
Nätverksträff för Vision 2016-09-05 – 2016-09-06 

 

Närvarande: Ombudsman Thomas Dahl, Anna Nilsson förbundsstyrelsen, Camilla Eurenius, 
Josefin Eriksson, Åsa Byléhn, Cecilia Servin, Jessica Målqvist, Tina Karlsson, Maria Laurin, 
Elisabeth Ingels, Stellan Solgård. 

 

Träff med Sdr och Hrf : 

Vi pratade om dövtolkar, tolktjänstutredningen, arbetstider, kvalité hos tolkar, samarbete 
tolk/tolkanvändare,  minoritetslagstiftningen, tolkutbildningen, rättsäkerheten för döva - en 
förstudie som SDR har gjort. 

Camilla Eurenius är kontaktperson mot HRF och SDR. 

 

 

Tolktjänstutredningen - En ingång till beställningen, VGR-projektet 

Titta på utförd procent arbetstid istället för tolk i bokstavsordning (risk för hög arbetsbelastning på 
en tolk). Eller på kompetens/kontinuitet. 

Beroende på hur systemet utformas finns risk för att det blir hög arbetsbelastning för vissa tolkar. 
Jäv, icke önskad tolk mm. 

Vi bidrar gärna med vår kompetens. En profil till att testa programvara. 

 

Skicka en problemställning kanske något som är en samhällsekonomisk förlust, något i vår vardag, 
till Thomas (tänk på att personen inte vet något om vår vardag). 

 Synergier effekter i vår vardag. Ge konkreta exempel.  

Så ska han sammanställa det. Något som är negativt för samhället, brukaren och tolken. 

 

Om vi ska ha en nationell tolkträff, så måste Thomas luska lite och se vem som kan ta kostnaden. 
Kanske en träff i varje region. Hösten 2017/våren 2018. 

Vision har 7 center - Malmö, Göteborg, Linköping, Västerås, Stockholm, Luleå, Sundsvall. 

 

 



Andreas Richter, MFD: 

Maj 2014 startade MFD. HI- hjälpmedelsinstitutet och Handisam sammanslagna. 
Funktionshinderfrågorna är inte superheta för politikerna. Regeringen kanske plockar ut delar av 
tolktjänstutredningen t.ex. MFD och VGRs projekt. 

Anslag på 55 miljoner och 50-55 anställda, ligger under socialdepartementet. 

 Får uppdrag från regeringens skrivelse, Mål och strategier för funktionshinderpolitiken och FN:s 
konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. 

Jobbar nära brukarorganisationerna. Har kontaktat forskare, myndigheter, FST, STTF och landsting 
för att få idéer till projektet.  

Har haft en workshop med blandade grupper från brukare, tolkar, forskare och myndigheter där man 
identifierade behov. Vem har ansvaret? Vilken teknik behövs? 

Målet: är att personer som är döva, har en hörselnedsättning eller dövblindhet. Personer som 
kommer i kontakt med dessa grupper ska kunna hitta information och länkar på MFDs hemsida. 

En webbsida under MFDs sida och en Facebookgrupp kommer att läggas upp för att skapa dialog 
med omvärlden, berörda parter. Omvärldsbevakning ingår i deras uppdrag. Hänvisning till andra 
hemsidor så som 1177. 

Innovationsrådet med de olika aktörerna träffas 2-4 gånger/år.  

 

 

Bildtelefon Evantia och Neriketolkarna: 

 

Evantia - "kommunikation tillhör alla".  

Startade för 7 år sedan. Företaget har 240-250 anställda i 10 länder. Ägare är Health Fund. Har 200 
teckenspråkstolkar anställda. 

Vill göra - Bildtelefoni 2.0.  

80-90 % av samtalen går från döva till hörande, vill göra en ändring och få hörande att förstå att  
bildtelefon är bättre än ett mejl då man ska kommunicera med döva. 

Gotlands tolkar är anställda hos Neriketolkarna på 50 % och 50 % landstinget Gotland. Studios i 
Uppsala eftersom NWise finns där. PTS bestämmer, har satt upp riktlinjerna så företagen kan inte 
påverka så mycket. 

Öppet dygnet runt.  

Största positiva kommentaren från tolkarna är videokvalitet, fiber, 4G påverkar. Sällan det är kö, 
svaras inom 30 och 60 sekunder.  



Finns återuppringning nu vid kö. 

 80 % av samtalen mellan 8-18. Kan skicka ljudet från brukare till hörande, för dem som vill prata 
själv. 

Tolkcentralerna får lösa förbokningarna, det var så få av denna samtalssort tidigare. Engelska 
samtalen är borta - ingen annan i samhället har gratis översättning.  

Bildtelefonin är Nerkietolkarnas huvuduppdrag, fyller upp med vardagstolkning. Överbemannar 
tjänsten just nu, detta innebär att det kanske räcker med att ha 10 studios igång men de kör 15 för 
att tolkarna ska få mer paus mellan samtalen. 

Från 10-50 anställda på Neriketolkarna, såklart har man växtvärk. Snittsamtalet är 7 minuter, de 
samtal som överstiger är pga. telefonkö hos motparten. 

Friskvårdsbidraget har ökat. Kortare beslutsvägar då det inte ligger inom landsting/region längre.  

Troligtvis har bildtelefonin lämnat det offentliga för gott! 

 

SLL - Rigmor Hedenström och Yrgul: 

Bjöd in och träffade brukarorganisationerna för att höra deras synpunkter och även tolkbolagen 
innan upphandlingen startade. Särskild fördelningsnyckel har använts för att brukarna ska kunna 
välja tolkbolag. 

Cirka 16 leverantörer fanns innan och man ville dra ner på antalet leverantörer.  

Viktigt för tolkarna att veta hur avtalet ser ut, så man kan kräva restidersättning av bolaget. 

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har inte fått uppdraget från politikerna att utvärdera sitt beslut om 
att lägga ut tolkverksamheten på privata bolag. 

Nya affsen med psykosocialarbetsmiljön. Arbetsmiljöansvaret, ligger det på uppdragsgivaren eller på 
beställaren? Detta är något som Yrgul tar med sig och kollar. 

 Vad är kvalitet på tolkar?  

Fast statsbidrag och treårigt avtal från landstinget, som ökar med 1,6 % vid uppräkningen var tredje 
år. 

 

  



Nästa träff 30-31 januari 2017 

9.30–10.00 Fika 

10-12 Egen tid 

12-13 Lunch 

13–14.30 Socialdepartementet, Anna Gralberg 

14.30–14.45 Fika 

14.45–16.45 Upphandlingsmyndigheten 

19.00 Middag - Bistro Bohemen 

 

8.45–10.00 En ingång/gemensam plattform, Mickael Forslund 

10.00–10.30 Fika 

10.30–12.00 ? 

12.00–13.00 Lunch 

13.00–14.30 ? 

14.30–15.00 Avrundning och fika 

 

Förslag på punkter nästa gång: 

Upphandlingsmyndigheten 

Tolktjänstutredningen 

Kristina Folkesson - socialpolitisk strateg inom Vision. 

SDR och HRF ska vi träffa en gång om året. Kom ihåg att kalla dem på mötet till hösten 2017. 

PTS 

 

Jessica och Camilla ansvarar för programmet. 

/Protokollförare Jessica 

 

 


