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NAV Bildetolktjenesten er på facebook! Gå inn og trykk liker

 Bildetolktjenesten
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Vi tolker din samtale

BILDETOLKNYTT

- Vi får stadig høre fra kolleger i andre land, 
fjern og nær, at vår modell blir sett opp til, 
og at de ønsker å få til noe av det samme. 

Dette forteller avdelingsleder Mariann Høidahl ved NAV 
Hjelpemiddelsentral Nordland. Hun var med da NAV 
Bildetolktjenesten i mai var på besøk hos belgiske kolleger 
i CAB Vlaanderen som ligger i Ghent i Belgia. Mariann for-
teller videre: - Dette var et todagers besøk som CAB v/Dirk 
De Witte hadde invitert oss til fordi de ville lære mer om 
hvordan bildetolktjenesten drives i Norge. De hadde sam-
tidig invitert representanter fra belgiske myndigheter innen 
arbeid/utdanning og velferd i forhold til tolketjenestene som 
tilbys til døve og hørselshemmede i den flamske delen av 
Belgia, slik at også de kunne få med seg vår orientering.

Tak på tolketimer
- Representantene fra de to departementene, Arbeid/
Utdanning, som er plassert i Brussel og Velferd, som 
ligger i Ghent, var kun med første dag. Vi var kommet 
først og fremst for å møte CAB Vlaanderen. Og vi fikk 
innblikk i hvordan tolketjenesten organiseres og driftes 
av CAB både når det gjelder oppmøte- og bildetolking. 
Tolketjenester tildeles brukere på antall timer pr år, i 2016 
ca 80000 timer, fordelt på arbeid/utdanning og dagligliv. 

VI (videotolking eller bildetolking) er en veldig liten part 
av tjenesten så langt. Disse er organisert i pakker knyttet 
til hva man har behov for tolketjenester til. En pakke med 
antall timer til dagligliv pr år er 36 timer for døve og 90 
timer for døvblinde. I tillegg har de pakker for arbeidsliv, 
en til bruk i jobb, en til å søke jobb og en for de som er i 
et arbeidsmarkedstiltak. Det var 427 brukere som etter-
spurte tolketjenester i 2016, men kun 7 som ba om pakke 
til å søke jobb. Byrået mener at det ennå er ca 12-13% 
som ikke får eller bruker tjenesten overhode.

LES MER PÅ SIDE 3

NAV Bildetolktjenesten besøkte belgisk tolketjeneste:

- ANDRE VIL LÆRE AV OSS

MØTTE BELGISKE KOLLEGER: Tre representanter fra 
norsk bildetolkledelse, Saša Radulovic (t.v.), Mariann 
Høidahl og Annette W. Hansen (nr. 3 og 4 fra v.) 
orienterte om den norske bildetolkmodellen.

Rekordtall - igjen!
I løpet av mai måned ble det utført 2332 bildetolk-
oppdrag av NAV Bildetolktjenesten! Dette er en 
soleklar ny rekord. Men også i juni passerte antall 
oppdrag 2000-grensen. Mer om dette på side 2.         Mai 2015        2016         2017



Statistikk
REKORD IGJEN!
Antall oppdrag:
 2016 2017
APRIL 1762 1657
MAI 1681 2332
JUNI 1907 2057
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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 dette. 
Redaktør: Arild Berstad – epost: arild.berstad@nav.no

 Nasjonal koordinator for NAV Bildetolktjenesten: Annette Wilhelmsen Hansen – annette.wilhelmsen.hansen@nav.no
 Teknisk ansvarlig: Saša Radulović – sasa.radulovic@nav.no

 Regionansvarlig Sør-Øst: Susanne Wilhelmsen – susanne.wilhelmsen@nav.no
 Regionansvarlig Nord: Heidi Holm – heidi.holm@nav.no

 Regionansvarlig Vest: Silje Seltveit Osdal – silje.seltveit.osdal@nav.no
Øvrige medlemmer i styringsgruppen: Mariann Høidahl, avd.leder Nordland - mariann.hoidahl@nav.no, 
 Bente Kaldheim, avd.dir. Oslo/Akershus - bente.kaldheim@nav.no, Wenche Berget, avd.dir. Nordland - 

wenche.berget@nav.no og Hallgeir Holen, avd.dir. Møre og Romsdal - hallgeir.holen@nav.no

 April       Mai            Juni 

Mai er tidenes bildetolkmåned 
hittil! Rekorden fra mars ble knust 
med over 300 oppdrag. Av disse 
var 1964 tegnspråktolking. 98 
var skrivetolking. Og hele 275 
ble gjennomført som såkalt ”ring 
direkte”-oppdrag. Legg merke til 
antall skrivetolkoppdrag! Nesten 
hundre på én måned er bortimot 
en tredobling i forhold til januar i 
år. Vi tror potensialet her er mye 
høyere. Men vi ser en positiv 
utvikling også når det gjelder skri-
vetolking. Likevel er det totalsum-
men av antall oppdrag som impo-
nerer mest. Sammenliknet med 
mai 2016 er økningen på hele 
38,7 prosent! Stadig nye brukere 
av bildetolktjenesten medfører økt 
pågang. Spørsmålet nå er hvor 
lenge dette kan fortsette før antall 
åpne studio  utvides.

