
  

 Sign language is at the 
core of Deaf people’s 
lives; sign language 

makes accessibility for 
Deaf people possible; 

without accessibility, Deaf 
people will be isolated. 
Thus, full enjoyment of 
human rights for Deaf 
people is based on the 
recognition and respect 

for Deaf culture and 
identity. Everywhere in the 
world, language creates 

culture and vice versa.

     World Federation of the Deaf 
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OM PROJEKTETS PROMOTOR

Interesource Group (Ireland) Limited är ett irländskt företag som 
specialiserat sig på yrkesutbildning, managementutbildning, forsknings- 
och utvecklingsarbete, samt projektstyrning. Företaget har utvecklat flera 
företagslösningar med avseende på personalärenden, affärsstrategier, 
utbildnings- och utvecklingsfrågor, kreativa film- och webblösningar, samt 
publikationer och de erbjuder även investeringsrådgivning.

Sedan 1999 har Interesource Group varit verksamma i projekt inom 
Europakommissionens Leonardo da Vinci program, som ska bidra till att 
utveckla yrkesutbildningen i Europa, och i Programmet för livslångt lärande. 
Interesource Group har varit promotor och ledare för 10 projekt och partner 
i 6 projekt. Företaget har varit aktivt i mer än 18 länder, och samarbetat 
med organisationer i USA, Japan och Australien. Företaget fortsätter att 
vara promotor för flera projekt och är dessutom engagerat i forskning i 
samarbete med universitet, privata företag och intresseorganisationer.

Interesource Group har specialiserat sig på ett antal områden inom 
utbildning, ekonomi och sociala frågor. Dessa områden inkluderar 
turism- och servicenäringen, handikapp- och jämställdhetsfrågor, 
distansundervisning, integrering, riskbedömning inom sjukvården, 
internationell handel, språk och kultur i affärslivet, arbetsmarknadsfrågor 
för döva, kultur, kommunikation och teckenspråk.

Några av projekten har fått prestigefyllda utnämningar som ’the European 
Language Label’ som tilldelades såväl EUROSIGNSII som SIGNALL. MORPH 
valdes till ett av 32 ’best practice’-projekt i Europa och broschyren från 
SIGNALLII utsågs 2010 till officiell broschyr för European Year for Combating 
Poverty and Social Exclusion.

Interesource Group arbetar nu med MEDISIGNS, ett projekt som 
rör fortbildning för teckenspråkstolkar som ska tolka inom vården, 
fortbildning för vårdpersonal, samt att öka dövas kunskap om hälso- och 
sjukvårdsrelaterade frågor.

For further information on the MEDISIGNS project or products please 
contact:

Haaris Sheikh, Chief Executive or
Finola Sisk, European Projects Manager

Interesource Group (Ireland) Limited
48 South William Street   |   Dublin 2   |   Ireland 
[t]   +353 1 677 1957   |   [f]   +353 1 677 1329
[e]  info@interesourcegroup.com   |   [w] www.interesourcegroup.com
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STOCKHOLM UNIVERSITY, Stockholm, Sweden. 

HERIOT-WATT UNIVERSITY, Edinburgh, Scotland.



OM PROJEKTET

Interesource Group (Ireland) Limited är promotor för MEDISIGNS, 
ett Leonardo da Vinci-finansierat projekt som drivs i samarbete 
med Centre for Deaf Studies, Trinity College, Dublin, Irland; 
University of Nicosia, Nicosia, Cypern; The Foundation for 
the Promotion of Entrepreneurship, Lodz, Polen; Stockholms 
universitet, Stockholm, Sverige och Heriot-Watt University, 
Edinburg, Skottland.

MEDISIGNS innebär ett helt nytt sätt att förbättra möjligheterna 
till kommunikation mellan döva, tolkar och anställda inom 
sjukvården. I akuta vårdsituationer är det inte alltid möjligt att 
få tag på en teckenspråkstolk, vilket innebär att såväl den döva 
patienten som vårdpersonalen kan hamna i en situation där 
vården inte blir optimal. Det kan innebära att den döva patienten 
måste vänta tills en tolk blir tillgänglig, eller får förlita sig på att en 
vän eller familjemedlem försöker tolka åt dem. Detta är en långt 
ifrån idealisk situation, eftersom vårdsituationer ofta är känsliga, 
konfidentiella, eller privata till sin natur. Såväl dövsamfundet 
som projektkonsortiet betraktar tillgång till utbildade tolkar, och 
särskilt till tolkar med specialutbildning för att tolka inom vården, 
inte som en lyx, utan som en självklar mänsklig rättighet för 
tillgång till sjukvård.

RESULTAT AV MEDISIGNS

I projektet samarbetar experter från flera länder i Europa för 
att skapa en mängd undervisningsmaterial som görs tillgängliga 
via internet. Projektet kommer bl.a. att resultera i följande 
undervisnings- och informationsmaterial:

• en internetbaserad kurs i sjukvårdstolkning, tillgänglig på 
flera språk och i 5 länder

• en europeisk rapport om dövas tillgång till sjukvård
• informationsmaterial till vårdanställda om hur de ska 

bemöta döva teckenspråksanvändare
• informationsbroschyrer och planscher om projektet
• workshops för teckenspråkstolkar som tolkar i vården
• workshops för vårdpersonal där de får information om hur 

de bäst bemöter döva och tolkar
• workshops för döva om problem som kan uppkomma i 

vårdsituationer, och hur de på bästa sätt kan använda 
tolken i vårdsituationen.

