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SJUKVÅRDSTOLKARNA
”Vi är specialisttolkarna inom sjukvården”
Nya upphandlingar på gång
Region Skåne planerar ny
upphandling till hösten och avtalet
planeras gälla fr.o.m 200701. I maj
har vi både träffat upphandlarna
och lämnat in ett skriftligt svar på
deras RFI (Request for Information)
inför arbetet med underlaget till
upphandlingen. Och nu senast i
veckan har vi mejlat in våra
synpunkter och förslag på deras
framtagna underlag. Du kan läsa
vårt svar i den bifogade länken
under detta nyhetsbrev. Region
Stockholm ska återuppta sin
avbrutna upphandling och vi har
blivit kallade till möte för att träffa
dem i samband med RFIn som vi
lämnade in i slutet på december
2017.

Rätten till språktolk - en
politisk fråga
Ni har säkert uppmärksammat i
media att rätten till språktolk blivit
en politisk fråga och därmed också
kostnaderna för tolkarnas tjänster
som är ca 2 promille i förhållande
till de totala kostnaderna inom
hälso- och sjukvården. Och då får vi
inte glömma att ca 5000 tolkar
inom olika kompetenskategorier
också betalar skatt som går till
offentliga utgifter, däribland till just
de tolktjänster som vi själva utför.

Fler har satsat på att bli
sjukvårdstolk
I dagsläget, enligt
Kammarkollegiets lista på
hemsidan så finns det 180 ST
språktolkar. I december 2017 var vi
153 ST. Glädjande att fler AT och RT
tolkar har satsat på att även bli ST.
Vi gratulerar alla nya ST och hälsar
er välkomna att bli medlemmar i
Sjukvårdstolkarna.

Hej kära Sjukvårdstolk!
Tiden bara flyger iväg och nu är det redan dags för
Sjukvårdstolkarnas årsmöte! Vi hoppas på att även du
som bor långt från nedanstående angivna plats kan
deltaga via telefon, WhatsApp eller Skype. Vänligen
mejla oss på info@sjukvardstolkarna.com om du kan
deltaga på distans så att vi skickar telefonnummer och
Skype adress till dig.
Hjärtligt Välkommen till årsmötet 2019!

Föreningen Sjukvårdstolkarnas
Årsmöte 2019
Tid: söndagen 24 november kl 15
Plats: Medborgarskolan
Hans Michelsensgatan 6a
Malmö
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Se karta

Vi önskar dig en fortsatt härlig höst!

Bästa hälsningar

Sjukvårdstolkarnas styrelse
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
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