Våren har vært preget av stor aktivitet 
i bildetolktjenesten. I mai måned 

utførte vi 2332 samtaler. I snitt er det 
116,6 samtaler pr. dag. Mai måned ga 
oss igjen ny rekord! Vi ser at tjenesten 
stadig øker i omfang, og det gleder oss. 

I slutten av mai var bildetolktjenesten på besøk hos våre 
kolleger i Belgia – CAB Vlaanderen. Vi utvekslet informasjon og 

tips om drift av bildetolktjenesten. Det var et nyttig og godt møte. 
Det blir spennende å følge våre kolleger i Belgia videre med drift 
av bildetolktjenesten. Les mer om dette i denne utgaven av 
Bildetolknytt.

Bildetolktjenesten stiller som vanlig på stand på Døves Kulturdager. 
Denne gangen har vi åpnet studioene våre med tolker også 

lørdag og søndag. Vi håper dette er et tilbud som tas i bruk under 
kulturdagene. Bildetelefoner vil være tilgjengelige på alle hoteller 
som Døves kulturdager benytter samt på vår stand.

Nå er sommeren kommet her i Norge, og flere har vel allerede 
begynt ferien sin. Bildetolktjenesten tar aldri sommerferie og 

er tilgjengelig for dere alle til bruk som vanlig. 
Bruk oss, selv om det er sommer og sol 

Hilsen Annette 

Internasjonal 
erfaringsutveksling

Til alle Bildetolknytt sine lesere:

GOD SOMMER!
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 Bildetolkledelsen satser
Under bildetolkledelsens møte i Bodø 
tidligere i vår var fortsatt utvikling av 
bildetolktjenesten et hovedtema.

Promotering av bildetolktjenesten 
under Døves Kulturdager i Bergen 
26. og 27. august er bare en av flere 
utadrettede aktiviteter. Det er 50. gang 
disse kulturdagene arrangeres. Det 
ventes derfor spesielt mange delta-
kere til jubiléet. NAV Bildetolktjenes-
ten blir til stede med stand lørdag kl. 
0800-1600 og søndag kl. 0800-1300. 

- VIL LÆRE AV OSS
(Belgia-besøk, forts. fra side 1)

- Tolkebyrået CAB har et bookingsys-
tem som kan benyttes av alle parter; 
byrået kan gå inn og booke oppdrag, 
tolker kan gå inn og ta oppdrag, og 
brukere kan gå inn og bestille tolk 
selv og bestemme hvem de vil ha 
på oppdraget. Det finnes ingen fast 
ansatte tolker i CAB sitt distrikt. Alle 
er frilansere - også de ca 140 aktive 
tolkene som er knyttet til CAB. Tolke-
utdanningen er annerledes enn vår, 
og mange holder ikke mål tolkefaglig 
sett. Dette påvirker bl.a. dekningsgra-
den negativt. Systemet fungerer slik at 
de altfor få tolkene står fritt til å ta de 
oppdragene de ønsker. De har ikke 
pålegg om å ta oppdrag i henhold 
til prioriteringer, slik vi har det i vårt 
system. Dette er en utfordring med 
tanke på å få tolkene til å ta vakter 
på bildetolk. Området har nær 2000  
brukere, de fleste tegnspråkbrukere 
i dagliglivets gjøremål. Kun noen få 
bruker tekst/skrivetolking. Tjenesten 
startet med tekst til utdanning for to 
år siden, men har ingen egen platt-
form for teksting, forteller Høidahl.

