress och etiska dilemman på våra jobb. Vi behöver
inte fler orimliga krav på oss från politiker.

Kampanjen är partipolitiskt obunden och inte kopplad till någon facklig organisation.
Läs mer om kampanjen här.

Hör Rosengrenskas medicinskt ansvarige läkare Henry Ascher intervjuas i Sveriges
Radio P4 16/3 med anledning av kampanjen.

Ställningstagande från Rätt till vård-initiativet!

Rätt till vård-initiativet är ett nätverk av organisationer och förbund som på olika sätt är
engagerade i att hjälpa papperslösa att få tillgång till vård. Med anledning av
förslagen i Tidöavtalet tar nätverket nu fram ett nytt ställningstagande som kommer
att publiceras senare i vår. Tidigare ställningstagande, tips på studier, artiklar och
andra dokument som rör rätt till hälsa och papperslösas tillgång till vård hittar du på
Rätt till vård-initiativet nya hemsida.

Lätt att göra rätt - Röda korset informerar vårdgivare

Vi vill tipsa om att Svenska Röda Korset har lanserat en ny hemsida som ger vårdgivare
stöd kring begreppet vård som inte kan anstå. Här finns frågor och svar och en väldigt
bra och pedagogisk film - Lätt att göra rätt! Klicka här för att komma till sidan och filmen.

Vård för papperslösa i Göteborg

Sahlgrenska universitetssjukhuset har uppdaterat sin rutin gällande vilken vård som ska ges
till asylsökande och papperslösa. Du hittar den här.

Hur påverkar migrationspolitik hälsa för migranter?

Det finns ett samband mellan restriktiv migrationspolitik och sämre hälsa hos migranter.
Vi vill tipsa om en artikel på temat, från 2019 i The Lancet, läs den i sin helhet här.

KOMMANDE EVENEMANG

Rosengrenska webinarium: Migrationsmyten med Peo Hansen

Peo Hansen är professor i statsvetenskap vid Linköpings universitet och gav under 2021 ut
boken Migrationsmyten : sanningen om flyktinginvandringen och välfärden - ett nytt
ekonomiskt paradigm, där han visar att invandring och välfärd inte står i motsats

https://viangerinte.se/skickat
https://sverigesradio.se/artikel/vardpersonal-vagrar-ange-patienter-sd-toppen-slar-tillbaka-maste-folja-lagen?fbclid=iwar0-eh3g-zz3shlnkocrvtozcdhpyagch9h0fgdv_ejavfdtvyfcfimeaao
https://vardforpapperslosa.org
https://www.rodakorset.se/vad-vi-gor/halsa-och-vard/vard-och-behandling/for-vardgivare---mote-med-hjalpsokande/for-vardgivare---vanliga-fragor-och-svar/?fbclid=IwAR384N4sjNECohEkpbKJwSq0sDp6DlbZYMGMC7AZL5SpuLbOgGQGep094YU#
https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/SOFIA/SU9771-677637494-319/SURROGATE/G%c3%b6mda%20och%20pappersl%c3%b6sa%20-%20H%c3%a4lso-och%20sjukv%c3%a5rd%20till%20personer%20som%20vistas%20i%20Sverige%20utan%20tillst%c3%a5nd.pdf
https://www.thelancet.com/journals/langlo/article/PIIS2214-109X(18)30560-6/fulltext?fbclid=IwAR0G6bJNTsi9ROrbeORKirv36U8nIUxNzGbn8eiKdbeYk_biwDsxmoUCpW4


förhållanden utan kan understödja varandra. Det som hände efter 2015 när det talades om
flyktingkris var i själva verket enligt Hansen en ekonomisk framgångssaga. Trots det
stängdes gränser och allt fler talade om att varken Sverige eller EU tålde fler flyktingar. Peo
Hansen använder sig av en modern ekonomisk teori (Modern Monetary Theory) med vars
hjälp han visar att ekonomiskt är det fel att utmåla flyktingar som kostnader, att göra det är
både felaktigt och skadligt.

Den 18 april klockan 19 – 20 sänder vi ett webbinarium där han skall prata om sin bok och
hur den tagits emot. Länk till webinariet kommer att sändas ut senare så håll utkik!
Länk till facebookevenemanget hittar du här.

Rosengrenska 25 år!

Vi har som mål att avskaffa oss själva, då sjukvård inte borde behöva lita till ideella krafter,
så är det något att fira att Rosengrenska nu funnits i 25 år?
Ja faktiskt! Vi firar 25 år av arbete för rätt till vård på lika villkor, där hundratals volontärer
gjort en betydelsefull skillnad, för enskilda patienter och för frågan i stort.

Välkommen att fira med oss fredag 20 oktober på Kulturhuset Oceanen i Göteborg!

Mer information om evenemanget och hur du bokar biljett kommer längre fram!

PÅ MOTTAGNINGEN

I fokus: Rosengrenskas psykiatriska team

Rosengrenska arbetar för att fånga upp patienter med psykisk ohälsa i behov av vård och
behandling. De patienter vi möter på mottagningen söker sällan för psykiska besvär och det
finns en kunskapsbrist hos vården om vad som gäller. Vi vet samtidigt att den psykiska
ohälsan är hög hos målgruppen och att symtom på posttraumatisk stress, ångesttillstånd
och depression är vanligt förekommande. Just nu gör vi en satsning med hjälp av
psykologstudenter som träffar patienter för bedömningssamtal, under handledning av våra
erfarna psykologer.

I Socialstyrelsen kunskapsstöd framgår att vård som kan motverka ett mer allvarligt
sjukdomstillstånd, liksom vård för att undvika mer omfattande vård och behandling ska
erbjudas papperslösa, vilket innebär att även psykoterapi och psykologisk behandling
omfattas. Dessutom framhåller Socialstyrelsen att “Vård för personer med särskilda behov
(som utsatts för tortyr, allvarliga övergrepp eller trauma) bör bedömas särskilt omsorgsfullt”.
Läs mer om kunskapsstödet på Socialstyrelsens hemsida.

https://fb.me/e/QNZzzJ7M
https://www.socialstyrelsen.se/kunskapsstod-och-regler/omraden/asylsokande-och-andra-flyktingar/halsovard-och-sjukvard-och-tandvard/erbjuden-vard/


BLI MÅNADSGIVARE

Sedan 1 juli 2013 har papperslösa laglig rätt till viss subventionerad vård i Sverige, men i
praktiken kvarstår betydande hinder. Rosengrenska erbjuder hjälp och stöd till papperslösa
som möter svårigheter i kontakt med sjukvården.

Allt arbete i Rosengrenska görs oavlönat, men det behövs pengar för att hjälpa papperslösa
med till exempel kostnader för läkemedel, sjuk- och tandvård, sjukresor mjölkersättning med
mer. Tack för din hjälp!

Swish: 123 237 11 28
Plusgiro: 46 21 54-6
Autogiro: Blankett för autogiroanmälan finns på Rosengrenskas hemsida.

Engagera dig:

Om du är intresserad av att aktivt ingå i vårt frivillignätverk, till exempel med att tolka mellan
svenska och våra patienters språk, kontakta oss på vardformedling@rosengrenska.org.

Håll dig informerad:

Om du vill få Rosengrenskas månadsutskick till din e-post, registrera dig för nyhetsbrevet på
vår hemsida. www.rosengrenska.org

Vänliga hälsningar
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

https://www.rosengrenska.org/wp-content/uploads/2015/11/Anmalan-autogiro-Rosengrenska.pdf
mailto:vardformedling@rosengrenska.org
http://www.rosengrenska.org

