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Sammendrag 
Tema/problemstilling: Vi har gjennom egne observasjoner erfart at det i liten grad brukes 

profesjonelle tolker i konsultasjoner hvor det er behov for tolk i allmennpraksis. Ofte 

benyttes familiemedlemmer, venner, barn og annet helsepersonell i stedet. Våre erfaringer 

underbygges av rapporter som bekrefter en uttalt bruk av ikke-profesjonelle tolker i 

allmennpraksis. Denne problemstillingen ble ytterligere aktualisert i 2016 ved at bruk av barn 

under 18 år som tolk ble forbudt ved lov. Vi har tatt utgangspunkt i Gjøvik legesenter hvor vi 

har registrert at mange asylsøkere har behov for profesjonell tolk, og vi ønsker å fremme 

enkle tiltak som kan øke bruken av profesjonelle tolker ved dette legesenteret. 

 

Mål: Å øke antall tolkede konsultasjoner blant de med behov for tolk med 50% i løpet av 

perioden med kvalitetsforbedring. 

 

Kunnskapsgrunnlag: Vi har tatt utgangspunkt i det norske lovverk, Helsedirektoratets 

veileder og et eget formulert PICO-spørsmål (Population, Intervention, Comparison, 

Outcome). 1. juli 2016 ble det hjemlet i lov at bruk av barn under 18 år som tolk er ulovlig. 

Ifølge ”Lov om pasient- og brukerrettigheter” § 3-5 har pasienter rett til informasjon tilpasset 

individuelle forutsetning som bl.a. kultur- og språkbakgrunn. Helsepersonell har etter 

Helsepersonellovens § 4 plikt til å yte forsvarlig helsehjelp, og herunder er bruk av tolk en 

viktig faktor i et multikulturelt samfunn. Helsedirektoratets “Veileder om kommunikasjon via 

tolk - for ledere og personell i helse- og omsorgssektor” støtter inn under lovverket, samtidig 

som FNs barnekonvensjon dras inn som støtte for fraråding av bruk av barn som tolk. PICO-

spørsmål ble formulert på bakgrunn av lovgrunnlaget samt Helsedirektoratets anbefalinger. 

Kunnskap om dagens praksis er hentet fra vår kontaktperson på Gjøvik legesenter samt 

Gjøvik kommune.  

 

Tiltak og indikatorer: Vi foreslår tiltak som skal gjøre at et økt antall med behov for tolk får 

tilbud om dette ved timebestilling. Tiltakene skal samtidig øke identifisering av pasientene 

med behov for tolk og gjøre tolk til et tilbud ved alle konsultasjoner det er nødvendig. De 

aktuelle kvalitetsindikatorene  subgrupperes i struktur-, prosess-, og resultatindikatorer. Vi 

har valgt strukturindikatoren “tilgjengelighet på tolk i kommunen”, og prosessindikatoren 

“andelen tolkede konsultasjoner blant de med behov”. 
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Organisering: Prosjektgruppen skal bestå av et utvalg av egnede personer med helsefaglig 

bakgrunn. Det trengs en kontaktperson på Gjøvik legesenter som kjenner godt til det kliniske 

mikrosystemet. Kontaktperson og prosjektgruppe vil ha tett kontakt fortløpende, og 

prosjektgruppen vil ha jevnlige møter med alle ansatte på Gjøvik legesenter.  

