
 

 

 

 
Sveriges Dövas Ungdomsförbund och ungdomsklubbar för döva har samlats till 

konferens i Leksand på Västanviks folkhögskola mellan 22-24 april 2016 och 

vill uppmärksamma SOS Alarms VD Maria Khorsand  om nuvarande situation 

kring teckenspråkstolk vid akuta situationer.  

 

Vid en akut situation där liv står på spel är dagens system som erbjuder 

teckenspråkstolkar inte självklart. Att boka teckenspråkstolkar (kallat för 

beredskapstolk) till en akut situation varierar stort över hela landet. Det finns 

ingen enhetlig information och varje landsting gör olika.  

 

För att ge några exempel på hur systemet fungerar, i huvudstaden, Stockholms 

län, ska en ringa till Vårdguiden. I Dalarnas län ska en ringa till SOS Alarm och 

begära teckenspråkstolk. I Region Östergötlands län ska en ringa till ett särskilt 

mobilnummer. I Region Örebro ringer en till Region Örebro läns växel och så 

vidare. Det är inte lika i hela landet hur beredskapstolk fungerar. Hos vissa 

landsting finns jourlista med betald beredskap och andra landsting har frivillig 

lista med icke betald beredskap.  

 

Utöver djungeln med att veta vart när en ska ringa när en befinner sig i olika län 

så läggs ett otroligt stort administrativt ansvar på tolkanvändare som är döva, 

hörselskadade och personer med dövblindhet vid akuta situationer. Med skador 

eller utsatts för brott ska tolkanvändare instruera sjukvården, räddningstjänsten 

och polisen hur de ska gå tillväga för att beställa beredskapstolkar utanför 

kontorstid och helger. 

 

Vi anser att det här måste få ett slut och därför föreslår ungdomskonferensen att 

SOS Alarm tar över beredskapstolk-beställningar så det blir lika i hela landet 

och inför ett system där ansvaret inte åläggs på tolkanvändare.  

 

Sveriges Dövas Ungdomsförbund är villiga att inleda dialog med SOS Alarm för 

att utveckla detta förändringsarbete. 
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