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 Bildetolksamlingen: : 
Ble inspirert av NRK-tolk 

 

 

 

 
 

På stand under  
Døves Kulturdager 2015 
 

Bildetolktjenesten var godt synlig under Døves Kulturdager 2015, som 

i år ble arrangert i Sandefjord. Regionlederne Susanne Wilhelmsen 

(region SørØst) (til venstre på bildet) og Heidi Holm (region Nord) stod 

på stand sammen med regionleder i Vest, Robert Aas Osdal og 

seksjonsleder Lene Hageløkken (Oslo/Akershus) og avdelingsleder 

Arild Berstad (Møre og Romsdal).  Les mer om bildetolktjenestens 

møte med flere hundre døve på Døves Kulturdager på side 3. 

Tonje Henriksen fra NRK Tegnspråk (bildet t.v.) var en 

av flere inspirerende forelesere under årets nasjonale 

bildetolksamling på Torbjørnrud Hotel på Jevnaker. 

NRK-tolkene og bildetolkene har mye felles. Å tolke 

mot et kamera er én ting. Å tilpasse tolkingen til en 

to-dimensjonal skjerm er en annen ting. Tonje fortalte 

om forberedelser, bevisst bruk av riktige klær, 

oppsetting av håret, bruk av ørepynt og sminke. Hun 

kom med mange relevante tips til tolkene og bidro 

med en veldig aktuell forelesning. Men en viktig 

forskjell er det mellom NRK-tolkene og bildetolkene: 

Avlesning og stemmetolking! Det er noe NRK-tolkene 

ikke trenger å tenke på, mens det for bildetolkene 

ofte kan være en stor utfording. Les mer om 

bildetolksamlingen i dette nummeret av Bildetolknytt. 
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Lederen har ordet 

 

Viktige møteplasser 

Nå er høsten kommet, og med  

alle de aktiviteter som foregår,  

har Bildetolktjenesten hatt fullt  

opp å gjøre både med hensyn til  

deltakelser i ulike fora, samt  

utvikling av tjenesten.  

 

Vi deltok som vanlig på  

Døves Kulturdager i Sandefjord,  

noe som Bildetolktjenesten prioriterer sterkt. Det er en 

viktig møteplass for oss og brukere av tjenesten. I tillegg 

har vi gjennomført vår årlige bildetolksamling hvor alle 

bildetolker i landet er samlet for å videreutvikle tjenesten. 

Antall samtaler øker for hver måned og det gledes over 

økt trafikk.  

 

Måtte alle ha en fin bildetolkhøst – både brukere, tolker 

og samarbeidspartnere. 

Hilsen Annette Wilhelmsen Hansen 

 

Statistikken 

Antall oppringinger: 

Juni: 1790 
Juli: 1274 
August: 1419 
September: 1513 
 

I juni satt vi ny månedsrekord med 
1790 oppringinger. Etter en 
forventet nedgang i sommerferien 
ser vi en stigning i august og 
september med henholdsvis 1419 
og 1513 oppringinger. 
  
Når det gjelder antall oppringinger 
fordelt på ukedagene, ser vi ikke 
noe fast mønster. En uke er det 
stor pågang på noen dager, mens 
det uken etter er andre dager som 
har størst pågang. Kanskje ser vi en 
tendens til at det noen mandager 
er mer bruk av bildetolktjenesten 
enn ellers. Men heller ikke det er 
veldig utpreget. Bildetolking blir 
benyttet jevnt og trutt fra mandag 
til fredag. 
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Teknikersamlingen 
utsatt til etter nyttår 
 

Samlingen for teknikere fra alle 

landets hjelpemiddelsentraler er 

utsatt på grunn av redusert 

budsjett i NAV. Bildetolktjenestens 

teknikere planla program for 

samlingen under bildetolk-

samlingen på Jevnaker. Sted og 

tIdspunkt kunngjøres senere. 

