
VÄLKOMMEN TILL...

Etikseminarium 
om asylsökande och 

nyanländas hälsa
Det stora flyktingmottagandet 2015 och flyktingars ovissa situation i Sverige 

har synliggjort flera utmaningar som vårt samhälle står inför. Till följd av långa 
handläggningstider och skärpt reglering av uppehållstillstånd har många av oss 
ställts inför svåra etiska och moraliska avvägningar. Frågor om människovärde 
såväl som om samhällets och det egna ansvaret att agera på sätt som är förenligt 
med de egna värderingarna blir nyckelfrågor i diskussionen. För beslutsfattare, 

tjänstemän och personal inom välfärden konkretiseras frågorna inte sällan kring 
rätten till stöd och vård. 

Den 25 oktober ger vi möjlighet för företrädare och medarbetare från landsting 
och kommuner, myndigheter, civilsamhälle och etiker att diskutera 

tillsammans kring dessa svåra men angelägna frågor. Information om talare 
och medverkande organisationer presenteras löpande på vår hemsida, 

www.uppdragpsykiskhalsa.se (se kalendariet).

Seminariet anordnas av 
 Uppdrag Psykisk Hälsa, 

Sveriges Kommuner och Landsting

När: 25 oktober 2017 

Plats:  7A Centralen, 
Vasagatan 7, Stockholm

Deltagande är kostnadsfritt!

Anmäl dig här: 

Dagen sker inom ramen för satsningen 
Hälsa i Sverige för asylsökande och 
nyanlända genom överenskommelse 
mellan regeringen och SKL.

http://tinyurl.com/etikseminarium

25 okt2 0 1 7i Stockholm

Frågor:

Om konferensens innehåll - Maria Kalingas Ruin • maria.kalingas-ruin@skl.se 

Praktiska frågor - - Samira Radwan • samira.radwan@skl.se

http://www.uppdragpsykiskhalsa.se
http://tinyurl.com/etikseminarium
mailto:maria.kalingas-ruin%40skl.se%20%20?subject=
mailto:samira.radwan%40skl.se?subject=
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VÄLKOMMEN TILL EN 

Etikseminarium om asylsökande 
och nyanlända 

Datum 25 oktober 2017 

Plats 7A Centralen, Vasagatan 7 

Kostnad Gratis 

Anmälan Anmäl dig via denna länk 

 

 

 

PROGRAM 

09.00 – 09.30 Fika serveras från kl. 9 

09.30 – 09.40 Introduktion – nyanlända och asylsökandes hälsa ur ett etiskt perspektiv 

Ing-Marie Wieselgren, projektchef på Uppdrag Psykisk Hälsa, SKL 

09.40 – 09.55 Ett historiskt perspektiv på etik och migration 
Stefan Jonsson, professor i etnicitet, Linköpings universitet 

09.55 – 10.10 Utgångpunkt för dagen – vad är etik? 
Elin Palm, docent vid Linköpings universitet 

10.10 – 10.25 Hur förs samhällets etiska samtal om nyanländas hälsa? 
Kjell Asplund, ordförande i Statens medicinsk-etiska råd 

10.25 – 10.35 Nyanlända och asylsökandes rätt till vård – ett juridiskt perspektiv 
Maria Nyström Agback, jurist/handläggare på Uppdrag Psykisk Hälsa 

10.35 – 10.55 Paus 

10.55 – 11.15 Ett kliniskt perspektiv på vård som inte kan anstå 

Maria Mossberg, MD, PhD  
11.15 – 11.30 Vården i en sociopolitisk kontext - svåra etiska dilemman 

Sabina Gušić, leg psykolog, fil.dr i klinisk psykologi och utvecklare på 
Kunskapscentrum migration och hälsa och Teamet för krigs- och 
tortyrskadade, BUP, Region Skåne 

11.30 – 11.50 Vård som inte kan anstå – ett civilsamhällsperspektiv    
Sandra Dolietis, Leg. Sjuksköterska/Teamledare, Svenska Röda Korsets 
vårdförmedling 
 

   

 

 

 

http://delegia.com/app/attendee/new_registration.asp?PROJECTID=10631&CLEAR=yes&REGLINENO=1&REGLINEID=51511&EDIT=off&REGLINEPAGENO=1
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11.50 – 12.00 Ett kunskapscentrum för ensamkommande barn och unga 
Elisabet Svedberg, utredare på Avdelningen för kunskapsstyrning för 
socialtjänsten, Socialstyrelsen 

12.00 – 13.00 Lunch 

13.00 – 13.30 Konsten att rädda liv 
Ullakarin Nyberg, överläkare S:t Göran, Norra Stockholms Psykiatri, ordförande 
Svenska Psykiatriska Föreningen 

13.30 – 13.45 Att främja egenmakt i en ”omöjlig” situation 
Helena Wihlborg, BABA, Stockholms stadsmission 

13.45 – 14.00 Vikten av att dokumentera tortyrskador 
Frida Johansson Metso, leg. Psykolog, projektledare för Stockholmspsykiatrins 
kompetensutvecklingsprogram Flykt, exil och trauma 

14.00 – 14.20 Fika och mingel 

14.20 – 15.00 Panelsamtal – Hur ska vi föra den etiska debatten?  
Samtalet modereras av Ing-Marie Wieselgren. I panelen deltar: 

 Andreas Westöö, verksamhetschef på Flyktingmedicinskt centrum, 
Region Östergötland 

 Jessica Ericsson (L), ordförande i beredningen för folkhälsa och 
psykiatri, Stockholms läns landsting 

 Maria Ferm (MP), gruppledare i riksdagen och migrationspolitisk 
talesperson 

 Maria Mossberg, MD, PhD 

 Sandra Dolietis, Leg. Sjuksköterska/Teamledare, Svenska Röda Korsets 
vårdförmedling 

15.00 – 15.20 Hur mina värderingar påverkar mitt arbete – ett ledarskapsperspektiv 
Elisabet Wennlund, sakkunnig på Statens medicinsk-etiska råd 

15.20 – 15.30 Avslut 
 

 