 

Konklusjon: Vårt kvalitetsforbedringsprosjekt kan bidra til hyppigere bruk av tolk og høyere 

kvalitet på helsetjenesten som ytes, og argumentene for å gjennomføre prosjektet veier tyngre 

enn utfordringene knyttet til endring. 
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1 Bakgrunn og problemstilling 
 

1.1 Bakgrunn 
Norge blir et mer og mer flerkulturelt land og stadig flere pasienter med utilstrekkelige 

norskkunnskaper vil fylle fastlegers pasientliste. Tre av fire fastleger foretrekker å bruke 

profesjonell tolk under konsultasjoner med pasienter med mangelfulle norskkunnskaper, 

likevel bruker fortsatt mange av disse familiemedlemmer som oversettere (1). Pasienter med 

utilstrekkelige norskkunnskaper har rett til å få profesjonell tolk i møte med det offentlige 

helsevesen, herunder også hos sin fastlege. Det er fastlegen som må bestille tjenesten, og 

kommunen skal stå for finansiering. Kommunen har som regel en avtale med privat 

tolketjeneste, som i teorien skal kunne tilby tolkehjelp der det trengs. Dette er dessverre ikke 

alltid praksis (2). 

 

1.2 Problemstilling 
Vi har i allmennpraksis erfart at det i liten grad brukes profesjonelle tolker i konsultasjoner 

hvor det er behov for tolk. Ofte benyttes familiemedlemmer, venner, barn eller helsepersonell 

i stedet. Vi har tatt utgangspunkt i Gjøvik legesenter AS. Dette er et mellomstort og moderne 

legesenter med 6 leger, hvorav 5 er spesialister, samt 8 helsesekretærer. Et av våre 

gruppemedlemmer var utplassert på dette legesenteret i sin praksistjeneste på 10. semester. 

Uten å få en konkret innføring i legesenterets rutiner, ble det observert problematiske forhold 

i konsultasjoner med fremmedspråklige pasienter. Vårt gruppemedlem opplevde 

konsultasjoner hvor familiemedlemmer, herunder også barn og ansatte på legesenteret ble 

brukt som tolk for pasienter. I tillegg erfarte vårt gruppemedlem flere utolkede øyeblikkelig 

hjelp-timer, der pasient verken snakket norsk eller engelsk. Vi opprettet en dialog med en av 

legene ved senteret, som også er universitetslektor, og han var behjelpelig med å svare på 

spørsmål fra oss. Han svarte utfyllende på hva som er dagens praksis, og hvordan han og 

andre ansatte føler denne praksisen fungerer. 

 

1.3 Mål 
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Vårt mål er å øke andelen tolkede konsultasjoner med 50 % blant pasienter med tolkebehov i 

løpet av perioden med kvalitetsforbedring. Vi anser imidlertid prosjektet som vellykket 

dersom vi oppnår en økning på minst 25 %. 
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2 Kunnskapsgrunnlag 
 

2.1  Lovgrunnlag 

Utgangspunktet for oppgaven vår var kjennskapen til en ny lov per 1. juli 2016 som beskriver 

forbud mot å bruke barn som tolk: 

 

Forvaltningsloven § 11 e 

Forvaltningsorganer skal ikke bruke barn til tolking eller annen formidling av informasjon 

mellom forvaltningen og personer som ikke har tilstrekkelige språkferdigheter til å 

kommunisere direkte med forvaltningen. Unntak kan gjøres når det er nødvendig for å unngå 

tap av liv eller alvorlig helseskade, eller det er nødvendig i andre nødsituasjoner. Unntak kan 

også gjøres i tilfeller der det ut fra hensynet til barnet og omstendighetene for øvrig må anses 

som forsvarlig (3).  

 

Også andre deler av lovgrunnlaget for helsevesenet begrunner viktigheten av å bruke 

profesjonell tolk. Ifølge ”Lov om pasient- og brukerrettigheter” §3-5 (4) har pasienter rett til 

informasjon tilpasset individuelle forutsetninger som blant annet kultur- og språkbakgrunn. 

Helsepersonell har etter Helsepersonellovens § 4 (5) plikt til å yte forsvarlig helsehjelp, 

hvilket ikke alltid vil være mulig uten bruk av tolk. Mer eksplisitt er dette beskrevet i 

”Forskrift for fastlegeordning i kommunene” § 28 (6) hvor det står at fastleger skal bruke tolk 

der det er behov for dette. 