Økonomi/rammebetingelser
- En av hovedårsakene til at den nor-
ske bildetolktjenesten ble invitert til 
CAB samtidig som offentlige myndig-
heter var til stede, var at de ønsket at 
også disse skulle bli orientert om vår 
modell for å drive bildetolktjeneste. 
Vi får stadig høre fra kolleger i andre 
land, fjern og nær, at vår modell blir 
sett opp til, og de ønsker å få til noe 
av det samme. At bevilgende myn-
digheter får førstehånds informasjon 
om tjenesten, teller nok positivt med 
tanke på økonomiske rammebetin-
gelser. Slik vi forsto det på lederen 
i CAB, så var situasjonen for deres 
bildetolktjeneste nå et være eller ikke 
være. Mangel på tolker og brukere 
er et stort problem for dem. CAB har 
580 brukere registrert for VI-tjeneste i 
Vlaanderen, men kun 67 bruker dette 
aktivt. VI-tjenesten er så langt benyt-
tet mest til arbeidsliv. CAB startet 
VI-tjenesten med 2 tolker og 1 koor-

dinator, men måtte ganske fort gå ned 
til kun 1 tolk og kutte koordinatorstillin-
gen fordi markedsgrunnlaget var tynt. 
Åpningstiden på deres bildetolktjeneste 
er fra 0830-1230 - kun 4 timer pr dag 
mandag til fredag. De oppgir å ha 430 
timer brukt studiotid, der kun 40% er 
faktisk tolketid. Dette ønsker de veldig 
sterkt å gjøre noe med og ville ha våre 
tips/råd og erfaringer for å bygge opp 
tjenesten, øke brukstid og kapasitet og 
rekruttere flere brukere. 

Interesseorganisasjonene
- På besøkets andre dag møtte vi 
også representanter fra interesseor-
ganisasjonene for døve, hørselshem-
mede og døvblinde i Den flamske 
delen av Belgia. Her fikk de med 
seg en grundig presentasjon av NAV 
Bildetolktjenesten og anledning til 
å komme med spørsmål og innspill 
til vår modell og måten vi driver på. 

Oppsummert ble dette besøket noen 
gode og fruktbare møter mellom to 
tjenester med samme oppgaver og 
interesser innenfor samme fag, men 
som av ulike grunner drives ut fra 
totalt forskjellige betingelser. 

Dele kunnskap og erfaring
- Det interessante for oss er jo at vi 
kan dele vår kunnskap og erfaring, og 
kanskje bidra til at andre land bygger 
opp sine tjenester til denne gruppen 
på en god eller bedre måte, samtidig 
som vi lærer mye av hva andre gjør 
som vi kan ta med oss til vår tjeneste. 
Slikt skaper utvikling, samhandling og 
nettverk som vi trenger for å komme 
videre. Vi håper i alle fall at vi la igjen 
noen gode ideer til inspirasjon for 
både CAB og de andre vi møtte, slik 
at CAB Vlaanderen kan tilby flere og 
bedre tjenester til sine brukere i fremti-
den, avslutter Mariann Høidahl. 

Den årlige bildetolksamlingen 
avholdes på Leangkollen i Asker 28. 
og 29. september. Regionlederne 
har jobbet godt med å få på plass 
de siste brikkene i det som ser ut til 
å bli et spennende program.  

Det er satt av midler til nytt utstyr til 
oppgradering av bildetolkstudioene 
i Bodø, Ålesund og Oslo. Dette for 
å kvalitetssikre den videre driften av 
en tjeneste som stadig setter nye 
rekorder i antall oppdrag.

En av tolkene i CAB forteller i videoklipp på facebook om besøket fra Norge.



Nyttige tips fra bildetolkene

    TIPS OG TRIKS                fra teknisk ved Saša   

 Ved Kari
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Har du spørsmål om ditt  bi ldetolkutstyr?
Er det noe du ønsker at Saša skal t ipse deg om?

Send e-post t i l  nav.bildetolktjenesten@nav.no

Du kan bruke bildetolktjenesten i mange ulike 
situasjoner:

•	 Telefonsamtaler
•	 Samtaler
•	 Møter med få personer

Skal man bruke bildetolktjenesten ved større møter 
der mange prater, må det tilrettelegges med god 

mikrofon. Ta kontakt med NAV Hjelpemiddelsentral i 
ditt fylke hvis du har behov for dette.

HUSK at ved oppdrag som varer over 30 minutter, 
eller oppdrag på andre språk enn norsk, skal bilde-
tolk bestilles til:
Epost: nav.bildetolktjenesten@nav.no
Telefon: 67 25 80 00
SMS: 982 81 831

Bruk bildetolktjenesten i mange ulike situasjoner

Ønsker du å skjule tastaturet?
Det har kommet inn et forslag fra brukere der de ønsker at tastaturet ikke 
kommer automatisk opp når brukere ønsker å tale selv og få tekst fra tolk.  
Leverandøren har hørt på forslaget, og endringene er nå tilgjengelig 
på iPhone og iPad. Husk å oppdatere appene! 

På iPhone er det bare behov for å trykke på «Skjul» knappen øverst i 
tekst (se bildet til høyre). På iPad trykker  du på tastaturknappen 
nederst til høyre (se bildet under).


