Motion om krav på svenskkunskaper inom sjukvården

Onsala 211010

Att kunna det svenska språket är nyckeln till att bli en del av det svenska samhället, en förutsättning
för en fungerande kommunikation människor emellan samt avgörande för en välfärd av hög kvalitet.
Att kunna förstå varandra är grundläggande i alla arbeten. Särskilt viktigt blir detta inom sjukvård och
omsorg, där medarbetare måste kunna behärskar svenska i både tal och skrift för att risk för
missförstånd inte ska uppstå. Bristfälliga kunskaper i svenska språket hos personalen kan innebära en
risk för att vårdtagaren inte får den vård hon/han behöver. Allvarliga misstag kan dessutom inträffa
när det gäller medicinering och vårdplan, vilket kan äventyra säkerheten och leda till
missförhållanden. För att de som behöver vård och omsorg också ska känna trygghet och tillit
behöver de förstå vad personalen säger och själva bli förstådda.
På Region Hallands hemsida framkommer att man arbetar aktivt för att få personer med utländsk
utbildning att snabbare komma in på arbetsmarknaden. Man påtalar också vikten av att lära sig det
svenska språket, vilket vi anser är en förutsättning. Det står vidare att ” I Region Halland har vi som
krav att läkare och tandläkare måste ha Svenska på minst C1 nivå.
”Samma krav är vägledande vad gäller övrig personal.
För att få svensk legitimation krävs:
•
•
•
•

svenska 3 eller svenska som andraspråk 3 vid Komvux (gymnasial vuxenutbildning)
eller svenska på nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen för språk (GERS)
eller kurs eller prov som ger behörighet till högskolestudier
eller motsvarande kunskaper i norska eller danska språket.”

Det är arbetsgivaren som ansvarar för att de som anställs har rätt kompetens.
Vi i Sverigedemokraterna menar att Region Halland som arbetsgivaren måste åläggas ett språkansvar
för att tillförsäkra sig att tillräckliga kunskaper finns inför anställning inom verksamheterna. Vi anser
att det är av största vikt att all sjukvårdspersonal måste kunna göra sig förstådd på och förstå
svenska. Ett språktest bör därmed utföras inför nyanställning och en kartläggning över sedan tidigare
anställda som inte har fullgoda kunskaper i svenska.
Den personal som redan arbetar inom vård och omsorg men som inte har tillräckliga språkkunskaper
ska då få möjlighet till ett sk språklyft för att uppnå goda kunskaper i svenska språket.

Sverigedemokraterna föreslår därmed regionfullmäktige besluta
-Att regionen utreder möjligheten att införa krav på svenskkunskaper, inklusive möjligheten till
testning av sådana kunskaper vid anställning, inom sjukvården
-Att redan anställda inom Region Halland som inte har fullgoda kunskaper i svenska språket ska ges
möjlighet till språklyft.

Sverigedemokraterna Region Halland genom

__________________
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