 

2.2 Helsedirektoratets ”Veileder om kommunikasjon via 

tolk – for ledere og personell i helse- og 

omsorgssektoren.” 
Helsedirektoratets ”Veileder om kommunikasjon via tolk – for ledere og personell i helse- og 

omsorgssektoren” (7) beskriver eksplisitt at barn eller andre familiemedlemmer ikke skal 

brukes som tolk. Frarådingen mot å bruke barn som tolk begrunnes i at dette setter barn i en 

vanskelig rolle, samt at dette kan være brudd på FNs barnekonvensjon artikkel 36 (8). Videre 

presiseres det at ansvaret for å påse at barn eller andre familiemedlemmer ikke brukes som 
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tolk ligger hos helse- og omsorgspersonellet. Ifølge veilederen bør heller ikke ansatte i helse- 

og omsorgssektoren benyttes som tolk, av hensyn til taushetsplikten, og fordi det kan 

medføre en uklar rolle. Ifølge veilederen er frammøtetolkning å foretrekke – men det 

presiseres at i distriktene kan fjerntolking via skjerm eller telefon være et alternativ. 

 

Veilederen beskriver hva språklige barrierer kan medføre av ulemper i helse- og 

omsorgssektoren: redusert tilgang til helsetjenester, redusert tilgang til forebyggende 

helsehjelp, større risiko for feildiagnose, større risiko for feilbehandling, vanskeligheter med 

å forstå egen sykdom, mangelfull oppfølging av anbefalt behandling, unødvendige 

reinnleggelser med påfølgende medisinske og økonomiske konsekvenser, mindre tilfredshet, 

økt frustrasjon og utrygghet, samt svekket tillit til helse- og omsorgspersonell og til helse- og 

omsorgstjenestene. 

 

Det er også forklart hvordan man skal skaffe kvalifisert tolk og hvordan man skal sikre at 

denne har de nødvendige kvalifikasjonene. Veilederen inneholder konkrete råd for hvordan 

man kan gjennomføre en tolket samtale. 

 

2.3 PICO-spørsmål 
På bakgrunn av lovgrunnlaget og veilederen fra Helsedirektoratet ble det formulert et PICO-

spørsmål. PICO er et verktøy for å formulere en problemstilling tydelig og presist som kan 

brukes når man skal lete etter kunnskapsgrunnlag. PICO står for Population, Intervention, 

Comparison og Outcome. Vi formulerte følgende spørsmål: 

 

P: Pasienter med manglende norskkunnskaper 

I: Profesjonell tolk 

C: ”Ad hoc”-tolk 

O: Kvalitet på helsetjenester 

 

Med ”ad hoc”-tolk menes tolk uten utdanning, eksempelvis familiemedlem, tospråklig 

helsearbeider som hentes inn for å tolke, tospråklig frivillig på venterom eller liknende. 
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“Kvalitet på helsetjenester” ble valgt som outcome/utfall. Vi ønsket å ha et bredest mulig 

kunnskapsgrunnlag bak kvalitetsforbedringsprosjektet vårt, og valgte derfor et såpass diffust 

utfall. Det var ønskelig å få belyst flere sider ved det å motta helsehjelp som potensielt kan 

påvirkes av hvorvidt det brukes profesjonell tolk eller ikke. Pasienttilfredshet, ressursbruk, 

etterlevelse og kliniske utfall er eksempler på dette. Man kunne valgt å snevre inn dette, men 

et bredt søk syntes mest hensiktsmessig for å belyse viktigheten av vårt prosjekt.  

 

PICO-spørsmålet ble dermed: Vil bruk av profesjonell tolk føre til bedre kvalitet på 

helsetjenester enn bruk av ”ad hoc”-tolk hos pasienter med manglende norskkunnskaper? 

