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När orden inte räcker till

Tolkens attityd & hållning
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Inför samtalet
Planera besöket
noga

Presentera
alla i rummet

patientens
önskemål

Att skapa bra
förutsättningar
För besöket

Vem behöver tolken

Låt tolken
presentera sig
DU leder samtalet

Boka gärna tolk på
mindre populära tider

Använd korta och
tydliga meningar
Tala inte i mun
på varandra

Förbered tolken –
beskriv uppdraget

Uttala namn, siffror
och adresser
speciellt noggrant

Placeringen i
rummet är viktig
Kolla utrustningen
Vid telefontolkning

Ta pauser vid
längre samtal

Avbryt inte
i onödan
Tolken får• v
ställa frågor, v
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föra anteckningar

Hinder
på vägen

Riktlinjer för
tolkanvändaren
Tala direkt
till klienten
Tala i jagoch duform
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Språksvårigheter
Saknar kunskap

Att tänka på

Tala tydligt

Tolkar inte allt

Beakta ditt språk

Lägger sig i

Ge tolken tid

Kundens misstro

Fråga inte om
tolkens åsikt
Diskutera inte
med tolken
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Under samtalet

Frågor om
tolkens åsikt
Tolkens rekvisition

Be inte tolken om annat än tolkning

Jäv

Tolkens välvilja
Försköningar;
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Olikheter tolk- v
tolkanvändare-klient

