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Sjukvårdstolkarna

Hej Du som är sjukvårdstolk!
Det har nu gått dryga 2 veckor sedan bildandemötet
av Sjukvårdstolkarna och vi tackar för all positiv
feedback som vi har fått. Det verkar som att
föreningen verkligen har varit efterlängtad bland oss
med ST kompetens.
Vi vill framföra ett stort tack till dig som har svarat på
enkäten inför SLL upphandlingen.
Bra jobbat under tidspress!
Sjukvårdstolkarna
E-post:
info@sjukvardstolkarna.com
Hemsida:
www.sjukvardstolkarna.com

Enkäten pågick i endast 30 timmar och gick ut till
samtliga sjukvårdstolkar som har uppgett sin
mejladress på Kammarkollegiet. Trots den korta tiden
blev svarsfrekvensen 38,5%. Bifogat detta mejl finner
du enkätsvaren samt brevet till SLL som vi har skickat
till avrop inom den angivna tidsfristen.

God Jul och
Gott Nytt
2018

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.

”Vi är
specialisttolkarna
inom den svenska
sjukvården”

Medlemslistan håller på att bli lång och vi hoppas på
att antalet medlemmar fortsätter att växa. Om du
inte har hunnit anmäla dig så är det ett ypperligt
tillfälle att göra det nu. Vi kommer i början på det
nya året att fortsätta mejla information till alla som
är ST, men därefter begränsas utskicken enbart till
medlemmar. Desto fler vi är, desto mer blir vi tagna
på allvar av landsting/regioner och myndigheter och
kan påverka våra arbetsvillkor.
Du blir medlem om du går in på
www.sjukvardstolkarna.com och skickar formuläret
som du hittar på första sidan.
Vi närmar oss alla fina helgdagar och ett nytt 2018 i
vilket vi nu går in i enade som Sjukvårdstolkarna och
där vi kommer att fortsätta med vårt påbörjade
föreningsarbete. Vi önskar dig och dina nära och
kära en riktigt God Jul- och Nyårshelg! Allt Gott till
dig!
Interimsstyrelsen

