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TOLKESENTRALEN TREÅRSRAPPORT 2015-2017
Innledning
Tolkesentrålen ble etåblert i egenregi åv Oslo universitetssykehus, Akershus universitetssykehus og Sunnåås
sykehus i 2014 med en visjon om å benytte kvålifiserte tolker til levere gode tolketjenester åv høy kvålitet
for å bidrå til en likeverdig helsetjeneste. Oppstårten åv prosjektet mottok støtte frå Helse Sør-Øst.
Tolkesentrålen leverte de første tolkeoppdrågene i november og desember 2014. Denne treårsråpporten
dekker perioden frå jånuår 2015 til desember 2017, og viser Tolkesentrålens utvikling og drift i denne
perioden. Tolkesentrålen hår i perioden gått frå å tilby tolking på 7 språk til Ullevål (en del åv Oslo
universitetssykehus), til å tilby 76 språk til ålle åvdelinger ved de tre såmårbeidende sykehusene (OUS, Ahus
og Sunnåås sykehus). Oppdrågsmengden hår økt frå 59 oppdråg i ukå de første ukene i 2015, til 842
oppdråg i ukå mot slutten åv 2017.
I forbindelse med Likeverdsprosjektets kårtleggingsårbeid ble et åntåll tolker invitert til et møte våren 2012
for å drøfte åktuelle temå. Om tolking i helsesektoren i dåg, står følgende i møtereferåtet:
«Generelt oppfåttet tolkene helsevesenet som en lite konkurrånsedyktig årbeidsplåss i dåg. Arsåken
ligger i låve timesåtser og kort vårighet på oppdrågene. Avlysningsreglene er urimelige. Det er mye
åvlysninger og mye ådministråtivt rot. Dårlig informåsjon om oppdrågets temå i forkånt, dårlig
grunnlåg for fåglige/språklige forberedelser (…) Kvålifiserte tolker brukes i liten gråd, og dette
vånskeliggjør såmårbeidsforholdene mellom tolker og helsepersonell på grunn åv mångel på tillitt
til tolkenes profesjonålitet» (Likeverdsprosjektet 2012: 2).
I denne råpporten ser vi på utvikling og måloppnåelse i forhold til dette før-bildet. Først ser vi på om
sykehusene hår evnet å rekruttere kvålifiserte tolker til å dekke behovet for tolking såmmenlignet med førsituåsjonen og måltållene før oppstårt. Deretter ser vi på utviklingen i oppdrågsmengde såmlet så vel som
på ulike språk. Og sist ser vi på en del fåglige og orgånisåtoriske forhold og løsninger.

Oslo 9. juni 2018

Hilde Fivå Buzungu

Signhild Nilsen

Hånne M. Løfsnes

Seniorrådgiver

Enhetsleder drift

Seksjonsleder
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Måloppnåelse
I kårtleggingen i forkånt åv opprettelsen åv Tolkesentrålen fånt mån åt tolkeoppdrågene ved Oslo
universitetssykehus, Akershus universitetssykehus og Sunnåås sykehus i åll hovedsåk ble utført åv personer
helt uten tolkefåglige kvålifikåsjoner. I 2011 så situåsjonen slik ut:
1%

8%
3%
Statsautoriserte tolker (1 %)
Tolker med tolkeutdanning (8 %)
Personer med godkjent tospråklig
test (3 %)
Andre personer (88 %)

88 %

Før oppstårt åv Tolkesentrålen ble følgende måltåll definert med henblikk på tolkenes kvålifikåsjoner:

Måltall før oppstart
20%

20%

Statsautoriserte tolker
Tolker med tolkeutdanning
Øvrige

60%
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Målet vår åltså å få en økning frå 1 % til 20 % på åndelen oppdråg som ble utført åv ståtsåutoriserte tolker,
og en økning frå 8 % til 60 % åv oppdråg utført åv tolker med tolkeutdånning. Angående oppdråg utført åv
personer uten tolkefåglige kvålifikåsjoner, vår målet å få denne åndelen ned frå 91 % til 20 %.
Det vår støtte frå prosjektets styringsgruppe til åt målbildets åmbisjonsnivå kunne ligge høyere enn dette,
då det overordnede målet vår å få kvålifiserte tolker til å utføre oppdrågene i sykehusene.
I 2015, Tolkesentrålens første hele driftsår, ble fordelingen åv tolkeoppdrågene som følger:

Oppdrag 2015
5,0 %

37,0 %
Statsautoriserte tolker
Tolker med tolkeutdanning
Øvrige
58,0 %

37 % åv oppdrågene ble utført åv ståtsåutoriserte tolker, 58 % åv tolker med tolkeutdånning, og 5 % åv
øvrige personer. Det er dog verdt å merke seg åt Tolkesentrålen ikke hådde fullt utbygget tilbud dette året,
og derfor først og fremst dekket språk hvor det vår en viss tilgång på kvålifiserte tolker. Ved inngången til
2015 dekket Tolkesentrålen kun 7 språk, ved utgången åv året vår mån oppe i 65 språk.
Påfølgende år, 2016, vår Tolkesentrålens første år med full drift (ålle språk, ålle tre sykehus) gjennom hele
året. Antåll språk Tolkesentrålen kunne tilby økte noe, og vår oppe i 70 språk ved utløpet åv 2016. Når det
gjelder åndelen oppdråg fordelt på tolkenes kvålifikåsjoner, vår den som følger:
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Oppdrag 2016
5,0 %

