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Jeg skal informere om 
• Bakgrunn for prosjektet 
 
• Løsning 
 
• Hvorfor er det viktig å benytte tolk  



Bakgrunn 
• Imøtekomme kravet om likeverdig 

helsetjeneste til den samiske 
befolkningen 

• Dagens tilbud til de med samisk som 
morsmål er ikke godt nok 

• Store deler av den samiske 
befolkningen har fortsatt samisk som 
morsmål og behovet for tolketjeneste vil 
derfor vedvare 



Tolkeprosjektet i 
Finnmarkssykehuset HF 
• Prosjekteier var Finnmarkssykehuset  

HF  ved klinikk Hammerfest 
• Prosjektleder er Ann-Karin Furskognes 

rådgiver /sosiolog ved Nasjonalt senter 
for Samhandling og Telemedisin 

• I tillegg var Sametinget en solid 
samarbeidspart 



Tolkeprosjektet 
• Varighet 2011-2013 

 
• 2 mill fra Helse Nord RHF 
 
• Utvikle tolketjeneste 24 / 7 / 365 for 

samisk talende pasienter 
 

 
  

 



Utfordringer ? 
• Begrenset tilgang til samisktalende 

tolker ? 
 
• Mangler tilgang til samisktalende tolk 

24/7  
 
• Mangler tolkeutdanning i Nord Norge  
 



Behovskartlegging 
• Det ble avdekket behov for kvalifiserte 

samiske tolker spesielt i akutte 
situasjoner. Det er nærliggende at dette 
også er et behov innenfor elektiv 
virksomhet 

• Telefontolking er ikke optimal 
• Behov for mer kunnskap om samisk 

kultur og språk 
• Tolk tilgjengelig når behovet oppstår 



”Dæm snakke jo så godt 
norsk” 



Hvem har behov for tolk? 

Ikke samisktalende helsepersonell?  

ELLER 

Den samisktalende pasient?  

 



• http://kurs.helsekompetanse.no/samisk/
10652 
 



«PILOT»  
desentral tolketjeneste 

 



Hvorfor en «pilot» ? 
Hensikten var å prøve ut ny teknologi slik 
at samisktalende pasienter kunne motta 
tolking hele døgnet. Erfaringer fra piloten 
ville danne et godt grunnlag for framtidig 
struktur av samisk tolketilbud i 
Finnmarksykehuset HF, resten av region 
nord og nasjonalt.  
 



Behov ved valg av utstyr 

Ved valg av utstyr var vi opptatt av stor 

skjerm, klart bilde og god mobilitet. Vi var 

også opptatt av lyd mellom tolk - pasient 

og helsepersonell.  



Teknologi 
• Cisco Jabber Video 
• Lap top løsning knyttet inn mot nhn 
• Mobilt kamera  
• Headsett  





Tolker i pilot 
Totalt tre tolker var ansatt i pilotperioden  
• Kautokeino (Inger marie Oskal) 
• Tromsø (Marit Einejord) 
• Hammerfest (Ellen Bjørg Nilsen) 
• Tilgjengelig 1600-2400 hverdag 

          0800-2400 lør /søn  
 



Hvorfor er det viktig å 
bruke tolk? 
• Tolk bidrar til økt pasientsikkerhet 
• Tolk bidrar til å få fram nyanser  
• WISC test – evnetest  

• 4 årstider på norsk 
• 8 årstider på samisk  

 
 



Sitat 

• When I speak (my native) language I 

can express the feelings in my heart. 

When I speak English, I think a lot in the 

head (Russell & White 2002:642). 





Takk for oppmerksomheten   


