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Återföring                          

 

Svårigheter att få tolkar till döva och hörselskadade     

Ärendet 

Patientnämnden behandlade vid sammanträde den 25 april 2013 ett prin-
cipärende rörande svårigheter att få tolkar för döva och hörselskadade.  

Patientnämndens förvaltning fann det allvarligt att Stockholms läns lands-
ting inte fullt ut kan erbjuda tolk enligt 3 b § hälso- och sjukvårdslagen 
(1982:763). Det konstaterades att Stockholms läns landsting under en 
längre tid har haft problem med att kunna tillgodose behovet av tolktjänst 
för vardagstolkning för döva och hörselskadade. Under 2012 var bristnivån 
upp till 8,4 procent för vissa kategorier. 

Förvaltningen såg det som angeläget att döva och hörselskadade som har 
behov av tolk får tillgång till detta. Det är viktigt att dessa personer i sin 
vardag har möjlighet att ge och ta emot information, påverka, kunna för-
medla sina synpunkter och därmed få inflytande över sina liv som är syftet 
med stadgandet. Förvaltningen önskade att man snarast kommer till rätta 
med problemet. 

Nämnden beslöt att begära skriftlig återföring i ärendet senast den 1 sep-
tember 2013. 

Återföring 

Styrelsen för Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) har med anledning 
av detta principärende inkommit med bifogad återföring. Av denna framgår 
att ett nytt ramavtal tecknades med tolkbolag med start från och med den 1 
november 2012. Detta omfattades av ökade krav på tolkbolagen att utföra 
en viss del av den volym som angavs vid anbudsinlämningen samt att en 
viss kvot ska utföras kvälls- och helgtid för att tillgodose tolkanvändarnas 
behov. Effekterna av det nya avtalet har varit lägre bristnivåer för tecken-
språkiga döva och personer med dövblindhet. För målgruppen vuxen-
döva/hörselskadade, som har en högre bristnivå, har man försökt direkt-
upphandla tjänster, skrivtolkning på distans har köpts och andra närlig-
gande landsting har ibland kunnat anlitas. Utbildningsinsatser har även lett 
till fler tolkar på området. Tolkcentralen kommer löpande att följa statisti-
ken för att motverka en hög brist.         
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Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF) har med anledning av detta prin-
cipärende inkommit med bifogad återföring som har anmälts till Hälso- och 
sjukvårdsnämnden. Av återföringen framgår att genom nuvarande avtal om 
tolkverksamhet kopplades en del av den målrelaterade ersättningen till att 
den andel av tolkuppdragen som inte kunnat utföras i förhållande till det to-
tala antalet bokningar ska vara under 4,7 procent. Om antalet ej utförda 
tolkuppdrag är under tre procent utfaller en extra bonus. I februari 2013 
driftsatte hälso- och sjukvårdsförvaltningen en webbaserad tolkportal för 
beställning av tolk för dövhet, dövblindhet och hörselnedsättning. Tolkpor-
talen kommer även att bli tillgänglig för vårdgivare under hösten 2013. Den 
totala bristen januari - augusti 2013 har nästan halverats jämfört med 2012, 
till 2,8 procent. 

Förvaltningens synpunkter 

Förvaltningen anser att det är bra att såväl SLSO och HSF har vidtagit åt-
gärder för att tillgodose behovet av tolkning för döva och hörselskadade 
samt att den totala bristnivån har sjunkit. Bristnivån är dock fortsatt hög för 
vissa kategorier.  

Under 2012 inkom 45 anmälningar till patientnämndens förvaltning gäl-
lande att man som döv eller hörselskadad inte har fått tolk. Under 2013 har 
det fram till den 5 november 2013 har det inkommit 35 anmälningar. Över 
hälften av dessa rör dock ett och samma tillfälle som har anmälts av flera 
olika personer. Förvaltningen kommer fortsättningsvis bevaka inkomna 
klagomål på området. Detta principärende kan dock avslutas.  

Konsekvenser för patientsäkerhet 
De föreslagna åtgärderna förväntas inte bidra till att förbättra patientsäker-
het eftersom de bristande tolkuppdragen i första hand inte har gällt hälso- 
och sjukvård. 

Konsekvenser för jämställd och jämlik vård 
De föreslagna åtgärderna förväntas inte medföra några konsekvenser för 
jämställd och jämlik vård eftersom de bristande tolkuppdragen i första 
hand inte har gällt hälso- och sjukvård. 

Miljökonsekvenser 
De föreslagna åtgärderna förväntas inte medföra några miljökonsekvenser.  

Förslag till beslut 

Nämnden föreslås besluta att 

- godta återföringarna och avsluta ärendet med tjänsteutlåtande till sty-
relsen för Stockholms läns sjukvårdsområde och Hälso- och sjukvårds-
nämnden. 

 

Staffan Blom  
Förvaltningschef 
 

Bilagor 

1. Återföring styrelsen Stockholms läns sjukvårdsområde 
2. Återföring Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 
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