Resolution från Förbundskongressen 21-23 oktober 2016

Svenska hörselförbundet rf har med oro följt den nu pågående social- och hälsovårdsreformen. Att
få information på det egna modersmålet är av stor betydelse när man har en hörselnedsättning.
Redan en liten hörselskada påverkar taluppfattningen och tolkning av ljud, vilket leder till större
svårighet att förstå andra språk, utöver det egna modersmålet. Svenska hörselförbundet rf anser att
den svenskspråkiga hörselvården måste bibehållas och medborgarna bör i alla situationer garanteras
rätt till vård på svenska i specialvårdsdistrikten och i landskapen. Vård på svenska skall vara en
subjektiv rättighet.
Ungefär 11 procent av den finländska befolkningen i yrkesaktiv ålder har en hörselnedsättning
enligt Arbetshälsoinstitutets undersökning som genomfördes 2011-2013. Detta betydde 290 070
personer i arbetsför ålder år 2012 enligt Statistikcentralen.
Sociala relationer och människokontakt spelar en stor roll i varje människas liv. Socialt umgänge
formar vår identitet, förbättrar vår livskvalitet och ger oss stimulans. Hörselnedsättningen påverkar
inte enbart hörseln, den inverkar också på de vardagliga sociala kontakterna och delaktighet i olika
situationer. Hörselnedsättningar kan medverka till psykisk ohälsa, till exempel i form av utbrändhet.
Svenska hörselförbundet rf kräver en bättre uppföljning och stöd av arbetsgivare gentemot anställda
med hörselnedsättning. Hörhjälpmedel och anpassade arbetsuppgifter skapar en bättre
arbetsgemenskap och livskvalitet. Individen ska kunna bibehålla möjligheten till arbete trots en
funktionsnedsättning.

I Finland finns 750 000 personer med hörselnedsättning. Att höra sämre är en funktionsnedsättning
som påverkar vardagen och det sociala livet. För en person med hörselnedsättning är det viktigt att
få stöd med rehabilitering, hjälpmedel på arbetsplatsen och i hemmet, samt information om
hörselnedsättningen. För att kunna ta till sig vård och stöd, behövs information och möjlighet att
uttrycka sig på sitt modersmål. Resultaten i Svenska hörselförbundet rf:s projekt AntiDepps
undersökning år 2009 bland 800 respondenter, visade att tillgång till stöd, hjälp och information på
modersmålet har en positiv inverkan på personens välmående.

Denna resolution har antagits av Svenska hörselförbundet rf:s förbundskongress 23.10.2016

