Nyhetsbrev 171208
Sjukvårdstolkarna

Hej Du som är Sjukvårdstolk!
Vi kan nu gladeligen informera att föreningen Sjukvårdstolkarna har
bildats 171204. Tack om du redan har anmält dig som medlem och
välkommen om du ännu inte hunnit göra det. Medlemskapet är gratis
fram tills årsmötet, därefter är du en av de som bestämmer om det även
ska vara så framöver. Årsmötet kommer troligtvis att hållas någon gång i
början på våren i någon av våra 3 största städer i landet.

Sjukvårdstolkarna
E-post:
info@sjukvardstolkarna.com
Hemsida:
www.sjukvardstolkarna.com

Vid bildandemötet har bl.a. en arbetsgrupp utsetts som är ansvarig för
utformningen av förslag på stadgar. En övergripande verksamhetsplan
har också lagts fram där föreningens fokus i första hand är att alla
landsting/regioner samt myndigheter där sjukvårdstolkning förekommer
ska följa Domstolsverkets tolktaxa samt att en sjukvårdstolk alltid ska
prioriteras. För att följa denna plan ber vi dig redan nu svara på enkäten
som mejlas till dig. Enkäten kommer att ligga till grund för
Sjukvårdstolkarnas åsikter inför SLL upphandlingen, Tolk i talade språk,
och det är brådskande att du svarar då senaste datum för oss att lämna in
detta underlag är 11 december.
Mycket arbete kommer den närmaste tiden även att läggas på
marknadsföring av vår kompetens och dess betydelse inom sjukvården. I
anslutning till bildandemötet hölls också ett konstituerande möte där en
interimsstyrelse valdes.

Interimsstyrelsen består av:

•Ordförande - Violeta Janjusic
•Vice ordförande - Stojan Beljkas
•Sekreterare - Violeta Milutinovic
•Kassör - Zoran Vujovic
•Suppleant - Maria Komierowska

Hur blir jag medlem?
Enklaste sättet är att fylla i formuläret på hemsidan genom att gå in på

Sjukvårdstolkarna är en
oberoende förening som
arbetar för att auktoriserade
sjukvårdstolkar alltid ska
prioriteras i första hand av
alla landsting/regioner samt
myndigheter där
sjukvårdstolkning
förekommer, samt att
Domstolsverkets taxa ska
gälla i hela landet.

www.sjukvardstolkarna.com. Du skriver att du vill bli medlem i
meddelandefältet. Formuläret hittar du på första sidan men även under
fliken kontakt. Du kan också skicka ett mejl till

info@sjukvardstolkarna.com

En AKUT vädjan till alla sjukvårdstolkar inför
stundande SLL upphandling
SLL kommer att gå ut med en ny upphandling för språktolktjänster och
har lämnat möjligheten att man kan inkomma med synpunkter
dessförinnan. Sista inlämningsdatum för detta är den 11/12. Vänligen
besvara enkäten som du får i ett separat mejl senast 9/12 så att vi kan
lämna in Sjukvårdstolkarnas svar till dem innan det utsatta datumet.

Medlemsskap

”Vi är
specialisttolkarna
inom den svenska
sjukvården”

Slutligen några ord kring medlemskapet i föreningen. Många av er
kanske tycker att det redan finns tillräckligt många föreningar och att det
är onödigt att gå med i Sjukvårdstolkarna. Men det är viktigt att
synpunkter inkommer från flera håll berörande tolkarnas situation till
landsting/regioner och myndigheter. Dessutom är det vi som är
sjukvårdstolkar som bäst kan framföra och påverka för att just våra
intressen ska tillvaratas och krav genomföras. Givetvis har vi avsikten att
ingå samarbete även med övriga föreningar för tolkar, inte minst
avdelningen Rikstolk inom fackförbundet Vision. Därav ser vi fram emot
att alla för närvarande 151 sjukvårdstolkar blir medlemmar i
Sjukvårdstolkarna.
Med bästa hälsningar
Interimsstyrelsen