Etter sommerens testing:  

ProType velges bort 

I juni, juli og august  

pågikk en prosjekt- 

utprøving med bruk  

av programmet  

ProType til skrivetolking  

– også med tanke på  

bruk i bildetolktjenesten. Prosjektgruppen har nå avsluttet 

utprøvingen, og brukernes og tolkenes erfaringer gjorde at det 

ble bestemt å ikke ta ProType i permanent bruk. Det vil heller 

bli satset på å få utviklet tekstdelen i TM PCPro, som i dag 

benyttes i bildetolkstudio.  
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Gode referanser 
Fornøyde bildetolkbrukere er 

våre beste referanser. Bjarne 

Magnus Tønder er en av disse. 

Han jobber på NAV Hjelpe- 

middelsentral Sør-Trøndelag og 

benytter bildetolking i arbeid og  

fritid. Her i samtale med Heidi 

under Døves Kulturdager. 

Bildetolktjenesten representert på Døves Kulturdager 2015 

Mange nye søknader
Under fjorårets Døves Kulturdager i Bergen 

resulterte bildetolktjenestens nærvær i hele 58 

søknader om programvare til bildetolking. Under 

årets kulturdager i Sandefjord merket teamet fra 

bildetolktjenesten godt at bildetolking nå er blitt 

mer vanlig blant døve. Mange sa at de allerede har 

fått programvare og – for de som benytter 

bildetolking i arbeid – også utstyr. Likevel kunne 

bildetolkpromotørene notere seg for et tyvetalls 

nye søknader og noen henvisninger til utredning av 

søknad om bildetolkutstyr til bruk i arbeid. Mange 

benyttet også anledningen til å bestille 

T-Meeting-app til sin mobiltelefon. 

 

 

 
 
 
 
 

Bildetolktjenestens ambassadører på stand. 
Fra.v.: Susanne Wilhelmsen, Robert Aas Osdal, 
Lene Hageløkken, Heidi Holm og Arild Berstad. 

 

i Holm og Arild Berstad.  
 

Alysa fra Porsgrunn: 

Anbefaler bildetolk  
til alle døve 
 

Alysa Seth Enebakk (bildet t.v.) har brukt 

bildetolktjenesten mye etter at hun begynte å ta 

den i bruk for en stund siden. – Jeg bruker 

bildetolking til å snakke med lege, ringe andre og 

mye mer, forteller Alysa. – Gjennom 

teksttelefonens 149 blir det ofte misforståelser og 

kø. Med bildetolking kommer jeg raskt i kontakt 

med de jeg vil snakke med. Gjennom bildetolking 

unngår jeg misforståelser. Jeg anbefaler 

bildetolking til alle døve, sier Alysa til Bildetolknytt. 
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Peter Hjort leder prosjektarbeidet 

med ny akuttolktjeneste. 

Mange tok ordet: Her er det Tuva Andresen fra 

Oslo/Akershus som deltar i plenumsdiskusjonen, mens 

Marit Svarliaunet (t.v.) og andre kolleger lytter. 

 

Stort engasjement på bildetolksamlingen  

Mange tok ordet i plenum og i grupper under 

den nasjonale bildetolksamlingen på Jevnaker 

i midten av september. Akkurat det er ingen 

stor nyhet når 61 bildetolker, teknikere og 

ledere samles. Den trådløse mikrofonen gikk 

fra den ene til den andre og indikerte et stort 

og flott engasjement for bildetolktjenesten. 

Her var både tolkefaglige spørsmål, tolkenes 

arbeidsforhold, visjoner og planer for 

bildetolktjenesten og tolkebrukere i fokus.   

 

Den nye akuttolktjenesten 

Ikke minst ville mange ha ordet når temaet 

var knyttet til den nye akuttolktjenesten. Det 

rokkes ved kjente og «trygge» arbeidstider og 

arbeidformer for tolkene. Begreper som 

helgevakt og nattevakt har stort sett hittil 

vært knyttet til helsevesenet, politiet og 

andre typiske turnusarbeidsplasser. Likevel er 

det grunn til å være imponert over viljen til 

innovasjon og utvikling som preget 

forsamlingen på Torbjørnrud på Jevnaker. 

