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Språktolk ska användas utifrån patientens behov. Att vi förstår varandra 

är en förutsättning för en god vård och vård på lika villkor. 

Alla har rätt att förstå information om sin hälsa och vård och vi har ett 

ansvar att använda språktolk när behov finns
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Att vi behöver använda språktolk beskrivs även i våra lagar 

Enligt Hälso- och Sjukvårdslagen är målet för Hälso- och sjukvården en 

god hälsa och vård på lika villkor för hela befolkningen

I patientlagen tydliggörs hälso- och sjukvårdvårdens skyldighet att vid 

behov anpassa information utifrån bland annat språklig bakgrund. 

Även i Förvaltningslagen belyses att tolk ska användas för att den 

enskilde ska kunna ta tillvara på sin rätt.
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Region Skåne har en riktlinje för språktolksservice sedan 2006 som 

gäller även fortsättningsvis. -Ni hittar den i sin helhet på Vårdgivare i 

Skåne. 

Eftersom denna är från 2006 beskrivs distanstolk endast i form av 

telefontolk men numera finns även videotolk som kan vara ett bra 

alternativ för distanstolkning.
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Ett utgångsläge för upphandling av avtalet är att man har sett att 

samordning och uppföljning kan bli bättre. Det har också identifierats att 

förbeställning av platstolk dominerar och att andra effektiva lösningar är 

underutnyttjade. Tillgängligheten till auktoriserade tolkar och 

sjukvårdstolkar kan öka.

DigitalTolk ska arbeta för att öka andelen distanstolkning för att frigöra 

tolkresurser och därmed möjliggöra för en ökad tillgång på tolkar med 

hög kompetens. 
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Region Skåne har slutit nytt avtal kring förmedling av språktolk i 

vårdmötet som skapar bättre förutsättningar. Övergripande mål för 

upphandlad tjänst är att berörda patienter ska få ett gott bemötande och 

en patientsäker vård med respekt för individens integritet. 

DigitalTolk ska arbeta för att öka andelen distanstolkning för att frigöra 

tolkresurser och därmed möjliggöra för en ökad tillgång på tolkar med 

hög kompetens. Målet i Region Skåne är att distanstolkning ska öka till 

60 procent. 

Det ska också vara enkelt för verksamheterna att beställa och att följa 

upp. Att tolkning i högre grad ska ske på distans är även en naturlig del 

av Region Skånes miljöarbete för att minska miljöpåverkan och också i 

linje med Region Skånes arbete för digitalisering.
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Det nya avtalet gäller språktolkstjänst i vårdmötet. I första hand ska 

distanstolk bokas. Platstolk bokas om det behövs utifrån patientens 

behov. 

Om bedömningen är att patienten behöver en platstolk bör man ställa 

sig frågan om det är möjligt att tolkningen sker via video istället. Att ha 

samtal med tolk på distans är delvis annorlunda än att arbeta med tolk 

på plats och det kommer att finnas stödmaterial kring hur man arbetar 

med distanstolk.

För närvarande pågår utredning avseende säker lösning för 

videotolkning, först när det är klart kan videotjänsten användas.

Beställning görs utifrån den enskilda patientens behov. Vid bokning 

anges beställare, det vill säga den som gör beställningen och 

behandlare, det vill säga vem som ska använda språktolk i mötet med 

patienten.
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Vi går från tre leverantörer till en ny. All bokning ska ske med digitaltolk 

från kl 00.00 1/7. Fram till och med 30 juni ska bokningar göras med 

nuvarande språktolksförmedling. Bokningar som görs via nuvarande 

språktolksförmedling innan 30 juni kan innebära att tjänsten utförs 

efter 1/7.
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Avtal upprättat med Digital Interpretations Scandinavia AB som kallar 

sig DigitalTolk.
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Istället för att hantera språktolksförmedling manuellt som är brukligt har 

DigitalTolk utvecklat en digitaliserad tjänst.

Traditionell förmedling är tidskrävande då det är flera steg som hanteras 

manuellt; kunden ringer och gör sin beställning, tolkförmedlaren 

kontaktar potentiella tolkar för uppdraget, finner en tillgänglig tolk, 

tillsätter uppdraget och återkopplar till beställaren. En process som kan

vara tidskrävande och det kan också vara svårt att säkerställa att 

tillsättningen sker utifrån att matcha med bäst lämpade tolk. 

DigitalTolk har utvecklat ett helautomatiserat system som tar fram den 

bästa matchningen direkt och skickar ut förfrågan till de tolkar som är 

tillgängliga. Detta ökar tillsättningsgraden, tillsättningstiden och 

möjligheten att snabbt få kvalificerade tolkar.
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Efter att tolktjänsten är utförd ska man följa upp genom att betygsätta. 

Det görs enkelt och är viktigt för att påverka kvaliteten. Hos DigitalTolk

kan beställarna rapportera både positiv och negativ feedback. Systemet 

läser automatiskt av vilka tolkar Region Skåne är nöjda med, vilket 

också kan tas hänsyn till vid bokningar.
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Under våren kommer tillämpningsanvisning, manualer och annat 

stödmaterial att publiceras på befintlig webbsida. Ny hemsida 

publiceras på Vårdgivare i Skåne när det nya avtalet börjar gälla.

Utredning pågår om vilken videolösning som ska användas vid 

videotolkning – mer information kommer när den är klar och 

tjänsten kan börja.
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Om ni inte redan har en funktionsbrevlåda, är det dags att beställa nu, 

eftersom det kan dröja några veckor innan den är på plats. Prata med 

din närmaste chef.

Din verksamhet kommer att få ett kundnummer automatiskt skickat till 

funktionsbrevlådan. 

I funktionsbrevlådan kommer alla bokningsbekräftelser och där kommer 

tillgången till information säkras tex om beställaren inte är tillgänglig. 

Den är också viktig för att bekräftelserna måsta lagras i enlighet med 

Region Skånes bestämmelser. En anvisning om lagring bereds och 

kommer att finnas innan avtalets start.

Tolken beställs via Digitaltolks webbplats där man också kan ange fler 

e-postadresser om man vill till beställaren och den som ska använda 

tolken i vårdmötet.

Sedan kommer bekräftelsen både till funktionsbrevlådan och till angiven 

e-postadress samtidigt.
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