Vid Stockholms universitet bedrivs sedan 1972 forskning om 
teckenspråk vid Institutionen för lingvistik. Förutom Avdelningen 
för teckenspråk har institutionen också en avdelning för Svenska 
som andraspråk för döva. Sammanlagt är vi drygt tio anställda.

Vid Avdelningen för teckenspråk ges kurser i och om teckenspråk 
med två olika inriktningar. Ämnet ’Teckenspråk’ vänder sig till dem 
som redan kan språket och vill lära sig mer om det för att t.ex. 
kunna bli lärare, tolk, översättare, eller på annat sätt använda sina 
språkkunskaper yrkesmässigt. ’Teckenspråk som nybörjarspråk’ 
vänder sig till dem som vill lära sig teckenspråk från grunden. 
Här finns också Sveriges enda forskarutbildning där man kan 
välja att forska om teckenspråk. Dessutom har vi t.ex. erbjudit 
fortbildningskurser för lärare och fortbildning på distans för 
teckenspråkstolkar.

En annan viktig del av verksamheten är det lexikografiska arbetet, 
där arbete med att dokumentera det svenska teckenförrådet 
resulterar i kontinuerlig uppdatering av våra lexikon på nätet:
www.ling.su.se/teckensprakslexikon

På samma hemsida hittar du också mobilversioner av vårt lexikon 
och en förenklad version med lite färre sökvägar.

Avdelningens medarbetare har bl.a. medverkat i framtagandet av 
ett lexikon för det teckenspråk som används i Uganda, kursplaner 
för teckenspråksämnena i specialskolan och i ett europeiskt 
nätverk för korpusarbete med tecknade språk. Under 2009–2011 
finansierade Riksbankens jubileumsfond uppbyggnad av en svensk 
teckenspråkskorpus, som kommer att finnas tillgänglig på nätet. 
Det senaste forskningsprojektet, finansierat av VR, avser analys av 
simultantolkning till teckenspråk och inleds under 2012.

VARFÖR ÄR MEDISIGNS SÅ VIKTIGT?

Ett antal faktorer är viktiga att ta hänsyn till när det gäller 
relationen mellan vårdpersonal och döva. Till dessa hör bland 
annat vårdpersonalens kunskap om dövas språk och kultur och 
hur man använder tolk, den döva patientens förmåga att läsa och 
skriva (Leeson, 2006), hur mycket tid patienten får och hur väl 
vårdpersonalen förstår den döva personens problem. Trots att de 
flesta läkare i Smeijer och Pfaus (2009) undersökning ansåg sig 
vara säkra på att de kunde diagnostisera döva patienter, visade 
resultaten på att i mer än 50% av fallen hade läkaren inte förstått 
vad den döva personen frågade om. Om man utgår från att det 
kan finnas ett kommunikationshinder mellan döva patienter och 
vårdpersonal är det också rimligt att anta att risken för felaktiga 
diagnoser ökar, och därmed också risken för att fel behandling sätts 
in.

Korrekt behandling förutsätter också att patienten både förstår 
vad som är fel och är motiverad att fullfölja behandlingen. I en 
studie av Dipietro (1981) fanns tecken på att flera döva patienter 
hade begränsad kunskap om hälsorelaterade frågor och att detta 
”kommunikationshandikapp” gjorde det svårare att erbjuda dem 
effektiv sjukvård. Vissa döva kan ha begränsad förmåga att läsa 
och skriva, och därmed mer begränsad tillgång till information 
om hälsorelaterade frågor än andra personer. Många hörande har 
genom åren skaffat sig information om sjukvården, lärt sig vilken 
typ av vårdkontakt som behövs i vilka situationer och lärt sig hur 
de ska få den vård de behöver genom patientorganisationer och 
envishet (Blanche, 1996). Men vissa döva har av olika skäl halkat 
efter på det här området.

En väl fungerande och effektiv sjukvård är, eller borde fortsätta 
vara, högt prioriterat i alla medlemsstater. Dock fordras mer 
insatser när det gäller utbildning, och när det gäller systemfrågor, 
etik, rättigheter och resursfördelning för att garantera korrekt 
vård och nöjda patienter. Det är också viktigt att vårdpersonal 
med ansvar för att patienter får högkvalitativ vård vet hur de ska 
kommunicera med döva patienter.

I vart och ett av de ingående partnerländerna finns det bara ett 
begränsat antal teckenspråkstolkar som är speciellt utbildade för 
att tolka i vårdsituationer. Att det finns ett visst antal tolkar i ett 
land är inte den avgörande faktorn, utan antalet tolkar i förhållande 
till hur många döva det finns i landet.

För mer information om vår medverkan i MEDISIGNS kontakta:

Anna-Lena Nilsson
Stockholms universitet
Institutionen för lingvistik, Avdelningen för teckenspråk
106 91 Stockholm. 
[t] 08 - 16 25 61
[e-post] annalena@ling.su.se
[hemsida:] www.ling.su.se/teckensprakwww.medisignsproject.eu