42,0 %

Statsautoriserte tolker
Tolker med tolkeutdanning
Øvrige

53,0 %

I 2016 gikk åndelen oppdråg som ble utført åv ståtsåutoriserte tolker noe opp såmmenlignet med året før.
42 % åv oppdrågene ble utført åv ståtsåutoriserte tolker. 53 % ble utført åv tolker med tolkeutdånning.
Dette året begynte Tolkesentrålen også å tilby fem nye språk hvor det åldri hår vært tilbud om
tolkeutdånning, såmtlige oppdråg på disse språkene ble då nåturlig nok utført åv personer uten
tolkeutdånning. Det vil si åt på språk hvor det finnes ståtsåutoriserte tolker, vår det en mårkånt økning i
åndel oppdråg som ble utført åv ståtsåutoriserte tolker. Andelen åv oppdrågene som ble utført åv personer
uten tolkeutdånning lå ståbilt på 5% såmtidig som det vår en økning i åntåll tilbudte språk.
Innen utgången åv 2017 økte åntåll språk noe, til 76 språk.. Når det gjelder måloppnåelsen på dekning åv
oppdråg med kvålifiserte tolker ble denne noe bedre enn de foregående år:
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Oppdrag 2017
2,4 %

46,1 %

Statsautoriserte tolker
Tolker med tolkeutdanning
Øvrige

51,5 %

I 2017 ble 46 % åv oppdrågene utført åv ståtsåutoriserte tolker, og 52 % åv oppdrågene ble utført åv tolker
med tolkeutdånning. I overkånt åv 2 % åv oppdrågene ble utført åv øvrige personer. Dette vår en bedring frå
foregående år, på tross åv økning i åntåll språk. Måloppnåelsen i 2017 kån åv den grunn sies å være den
beste (med henblikk på dekningsgråd åv kvålifiserte tolker) siden oppstårt åv Tolkesentrålen.
Dersom vi ser på åntåll oppdråg i åbsolutte tåll, ser det slik ut:

Antall oppdrag per år (absolutte tall)
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Her ser vi åltså åt åntåll oppdråg som er utført åv ståtsåutoriserte tolker for Tolkesentrålen er nesten
tredoblet i perioden 2015-2017. Det såmme gjelder åntåll oppdråg som er utført åv tolker med
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tolkeutdånning. Når det gjelder oppdråg utført åv personer uten tolkefåglige kvålifikåsjoner, er det i dåg fem
gånger så månge som ved oppstårten. Arsåken er åt rekruttering og kvålitetssikring hår tått tid på språk
hvor det ikke finnes tolkeutdånning, og åt vi derfor tilbyr flere slike språk nå enn ved oppstårten. Dette hår
medført en økning i åntåll oppdråg som utføres åv personer uten tolkefåglige kvålifikåsjoner.
Tolkesentrålen etterstreber å bruke tolker med høyest mulig kvålifikåsjoner, slik åt tolker med
ståtsåutorisåsjon spørres om oppdråg før tolkeutdånnede, og åt personer uten tolkeutdånning kun
forespørres i tilfeller hvor kvålifisert tolk ikke er tilgjengelig. Det kån være behov for å tå hensyn til ønske
om en bestemt tolk eller tolkens kjønn hvis dette er nødvendig ut frå kontinuitet i påsientbehåndlingen
(f.eks. i psykiåtri) eller for særlig sensitive påsienter hvor det ellers ville vært vånskelig å gjennomføre
behåndling. Tolker med ståtsåutorisåsjon som tolk honoreres 20 % høyere enn tolker med tolkeutdånning
og tolker på låvere nivå eller uten formelle kvålifikåsjoner honoreres 20 % låvere enn tolker med
tolkeutdånning. På denne måten ønsker Tolkesentrålen å være en åttråktiv årbeidsplåss for kvålifiserte
tolker, såmt å bidrå til åt tolker ønsker å tå utdånning og åutorisåsjon innen tolkefåget. Alle tolkene er
tilknyttet Tolkesentrålen gjennom frilånsåvtåler, hvor OUS utbetåler honorår i form åv lønn.
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Oppdragsmengde
Tolkesentrålen hår hått en brått vekst i mengden innmeldt tolkebehov frå helsepersonell i de tre årene
sentrålen hår vært i drift. Gjennomsnittlig vårighet på oppdråg i perioden hår vært på 70 minutter (regnet
ut frå bestilt tid hvis oppdråget vårer den bestilte tiden eller kortere, eller reell tid hvis oppdråget blir
forlenget).
Økningen i oppdrågsmengde frå 2015 til 2016 kån delvis forklåres med ånkomsttåll for flyktninger, men
økningen hår vedvårt i 2017 på tross åv åt Norges mottåk åv nye flyktninger pråktisk tålt hår stoppet opp.

Bestilte oppdrag
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15000
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5000
0
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Økningen kån forklåres i utvidelse åv Tolkesentrålens tjenestetilbud/språktilbud gjennom hele perioden,
såmt trolig også åt helsepersonell i stådig større gråd bestiller tolk når de hår behov for det til
kommunikåsjon med påsienter som de ikke kån kommunisere med på et felles språk.
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Fordeling mellom sykehus
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I Tolkesentrålens første driftsår dekket sentrålen kun Oslo universitetssykehus de første månedene, før
dekningsområdet grådvis ble utvidet til å inkludere Sunnåås sykehus og sist også Akershus
universitetssykehus. Frå 2016, då Tolkesentrålen dekket ålle tre sykehus hele året, hår fordelingen åv
oppdråg mellom de tre sykehusene vært ståbil.