 

2.4 Litteratursøk 
Det ble gjort søk i kunnskapspyramiden ”McMasterPlus” med søkeordene ”limited English 

proficiency”, ”professional interpreter” og ”interpreter services”. Vi fant da en aktuell 

artikkel fra UpToDate samt to systematiske oversikter som vil bli gjennomgått nedenfor. Det 

fantes ingen norske studier og kunnskapsgrunnlaget er derfor basert på amerikanske studier.  

 

2.4.1 UpToDate: ”Cross-cultural care and communication” 
UpToDates artikkel ”Cross-cultural care and communication” (9) drøfter en rekke faktorer 

som er viktige ved yting av helsehjelp til pasienter med et annet morsmål og/eller annen 

kulturell bakgrunn enn majoriteten av befolkningen. Artikkelen beskriver mangel på 

tolketjenester som en av flere viktige faktorer som bidrar til etniske forskjeller i helsevesenet, 

og at språkbarrierer påvirker kvaliteten på helsehjelpen på flere måter. Pasienter med 

begrensede engelskkunnskaper (limited english proficiency – LEP) har mindre sjanse for å 

være fornøyd med helsetjenestene de mottar, er i mindre grad fornøyde med lege-

pasientforholdet, mottar i mindre grad de anbefalte helsetjenester, og har større risiko for 

bivirkninger, også mer alvorlige bivirkninger. Videre beskrives det at å vurdere en pasients 

språkkunnskaper er essensielt når man skal gi helsehjelp til en innvandrerbefolkning. Det er 

gitt forslag til spørsmål som kan stilles for å identifisere et tolkebehov. 

 

Spørsmål som kan stilles for å identifisere behov for tolk er:	  

	  

1) Hvor godt snakker du engelsk: Ikke i det hele tatt, ikke godt, godt, eller svært godt?	  
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Om pasienten svarer ”ikke i det hele tatt” eller ”ikke godt” er tolk hensiktsmessig. Er svaret 

”svært godt” er tolk unødvendig. Dersom svaret er ”godt” bør et andre spørsmål stilles:	  

	  

     2) På hvilket språk foretrekker du å motta din helsehjelp?  

 

Dette viser at helsepersonell også bør identifisere de som i det daglige klarer seg greit med 

norsk, men som har et annet språk de kommuniserer bedre på (de som svarer ”ikke godt” 

eller ”godt”), og tilby tolk til disse. Artikkelen presiserer også at barn ikke skal brukes som 

tolk, med unntak av nødsituasjoner.	  

	  

.  

 

2.4.2 “Do Professional Interpreters Improve Clinical Care for Patients 

with Limited English Proficiency? A Systematic Review of the 

Literature” 
Karliner et. al. (10) har gjort et systematisk litteratursøk for å finne ut om bruk av 

profesjonelle tolker i helsevesenet er assosiert med bedre helsetjenester for Limited English 

Proficiency (LEP)-pasienter. Det ble identifisert 3698 artikler, hvorav 28 møtte 

inklusjonskriterier. 21 av disse 28 undersøkte spesifikt bruk av profesjonelle tolker, og 10 av 

28 undersøkte bruk av profesjonelle tolker sammenlignet med ”ad hoc”-tolker. 

 

De inkluderte artiklene er delt inn i fire kategorier ut ifra hvilke problemstillinger de 

adresserer. Disse fire er: kommunikasjon, nytte (eks. antall innleggelser, bruk av diagnostiske 

tester), kliniske utfall (eks. HbA1c hos diabetikere) og tilfredshet med helsehjelpen. 

Resultatene viser at innenfor alle disse fire kategoriene er bruk av profesjonelle tolker 

assosiert med bedre helsehjelp enn ved bruk av ”ad hoc”-tolker. Bruk av profesjonelle tolker 

synes å øke kvaliteten på helsehjelpen for LEP-pasienter slik at den nærmer seg eller blir lik 

kvaliteten for pasienter uten språkbarrierer. 

