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Dårlig tolkearbeid
går på helsen løs
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PRISPRESS: For Urszula Srebrowska (til v.) og Siri Fuglseth er det uaktuelt å ta tolkeoppdrag for helsevesenet. De tror anbudsrundene har ført til at lønnen er blitt presset kraftig ned.

■ Helseves
Helsevesenet betaler så lav lønn at de dyktige

tolk
tolkene rømmer til bedre betalte jobber i
politiet og domstolene. Integreringspo
direktoratet mener pasientene rammes.
BERGENS TIDENDE, KRINKELKROKEN 1, BERGEN.
SENTRAL/IKKE FÅTT AVISEN: 05500 før kl. 10.00

■ – Det nytter ikke at legen er dyktig når tolken

oversetter feil. Klart at det får konsekvenser,
sier Liv Kolstad Zehouo. Tolkeforeningen
SIDE 4–5, DEL 1
skylder på anbud og prispress.
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Spillereglene er de samme for alle …
Slik er det med meglere også. Forskjellen er ikke i regelverket, men i presisjon, dynamikk og strategi.
Unn deg derfor en god megler som ivaretar dine interesser på en trygg og effektiv måte - og oppnå det beste salgsresultatet.
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Ingen har flere fornøyde kunder enn oss!
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Norsk kundebarometer 2011, viser at Aktiv har bransjens mest tilfredse kunder.
- Har du først prøvd oss vil du ikke bruke noen andre …

Vi megler frem dine verdier.
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Ønsker å rive
ulovlige bygg
ASKØY: I dag godkjenner Askøy
kommune ulovlige bygg dersom byggesøknaden ville
blitt godkjent
før byggingen
startet. Nå vil
kommunen
denne loven
til livs, skriver
Askøyværingen. – Vi ønsker en lovendring
hvor det i stedet blir lov til å
begrunne avslag med at det er
bygget ulovlig, sier leder Tom
Christer Nilsen (H) i utvalg for
teknikk og miljø.

Satsar sjølv om
budsjettsprekk
KVAM: Skulen i Nordheim-

sund vert rusta opp og utvida,
sjølv om prisen vert langt
høgare enn tidlegare kalkulert, skriv Hordaland Folkeblad. Anlegget skal vera klart
til innflytting neste vinter.
Det vedtok heradsstyret samrøystes måndag. Fleire representantar uttrykte frustrasjon
over at prosjektet har drege ut
i tid og at kostnadane har
auka dramatisk, men det fekk
ikkje følgjer for utfallet.

Startskot for
sykkelbyen
FØRDE: Eit titals nye parke-

ringsplassar for
sykkel rundt
byen si storstove markerer
startskotet for
«Sykkelbyen
Førde», skriv
Firda. Målet er å gjere heile
Førde like tilgjengeleg for
syklistar som for bilistar. – No
er det berre å setje deg på
sadelen, legge i høveleg gir,
og trø deg til Førdehuset! seier
kulturleiar Johan Bengtsson.

Må rustast opp
for milliardar
HØYANGER: Hydro-sjef Svein
Richard Brandtzæg seier aluminiumsverka i Høyanger,
Årdal og Karmøy må oppgraderast for milliardar dersom
dei skal drive vidare dei neste
20-30 åra, skriv Firda. Dette
gjeld alt frå køyretøy til kraner,
høgspent-anlegg og ikkje
minst likerettarar.

Papirlause
politikarar
EIDFJORD: Kommunestyret i

Eidfjord vedtok måndag at frå
og med hausten skal politikarane nytte elektronisk lesebrett
til å lese sakspapira, i staden
for å få dei i papirversjon, skriv
Hardanger Folkeblad. Kostnaden er berekna til 220.000
kroner i investeringar og
24.000 kroner i vedlikehald
kvart år. I dag kostar sakspapira 155.235 kroner per år.

