God kommunikasjon
via tolk
Tilrettelagt kommunikasjon via tolk kan være nødvendig
for å gi personer med begrensede norskkunnskaper,
samiskspråklige, døve, hørselshemmede og døvblinde
helse- og omsorgstjenester av god kvalitet.

Helse- og omsorgspersonell har:
•

Plikt til å vurdere behovet for og bestille tolk med nødvendige
kvalifikasjoner

•

Ansvar for å informere pasienter og brukere om muligheten og
plikten til å bruke tolk for å kunne gi forsvarlig helsehjelp

•

Ansvar for å forklare pasient eller bruker som ikke selv ønsker
å bruke tolk, hvorfor tolk er nødvendig

•

Ansvar for å informere pasient/bruker om klagemulighet når
tolkingen ikke har vært tilfredsstillende

Barn skal aldri brukes som tolk,
heller ikke andre familiemedlemmer.

IS-0338

Viktige momenter når du skal bestille tolk
•

Bestill riktig språk/dialekt eller tolkemetode. Spør så nøye
du kan om detaljer rundt språk

•

Bruk Nasjonalt tolkeregister www.tolkeportalen.no for å sikre
best mulig kvalifisert tolk

•

Bruk NAV Tolketjenesten til døve, hørselshemmede og
døvblinde

•

Vurder eventuelt skjerm- eller telefontolk eller
NAV Bildetolketjenesten

•
•
•

Bestill i god tid før oppdraget hvis mulig

•
•
•

Sørg for at tolken får informasjon om oppdraget i forkant

Gi nøyaktig beskjed om når og hvor oppdraget skal utføres
Oppgi kontaktperson for oppdraget slik at tolken eventuelt
kan ta kontakt

Oppgi oppdragets varighet
Sett av god tid (minst dobbelt så lang tid hvis tolkingen
foregår konsekutivt/sekvensielt) til selve konsultasjonen

•

Ved behov sett også av tid til for- og ettersamtale med tolken
for å avklare eksempelvis tolketeknikk

•

Avklar eventuelt ønske om kvinnelig eller mannlig tolk.
(Kvalifisert tolk skal alltid prioriteres. Kjønn er underordnet
hensynet til kvalitet)

•

Informer tolken om hvor regningen for tolkeoppdraget skal
sendes

Forsikre deg om at du bestiller en kvalifisert tolk gjennom
å bruke Nasjonalt tolkeregister www.tolkeportalen.no

Hvordan gjennomføre en tolket samtale
•

Vær godt forberedt på egen
rolle og eget budskap

•

Ved tverrfaglig møte/flere
helsepersonell under samme
konsultasjon bør det snakkes
sammen på forhånd/planlegges
særskilt vedrørende tolkesituasjonen

•

Samtalepartene skal henvende
seg direkte til hverandre, ikke
til tolken

•

Snakk tydelig og bruk et klart
språk

•

Vær så saklig og presis som mulig, og spill ikke inn mange
temaer og spørsmål på en gang

•
•

Hold øyekontakt med pasienten/brukeren
Vær sensitiv for pasientens/ brukerens reaksjoner i tolkesituasjonen

•

Vær sensitiv for tolkens signaler og la tolken få ordet når
tolken trenger det

•
•

Still kontrollspørsmål for å vurdere hva samtaleparten forstår

•

Spør aldri om tolkens mening om saken. Ikke trekk tolken inn
som part

•

Dersom samtaler skal foregå over lengre perioder, kan det
ved tolking til små språkgrupper være hensiktsmessig å vurdere
behovet for å bytte tolk underveis for å unngå uheldige bindinger
mellom tolk og pasient

Husk å avtale pause med tolken (vanligvis trenger tolken pause
etter 45 minutter)

•

Kommunen skal dekke utgifter til tolk i kommunehelsetjenesten,
inklusive fastleger og annet helsepersonell kommunen har
driftsavtale med

•

Tolkeutgifter i forbindelse med behandling i spesialisthelsetjenesten og hos private aktører som Regionale helseforetak
(RHF) har inngått avtale med, skal dekkes over midler som
er stilt til rådighet til RHF gjennom statsbudsjettet

For mer informasjon om kommunikasjon via tolk se:
Veileder om kommunikasjon via tolk for ledere og personell
i helse- og omsorgstjenestene (IS-1924) på
www.helsedirektoratet.no og pasientbrosjyren Pasient og tolk.
En brosjyre om tolk i helsetjenesten (IS-0287) på www.nakmi.no
og www.helsedirektoratet.no. Brosjyren er oversatt til mange
aktuelle språk.

59479.10.11.Andvord Grafisk

Utgifter til tolketjenester utgjør en del av
det økonomiske ansvaret for helsetjenester