 

Det ble gjort en kritisk vurdering av denne kilden ved bruk av sjekkliste for vurdering av 

systematiske oversikter. Oversikten har et klart formulert formål og klare inklusjonskriterier. 
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Det er gjort et systematisk litteratursøk, og det er sannsynlig at relevante studier (dog kun 

engelskspråklige) er funnet. Artikkelen er imidlertid fra 2006, og det er trolig tilkommet flere 

studier på området etter dette. Det er gjort en kritisk vurdering av inkluderte studier. Det er 

ikke gjort noen metaanalyse. Dette er begrunnet i stor variasjon i de inkluderte studiene som 

gjør de vanskelige å sammenligne, blant annet er både kvalitative og kvantitative studier 

inkludert. 71 % av de inkluderte studiene er gjort i USA, hvor helsevesenet på flere måter 

skiller seg fra det norske, noe som er en svakhet når det gjelder overførbarhet til vårt kliniske 

mikrosystem. 86 % av studiene gjennomført i poliklinisk sammenheng eller i akuttmottak og 

er dermed ikke umiddelbart overførbare til en allmennlegepraksis. Tross enkelte svakheter 

vurderes kilden som et anvendbart kunnskapsgrunnlag for vårt kvalitetsforbedringsprosjekt. 

 

2.4.3 “The impact of medical interpreter services on the quality of health 

care: a systematic review.” 
Flores’ systematiske oversikt fra 2005 (11) oppgir selv å trolig være den første systematiske 

oversikten på dette området. Det er her gjort et systematisk litteratursøk i fem ulike databaser, 

hvorav 2640 artikler ble identifisert, og 36 inkludert i oversikten. Artikkelen oppsummerer 

sine resultater i tre kategorier: kommunikasjon, pasienttilfredshet og 

prosesser/utfall/komplikasjon/bruk av helsetjenester. 

 

Innen den første kategorien kommunikasjon presenteres følgende resultater: de som trenger 

tolk, men ikke får, har en dårligere forståelse av diagnose og behandlingsplan. ”Ad hoc”-

tolker har større tendens til å begå tolkningsfeil med potensielle kliniske konsekvenser. 

Tolketjenester påvirker kommunikasjonen ved yting av psykisk helsehjelp. Konklusjonen er 

at ”ad hoc”-tolk/ingen tolk kan forverre kommunikasjonskvaliteten. 

 

Når det gjelder pasienttilfredshet viser artikkelen høyest pasienttilfredshet ved bruk av 

tospråklige helsearbeidere eller profesjonelle tolker, og lavere pasienttilfredshet når det 

brukes ”ad hoc”-tolker. Det mangler resultater på hva som gir best utfall av tospråklige 

helsearbeidere, profesjonelle tilstedeværende tolker og profesjonelle telefontolker. 

Innenfor den siste kategorien viser resultatene at bruk av tolketjenester øker andelen som 

benytter seg av screeningprogrammer. Det er usikkert om varigheten på konsultasjonene øker 

når tolker brukes. Oppretting av profesjonelle tolketjenester resulterer i flere legebesøk og 



	   8	  

reseptforskrivninger. LEP-pasienter som enten ikke hadde tolk, eller hadde en ”ad hoc”-tolk, 

hadde flere diagnostiske prøver, høyere testkostnader og høyere risiko for innleggelse. 

Den systematiske oversikten konkluderer med at det trengs mer forskning, men at det 

foreliggende materialet viser at bruk av profesjonelle tolker eller tospråklig helsepersonell gir 

best kommunikasjon, høyest pasienttilfredshet, beste kliniske utfall og færrest feil i 

behandlingen. 

 

Også her er det gjort en kritisk kildevurdering ved bruk av sjekklister. Formålet med 

oversikten er klart formulert. Inklusjonskriterier er ikke beskrevet eksplisitt, men søkestrategi 

og eksklusjonskriterier er beskrevet. Det virker trolig at relevante (engelskspråklige) studier 

er funnet. Det er gjort en kritisk vurdering av de inkluderte studiene, og det beskrives at de 

har varierende kvalitet. Kun én av studiene er en RCT. Det er ikke gjort noen metaanalyse. 

