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SJUKVÅRDSTOLKARNA
”Vi är specialisttolkarna inom sjukvården”

Kära kollega, snart är det jul och ett nytt 2021!
Vi har alla tagit oss igenom ett kämpigt år där Corona har förändrat våra liv mer eller
mindre och påverkat oss på många olika sätt. Vi hoppas att du klarat dig igenom den här
perioden utan att ha blivit sjuk och om du har drabbats av Coronaviruset att du i så fall har
haft milda symptom.
Under 2020 har Sjukvårdstolkarna gått ut med Kampanj sjukvårdstolk vilken pågår även under
2021 där vår plan är att fortsatt rikta in oss på att påverka regionerna att följa samma utveckling
som de statliga myndigheterna gör gällande tolkfrågan. Vi har också ambitionen att öppna upp
dialoger med hälso- och sjukvårdens fackförbund och föreningar kring vår yrkesroll och hur vi
tillsammans kan utveckla ett bättre teamarbete med de olika yrkeskategorierna vi tolkar för.
Under 2020 så har samarbetet med SAT, Vision och Rättstolkarna fortsatt liksom med
tolkförmedlingar där vi har haft ett mycket gott sådant med framförallt Digitaltolk och
Språkservice vilket vi hoppas kommer att fortskrida långt framöver och att vi även ingår samma
med andra tolkförmedlingar som vill utveckla en god och sund tolkbransch.
Ibland är det lätt hänt att man glömmer bort det större sammanhanget vi ingår i både som
individer, tolkar och en hel bransch. På vår hemsida har vi försökt att svara på frågeställningarna:
varför vi sjukvårdstolkar finns, vem som har behov av vår arbetsinsats och vilken vår uppgift och
betydelse i samhället är? Svaren har vi även försökt belysa i artikeln ”Vilka blir konsekvenserna
av Region Skånes nya tolkavtal?” samt i dokumentet ”Rekommendationer till upphandlare av
tolktjänster” vilka du kan läsa på hemsidan. Dokumentet och länken till vår hemsida har skickats
till politiker och upphandlare i samtliga 21 regioner som ett fortsatt steg i vårt påverkansarbete.
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Slutligen vill vi påminna dig som är ST att stötta föreningens arbete, även om du bara åtar dig
enstaka uppdrag inom hälso- och sjukvården, genom att anmäla dig som medlem i
Sjukvårdstolkarna.
Vi önskar dig en riktigt God Jul och ett Gott nytt år!

Sjukvårdstolkarnas styrelse
Vid pennan
Violeta Janjusic, ordförande

Bli Medlem i Sjukvårdstolkarna
Tillsammans kan vi påverka mera!
Fyll i formuläret på första sidan på
www.sjukvardstolkarna.com
eller sänd ett mejl med dina kontaktuppgifter till
info@sjukvardstolkarna.com
Medlemsavgiften för 2021 är 200 kr
Bankgiro 388-6173
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