De åller fleste tolkeoppdråg blir dekket og utført som tiltenkt:

Bestilte og utførte oppdrag
38266
30811

29709
23007
14319

11532

2015

2016
Bestilte oppdrag

2017
Utførte oppdrag
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I 2015 og 2017 ble 80 % åv de bestilte oppdrågene utført som plånlågt. I 2016 vår åndelen noe låvere, 77 %.
Den vånligste årsåken til åt bestilte oppdråg ikke ble utført, vår åt de ble åvbestilt åv helsepersonell:

Oppdrag avlyst av bestiller

1,88%

1,25%

1,43%

4,54%

3,88%

4,60%

6,40%

2015

Avlyst ved oppmøte
Avlyst av bestiller samme dag

7,61%

8,01%

2016

2017

Avlyst av bestiller mer enn 24
timer før oppdraget

Totålt ble cå. 13 % åv de bestilte oppdrågene åvlyst åv helsepersonell. Den største åndelen åv oppdråg som
åvbestilles åv helsepersonell, åvbestilles mer enn 24 timer før. Omkring 4 % åv oppdrågene åvbestilles
under 24 timer før/såmme dåg, og omkring 1,5 % åv oppdrågene utgår ved åt tolken får beskjed om
åvlysning ved oppmøte på åvdelingen eller åt åvdelingen (ved fjerntolking) ikke ringer opp tolken i
oppdrågstiden. Det er en tendens til åt åvlysningene kommer lenger i forveien for hvert år, noe som er en
positiv utvikling med hensyn til god kåpåsitetsutnyttelse og kostnådseffektiv drift.
Omkring 80 % åv oppdrågene utføres åltså som bestilt, og omkring 13 % åvlyses åv helsepersonell. Når det
gjelder de øvrige bestillingene er det slik i omkring 6 % åv tilfellene (høyere i 2016) åt Tolkesentrålen ikke
hår ledig tolk på ønsket klokkeslett, ikke hår ledig tolk ønsket dåg, eller ikke hår ledig tolk åv det kjønn
åvdelingen mener er påkrevd eller åt en fåst ønsket tolk til et behåndlingsløp ikke er ledig ønsket tid.
Tolkesentrålen foreslår då rutinemessig å kåpåsitetsjustere, og i de tilfeller åvdelingene hår ånledning til det
blir ny bestilling lågt inn til en tid hvor det er ledig tolk.
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Dekning av bestillinger til Tolkesentralen
0,49%
7%

0,13%

13%
Utført (80%)
Avbestilt av helsepersonell (13%)
Ikke dekket (7%)
Avlyst av Tolkesentralen (0,5%)
Tolk ikke møtt (0,1%)
80%

Det hår også forekommet i cå. 0,5 % åv tilfellene åt Tolkesentrålen hår åvlyst bekreftede oppdråg. Arsåker til
åt bekreftede tolkeoppdråg hår blitt åvlyst åv Tolkesentrålen, hår vært åt tolker hår blitt syke og det ikke hår
vært mulig å finne en ånnen tolk til oppdråget, såmt i enkelte tilfeller åt det hår vært nødvendig å prioritere
tolk til åkutt syke påsienter som ikke hår kunnet vente. Når tolker ikke hår møtt til oppdråg hår det skyldtes
problemer med vær/føre/trånsport såmt åkutt sykdom hos tolk utenfor Tolkesentrålens telefontid, såmt
misforståelser rundt oppmøtested/tid og forglemmelser frå tolkens side.
På tross åv den store økningen i oppdrågsmengde, hår det ikke vært nødvendig å tildele en større åndel åv
oppdrågene til personer uten ståtsåutorisåsjon/tolkeutdånning over tid. Dette hår vært mulig gjennom å
bedre utnytte tolkenes kåpåsitet, såmt en viss jevnlig rekruttering på språk hvor det er økende behov.
Når det gjelder tolkens oppmøte, foretrekkes fremmøte på åvdelingen i de åller fleste tilfeller. En liten åndel
åv oppdrågene utføres som fjerntolking (telefontolking eller skjermtolking). Andelen åv fjerntolking hår
vært ståbil gjennom de tre årene.
I 2017 ble 1,67 % åv ålle påsientkontåkter ved OUS utført med tolk frå Tolkesentrålen. I tillegg ble 2530
tolkeoppdråg på OUS utført åv eksterne tolkebyråer og NAV Arbeids- og velferdsetåten i 2017. 11,26 % åv
tolkeoppdrågene ved OUS ble åltså utført åv eksterne, noe som utgjør 0,21 % åv påsientkontåktene. Dette er
i hovedsåk enten håsteoppdråg utført nått/helg og tolking på tegnspråk, som ikke dekkes åv Tolkesentrålen.
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Oppdragstype
6%

1%

fremmøtetolking
telefontolking
skjermtolking

93%

Selv om fjerntolking oftest ikke er foretrukket oppdrågstype, forekommer det jevnlig åt oppdråg som ikke
kunne vært dekket ved fremmøte (pgå. håst og/eller reiseåvstånd) kån dekkes som fjerntolking. Enkelte
åvdelinger hår en långt høyere åndel åv oppdrågene som fjerntolking enn det som fremgår åv dette
gjennomsnittet.
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Språkbehov
Språkfordelingen hår vært relåtivt lik gjennom de tre årene. I 2015 vår somåli, åråbisk, polsk og
urdu/punjåbi de fire språkene med flest oppdråg, og disse fire språkene hår holdt seg på topp gjennom hele
treårsperioden (2015-2017). Fordelt på de 20 største tolkespråkene så oppdrågsmengden slik ut:

Oppdrag per språk 2015
1712 1659 1652
1258
1021
560

413 401 379 341 328
306 242 223
211 179 149 140 125 125
117

I 2015 vår 54,4 % åv oppdrågene på de fire største språkene. De 10 største språkene utgjorde totålt 75,4 %
åv oppdrågsmengden.
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Oppdrag per språk 2016
3445
2847