Dette er ikke begrunnet med ord. Også for denne oversikten er de fleste studiene utført i 

USA, og derfor ikke direkte overførbare til vår praksis. Som artikkelen selv beskriver, er det 

behov for mer forskning på området. Vi oppfatter likevel denne systematiske oversikten som 

en god oppsummering av det materialet som fantes på området i 2005. 
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3 Dagens praksis, tiltak og indikator 
 

3.1 Dagens praksis ved Gjøvik legesenter 
På Gjøvik legesenter brukes tolketjenester via en kommunal avtale. Behovet for tolk kan 

registreres direkte ved timebestilling over telefon. Ofte skjer dette når en offentlig instans 

bestiller time, for eksempel NAV. Hos noen pasienter kommer det automatisk opp at det er 

behov for tolk ved timebestilling. Dette er det legene som har registrert i journalsystemet. Det 

er utelukkende telefontolk som brukes ved legesenteret, som en del av den kommunale 

avtalen. Når tolk bestilles, må det være mer enn én uke til konsultasjonen. Det vil si at 

legesenteret ikke har noen mulighet for bruk av tolk ved øyeblikkelig hjelp-konsultasjoner 

uten å finansiere dette selv. Vår kontaktperson på Gjøvik legesenter sier at ved denne typen 

konsultasjoner har pasienten ofte med ”en eller annen” som kan tolke for seg, uten at dette 

kvalitetssikres. Videre anslår kontaktpersonen at han bruker profesjonell tolk 0-1 ganger per 

måned og uttaler at “vi har generelt få pasienter på våre lister som ikke kan gjøre seg forstått 

på norsk”. Dagens praksis er illustrert i flytskjemaet under (figur 1): 

 

 
Figur 1 

 
3.1.1 Problemer med dagens praksis 
Det finnes i dag ingen fast rutine for identifisering av tolkebehovet for hver enkelt pasient på 

Gjøvik legesenter. Legen kan legge inn informasjon om behovet som fritekst i 

journalsystemet, slik at tolk bestilles av helsesekretær. Slik vi har forstått det, vil dette 

imidlertid skje etter minst én konsultasjon med bruk av pårørende som tolk, eller uten bruk av 
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tolk i det hele tatt. Et spørsmål er derfor om det er mulig for legesenteret å gå mer 

systematisk til verks for å identifisere tolkebehovet tidlig, kanskje i god nok tid til å skaffe 

tolk til første konsultasjon.  

 

Et av hovedproblemene med dagens praksis som vi ønsker å fokusere på, er at det ikke finnes 

noen etablert mulighet for bestilling av tolk til øyeblikkelig hjelp-konsultasjoner uten at 

legesenteret selv betaler. Bruk av bekjente, pårørende og ansatte som tolk strider mot 

Helsedirektoratets veileder for tolkebruk (7) og potensielt mot norsk lov som fra 1. juli 2016 

forbyr bruk av barn som tolk (3). Det er flere grunner til at bruk av pårørende som tolk kan 

være problematisk: Man har ingen garanti for at en venn/slektning har gode nok 

språkkunnskaper til å kunne formidle spørsmål og informasjon på en presis måte verken til 

legen eller pasienten. Språklige nyanser kan gå tapt. Det kan også tenkes at pasienten ikke 

ønsker at pårørende som tolker skal få vite om enkelte helserelaterte opplysninger. 

 

Det er også et problem at profesjonell tolk kun brukes 0-1 gang per måned. 13,1 % av 

befolkningen i Gjøvik er innvandrere (12). En fastlege har vanligvis rundt 20 konsultasjoner 

per dag, 100 per uke og 400 per måned. Sett bort fra at enkelte pasienter kommer flere ganger 

på en måned, vil en grov estimering gi over 50 konsultasjoner med pasienter med 

innvandrerbakgrunn per måned hvor tolk er indisert. Dette indikerer et stort underforbruk av 

tolk. 

