
 
 
Motion om krav på goda kunskaper i svenska språket för all vårdpersonal. 
En väl fungerande vård där patienterna upplever att de får den hjälp de behöver och känner sig trygga 
är något som vi önskar vore en självklarhet. Tyvärr vet vi dock av erfarenhet att det inte alls är någon 
självklarhet. Tvärtom händer det att patienter upplever att de inte alls får hjälp i samband med att de 
sökt vård. Det händer också att patienter får en felaktig diagnos, ibland med tragiska följder i form av 
men för livet eller till och med dödsfall.  
 
Orsakerna till att patienter inte upplever att de blir hjälpta, eller till att fel diagnos ställs, varierar 
kraftigt. Det viktiga är därför att ta reda på vilka de olika orsakerna är, och att sedan göra vad som 
krävs för att åtgärda de problem som uppdagas. Dock finns även fall där orsakerna är så pass 
uppenbara att åtgärder kan, och bör, sättas in omedelbart. Ett exempel på en sådan orsak är när det på 
grund av språksvårigheter uppstår brister i kommunikationen mellan vårdpersonal och patient. Detta är 
tyvärr inte heller någon ovanlig problematik, utan något som många beklagar sig över. Det är väldigt 
många människor som när de sökt vård har fått träffa en läkare som varken förstått vad patienten sagt 
eller har haft språklig förmåga att klargöra för patienten vad denne drabbats av och vad denne bör göra 
för att tillfriskna.  
 
Att det får vara på det sättet ser vi Sverigedemokrater som oacceptabelt. Den som söker vård i sitt eget 
hemland borde ha en självklar rätt att träffa vårdpersonal som förstår det som sägs på patientens egna 
modersmål, och borde likaså ha självklar rätt att på sitt modersmål få veta vad som är fel och vad som 
behövs för att bli frisk. Den som söker vård i sitt eget hemland ska heller aldrig behöva riskera felaktig 
diagnos, med eventuella men för livet eller dödsfall som följd, på grund av språksvårigheter.  
 
Det är en enkel fråga om att förebygga att problem uppstår, och detta kan bara åstadkommas genom att 
säkerställa en fungerande kommunikation mellan vårdpersonal och patienter. Det kan bara göras på 
två sätt. Antingen genom att ha krav på goda kunskaper i svenska språket för vårdpersonal, eller 
genom att erbjuda tolk även åt svensktalande patienter. Det senare alternativet tror vi dock att alla 
inser det orimliga i.  
 
Vi är medvetna om att det ytterst är Socialstyrelsen som har ansvaret för att säkerställa läkares 
lämplighet, men det hindrar på intet vis att landstinget tar eget ansvar för att rätta till de brister i 
kommunikation mellan läkare och patienter som bevisligen trots allt finns. 
 
Med hänvisning till ovanstående yrkar vi därför på  
 
att Landstingsstyrelsen verkställer att krav på goda kunskaper i svenska språket ställs på all 
vårdpersonal inom Landstinget Sörmlands verksamhet. Uppstår kommunikationsproblem 
mellan vårdpersonal och patienter måste problemet omedelbart uppmärksammas och åtgärdas.  
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