Vil til Stord
STORD: Redningsselskapet vil
til Sunnhordland, skriv avisa
Sunnhordland. I dag er næraste redningsskøyte i Sunnhordlandsbassenget lokalisert
i Haugesund, medan dei to
næraste redningskorpsa held
til i Bergen og Stavanger.
– Sunnhordland står saman
med Harstad/Narvik øvst på
lista vår, seier leiar Hans Skaar
i Redningsselskapet.
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Gode tolker dropp
Dårlig betaling i helsevesenet gjør at tolker
heller velger oppdrag for
politiet eller domstolene.
Det går på helsen løs,
mener Norsk tolkeforening.
RUNE CHRISTOPHERSEN
CHRISTIAN NICOLAISEN
ODD E. NERBØ (foto)
rune.christophersen@bt.no

– Dessverre er det slik at tolker
med høy kompetanse ikke tar
oppdrag for helsevesenet fordi
de får så fryktelig dårlig betalt,
sier Siri Fuglseth, som tolker på
engelsk.
Domstolene har en fast sats på
honorar til tolker – 80 prosent
av et advokatsalær. Det utgjør
for tiden 724 kroner. I helsesektoren er det derimot ingen grenser for hva man kan tilby tolkene i timelønn. Tolker BT har
snakket med sier de får utbetalt
ned mot 180 kroner timen fra
selskapene som formidler kontakt med kundene.

fakta
❚ Tolker
■ Personer med for dårlige norskkunnskaper har rett til å motta
offentlige tjenester på et språk
de behersker godt.
■ I tillegg tilbys det med ujevne
mellomrom en autorisasjonsprøve i noen språk, som gir rett
til betegnelsen «statsautorisert
tolk».
■ I Norge finnes det om lag 800
personer med grunnleggende
tolkeutdanning, og ca. 160
statsautoriserte tolker på
18 ulike språk.
■ På tolkeportalen.no kan man
komme i direkte kontakt med
tolken og sjekke vedkommendes kvalifikasjoner.
TOLKEFORENINGEN

– Rammer pasientene
Fuglseth trekker frem en lønnsslipp fra 2008, da hun sist arbeidet for kommunehelsetjenesten. Den viser en timesats på
159 kroner før skatt.
– Jeg husket faktisk ikke at
det var så ille. Det går ikke an å
leve av en slik lønn, og jeg måtte
bare slutte med det. Det er synd,
for oppdragene var viktige og
interessante. Nå jobber jeg mest
for domstolene og politiet, sier
Fuglseth.
Lønnsslippen viser en utbetaling på 2324 kroner etter skatt.
– Hvis jeg hadde jobbet like
mange timer for domstolen,
ville jeg fått utbetalt 14.000 kroner. Dette fører til at helsevesenet trekker det korteste strået i
kampen om de best kvalifiserte
tolkene. Det er ille, sier Fuglseth.
Hun er ikke alene om å mene
det. Både Tolkeforeningen og
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (Imdi), som er fagmyndighet for tolking i offentlig
sektor, mener lønnsforskjellene
går ut over pasientene.
– Det er åpenbart at lønns- og
arbeidsforhold har innvirkning
på tilgangen til kvalifiserte tolker. Vi får vite om tilfeller i helsevesenet der man bruker tolker
som knapt kan norsk, og det er
klart at det får konsekvenser for
kvaliteten på tjenesten. Det nytter ikke at legen er dyktig når
tolken oversetter feil, sier Liv
Kolstad Zehouo, teamleder for
tolkeseksjonen i Imdi.

Lunger eller nyrer?
– Jeg er overbevist om at pasienter dør på grunn av dårlig
tolking. Jeg har hørt om tilfeller der en kreftpasient tok altfor lite medisiner fordi tolken
misforsto, og om en pasient
som hadde skuddskader i lungene, mens tolken trodde han
var truffet i nyrene. Hvis legene
hadde snakket like dårlig norsk
som en del av disse tolkene, ville det vært en kjempeskandale,
sier John Richard Stokbak Sciabà, leder i Norsk tolkeforening.

Han peker på at det kan være
vanskelig å avsløre dårlige tolker.
– Pasientgruppen som rammes av dette trenger tolk for å
kunne klage på tolken. Det skjer
bare ikke, sier Sciabà.
I tillegg til de store lønnsforskjellene, peker han på anbudssystemet som hovedårsaken til
at offentlige etater ender opp
med ukvalifiserte personer.
En tolk som bestilles direkte
av kunden, får hele honoraret
selv. Helseforetakene, derimot,
sender oppdragene ut på anbud
til tolkeformidlere, som skal ha
sin del av kaken.
Helse Bergen vraket tidligere
i år den kommunale tolketjenesten, og har i stedet inngått
avtale med det private selskapet
Noricom Språktjenester.