 

3.2 Tiltak 
Vi diskuterte flere ulike tiltak som kan øke bruk av tolk på Gjøvik legesenter. Et av de første 

spørsmålene som dukket opp var om tiltakene skulle øke bruk av tolk direkte (endre dagens 

tilgang på tolk) eller om tiltakene skulle øke bruk av tolk indirekte (identifisere flere med 

behov for tolk). Ut ifra dagens praksis identifiserte vi angrepspunkt som skissert i figur 2. 
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Figur 2. 

 

Det største problemet med tolkepraksisen ved Gjøvik legesenter er at det ikke er mulig å få 

tolk ved mindre enn én ukes varsel på grunn av dagens avtale med kommunen. Vi ringte 

legevakten i Gjøvik kommune for å høre hva de gjør ved behov for tolk. Vår tanke var at 

samme løsning kunne implementeres på Gjøvik legesenter ved øyeblikkelig hjelp-timer. Det 

viste seg at legevakten hadde tilgang på akutt telefontolk, men at dette var noe de aldri brukte 

ettersom det tok tid, kostet penger og medførte ekstra papirarbeid. I tillegg var det som regel 

mulighet for tolk gjennom et familiemedlem, en venn eller annet helsepersonell på 

legevakten med flerspråklig bakgrunn (ifølge sykepleier på Gjøvik interkommunale legevakt 

18.10.16).	  

   

Et annet problem ved dagens praksis er at det identifiseres for få pasienter med behov for 

tolk. Blant tiltakene vi diskuterte som skulle identifisere flere med behov for tolk, var bruk av 

kjernejournal til å registrere behov for tolk. Vi innså imidlertid utfordringene ved å informere 

pasienten om å gå inn i sin egen kjernejournal for å gjøre endringer, og at helsepersonellet på 

Gjøvik legesenter i så fall må sjekke kjernejournalen for hver enkelt pasient. Forslaget ble 

derfor forkastet. 	  
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Et annet tiltak vi diskuterte var å lage informasjonsbrosjyrer om pasienters rettigheter til tolk 

på ulike språk som kunne deles ut på legekontoret. Imidlertid skal ikke pasienten måtte be om 

tolk selv ettersom det er helsepersonellets ansvar å vurdere behovet og sørge for at det blir 

dekket (7). I tillegg regnes undervisning som et mindre effektivt tiltak, så vi valgte derfor å 

gå bort fra dette. Til slutt endte vi opp med fire tiltak som skal identifisere flere med behov 

for tolk og ett tiltak som skal øke tilgangen på tolk.	  

 

3.2.1 Tiltak som skal identifisere flere med behov 
Informasjon til de ansatte	  

En del av årsaken til underforbruk av tolk at helsepersonell oppfatter det som slitsomt og 

tidkrevende å bruke profesjonell tolk. Sannsynligvis er mangel på kunnskap om bruk av tolk 

utbredt blant helsepersonell, ettersom familiemedlemmer og tilgjengelig helsepersonell med 

flerspråklig bakgrunn hyppig blir brukt (7). Derfor blir det første tiltaket å informere de 

ansatte på Gjøvik legesenter om anbefalingene knyttet til bruk av tolk, med fokus på når tolk 

er indisert og hvem som skal være tolk. Tiltaket vurderes som svært relevant ettersom det 

øker de ansattes fokus på identifisering av pasienter med behov for tolk og reduserer bruk av 

ikke-profesjonelle tolker. Til tross for at undervisning regnes som et mindre effektivt tiltak 

(13), er det likevel så enkelt å gjennomføre at vi har det med i vårt 

kvalitetsforbedringsprosjekt. 

