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SFP ställningstagande om krävande specialomsorgstjänster på svenska

SFP motsätter sig Kepa Uusimaas förslag att både den finsk- och svenskspråkiga medicinska

expertisen för krävande specialomsorgstjänster centreras till HUS-sammanslutning,

eftersom en sådan åtgärd skulle leda till att de svenskspråkiga expertteam som idag arbetar

vid Kårkulla samkommun skulle upplösas. Förslaget är lagstridigt och beaktar inte de

specifika strukturer som byggts upp kring vården och stödtjänsterna på svenska för personer

med funktionsnedsättning och deras anhöriga.

Däremot beaktas de här nämnda strukturerna och deras fortsatta existens i

välfärdsområdena i 39 § i 612/2021 lag om ordnande av social- och hälsovård, som

föreskriver följande om samarbetsavtal mellan de tvåspråkiga välfärdsområdena:

I samarbetsavtalet mellan de tvåspråkiga välfärdsområdena ska det överenskommas om

arbetsfördelningen och samarbetet mellan de tvåspråkiga välfärdsområdena vid

genomförandet av sådana social- och hälsovårdstjänster på svenska där det är nödvändigt

för att se till att de språkliga rättigheterna tillgodoses utifrån hur krävande eller ovanlig

uppgiften är eller hur stora kostnader den medför. Dessutom ska det i samarbetsavtalet

överenskommas om arbetsfördelningen och samarbetet i fråga om sådana social- och

hälsovårdstjänster på svenska som det är ändamålsenligt att genomföra endast i en del av

välfärdsområdena till följd av hur krävande eller ovanlig uppgiften är eller hur stora

kostnader den medför. I samarbetsavtalet ska det också avtalas om det expertstöd som de

tvåspråkiga välfärdsområdena ger varandra vid genomförandet av tjänster på svenska.

Syftet med samarbetsavtalen är att tillgodose de språkliga rättigheterna och lagparagrafen är

formulerad så att det ska vara möjligt för de expertteam som idag fungerar inom Kårkulla att

fortsätta sitt samarbete i sin nuvarande form, där både rådgivning och medicinsk expertis

ingår.

SFP vill se vård på lika villkor och jämlik vård för hela befolkningen, men det betyder inte att

de svenskspråkiga tjänsterna måste produceras eller ordnas på samma sätt som de

motsvarande finskspråkiga tjänsterna. Den svenskspråkiga expertisen är begränsad och

kräver därför särskilda lösningar för att den ska vara tillgänglig för de personer som behöver

den. Vi vill betona att den lösning som görs inom den svenskspråkiga vården bör beakta de

särdrag som finns inom vården och stödtjänsterna på svenska för personer med

funktionsnedsättning.

SFP förutsätter att beredningen i välfärdsområdena följer det som lagen föreskriver om

ordnande av social- och hälsovård. Vi vill att beslutsfattarna i de tvåspråkiga

välfärdsområdena ska få ta ställning till den s.k. Kårkulla-frågan i rask takt och att

beredningen kan fortsätta i enlighet med den befintliga lagstiftningen. Vi är oroliga för den

osäkerhet som nu finns bland klienter, anhöriga och personal. Nu krävs det tydliga besked

om hur den här viktiga vården och stödtjänsterna på svenska ska arrangeras.
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