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SJUKVÅRDSTOLKARNA
”Vi är specialisttolkarna inom sjukvården”
Möten med
tolkbranschens aktörer
Sedan slutet på januari tills
nu har vi i styrelsen träffat
Språkservice, Transvoice
och Sveriges Auktoriserade
Tolkar (SAT) samt haft en
videokonferens med
Tolkservicerådet (TSR). Vi
planerar att träffa
Rättstolkarna och Semantix
inom snar framtid och så
fort vi har gjort detta
kommer du i nästa nummer
att kunna läsa om respektive
möte. Vi kan avslöja redan
nu att alla möten som ägt
rum hitintills har varit
otroligt givande och
intressanta där vi har blivit
mycket väl emottagna och
uppmuntrade i vårt
föreningsarbete.

Vårt svar på Region
Norrbottens (RNs)
upphandling
RN har haft sin upphandling
och du kan läsa dokumentet
som vi har skickat till dem i
mejlet vi skickar tillsammans
med detta nyhetsbrev. RNs
upphandling underminerar
vår kompetens och strider
fullständigt emot vår strävan
att hjälpa till med att
kvalitetssäkra sjukvården
genom vår profession.

Medlemskap 2019
Hej kära ST!
Vi är i full gång med föreningsarbetet igen och
inser att vi måste få in pengar i kassan för att
kunna bedriva detta viktiga arbete för oss alla ST.
Därför lyfter vi i detta nummer upp frågan kring
medlemskap och avgiften på 200 kr.
Under 2018 erbjöd vi gratis medlemsskap och i nuläget finns
det 59 ST som via vår webbsida har anmält sig som medlem.
Om du tillhör en av dem kommer du inom det snaraste att få
information från oss på vilket bankkonto du kan sätta in 200
kr för ditt medlemsskap år 2019. Tack att du är med i
Sjukvårdstolkarna.
För att öka antalet medlemmar och hjälpa oss som förening
att få ett fotfäste i tolkbranschen så vill Språkservice nu i
dagarna gå ut med en kampanj där de erbjuder att betala det
initiala medlemskapet i Sjukvårdstolkarna för alla registrerade
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Det är enligt vår åsikt en
sorglig upphandling som
äventyrar
patientsäkerheten. Vi har
förvisso varit sena med
att svara på den men
även om vi hade varit i tid
så verkar RN vara
orubbliga i sina
ståndpunkter.

Sjukvårdstolk en
skyddad titel
Med tanke på hur vissa
regioner/landsting ser på
vår kompetens är det
extra viktigt att betona att
vi är lingvister,
auktoriserade tolkar där
vår specialkompetens är
sjukvård. Antalet
patienter inom hälso- och
sjukvården som varken
talar eller förstår svenska
är stort och den speciella
yrkeskompetensen som vi
tillhandahåller är
välbehövlig i samhället.
Att som vårdgivare kunna
kommunicera tryggt och
säkert med patienten är
en förutsättning för att
överhuvudtaget
sjukvården ska fungera.
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ST hos dem. Detta gäller alltså bara dem som inte har anmält
sitt medlemskap i föreningen ännu. Vi är oerhört tacksamma
för detta fina initiativ från Språkservice och säger ett
Jättestort Tack till dem! Du som vill dra fördel av denna
förmån kommer att få mer information från Språkservice hur
det går till rent praktiskt. Tänk bara på när du fyller i
anmälningsformuläret att du anger att du är registrerad som
tolk hos Språkservice.
Har du inte gått med i STs intresseförening än så

Vänta inte - Bli Medlem i Sjukvårdstolkarna
Fyll i formuläret på första sidan på
www.sjukvardstolkarna.com
eller sänd ett mejl med dina kontaktuppgifter till
info@sjukvardstolkarna.com

Med vänliga hälsningar

Sjukvårdstolkarnas styrelse

Uppdaterad hemsida
Hemsidan är uppdaterad
med både ny text och
underflikar. Gå gärna in
och läs.
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