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Ni är
oerhört
viktiga!!!

Hard Times by Sir Hubert von Herkomer (1885)
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Djupt mänskligt:
Alla individer har sin
egen historia
- även de från samma tid
och samma stad…
Lyssna uppmärksamt!
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Vad har hänt? Vem har upplevt…
• Innan flykten?
• Under flykten?
• Efter ankomst?
Vill/kan man berätta för alla???
Vad i så fall? Hur?
Vad är ibland tabu att tala om?

Undocumented Migrant?
EU
-m
ed
bo
rga
re?

Irreguljär?

Overstayer?

Förvirring runt status TUT?
- vem har rätt till vad??PUT
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Olika status med olika villkor.
• Kvotflykting
• Asylsökande – i processen tills ett ja, eller avvisning
• Tillfälligt uppehållstillstånd TUT
• Permanent uppehållstillstånd PUT
• EU-migrant i utsatt situation/utan försäkring
• ”Icke avvisningsbar”
• Papperslös – 4 kategorier
Nekad asyl, Inte ansökt om tillstånd eller asyl,
Overstayer (visum/tillstånd har gått ut) samt
Född in i papperslöshet
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LMA-kort från Migrationsverket
Giltigt i tid eller inte? Rättstavat? OK som
ID-kort? Kommer det samordningsnummer?

TA
KOPIA!

Vad skulle vi kunna tala om idag?
Vad skulle vi behöva kunna?
• Landinformation- varifrån, hur ser ursprung ut?
Historia, kultur, religion, dokumentation…
• Vaccineringar i världen och krav här? Lagom…
• Ekonomi – beroende på leg. status, rättigheter, familj etc
• ”Fredlösheten” – papperslösa som lever i ett rättslöst
skuggsamhälle
• Hälsoundersökningar, speciella sjukdomar
• Psyk, psyk, psyk…
• Tolkanvändning
• Kontaktmöjligheter, adress? SMS? kontaktperson?
• Nätverksbyggande, organisation m.m.

Var hittar man information?
OBS sekretessen mellan myndigheter!
•
•
•
•
•

Socialstyrelsen
1177
Landstingens hemsidor
Migrationsverket
Barnombudsmannen

• Rätt till Vård-initiativets hemsida om
uttalanden från professionsorganisationer
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Lite siffror om papperslösa:
2010 fanns 10.000 papperslösa i Sverige –
april 2017 ca 12.200 som polisen letar efter,
men många fler okända.
Läget i Europa + flyktingströmmen 2015
med 165.000 påverkar antalet.
2016 började avslag och avvisningsbesked
komma –fler gömmer sig.

Parallella myndighetsprocesser…
• Vård
• Skola
• Sociala
• Migrationsverk
• Polis
Vad gäller ang. lagar och sekretess?

Skola, ja, men förskoleplatser?
• Asylsökande rätt till förskoleplatser
• Papperslösa – enligt Röda Korset 2015
ungefär hälften av förskolorna i Sverige tar
emot – innebär ett godtycke olikt Sverige
• En mycket viktig insats för barnet!
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Föräldrar
och
familj
- det viktigaste
men sedan kommer
skolan!

Barns rättigheter
• Artikel 2: Alla barn har samma rättigheter och lika
värde, ingen får diskrimineras.
• Art. 3: Barnets bästa ska alltid komma i första rummet.
• Art. 4: Konventionsstaterna ska sträva efter att till det
yttersta av sina tillgängliga resurser söka förverkliga
barnets sociala, ekonomiska och kulturella rättigheter.

”Att leva gömd
är inte att leva”
- det gäller kanske
också asylsökande
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Identitet som papperslös,
att inte få finnas här?
- avidentifiering
-depersonifiering
- omänskliggörande
Hur påverkar det barnet?

Words matter!
Tänka på hur vi talar om folk!
Man kan t.ex. leva illegalt i ett land, men ingen
människa ÄR illegal.
Till och med i internationella kampanjer,
t.ex. plattformsorganisationen PICUM:
http://picum.org/en/our-work/terminologywords-matter-campaign/

Ur sammanfattning från SoS
161028
• Under 2015 sökte nära 163 000 individer asyl
i Sverige, varav 70 procent män och
drygt 70 000 barn. Hälften av barnen var
ensamkommande.
• …mest påverkade är primärvården,
akutsjukvården, barnhälsovården, tandvården,
mödravården och psykiatrin.
Tolkbrist utgör en utmaning för vården.
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Vem har rätt till vilken vård?
• Asylsökande: Vård som inte kan anstå…
• Papperslösa: Vård som inte kan anstå...
• EU-migranter
- utan (=betala fullt) eller med försäkring?
- papperslös? Efter mer än 3 månader här?
• Folk som är här som turister, de med
arbetstillstånd, de som studerar i Sverige, de
som väntar på Migr.Verkets svar på en
anhörig- anknytnings-ansökan m.fl.