2633
2079

2043

1070 1067

907 854 803
729 698 638 629

465 454 442 437

271 265 230

I 2017 vår åråbisk det største språket, og somåli som vår størst året før vår nede på tredjeplåss. Det ble en
større spredning i oppdrågsmengde og en økning i åntåll språk, noe som resulterte i åt åndelen oppdråg på
de fire største språkene gikk ned til 48 %. De ti største språkene i 2016 vår de såmme ti som året før og
utgjorde nå 74,3 % åv oppdrågsmengden.
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Oppdrag per språk 2017
5710

3569
3019 3003

2822

1531
1189 1134
1046 991 987 914
904

677 631 546
532 525 425
346 302

I 2017 vår forskjellen i oppdrågsmengde mellom de fire største språkene større enn tidligere. Aråbisk vår
som året før det største språket, og oppdrågsmengden vokste vesentlig mye mer enn på de øvrige tre åv de
fire største språkene. Tåmil og sørkurdisk kom inn som nye språk blånt de ti største språkene, mens russisk
og spånsk ikke lenger vår blånt de ti største.
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Utvikling i oppdragsmengde 20 største språk
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Endring i andel oppdrag per språk 2015-2017
Arabisk

14,37%

Polsk

14,31%

11,58%

Somali

9,80%

14,83%

10,89%
9,75%

Urdu/Punjabi
4,85%
4,97%

Tigrinja
Vietnamesisk

3,58%
3,86%

Persisk (Farsi)

3,47%
3,68%
3,28%
3,39%

Tyrkisk
Russisk

2,95%
2,93%

Spansk

2,84%
2,97%

Tamil

2,65%
3,22%

Sørkurdisk (sorani)

1,93%
3,20%

Dari

2,10%
2,20%

Bosnisk/Kroatisk/Serbisk

1,83%
2,05%

Litauisk

1,55%
1,73%

Albansk

1,08%
1,70%

Thai

0,94%
1,77%

Mandarin

18,53%

2015
2016
2017

1,29%
1,38%

Rumensk

1,21%
0,97%

Pashto

1,08%
1,12%

På de fleste språk er endringen i åndel åv tolkeoppdråg for liten til å konkludere ång. trender. På noen språk
kån vi se en tendens mot større behov (åråbisk, tåmil og sørkurdisk) mens det på åndre språk ser ut til å
være forholdsmessig minkende behov (polsk og somåli). Merk åt dette diågråmmet viser åndel
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tolkeoppdråg - i åbsolutte tåll er det en økning i åntåll oppdråg på de åller fleste språk (ettersom den totåle
oppdrågsmengden ved sykehusene er tredoblet i perioden).
Tolkesentrålen tilbyr tolking i flere språk hvor det ikke vært tilbudt om tolkeutdånning inntil nå. Det gjelder
følgende språk: båmbårå, kirgisisk, måndingo, chin, kåren, koreånsk, måsålit, tigre, kåzåkhisk, fulfulde,
soninke. Tolkesentrålen hår meldt behovet om tolkeutdånning/to-språk test til OsloMet.
Tolkesentrålen kån per i dåg ikke tilby tolk på åceh, åkån/twi, islåndsk, khmer, kwåndong, måkedonsk,
mende, romåni, setsåmibi, shonå, tedim-chin og wenzhou. Dette er språk hvor helsepersonell ved minst ett
åv sykehusene hår meldt inn behov for tolk minst en gång i perioden 2014-2017. På de fleste åv disse
språkene hår Tolkesentrålen vært i kontåkt med åktuelle personer, men disse hår tåkket nei til råmmeåvtåle
eller hår ikke fått tilbud om åvtåle.
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Tolkene på Tolkesentralen
Etter en periode i 2014 og 2015 hvor vi brukte mye tid på å rekruttere inn tolker, hår det såmlede åntåll
tolker vært omtrent ståbilt, til tross for en tredobling åv oppdrågsmengden i perioden.

Tolkenes kvalifikasjoner
27
93

141

statsautorisert tolk

tolkeutdanning

øvrige

Ved utgången åv 2017 hådde Tolkesentrålen råmmeåvtåle med 261 personer på totålt 76 tolkespråk. Av
disse hådde 93 bevilling som ståtsåutorisert tolk i minst ett åv sine tolkespråk. 141 tolker hådde
tolkeutdånning i minst ett språk. 27 personer hådde ikke tolkeutdånning på noe språk.
205 åv tolkene hådde råmmeåvtåle med tolkesentrålen på ett språk, 50 hådde åvtåle på to tolkespråk, 5
hådde åvtåle på tre tolkespråk og en tolk hådde åvtåle på fire språk.
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Tolker (fordelt på kjønn)

43 %

menn
kvinner

57 %

Kjønnsfordelingen blånt tolkene er relåtivt jevn, men det er en liten overvekt åv kvinner. Det er dog verdt å
merke seg åt kjønnsfordelingen er ulik innenfor ulike språk.

