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1. Tips till dig som tolkanvändare 
• Tala direkt till den du har samtal med, bland annat genom att använda ”du” eller 

”ni” som tilltalsform. 
• Använd ett tydligt språk och entydiga begrepp. 
• Undvik speciella facktermer, yrkesjargong och dialektala ord. 
• Ställ gärna kontrollfrågor för att försäkra dig om att ni uppfattar varandra riktigt. 
• Låt tolken tala till punkt. Avbryt bara om du är osäker på att allt som sägs 

verkligen tolkas eller om tolken och klienten sinsemellan för ett samtal som du 
står utanför. 

2. Tolkens roll och etiska regler 
• Tolkens uppgift är att, muntligen, förmedla ett budskap mellan två eller flera 

personer som inte talar samma språk.   
• Tolken har tystnadsplikt enligt sekretesslagen. Det innebär att tolken inte får föra 

vidare det som sägs i en tolksituation.  
• Innan samtalet ska tolken informera båda parter om sin roll, om tystnadsplikten 

och skyldigheten att tolka allt som sägs i rummet. Det som parterna inte vill ha 
tolkat ska de heller inte säga. 

• Tolken ska vara neutral, opolitisk och opartisk. 
• Tolken ska återge vad som sägs i första person (jag-form) och får inte lägga till, 

förändra eller förtiga något. 
• Tolken får lov att avbryta om ett yttrande blir för långt för att tolka i ett svep. 
• Tolken ska inte åta sig eller åläggas andra uppgifter än muntlig tolkning.  
• I tolkens uppgift ingår inte att översätta skriftliga dokument. Sådana uppgifter 

hanteras av våra översättare.  
• Tolken och tolkanvändaren ska följa jävsreglerna i förvaltningslagen. Tolken är 

skyldig att avstå från uppdraget om jäv föreligger - såvida inte opartiskheten klart 
saknar betydelse.  

 
Tolken är ansvarig i språkfrågan - användaren i sakfrågan! 

3. Våra öppettider 
Tolk- och översättarservice förmedlar tolkar dygnet runt, sju dagar i veckan. Kontoret 
är bemannat måndag, tisdag, torsdag och fredag 8.00–17.00 och onsdag 8.00–14.30. 
 
Vid akuta beställningar utanför kontorstid, ring 019-602 31 55, du kopplas då till 
Regionens växel.  Med akut avses uppdrag som ska utföras senast klockan 9.00 
nästkommande vardag. Övriga ärenden utanför kontorstid hänvisas till vår e-
postadress tolkservice@regionorebrolan.se och behandlas under ordinarie öppettider. 

mailto:tolkservice@regionorebrolan.se


 

Region Örebro län Att beställa och använda tolk | Datum: 2016-09-23 5 (8) 
 

4. Att boka tolk 
När du är i behov av språktolk kan du: 
• Ringa Tolk- och översättarservice på 019-602 31 55.  

För ärenden inom 24 timmar – tryck 2. För övriga ärenden – tryck 1. 
• Skicka din beställning via e-post till tolkservice@regionorebrolan.se  
• Faxa din beställning till 019-602 31 58 

4.1 Vem kan boka tolk? 
För att kunna boka tolk måste du finnas med i tolkförmedlingens register över gode 
män. Finns du ej med i registret måste du kontakta din överförmyndarnämnd så att de 
skickar ett godkännande till förmedlingen innan din beställning kan tas emot. 

4.2 När bokar du tolk? 
Vid möten med myndigheter är det myndighetens ansvar att boka tolk. Som god man 
ligger det därför endast på ditt ansvar att boka tolk till de möten du har med barnet då 
en myndighet inte närvarar.  

4.3 Att uppge vid beställning 
Följande uppgifter måste uppges vid beställning för att du ska kunna boka tolk: 
• Kundnummer för den överförmyndarnämnd du beställer via.  
• Klientens dossiernummer  
• Datum och tid för uppdraget 
• Språk 
• Plats eller adress där uppdraget ska utföras 
• Ditt namn, telefonnummer och e-postadress. Tänk på att lämna ett telefonnummer 

där vi lätt kan nå dig  
• Övriga önskemål om sådana finns (namngiven tolk, dialekt, etc.) 