– Sosial dumping
– Med én gang man innfører et
kommersielt ledd, er det fortjenesten og ikke kvaliteten som
står i høysetet. En del av tolkeformidlerne fraskriver seg alt
ansvar for liv og helse, og tilbyr så dårlige betingelser at det
i praksis er sosial dumping. De
spør ikke engang de beste tolkene om å ta oppdrag, fordi de
vet at høyt kvalifiserte personer
aldri vil arbeide under slike vilkår, sier Sciabà.
Urszula Srebrowska er for
tiden travelt opptatt med å tolke
på polsk i en rettssak i Bergen
tingrett. Både hun og Fuglseth
er statsautoriserte tolker på høyeste nivå. Srebrowska vil heller
ikke ta oppdrag i helsesektoren.
– Jo bedre kvalifisert jeg ble,
desto færre oppdrag fikk jeg.
Det er åpenbart at anbudsordningen fungerer svært dårlig,
mener hun.
BT har snakket med flere tol-

VELGER TINGHUSET: Urszula Srebrowska (til v.) og Siri Fuglseth er topp kvalifiserte tolker på hen
sier Srebrowska.

ker som reagerer på anbudskrav
der minstetid for et oppdrag er
satt til 15 minutter.
– Når leverandøren betaler
tolken 180 kroner timen, risikerer vedkommende å sitte igjen
med 45 kroner for et kvarters
oppdrag, sier én som kjenner
anbudsrundene.
Både Imdi og Tolkeforeningen
beskriver Utlendingsdirektoratet som landets mest profesjonelle tolkebruker. Der dropper
de som regel private formidlere, og kontakter heller tolkene
direkte. UDI er også blant de
rauseste i offentlig sektor, med
en timesats på 769 kroner for de
beste tolkene.
– Det er helt avgjørende at det
som kommer frem i asylintervjuet er korrekt. Vi er opptatt av
kvalitet, og er villig til å betale
for det. Vi følger også opp at vi
får den kvaliteten vi betaler for,
sier avdelingsdirektør Hanne
Jendal i UDI.

Tolkeleder innrø m
– Det sier seg selv at de beste
tolkene velger domstolene i
stedet for helsevesenet, mener
selskapet som leverer tolker til
Helse Bergen.
– Det er mange gode tolker i
Helse-Norge, men det er åpenbart at mange av de beste velger bort helsesektoren til fordel for rettsvesenet. Det er helt
klart en kvalitetsforskjell, sier
Robert Kristiansen, kvalitetsansvarlig i Noricom Språktjenester.
– Det offentlige konkurrerer
mot seg selv. Hvis helsevesenet
skulle lagt seg på samme nivå
som rettsvesenet, så ville det
krevd kraftige budsjettøkninger. Vi ønsker oss gjerne en
større utjevning, men dette er
det kundene som bestemmer. I
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– Behovet
er ivaretatt
Helse Bergen vil ikke fortelle
hvor mye de betaler tolkene.

holdsvis engelsk og polsk. De sier nei til oppdrag for helsevesenet, og arbeider heller for domstolene og politiet. – Jeg kan ikke bruke tiden min på å jobbe for småpenger,

