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Sverige
Skrivtolksutbildni I nuläget ges
ng
tolkutbildningen på
folkhögskola.
HRF arbetar för att
skrivtolksutbildning ska
ges på högskola/
universitet
Utbildningens
längd

Lagar och regler
om
tolkutbildning
Lagar och regler
om tolktjänsten

NHS@horsel.fi
Norge
Universitets- och
högskoleutbildning
(endast begränsad
modul inom
huvudämnet
teckenspråkstolkni
ng)

Danmark
Landsförbundet
utbildar skrivtolkar. År
2012 pilotprojekt om
att integrera
skrivtolksutbildningen i
utbildningen av
teckenspråkstolkar
enligt Norges modell

50 veckor, 7,5
studieveckor i
undertextning ingår.
Kommunikationskompet
ens i TSS ingår.
Folkhögskolan och SVT
samarbetar kring
utbildningen
Inga lagar eller regler
om tolkutbildning

Skrivtolkning är
endast en modul i
den större
utbildningshelhete
n
teckenspråkstolkni
ng
Inga lagar om
skrivtolksutbildnin
g

Inga lagar och regler
om tolkutbildning

Tolkning styrs av flera
bestämmelser, bl.a.
hälso- och
sjukvårdslagen,
förvaltningslagen och
diskrimineringslagen

Rätten till skrivoch
teckenspråkstolk
finns stadgat i
Folketrygden.
Obegränsad rätt
till skrivtolk i
arbets- och
vardagslivet.

Rätt till tolkning för
utbildning, arbete och
sociala behov.
Sektoransvar, dvs det
är upp till varje enskild
sektor att ansvara för
att klienterna har
tillgång till tolk.
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Färöarna
Ingen
skrivtolksutbildni
ng.

Island
Ingen organiserad
utbildning av
skrivtolkar.

Finland
Utbildning på de
båda inhemska
språken
Utbildningen är på
yrkes- och
yrkeshögskolenivå

Ettårig utbildning

Inga lagar och
regler om
skrivtolkning

Inga lagar och regler
skrivtolksutbildning

Inga lagar om
skrivtolksutbildnin
g

Inga lagar om rätt
till skrivtolkning på
arbetsplatsen eller
under fritiden.
Motsvarande
rättigheter finns för
de som använder
teckenspråkstolknin
g.

Lag om
tolkningstjänst för
handikappade
(2010). En statlig
myndighet
ansvarar
förskrivtolkstjänst
en. I praktiken
obegränsad rätt
till tolktjänst, även
för utlandsresor.
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Tillgång till
skrivtolkar

Specialfrågor

NHS@horsel.fi

Sverige
Tillgången varierar
kraftigt i landet

Norge
Stor brist på
skrivtolkar.
Ungefär 30-40
tolkar skall täcka
behoven för
landets 12 000
funktionellt
dövblinda.

Danmark
Stor brist på tolkar, det
finns 30 tolkar som
förbundet utbildat,
och mellan 10-15
tolkar vars
utbildningsbakgrund
förbundet inte känner
till

Förslag på en ny statlig
tolktjänst, en ny tolklag
samt försöksverksamhet
med obegränsad tillgång
till tolkning behandlas
som bäst

HLF önskar mera
fokus på
skrivtolkning inom
tolkutbildningen.
Konkret önskar
HLF möjligheten till
en kortare
utbildning vid en
högre institution
som skulle
kvalificera för
arbete som
skrivtolk.

Høreforeningen skulle
helst se att
skrivtolksutbildningen
är självständig. P.g.a.
osäkra
arbetsförhållanden är
det ändå osäkert i fall
tillräckligt många
skulle förbinda sig till
utbildningen. Mot den
bakgrunden, och
eftersom behovet av
skrivtokar är
pressande stöder
förbundet förslaget
om att inkludera
utbildningen i
teckenspråksutbildnin
gen.
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Färöarna
Inga skrivtolkar

Island
Det finns ett fåtal
personer som kan
skrivtolka för
hörselskadade.

Finland
Situationen
varierar enligt
region och språk,
största bristen
finns i norra
Finland.
Tillgången till
svenskspråkiga
tolkar är bättre än
tillgången till
finskspråkiga.
Landsföreningen Landsföreningen
Tredje sektorn har
arbetar aktivt
driver
en
med att driva
skrivtolksfrågan, och samarbetsgrupp
frågan om
har arbetat för att
som bl.a.
utbildning av
skrivtolkning ska ha uppehåller ett
skrivtolkar, och
samma status som
tolkregister.
utreder olika
teckenspråkstolknin Skrivtolksutbildnin
alternativ om
g.
g behövs och
utbildning och
utbildningen
finansiering.
Landsförbundet
borde förlängas.
Landsföreningen samarbetar med
Landsförbunden
planerar ett
Välfärdsdepartemen och
samarbetsprojekt tet och även med
skrivtolksförening
om
Färöarna och
en diskuterar
skrivtolksutbildni Svenska
behovet av
ng med Island
hörselförbundet
kompetenskrav
och Svenska
(Finland) angående
för olika uppgifter
hörselförbundet
utbildning av
(Finland)
skrivtolkar
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