1
2

Vård på svenska, en tillgänglighetsfråga
Vi vill se att den svenskspråkiga vården tryggas i praktiken. Rätten till svenskspråkig
vård finns enligt lagen i svenskspråkiga, tvåspråkiga och samkommuner som omfattar tvåspråkiga eller både finsk- och svenskspråkiga kommuner. Redan en lindrig
hörselnedsättning påverkar taluppfattningen och tolkning av ljud, vilket leder till större
svårighet att förstå andra språk utöver det egna modersmålet. Med vård på svenska
garanterar vi svenskspråkiga vårdtagares möjlighet att uttrycka sina behov och undvika kommunikationsproblem.

Svenskspråkiga audionomer
Vi vill se audionomutbildningen som en egen grundutbildning och audionomen som
ett reglerat yrke som ger rätt att söka legitimation. Att stärka audionomyrket med en
legitimation ger en större patientsäkerhet och det gör yrket mer attraktivt för den som
funderar på att söka sig till det. Genom att göra audionomutbildningen till en grundutbildning blir det lättare för yrkeshögskolorna att garantera en god utbildning.
FN:s övervakningskommitté för konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning har konstaterat att i länder där genomförandet av tillgänglighetslagstiftning gått långt nekas personer med funktionsnedsättning sin rätt till yttrandefrihet
på grund av otillräcklig information och kommunikation. Att antalet audionomer i Finland, framför allt svenskspråkiga, är så få påverkar personer med hörselnedsättnings
rätt till yttrandefrihet.
Audionomens roll är omfattande och mycket viktig för personer med hörselnedsättning. Att få hjälp och vägledning att hitta rätt kommunikationshjälpmedel och till andra
anpassningar för att klara en vardag med jobb, studier och fritid är livsviktigt. Med
god hörselvård kan vi förebygga ohälsa och förbättra livskvalitén för personer med
hörselnedsättning.
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Rätten till kommunikativ delaktighet
Det behövs fler svenska skrivtolkar för att garantera samhälleligt deltagande på lika
villkor för svenskspråkiga personer med hörselnedsättning. Skrivtolkning är ett viktigt
redskap som möjliggör kommunikationen mellan personer med hörselnedsättning
och hörande. En person med hörselnedsättning behöver tillgänglig kommunikation.
God tillgänglighet är en förutsättning för full delaktighet. Idag finns det fem svenskspråkiga skrivtolkar i Finland. Under 2018 har svenskspråkiga skrivtolksanvändare
nekats skrivtolkning vid ett större antal tillfällen än de finskspråkiga användarna.
Tillgång till information och kommunikationen är en förutsättning för rätten till åsiktsfrihet och yttrandefrihet, vilken garanteras i den allmänna förklaringen om de mänskliga
rättigheterna och i den internationella konventionen om medborgerliga och politiska
rättigheter.
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