
 Stockholm den 5 december 2018 
  
 Till Äldreförvaltningen 
       Äldrenämnden 
       Äldreombudsmannen Linda Vikman 
       Borgarråd Erik Slottner  

 

Tilläggsinformation till rapporten om ”Vård- och omsorgsboende för döva och dövblinda äldre” 

 

Stockholms Dövas Förening, Förbundet Sveriges Dövblinda, Stockholm och Gotlands län, Stockholm 

Läns Dövas Pensionärsförening tog del av  rapporten ”Vård- och omsorgsboende för döva och 

dövblinda äldre” den 28 november från Äldreförvaltningen. 

 

Det är en viktig rapport som belyser problematiken som finns idag när det gäller äldreomsorg för 

döva och personer med dövblindhet och vad som bör utvecklas. 

Stockholms Stad och Stockholms Län har idag ingen specifik satsning för denna målgruppen trots att 

det finns stora behov av olika särskilda insatser för att de ska få en likvärdig livskvalité och också ett 

bra vård och stöd på teckenspråk. 

 

Vi organisationerna vill med detta brev belysa några saker som vi upplever inte riktigt är tillräckligt 

tydliga i rapporten och vi har även lyft upp dessa på ett möte med äldreförvaltningen den 30 

november. 

 

I sammanfattningen, i den fjärde stycket där det beskrevs om personalbehovet, stod det olyckligt att 

hälften av personalen kan vara döva medan i punkten 9.3.4 ”Kompetens” stod det att hälften ska 

vara döva, så var det olyckligt att det var ordvalet kan som framgick i sammanfattningen, då många 

endast läser sammanfattningen. Det vill vi belysa då det är viktigt med identiteten och samhörighet 

när det gäller bemanningen inom vård. 

 

Det som saknades i rapporten punkt 6 ”andra kommuner” var beskrivningarna om äldrevägledare 

(Göteborg och Malmö) och servicecenter (Örebro) som finns i dessa kommuner och vilka betydelse 

tjänsten och verksamheten har gentemot äldreomsorgen och så att döva placeras på rätt boende och 

får olika slags insatser på teckenspråk. 

Äldrevägledare är verktyget som är en viktig pusselbit som äldreförvaltningen även skrivit i rapporten 

under punkt 9.2 Information där tjänsten beskrivs som bygga broar gentemot staden och 

målgruppen. Det behövs mer utförlig beskrivning om dessa insatser för att det är grunden till att 

staden och länet kan ge rätt insatser till målgruppen. 

 

Vi vill även återigen som vi även under processen påpekat att det är viktigt att äldreförvaltningen 

använder sig av dövkompetens under processen och i framtida insatser. 

 

Vi anser att äldrenämnden ska; 

1. Kommentera rapporten och göra tilläggsinformation enligt våra synpunkter. 

2. Tillsätta teckenspråkig/döv äldrevägledare för att kunna ta tillvara och utveckla olika insatser till 

målgruppen. 

3. Se till att det finns en vård- och omsorgsboende för äldre döva och personer med dövblindhet.  

Inskickat av; 

Stockholms Dövas Förening, 

Förbundet Sveriges Dövblinda, Stockholms och Gotlands län,   

Stockholm Läns Dövas Pensionärsförening. 