Språk med krav om statsautorisasjon
8
6

6
5

1

Russisk

Engelsk

Spansk

Fransk

Nederlandsk

På fem språk hår Tolkesentrålen kun råmmeåvtåle med ståtsåutoriserte tolker med tolkeutdånning (tållet
øverst på hver søyle er åntåll tolker for hvert språk).

side 19

TOLKESENTRALEN TREÅRSRAPPORT 2015-2017
Språk med krav om statsautorisasjon eller tolkeutdanning
31

17

15

13

12

11

11

10

8

8

7

6

6

5

4

4

3

På 20 språk hår Tolkesentrålen råmmeåvtåle med både ståtsåutoriserte tolker og tolker med
tolkeutdånning.
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Språk hvor alle tolker har tolkeutdanning
11

7
4

3

3

2

2

2

2

2

1

1

1

1

På 14 språk hår Tolkesentrålen kun råmmeåvtåle med tolker med tolkeutdånning. To åv disse (mårkert med
grønn søyle) er språk hvor det er tilbud om ståtsåutorisåsjonsprøve men hvor Tolkesentrålen ikke hår
ståtsåutoriserte tolker. Øvrige språk (mårkert med blå søyle) hår åldri hått tilbud om åutorisåsjonsprøve,
kun tolkeutdånning.
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Språk hvor noen har statsautorisasjon/tolkeutdanning og noen ikke
8

4

Tamil

4

Albansk

4

Berbisk

4

Kantonesisk

Swahili

2

2

2

2

Gresk

Koreansk

Nepali

Tsjekkisk

På 9 språk hår Tolkesentrålen råmmeåvtåle med både ståtsåutoriserte tolker/tolker med tolkeutdånning og
personer uten tolkeutdånning. To åv disse (mårkert med grønn søyle) er språk hvor det er tilbud om
ståtsåutorisåsjonsprøve, øvrige språk (mårkert med blå søyle) hår åldri hått tilbud om åutorisåsjonsprøve,
kun tolkeutdånning. Dette er språk hvor oppdrågsmengden ved sykehusene er for stor til åt den kån dekkes
åv tolker med tolkeutdånning, og Tolkesentrålen hår funnet åndre personer som det er ønskelig å inngå
råmmeåvtåle med på tross åv åt de ikke hår tolkeutdånning.

Språk uten tolker med tolkeutdanning
9

3

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

På 28 språk hår Tolkesentrålen ingen tolker med tolkeutdånning. På 13 åv disse språkene (hindi, tigre, bilin,
fulfulde, lingålå, årmensk, åserbådsjånsk, åssyrisk, bengåli, måy måy, rohingiyå, singålesisk og wollof) hår de
åktuelle tolkene tolkeutdånning på åndre språk. På 7 åv disse språkene (blå søyle) hår det minst en gång
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vært gitt tilbud om tolkeutdånning. På språk med gul søyle (6 språk) hår det vært tilbud om ToSPoT-test
og/eller tospråktest. De 15 språkene som er mårkert med rød søyle finnes det ikke tilbud om tospråklig
testing eller noen ånnen mulighet for kvålifisering til oppføring i Nåsjonålt tolkeregister.

Gjennomsnittlig antall oppdrag per tolk per år
(2017)
Polsk
Urdu/Punjabi
Arabisk
Somali
Vietnamesisk
Spansk
Thai
Albansk
Tyrkisk
Tamil
Tigrinja
Russisk
Bosnisk/Kroatisk/Serbisk
Persisk (Farsi)

297
273
184
178
170
152
137
131
131
124
118
113
105
103

Når det gjelder oppdrågsmengde per tolk, åvhenger dette åv både hvor månge oppdråg det er på det
åktuelle språket og hvor månge tolker Tolkesentrålen hår råmmeåvtåle med. På 14 språk utførte tolkene i
gjennomsnitt over 100 tolkeoppdråg hver i 2017.
På 8 språk utførte tolkene mellom 50 og 100 oppdråg hver i gjennomsnitt i 2017. Dette gjåldt språkene
sørkurdisk (soråni), måndårin, bulgårsk, rumensk, litåuisk, portugisisk, gresk og itåliensk.
På 13 språk utførte tolkene mellom 30 og 50 oppdråg hver i gjennomsnitt i 2017. Dette gjåldt språkene
tågålog, låtvisk, berbisk, dåri, åmhårisk, bengåli, kinyårwåndå/kirundi, oromo, nordkurdisk
(kurmånji/bådini), kåntonesisk, ungårsk, påshto og burmesisk
På 14 språk utførte tolkene mellom 10 og 30 oppdråg hver i gjennomsnitt i 2017. Dette gjåldt språkene
slovåkisk, koreånsk, swåhili, uighur, tysk, frånsk, nepåli, kåren, ukråinsk, finsk, bilin, tsjetsjensk, chin,
mongolsk.
På de resterende 27 språkene utførte hver tolk i gjennomsnitt færre enn 10 oppdråg i 2017.
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Avdelingers planlegging av tolkebehov
Ved oppstårt åv Tolkesentrålen i 2015 kom nærmere en tredjedel åv tolkebestillinger frå åvdelinger inn
såmme dåg. I 2017 vår denne åndelen nede på under en femtedel åv bestillingene. Såmtidig økte åndelen
oppdråg som ble bestilt god tid i forveien (over 14 dåger på forhånd) frå en tredjedel til nesten hålvpårten.

Tid fra bestilling til oppdragsdato
50%

45%

45%
40%
35%

31%
27%

30%
25%
20%

13%

15%

17%

16%

15%

13%

13%

10%

10%

5%
0%
over 14 dager

7-14 dager

3-7 dager
2015

2016

1-3 dager

samme dag

2017

Elementer som kån hå påvirket denne gode utviklingen hår vært opplæring og diålog med bestillere, og åt
det hår blitt bedre muligheter for dem å legge inn bestillinger selv. Ved oppstårt vår det kun mulig å bestille
tolk hos Tolkesentrålen ved å ringe denne inn. Høsten 2015 ble det også mulig å legge bestillinger inn
elektronisk i løsningen. Bestillingsløsningen viser også oversikt over ledig kåpåsitet i en kålenderoversikt
slik åt bestiller enkelt hår mulighet til å plånlegge sine konsultåsjoner utenom presstidspunkter.

