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Digitalt oversettelsesverktøy
for helsepersonell og 

minoritetsspråklige pasienter



Mohammed

(Dagsavisen, 3.august 2019)

Når jeg er innlagt på 
sykehus har jeg mye 

angst og uro. 



• Tolk skal brukes når det er 
nødvendig for å yte 
forsvarlig hjelp, eks:
• Innleggelse
• Før operasjon
• Legevisitter
• Utredning
• Utskrivning

• Nasjonale og regionale 
avtaler: 
• Planlagte tolkeoppdrag 
• Hasteoppdrag
• Akuttolk i nødsituasjoner 

Tolketjenester og…
• «Hverdagskommunikasjon», som 

korte beskjeder, avklaringer og 
spørsmål:

1. Her og nå- setninger: 
• Du er på sykehus
• Det er ikke farlig
• Er du redd?

2. Viktige avklaringer før tolk kommer:
• Har du problemer med å puste?

3. Gi viktig informasjon:
• Jeg skal ta en blodprøve, så jeg må stikke deg i 

armen
• Dessverre er personen du skal møte forsinket

4. Pasienten har spørsmål
• Hvor er jeg?

digitalt oversettelsesverktøy



Pasientforløp akuttmottak

Sykehuset i Vestfold





Founded 

by healthcare 

professionals 

for healthcare 

professionals



● A complement to interpreters

● Every phrase is medically, culturally and 

contextually verified 

● Covers entire health organisation

● Possibility to ask questions and give 

information to the patient

● 43 languages

● Available through every smart device, 24/7 

and offline

● 600 000+ users in 195 countries

Our solution





Organisering

• Prosjektet eies av Helse Sør- Øst

• Alle helseregionene kan kjøpe verktøyet

• Samarbeid med Landsforeningen for hjerte- og lungesyke 
(LHL)

• Etablert styringsgruppe, prosjektgruppe, forskningsgruppe og 
brukerpanel

• Sykehuspartner skal drifte og vedlikeholde verktøyet



Tidsplan



Gevinster og nytte

From Triple to Quadruple Aim: Care of the Patient Requires Care of the Provider - PMC (nih.gov)

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4226781/


Vi skal hit!

i tillegg til tolk vil et digitalt 
oversettelsesverktøy gjøre 
at jeg forstår situasjonen 
og slipper å bekymre meg 

så mye.



Camilla Holt Hasle
camhas@ous-hf.no 92614236

Les mer om prosjektet på Helse Sør- Øst sin nettside

mailto:camhas@ous-hf.no
https://www.helse-sorost.no/om-oss/vart-oppdrag/hva-gjor-vi/digitalisering-og-e-helse/regionale-ikt-prosjekter/digitalt-oversettelsesverktoy-for-helsepersonell-og-minoritetsspraklige-pasienter

