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SJUKVÅRDSTOLKARNA
”Vi är specialisttolkarna inom sjukvården”

Hej kära Sjukvårdstolk!
Snart är det jul och ett nytt 2019. Vi kan under dessa helgdagar i år
glädja oss åt att det blir extra lång ledighet i följd, vilket vi alla flitiga
tolkar välkomnar.
Det var ett tag sedan nyhetsbrev har skickats till dig.
Tyvärr måste vi från styrelsens sida medge att vi inte har varit lika engagerade i föreningsarbetet
som vi från början hade ambitionen att vara, detta på grund av tidsbrist.
Men den 28 juni blev i alla fall äntligen Sjukvårdstolkarna registrerad som
“ Det är vi som är
ideel förening med org.nummer 802517-5996.
specialisttolkarna inom
Den största nyheten inom vår bransch är att regeringens Tolkutredning
”Att förstå och bli förstådd – ett reformerat regelverk för tolkar i talade
språk” överlämnades till gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna
Ekström den 11 december. Dokumentet kan du hitta under fliken Nyheter
på vår hemsida. Inkom gärna med dina åsikter när du har läst det
mångsidiga dokumentet där bland annat den tekniska utvecklingen med
AI (artificiell intelligens) tas upp.
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den svenska
sjukvården.”

“Vi utför alltid tolkning
av hög kvalitet”
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Denna utveckling kanske väcker frågan hos många av oss om AI utgör ett
hot i framtiden för vårt yrke eller inte? Du finner även under fliken Nyheter en länk till Karolinska
institutets hemsida med en artikel skriven av Ola Danielsson om hur AI kan lösa våra
hälsoproblem. Leta gärna själv på nätet, det finns flera artiklar på engelska om ämnet tolkar,
översättare och AI.
Slutligen finner du även en fin artikel att läsa nu i juletider från hemsidan, utforskasinnet.se, om
att hitta lyckan i att önska andra välgång under samma flik.

Med detta önskar vi dig God läsning och riktigt sköna kommande helgdagar.
God Jul och Gott Nytt År
önskar ❤

Sjukvårdstolkarnas styrelse
Vid pennan

Violeta Janjusic

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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