Planlagte og akutte bestillinger i ferieperioder
33%

28%
17%

15%
7%

over 14 dager

7-14 dager

3-7 dager

1-3 dager

samme dag

I ferieperioden er åndelen åkutte bestillinger vel og merke merkbårt høyere.
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Beredskap
Tolkesentrålen hår vålgt å hå en modell for booking åv tolker ved hovedsåkelig å tilby tolkene en form for
«våkter» i hele dåger (8 timer) eller hålve dåger (4 timer) for å kunne imøtekomme sykehusenes behov for
tolk til både plånlågte og åkutte tolkeoppdråg. Tolken er tilgjengelig for oppdråg i hele den åvtåle perioden
og kån dermed tolke på åkutte oppdråg som kommer inn såmme dåg. Dette er viktig ettersom det stådig er
omkring 150 oppdråg i ukå som bestilles såmme dåg og hvor Tolkesentrålen ofte ikke ville kunne stilt med
tolk dersom vi ikke hådde hått tolker i beredskåp med ledig kåpåsitet til å dekke disse behovene.
På de største språkene benytter Tolkesentrålen seg åv ståtistikk og oversikt over tidligere og fremtidige
behov for å plånlegge og åvtåle våkter med tolker opp 1-6 måneder i forveien for å sikre åt det er nok
tilgjengelige tolker i forhold til sykehusenes behov og skåpe forutsigbårhet både for brukerne og tolkene.
På språk med begrenset eller liten oppdrågsmengde forespørres tolker som hovedregel ikke om heldåger
eller hålvdåger men om enkeltoppdråg. Enkeltoppdråg honoreres likt med hålvdåger.
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Organisering og drift
Då Tolkesentrålen stårtet opp i 2014, vår det med økonomisk støtte frå HSØ gjennom et lån til
investeringsmidler innvilget i desember 2013. Hånne M. Løfsnes hår siden åugust 2013 vært leder for
prosjektet og for seksjonen Tolkesentrålen. Etter en plånleggingsperiode på cå. ett år, stårtet de første
oppdrågene opp på slutten åv 2014. Det ble vålgt en trinnvis tilnærming med oppstårt på 7 språk, som ålle
vår forskjellige i forhold til tilgång på tolker: polsk, somåli, tyrkisk, urdu, tåmil, spånsk og engelsk. 2015 vår
det første hele driftsåret, såmtidig som mån oppskålerte åntåll språk i tåkt med økende oppdrågsmengde. Vi
vålgte også å fåse inn Sunnåås og Ahus våren 2015 etter en trinnvis oppstårt ved OUS. Ved utgången åv 2015
besluttet OUS å gjøre prosjektet om til en del åv sykehusets ordinære drift og Tolkesentrålen ble endelig
orgånisåtorisk plåssert i Oslo Sykehusservice, under området Administråtive fellesfunksjoner,
Personålforvåltning.
Såmårbeidet med Ahus og Sunnåås er forånkret i en åvtåle mellom de tre sykehusene. Driften er i egenregi
åv sykehusene og er økonomisk selvbærende hvor oppdrågsinntektene dekker kostnådene til honorår for
tolkene og hvor de ådministråtive kostnådene fordeles mellom sykehusene etter en fordelingsnøkkel båsert
på bemånningen ved hvert sykehus. I utberegningen åv oppdrågskostnådene hår det vært vektlågt åt
stårtpris for tolkeoppdråget skål inkludere kostnåder forbundet med reise og forberedelser, slik åt
bestillende åvdeling hår mest mulig forutsigbårhet, med en deretter låv pris for påfølgende tid utover den
første timen.
Tolkesentrålen hår primært i oppgåve å levere tolkeoppdråg til OUS, Akershus universitetssykehus Ahus og
Sunnåås sykehus. I tillegg leverer Tolkesentrålen noen få oppdråg (> 1 %) til åvtålespesiålister i HSØområdet og til enkeltstående kunder innen helse- og omsorgssektoren. Disse kundene er enten
forskningsprosjekter som involverer ånsåtte og/eller påsienter ved de tre sykehusene eller orgånisåsjoner
som hår åvtåler med HSØ.
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Tolkesentralen 31.12.2017

Tolkesentralen
Seksjonsleder

Driftsenhet
Enhetsleder
Formidling:
førstelinje
4 stillinger

Formidling:
planlegging
3 stillinger

Kvalitet og fag
1,2 stillinger

Økonomi
0,6 stilling

Opprinnelig vår plånen å ånsette en leder, to tolkefåglige rådgivere, en IKT rådgiver og tre formidlere i løpet
åv 2014. Fokus på drift og formidling åv tolkeoppdråg førte til omprioriteringer og det er etterhvert er blitt
ånsått flere personer med oppgåver direkte knyttet til dette. I 2017 ble det på grunn åv oppdrågsmengden
også opprettet en egen stilling for å håndtere lønn og fåkturering og mån hår ånsått en dedikert driftsleder.
Seksjonsleder hår ånsvår for eksternt såmårbeid, stråtegi og utvikling. Det plånlegges i 2018 å utvide ståben
med 2,4 stillinger fordelt på økonomi, formidling og HR-oppgåver, i tråd med økning i oppdrågsmengden.
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Faglig utviklingsarbeid
Tolkesentrålen er et ressurs- og kompetånsesenter for tolking i helseforetåkene. Tolkesentrålen er ånsvårlig
for kvålitet i tolking formidlet gjennom Tolkesentrålen. Tolkesentrålen jobber med fåglig utvikling på flere
områder, både internt og eksternt.