– Vi har en rammeavtale med
Noricom Språktjenester som ble
inngått i februar i år. Vi kjøper
tolketjenester for 2,5 millioner
kroner i året, fordelt på 2800
oppdrag. Når det gjelder timeprisen, så anser vi den som en
forretningshemmelighet mellom oss og Noricom, sier innkjøpssjef Joakim Solbakk Pedersen i Helse Bergen.
Han var ikke klar over at domstolene har en lovfestet timesats
for tolker. Også politiet følger
denne normen.
– Det er nye opplysninger for
meg. Men jeg ønsker uansett
ikke å gå inn i en diskusjon om
timeprisen.
– Hva synes du om at noen av
de beste tolkene sier at de ikke
vil jobbe for Helse Bergen, fordi
betingelsene er for dårlige?
– Jeg kjenner ikke til at det er
slik. Vi har ikke problemer med
å få tak i tolker. Vi har en kontrakt der Noricom garanterer at
de kan levere på 155 ulike språk,
og at de har betydelig erfaring
både i offentlig sektor og innenfor privat næringsliv. Slik vi ser
det er Helse Bergens behov for
kvalifiserte tolker ivaretatt, sier
Pedersen.
Han legger til at Helse Bergen
ønsker å øke andelen som tolker
per telefon.
– Det gjør at vi får bedre tilgang på godt kvalifiserte tolker
over hele landet. Tolketiden blir
kortere og mer effektiv, og anonymiteten blir bedre ivaretatt,
sier Pedersen.
Klinikksjef August Bakke ved
kirurgisk klinikk på Haukeland,
sier han ikke har fått noen meldinger om dødsfall eller andre
avvik på grunn av for dårlig tolking.
– Jeg har aldri hørt om det og
det er absolutt ingen erfaringer
som tilsier det. Jeg vil advare mot
å tillegge slike historier for mye
vekt, sier Bakke.
Men han er skeptisk til telefontolking.
– Erfaringsmessig blir kvaliteten dårligere per telefon. Det er
nyanser i språket som går tapt
når tolken ikke er til stede i
rommet, sier Bakke.

ø mmer at det er stor forskjell
dag er det et prispress i markedet, og det er på mange måter
vårt problem, sier Kristiansen.
– Har du kvaler med å ikke
kunne tilby de beste tolkene
til sykehuset du har avtale
med?
– Vi sender alltid en kvalifisert
tolk. Det ville ikke nødvendigvis vært lettere for sykehuset å
finne en topp kvalifisert person
på kort varsel på egen hånd, sier
Kristiansen.
Avdelingsdirektør Bente Moe
i Helsedirektoratet sier helseforetakene må sende tolketjenester
ut på anbud, fordi de er underlagt lov om offentlige anskaffelser. Direktoratet er nå i ferd
med å utarbeide en veiledning
i tolkebruk.
– Hvordan skal helsevesenet
få tak i de beste tolkene når

andre offentlige etater betaler
så mye bedre?
– Dette er ikke noe direktoratet kan gjøre noe med. Helsevesenet må forholde seg til
lov om offentlige anskaffelser,
som slår fast at tjenesten skal
ut på anbud. Direktoratet legger imidlertid sterk vekt på
at brukerne må stille krav til
kvaliteten.
– Hvorfor kan ikke helsemyndighetene fastsette en honorarsats på linje med domstolene,
politiet og UDI?
– Direktoratet kan ikke gjøre
noe med hvordan de ulike sykehusene utformer sin bestilling,
annet enn å be dem om å etterspørre tolker med dokumenterte kvalifikasjoner.
Kunden kan for eksempel
kreve at leverandøren bare

skal sende kvalifiserte tolker.
– Men noen av de beste tolkene sier at de ikke vil jobbe i
helsesektoren fordi avtalene er
for dårlige?
– Det er jo en utfordring. Men
vi har ingen andre muligheter
for å påvirke dette gjennom en
veileder.
– Hvilke tilbakemeldinger får
dere om hvordan tolketjenesten
fungerer?
– Direktoratet får ingen direkte tilbakemeldinger, men vi vet
at det er et underforbruk og at
det skjer feilbruk. Venner, barn
og familie av pasienter brukes
som tolker, og vi har flere ganger påpekt at dette ikke er faglig
forsvarlig.

Eksempler på tolkekrøll
■ Kvinner fra ikke-vestlige land som føder i Norge, har
dobbelt så mange dødfødsler som andre. En studie fra
Nasjonalt folkehelseinstitutt knytter overhyppigheten til
manglende bruk av tolk.
■ I Oslo besvimte en tenåring da hun skulle oversette
legens budskap om at moren bare hadde en måneds tid
igjen å leve, ifølge en undersøkelse ved Nasjonalt institutt
for minoritetshelse.
■ Den samme undersøkelsen forteller om en mann som
aldri fikk vite at han var alvorlig syk, fordi sønnen, som
ble bedt om å tolke, ville verne ham. Mannen døde uten å
få vite hva som feilte ham.
■ Aftenposten har tidligere skrevet om en kurdisk kvinne
som ba legen om prevensjon. Tolken oversatte feil, og
legen bestilte operasjon for å sterilisere henne.

