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Åtgärder för att ge den äldre sverigefinska befolkningen vård och omsorg på det egna språket  
 
Resolution antagen vid representantmötet för förbundet Sverigefinska Pensionärer SFP den 8 
oktober 2014  
 

Sverige bör underteckna, ratificera och implementera artikel 13 punkt 2 C i Europarådets stadga om 
landsdels- eller minoritetsspråk som handlar om social omsorg på det egna språket vid institutioner som 
sjukhus, pensionär- och äldreboende och vårdhem. 
 

SFP anser att staten i ökad utsträckning bör stödja såväl de kommuner som ingår i det finska 
förvaltningsområdet som andra kommuner och landsting när det gäller deras skyldighet att sprida 
information i egenskap av producenter av vård och hälsovårdstjänster på finska. 
 
SFP poängterar behovet av att också att Sveriges kommuner och landsting, SKL, tydligare än i dag ska 
sprida information om de nationella minoriteternas språkliga rättigheter och minoritetsrättigheter samt 
stödja minoritetsarbetet inom det finska förvaltningsområdet och i egenskap av intresseorganisation för 
kommuner och landsting sprida information om lyckade verksamhetsmodeller. 
 

Informationen om anhörigvårdarnas rättigheter bör öka och deras situation förbättras med hänvisning 
till 10 § socialtjänstlagen. 
  
SFP anser att den sverigefinska minoritetens grundtrygghet bör stärkas i hela Sverige. Detta förutsätter 
att kommunerna i hela Sverige beaktar den äldre sverigefinska befolkningens språkliga rättigheter. 
Språkets betydelse och behovet av välfungerande kommunikation i alla vårdkontakter och inom 
äldreomsorgen och hälso- och sjukvården bör framhävas och stödjas. 
Utöver de rättigheter som framgår av minoritetslagen ska kommunen enligt socialtjänstlagens 6 § 5 kap. 
”verka för att det finns tillgång till personal med kunskaper i finska, meänkieli eller samiska där detta 
behövs i omvårdnaden om äldre människor”.  
 

Det behövs särskild utbildning för tvåspråkig finsktalande vårdpersonal i Sverige och ökat statligt stöd till 
kommunerna för att utveckla och genomföra finskspråkig/tvåspråkig äldrevård och omsorg. 
 

Sveriges kommuner och landsting bör snarast utreda tillgången till finsktalande vårdpersonal och 
behovet av grundutbildning och fortbildning samt lägga fram förslag på akuta åtgärder. 
 
Representantmötet för Sverigefinska pensionärer 2014-10-08 
 
 
För ytterligare information kontakta: 
 
Kaisa Lamu    Raija Kärkkäinen Eriksson 
Ordförande SFP   Ombudsman 
Telefon +46 (0)70 343 26 58   +46 (0)8 615 83 51 
    +46 (0)72 921 16 00 mobilen 
kaisa.lamu@gmail.com   raija@rskl.se  
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