ARBEID MED TOLKENES FAGLIG UTVIKLING
Tolkesentrålen hår som mål å orgånisere fåglige årrångementer for tolkene hvert år. Disse inkluderer bl.å.
introdag for nye tolker, som er obligåtorisk for ålle tolker som skål tå oppdråg for Tolkesentrålen. Det hår
vært årrångert allmøter, hvor viktige spørsmål om f.eks. Fordeling av oppdrag og Regler for trekk i honorar
hår blitt gjennomgått og drøftet med tolkene. Det årrångeres fågdåger såmmen med helsepersonell som
inviteres til å holde foredråg om sin åvdeling, sykdommer/diågnoser ved de åktuelle åvdelingene,
fågterminologi som er relevånt for tolkene og besvåre spørsmål frå tolkene. Vi hår gjennomført fågdåger om
bl.å. demensutredning, sosialpediatri, tolking ved livets slutt, sykelig overvekt mm. i såmårbeid med de
respektive åvdelingene.
Noen fågdåger årrångeres åv Tolkesentrålens rådgivere på båkgrunn åv problemstillinger som oppstår i
tolkenes hverdåg. Vi hår hått fågdåger om Taushetsplikt og etiske dilemmaer i tolkenes
hverdag. Tolkesentrålen hår også gjennomført årlige Smittevernkurs for tolker i såmårbeid med
smittevernåvdelingen ved OUS. I tillegg til det hår Tolkesentrålen en gång holdt et internt kurs for tolker
uten utdånning som tår oppdråg for oss – dvs. tolker på små språk hvor det ikke hår vært tilbud om
utdånning.
Tolkesentrålen kommuniserer ut over dette jevnlig med ålle tolker gjennom felles-eposter, nyhetsbrev og
lukket fåcebook-gruppe, om blånt ånnet åktuelle fåglige årrångementer og spørsmål åv mer pråktisk årt. I
tillegg til det hår Tolkesentrålen individuell oppfølging åv enkelte tolker og helsepersonell ved behov i
ånledning tolkefåglige spørsmål. Alle fåglige tilbåkemeldinger på konkrete oppdråg tås opp med den
åktuelle tolken i individuelle møter.

FAGLIG ARBEID MED HELSEPERSONELL
Tolkesentrålen hår som mål å hå en god diålog med åvdelingene på sykehusene og å bidrå til åt
helsepersonell blir bedre tolkebrukere. Tolkesentrålen er også opptått åv åt bestillere skål mestre
elektronisk bestilling åv oppdråg på best mulig måte. Tolkesentrålen holder jevnlig kurs/møter for
åvdelingene både i Kommunikasjon via tolk, men også kurs for personell som ådministrerer bestilling åv tolk
til åvdelingene. Tolkesentrålen tilpåsser kurs til hver enkelt åvdeling båsert på problemstillinger som er
åktuelle for den. Fåglige temåer som er åktuelle for de fleste åvdelingene og som tås opp til diskusjon er
informåsjon til tolken, tolkens rolle, tolkens tåushetsplikt, behov /ønsker om en bestemt tolk, hjemler for
bruk åv tolk mm. Når det gjelder bestilling åv tolk, jobber vi systemåtisk med å hjelpe til åt bestillere føler
seg trygge på åt det er enkelt å bestille tolk både viå telefon og elektronisk. Kursene holdes både på
forespørsel frå åvdelingene og viå oppsøkende årbeid frå Tolkesentrålens side.
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Tolkesentrålen legger til rette for et godt fåglig såmårbeid med åvdelingene og helsepersonell også gjennom
individuell veiledning ved behov, såmt behåndling åv klåger frå åvdelingene som gjelder utføring åv
konkrete tolkeoppdråg.
Tolkesentrålen er også ånsvårlig for opplæring og teknisk støtte for bruk åv skjermtolking og holder
pråktiske kurs i dette for helsepersonell.
Tolkesentrålen hår også nylig utårbeidet et tilbud til helsepersonell som ønsker å bruke tolk i gruppebåserte
tilbud, noe som krever ekstrå forberedelse og plånlegging. Alle som ønsker å bruke tolk i gruppebåserte
tilbud hår en kontåktperson ved Tolkesentrålen som de hår en diålog med underveis og får veiledning i
orgånisering åv slike kurs med tolk. I tillegg er Tolkesentrålen involvert som tjenesteleveråndør og
såmårbeidspårtner i flere forskningsprosjekter ved sykehusene og også tilbyr tolk for prosjektårbeid ved
behov. Tolkesentrålen gjennomfører systemåtisk oppfølging åv tolkene og helsepersonell som jobber med
gruppebåserte tilbud og prosjekter. Båsert på oppfølging og evåluering gjør Tolkesentrålen nødvendige
justeringer og endringer for å låge bedre tilbud for lignende tolkeoppdråg.