Noen meldte seg til tjeneste der og da og sa 

klart og tydelig fra at dette er en spennende 

faglig utfordring. Stillingsutlysninger 

og prosjektoppstart blir noe utsatt i 

forhold til opprinnelig plan. Forventet 

oppstart blir trolig noen uker ut i det 

nye året. 

En höjdare 
Fra Sverige fikk vi se og høre Camilla 

Warnicke via TM-PC forelese om ”Det 

tolkade bildtelefoni-samtalet som ett 

gemensamt prosjekt. – Tolkens 

positionering som samtalsbidragande” (bildet 

t.h.). Hennes forskning på turtaking i bildetolking 

ble trolig for mange en tolkefaglig «höjdare», og 

det til tross for flere brudd i overføringen 

underveis. Alt i alt ble samlingen tydeligvis en 

inspirasjon for alle. Regionlederne hadde sørget 

for å finne et trivelig hotell med kortreist og 

nydelig (!) mat. Godt jobba! 
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TIPS OG TRIKS            fra teknisk ved Sasha………………….  
 

Vi har opprettet to sip-adresser der vi kan ringe inn og teste om lyd,  

bilde og tekst fungerer. 

Her er adressene: echo@t-meeting.se  //   3246@t-meeting.se 

Disse adressene er åpne hele døgnet, og du finner denne og annen relevant informasjon på 

www.nav.no/bildetolk. 

 

- Positivt overrasket 
Ingrid Brovold-Pedersen (bildet t.v.) går 3. 

året på tolkestudiet ved Høgskolen i Bergen.                                                                                            

Hun er i disse dager i praksis hos NAV 

Hjelpemiddelsentral Møre og Romsdal. Som 

en del av praksisen får hun bli med i 

bildetolkstudio. – På forhånd lurte jeg veldig 

på hvordan bildetolking fungerte i praksis. 

Nå er jeg positivt overrasket over hvor bra 

dette er, og hvor flytende en tolket samtale 

foregår gjennom bildetolking, sier Ingrid. Foreløpig ikke har hun tolket i bildetolkstudio selv, men hun har 

observert hvordan erfarne tolker gjør det. Etter sitt første møte med bildetolking synes hun dette virker 

veldig spennende. – Det blir mindre «personlig» enn ved fremmøtetolking, sier hun og er glad for at denne 

tjenesten gir døve like gode muligheter som andre har til å ringe med telefon. – Brukerne får på denne 

måten være mer selvstendige i hverdagen, sier Ingrid Brovold-Pedersen. Kanskje dukker hun selv opp på 

skjermen som bildetolk i løpet av de kommende dagene? 

 
 

 

  Ord og begreper >>>>>  TOTALKONVERSASJONN  
 

Totalkonversasjon er en standard fra ITU (Den internasjonale telekommunikasjonsunion) for samtidig 

video-, tale- og teksttjenester i telekommunikasjon. Totalkonversasjon tillater mennesker på to eller flere 

steder å (a) se hverandre, (b) høre hverandre og (c) føre en tekstsamtale i sanntid med hverandre, eller å 

velge hvilken som helst kombinasjon av disse tre samtaleformene og å gjøre dette i sanntid. 

(Kilde: Gruppa som utarbeidet kravspesifikasjon for ny studioløsning for bildetolktjenesten) 

 Bildetolknytt er NAV Bildetolktjenestens nyhetsbrev til tolkebrukere, organisasjoner, ansatte i NAV og          

 andre interesserte. Send det gjerne videre til noen du mener kan ha nytte og glede av informasjon    

 om bildetolktjenesten. 

  Redaktør: Arild Berstad – epost: arild.berstad@nav.no 

  Leder for NAV Bildetolktjenesten: Annette Wilhelmsen Hansen – annette.wilhelmsen.hansen@nav.no 

  Teknisk ansvarlig: Sasa Radulovic – sasa.radulovic@nav.no 

  Regionansvarlig Sør-Øst: Susanne Wilhelmsen – susanne.wilhelmsen@nav.no 

  Regionansvarlig Nord: Heidi Holm – heidi.holm@nav.no 

  Regionansvarlig Vest: Robert Aas Osdal – robert.aas.osdal@nav.no 


