BLI SKRIVETOLKBRUKER!
Hva er skrivetolking?
Skrivetolking er en offentlig, gratis tjeneste, for deg som har problemer med hørsel, der andre
tekniske hjelpemidler ikke er tilstrekkelig. Du kan lese teksten på skjerm – samtidig som den
blir fortalt.
Hvor kan dette brukes?
I jobb- og studiesammenheng. Når det er foredrag, du skal på kurs, legebesøk, bryllup/dåp,
teaterforestilling, kirkebesøk osv.
Hvem kan bruke dette?
Dette kan brukes av deg som har dårlig/nedsatt hørsel. Hvis du ikke får med deg alt som blir
sagt gjennom lyd, kan du kombinere med skrivetolking.
Hvor viktig er dette får våre lag?
Det at alle våre møter, kurs og arrangementer er tilrettelagt med teleslynge og skrivetolking er
en selvfølge. Hos oss skal alle høre og at det er god tilrettelegging gjør at hørselshemmede
velger våre arrangement fremfor andre der de ikke får med seg det som blir sagt.
Et godt tips til lagene er at dere søker tolketjenesten om skrivetolk på møter og arrangementer
for hele året, det betinger at noen i styret eller medlemmer er skrivetolkbrukere. Da får
tolketjenesten god tid til å skaffe tolker. Hvis dere ikke får tolk er det mulighet for å klage,
skjema ligger tilgjengelig i Lydgangen. Det er veldig viktig og synliggjøre når en ikke får
tolk.
NAV kartlegger behovet.
Tilgang på hjelpemidler, høreapparater og gode tolketjenester er viktige arbeidsområder for
HLF. Regjeringen har varslet at de vil ha en helhetlig gjennomgang av hjelpemiddelområdet.
Her vil de nok se på behov, finansieringsordning og ulike strukturelle organiseringer. I høst
har Arbeids- og sosialdepartementet startet med å gjennomgå tolkeområdet. Skrivetolking og
fremtidig behov er viktig i dette arbeidet. Vi anmoder igjen at alle som har behov for og har et
hørselstap som gir rett til skrivetolk, registrerer seg som skrivetolkbrukere. Vi vet at det er
mørketall der ute, at behovet er større enn hva antall registrerte skrivetolkbrukere tilsier. Får
vi ikke synliggjort det reelle behovet så er det ikke sikkert at fremtidens tolketjenester er
samsvarer med behovet til hørselshemmede og våre medlemsgrupper. Vi ber dere oppfordre
medlemmer og tillitsvalgte om å registrere seg som skrivetolkbrukere og at de faktisk tar
skrivetolk i bruk når behovet er tilstede. Hvis behovet ikke synliggjøres, ja da blir det ikke
ressurser til utvikling av gode tjenestetilbud.
Både søknad om å bli skrivetolkbruker og å bestille skrivetolk går via NAV. Ta kontakt med
tolketjenesten i ditt fylke eller gå inn på
https://www.nav.no/no/Person/Hjelpemidler/Tjenester+og+produkter/Tolketjenesten