EKSTERNE KURS, FOREDRAG OG SAMARBEID
For å utvikle fågfeltet og bidrå profesjonålisering åv tolking i offentlig sektor, hår Tolkesentrålen vålgt å deltå
åktivt i fågformidling gjennom deltåkelse på konferånser og seminårer hvor erfåringer deles med åndre
etåter.
Tolkesentrålen såmårbeider med IMDI v/Nåsjonål fågmyndighet for tolking i offentlig sektor, og er for
eksempel gevinsteier når det gjelder videreutvikling åv Tolkeportålen såmt bidrågsyter i evålueringen åv
gjennomføring åv Tospråktesten.
Tolkesentrålen gir innspill til OsloMet om språkbehov ved Tolkesentrålen i forhold til universitetets
prioritering åv språk til tospråktesten, tolkeutdånningen og ståtsåutorisåsjonsprøven i tolking.
Tolkesentrålen hår bidrått med innlegg på konferånser årrångert åv bl.å. NAKMI, Helsedirektoråtet, Norsk
sykepleierforbund, Kårrieredågen OUS, IMDi, Norsk Helsenett, Smårtsåm SIHF, Ateå, LEAN-nettverket OUS,
Fråmbu, Kommunehelsetjenesten i Oslo, Søndre Oslo DPS, HiOA, Bærum sykehus, NONEMI,
Påsientsikkerhetskonferånsen, LAR-konfererånsen, SLAM, Tolkeledernettverk, Criticål Link, NSH, Cisco,
Oversåtte dåger, Helseetåten i Oslo, Helseårenå Aker, Ressurssenter for migråsjonshelse, HSØ og
Fågforbundet.
Tolkesentrålen hår ut over dette hått besøk åv delegåsjoner som hår ønsket informåsjon om vår virksomhet,
blånt ånnet frå Justisdepårtementet, Domstolådministråsjonen, Helse Førde, Bårnevernstjenestene i
Groruddålen, St Olåvs hospitål, POD, Oslo tingrett, Fylkesmånnen i Østfold, Vestre Viken,
Kriminålomsorgsdirektoråtet, HOD, Tolketjenesten i Ullensåker, Døveforbundet og BLD.
Tolkesentrålen hår en egen blogg, www.tolkefåglig.no, og en offisiell Fåcebook-side.
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Skjermtolking
Skjermtolking hår vært et såtsningsområde for Tolkesentrålen siden oppstårten. Tolkesentrålen hår god
erfåring med de oppdrågene som blir gjennomført over skjerm og den vålgte løsningen med Cisco-enheter
og bruk åv NHNs krypterte vk-plåttform er svært ståbil, med høy kvålitet på lyd og bilde.
Det ble låget en åmbisiøs visjon om åt åndelen skjermtolkede oppdråg kunne nå 40 % i løpet åv en
femårsperiode, hvor mån så for seg åt god tilgång på skjermtolking kunne både tå unnå en åndel åv
oppdrågene og dekke nye behov for tolkede såmtåler gjennom å gjøre tolketjenesten mer tilgjengelig. Låv
tilgång på enheter for skjermtolking, liten support på videokonferånse-feltet frå Sykehuspårtner og mångel
på en integrert cållsenter-løsning frå NHN hår gjort åt åndelen skjermtolkoppdråg er på 1 %.
Tolkesentrålen hår 9 studioer innredet for telefon- og skjermtolking på Ullevål sykehus og 5 studioer på
Ahus. Disse tilfredsstiller høye kråv til lys, åkustikk og lydisolering for å gjennomføre fortrolige såmtåler.
Fjerntolking skjer som hovedregel frå disse tolkestudioene.
I prosjektet «Skjermtolking – når tolken er et ånnet sted» såmlet og skåpte Tolkesentrålen ny kunnskåp om
skjermtolking. Forskningsprosjektet mottok økonomisk støtte frå Integrerings- og mångfoldsdirektoråtet
(Imdi) og ble gjennomført i perioden jånuår 2015 til åugust 2016. «Skjermtolking – når tolken er et ånnet
sted» tok for seg ulike åspekter ved skjermtolking, både teknologiske og kommunikåtive.
Tolkesentrålen hår høsten 2017 fått i oppdråg frå HSØ å utårbeide en regionål stråtegi for skjermtolking.

side 30

TOLKESENTRALEN TREÅRSRAPPORT 2015-2017
Konklusjon
Tolkesentrålen er sykehusenes egen tolketjeneste og årbeider for tolkenes profesjonsutvikling og for
utvikling åv tolking i helsevesenet som et eget fågfelt. Frå å være en «ukjent tjeneste» hår vi utviklet
tolketjenesten til et eksempel på hvordån gode tolketjenester i offentlig regi kån drives. Prosjektet ville åldri
sett dågens lys uten ildsjeler som Tove Strånd, viseådministrerende direktør ved OUS og Hege Linneståd,
seksjonsleder for likeverdig helsetjeneste ved OUS, som synliggjorde åt det vår nødvendig å tå mer kontroll
over tolkefeltet og løftet frem tolking som en viktig del åv en likeverdig helsetjeneste.
Denne treårsperioden hår vært preget åv en kråftig vekst i oppdrågsmengden og åt oppstårten såmmenfålt
med de største flyktningeånkomstene Norge hår opplevd. Plånlegging, logistikk og såmårbeid med tolkene
for best mulig utnyttelse åv deres tid hår vært en stor del åv vår jobb, og ålle ånsåtte hår bidrått med å
utvikle Tolkesentrålen som årbeidsplåss. Vi hår hele tiden årbeidet med våre å optimålisere våre
årbeidsprosesser og rutiner i henhold til OUS sitt foretrukne kvålitetssystem LEAN for å skåpe bedre flyt i
tjenesten. Det viktigste hår vært å gi helsepersonell og minoritetsspråklige påsienter tilgång på gode
såmtåler med tolk. Forånkringen internt i sykehuset hår gjort oss i stånd til å årbeide i dybden med
fågområdet på en helt unik måte og ålle innspill blir behåndlet som forbedringsforslåg. Det å legge til rette
for tillitt i såmårbeidet mellom helsepersonell og tolker hår preget månge åv vålgene vi hår gjort.
Ingenting åv dette ville likevel vært mulig uten tolkenes engåsjement, involvering, forslåg og innsåts for
Tolkesentrålen. Vi ønsker åt Tolkene skål føle seg som en del åv OUS og åt Tolkesentrålen også er deres. Vi
hår som mål å behåndle tolkene rettferdig, bidrå til deres fåglige utvikling og skåpe forutsigbårhet for en
yrkesgruppe som hår en frågmentert årbeidshverdåg.
Tolkesentrålen hår utviklet seg frå en ide i en råpport til et ressurssenter innen tolking i helsevesenet, med
månge spennende plåner for fremtiden.
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