4.3.1 Tänk på att... 
• Efterfrågan på våra tolkar är stor. Det är därför bra om du kontakar oss i så god tid 

som möjligt när du har behov av tolk.  
• Det tolkade samtalet tar längre tid än det enspråkiga samtalet. För att samtalet ska 

bli bra bör du därför avsätta tillräckligt med tid för ditt möte. 
• Det är viktigt att du lämnar så mycket information som möjligt om uppdraget så 

att tolken får möjlighet att förbereda sig, både språkligt och mentalt. Det är t.ex. 
bra för tolken att veta dialekt och bakgrund för ensamkommande barn för att 
kunna förbereda sig på vilken språklig nivå barnet befinner sig. 

• Tolkning kräver stor koncentration. Tolken kan därför behöva en kortare paus 
under längre tolkuppdrag. 

mailto:tolkservice@regionorebrolan.se
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4.4 Vid bokning av telefontolk 
Vid bokning av telefontolk kommer du överens med förmedlingen om hur du får 
tolkens telefonnummer, t.ex. via e-post, telefon eller sms. Du ringer sedan till tolken 
på utsatt tid. Tänk på att använda en bra högtalartelefon och att undvika eventuella 
ljud i rummet som kan störa samtalet. Kommer du inte fram till tolken är det viktigt 
att du kontaktar oss på tolkförmedlingen så hjälper vi dig, även under jourtid. 

4.5 Vid bokning av tolk på plats 
När du beställer en platstolk är det viktigt att du anger en så tydlig adressinformation 
som möjligt. Ange gärna våningsplan, ingång och annan information som kan vara 
bra för tolken att känna till. Kommer du att möta tolken på en specifik plats är det bra 
om du meddelar oss det vid beställningstillfället.  
 
När uppdraget är slutfört ska du vidimera tolkningen genom att signera tolkens 
rekvisition. På rekvisitionen har tolken fyllt i den beställda tiden. Det är ditt ansvar 
som tolkanvändare att fylla i den faktiska tolktiden innan du signerar rekvisitionen. 

4.6 Vid bokning av meddelandeservice 
Meddelandeservice är ett utmärkt hjälpmedel när du vill ha snabb kontakt med din 
klient. Kanske vill du boka eller ändra tiden för ett möte eller framföra ett kortare 
meddelande. Ett meddelande är max 200 tecken långt och utan öppna frågor.  
 
När du beställer meddelandeservice behöver vi själva meddelandet, vilket språk det 
ska framföras på samt kontaktuppgifter till den person tolken ska förmedla budskapet 
till. Du kan endast beställa meddelandeservice via e-post. Vi återkopplar tolkens svar 
till den e-postadress du använt för att göra beställningen.  

5. Avbokningsregler 
Du kan göra en kostnadsfri avbokning fram till 24 timmar innan uppdraget ska utföras 
vid platstolkning eller senast kl. 17.00 dagen innan uppdraget vid telefontolkning.  

6. Återkoppling 
Om du inte är nöjd med hanteringen av din beställning eller med den tjänst som 
levererats är det viktigt att du meddelar detta till oss. Mejla dina synpunkter till 
tolkservice@regionorebrolan.se eller ring 019-602 31 55. Återkoppling kan också 
skickas om det är något du är extra nöjd med. Vi är tacksamma för alla synpunkter! 

mailto:tolkservice@regionorebrolan.se
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7. Utbildning: Konsten att tala genom tolk 
Tolk- och översättarservice anordnar i samarbete med Överförmyndarnämnden 
kostnadsfri utbildning i konsten att tala genom tolk. Utbildningen är en mycket bra 
hjälp för dig i din roll som god man när du behöver använda dig av tolk.  

8. Frågor? 
Har du frågor rörande hur du beställer tolk är du alltid välkommen att kontakta oss. 
Du når oss på tolkservice@regionorebrolan.se eller 019-602 31 55. 
  

mailto:tolkservice@regionorebrolan.se
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Postadress Region Örebro län, Tolk- och översättarservice, Box 1613, 701 16 Örebro, E-post: tolkservice@regionorebrolan.se 
Besöksadress Klostergatan 23, entréplan, Örebro, Tel: 019-602 31 55, Organisationsnummer: 232100-0164 

 
www.regionorebrolan.se/tolkservice 
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