Rosengrenska (Göteborg) onsdagkvällar 18.00Plusgiro: 46 21 54-6
vårdförmedlingen@rosengrenska.org
styrelsen@rosengrenska.org
Läkare i världen (Stockholm, men utökar 2016?)
Tel: 0708-162161
info@lakareivarlden.org
Svenska Röda Korset - nationellt, 020-211 000
(kostnadsfritt) eller 0709-406723 (endast SMS)
Telefontid: Måndag - torsdag 09.30-11.30
papperslos@redcross.se
Porten
Borås 073-5632080
Tinnerö
Linköping/Norrköping 0733 225887
Hälsa på lika villkor
Umeå 0763 939515 halsapalikavillkor@gmail.com
Delta
har funnits i Malmö
Liljengrenska
har funnits i Varberg
Örebro? Jönköping?...
Läkare i Världen på flera ställen, mest inriktade på EU-migranter

Offentlig
sjukvård,
Sjukhus och
Landsting
fattade egna
lokala beslut
2006 – 2013
angående
vård för
papperslösa.
Sedan kom
lag 2013:407
Artikel i DN
sommaren
2008
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Paul Hunt: Sverige ger inte
”vård på lika villkor“, detta bryter
mot:
- De mänskliga rättigheterna
- Den humanistiska tanken
- Vårdens yrkesetik
- Folkhälsan
+ vi ser att det är en arbetsmiljöfråga

International Convention on Economic,
Social and Cultural Rights
Article 12
1. The States Parties to the present Covenant recognize the
right of everyone to the enjoyment of the highest attainable
standard of physical and mental health.
2. (d) The creation of conditions which would assure to all
medical service and medical attention in the event of
sickness.
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Det finns en skillnad på medborgerliga
och mänskliga rättigheter…
Medborgerliga som t.ex. att delta i val
och bli vald - och mänskliga - just för att
man är människa…

Papperslösa barn har
sedan år 2000 samma rätt till
hälso-, sjuk och tandvård som
svenska barn
- glöm inte tandvården!
Inte enbart då de har ont!

Lag (2013:407)
om hälso- och sjukvård
till vissa utlänningar
som vistas i Sverige
utan nödvändiga tillstånd
– från 1 juli 2013
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Begreppet
”vård som inte kan anstå”
- Egentligen inte en användbar medicinsk term enl. SoS 140228
http://www.socialstyrelsen.se/
vardochomsorgforasylsokandemedflera/halsoochsjukvardochtandvard/vilkenvardskaerbjudas/
vardsomintekanansta
- Skall vara en medicinsk bedömning – inte receptionistens!
- Helhetssyn är viktigt – psykiskt, fysiskt, vad kan vänta?
- Tidsaspekten – hur länge skall det anstå? När får pat. vård?
- Allt som medför ökat lidande, komplikationer, smitta… kan ej
anstå (enl. bl.a. SoS)

Aktuell juridisk/medicinsk
fråga:
Åldersuppskrivningar
av människor – från barn till
vuxen

”Apatiska barn”
• Devitaliserade, uppgivenhetssyndrom
• ca 2005- 2006 och återigen ca 2014 • Se ” Bördan de kom med” RB och KI 2008
- trauma + sviktande omsorg av föräldrar
• Vägledning hos SoS juni 2013
• Diagnoskod kom 2014. Antal: 300 i Sverige
2014 - varav 200 utan personnummer
• Inget nytt i historien
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”de tar barnen ifrån oss”
…något en del fruktar
- då vågar man kanske inte
berätta om svåra saker…

KASAM,
EMPOWERMENT
och allt det där…
hur arbetar man med det för barn i oviss
väntan
- eller i den papperslösa skuggvärlden?

Barn på flykt
• Barn skall inte tolka för sina föräldrar
• Barns egna skäl efterfrågas för lite
• Barnets tidsperspektiv
• Barns skolgång – viktigt!
• Barns ålder ifrågasätts, en risk?
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Barnens föräldrar
•
•
•
•
•

Barn får vård, men inte föräldrarna?
Föräldrar som är traumatiserade
Minnen som är tabu – goda och svåra
Påverkan i generationer
Stöd föräldrarna!

https://unicef.se/rapporter-och-publikationer/mota-barn-pa-flykt
Har en bra litteraturlista bl.a.

Skolverket
om
papperslösa
elever 2015
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PTSD
•
•
•
•
•
•
•

Exposition för exceptionell händelse – er
Återupplevande ( flashbacks)
Undvikande
Sömnsvårigheter, mardrömmar
Irritabilitet, utbrott, ilska, relationsproblem
Koncentrationssvårigheter, minnesproblem
Förhöjd spänning, flyktberedskap, fysiskt
och psykiskt
• Varaktighet

Olika bilder vid PTSD:
t.ex.
- ”Flykt in i friskhet”
med ”överaktivitet”
- Inaktivitet,
vänder sig in i sin sjukdom

Trauma?
Ett eller flera?
Effekten: 1+1=3 ?
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Posttrauma
kan tas för t.ex.
ADHD

Vi kan innebära ett
”Ställföreträdande hopp”
med empati,
respekt
och
goda förväntningar

Mostafa Hosseini, psykolog
med ursprung i Afghanistan :
”Om man hela tiden tittar bakåt
ser man inte det som finns
framför en”
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Det tar tid

Läkarens roll –
Vårdens roll,
ingen ny fråga.
Hippokrates levde
ca. 460 f.Kr.-370
f.Kr
Hippokrates ed, t.ex.
på Karolinskas
hemsida:
http://www.ki.se/
ktcsos/dokument/
hippocratesed.html
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