	  

Registrering av tolkebehov	  

Gjøvik legesenter bruker journalsystemet System X. Dette har en rubrikk som heter 

”pasientinfo” hvor tolkebehov delvis registreres. Vi skal innføre systematisk registrering av 

tolkebehov i ”pasientinfo”-rubrikken, og helsesekretæren skal lese informasjonen ved hver 

timebestilling for å vite om tolk skal bestilles. Tiltaket er en prosessforenkling ettersom 

behov for tolk ikke må kartlegges før hver konsultasjon. Dette regnes som et meget effektivt 

tiltak (13). 

	  

Kartlegging ved timebestilling på nett	  

På Gjøvik legesenter er det mulig å bestille time på internett. For å identifisere behov for tolk 

ved disse timebestillingene skal pasienten svare på ett eller to spørsmål som har høy 

sensitivitet og spesifisitet i følge UpToDate (9):	  

1) Hvor godt snakker du norsk? 	  



	  13	  

Pasienten har mulighet til å svare: 	  

A Ikke i det hele tatt 	  

B Ikke godt 	  

C Godt 	  

D Svært godt. 	  

Dersom pasienten svarer A eller B bestilles tolk på aktuelt språk som pasienten skriver i en 

påfølgende rubrikk. Svarer pasienten D bestilles det ikke tolk. De som svarer C får et 

oppfølgingsspørsmål:	  

2) På hvilket språk foretrekker du å motta helsehjelp? 	  

Dersom svaret ikke er norsk bør det bestilles tolk. Mange pasienter som snakker “godt” 

mangler ofte språklig helserelatert kompetanse [på engelsk: health literacy(9)]. Det betyr liten 

forståelse av medisinske uttrykk, som blant annet gir redusert evne til å følge anvisning for 

behandling og å stille relevante spørsmål om sin sykdom.	  

Tiltaket kan klassifiseres som en sjekkliste eller forbedring av IT-system, og regnes som 

moderat effektivt (13). Om det er gjennomførbart er avhengig av muligheten for de 

teknologiske endringene. 

	  

Kartlegging ved timebestilling på telefon	  

Ved timebestilling via telefon går bestillingen rett til helsesekretæren, som skal bruke et 

flytskjema (figur 3) for å fange opp pasienter med behov for tolk. 
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Figur 3. 

 

 

Tiltaket inkluderer både spørsmålene med dokumentert effekt på identifikasjon av tolkebehov 

og registrering i pasientinfo og anses som relevant. På et fastlegekontor er mange av 

pasientene kjente for helsepersonellet, så flytskjemaet ender raskt i en konklusjon uten at det 

tar for mye tid.	  

 

3.2.2 Tiltak som skal forbedre tilgangen på tolk 
Krav til kommunen 

Gruppa skal stille krav til kommunen om at det ikke er akseptabelt med mer enn én ukes 

ventetid på tolk når tolketjenestebehovet legges ut på anbud. Tolk skal være tilgjengelig 

innen to timer for å sikre tilgang ved øyeblikkelig hjelp-timer, og det bør ideelt sett være en 

tilstedeværende tolk. I distrikt er imidlertid telefontolk eneste realistiske alternativ. På 

bakgrunn av kunnskapsgrunnlaget vi har innhentet, skal kommunen imøtekomme kravet til 
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tross for eventuelt ekstra arbeid og utgifter. Vi vil henvise til Helsedirektoratets veileder for 

kommunikasjon via tolk (7), og spesielt kapittel 3 ”Viktigheten av god kommunikasjon via 

tolk” og kapittel 13 ”Planlegging, rapportering og budsjettering av tolketjenesten: et 

lederansvar” ved en eventuell motstand fra kommunen, slik at tiltaket regnes som 

gjennomførbart. 

 

3.3 Indikatorer 
3.3.1 Kvalitetsindikatorer 
En kvalitetsindikator er et verktøy for måle kvalitet på et område. Det er en rekke faktorer 

som avgjør hvor god en kvalitetsindikator er: Den bør være relevant for området som 

forbedres. Samtidig bør den være gyldig og med en dokumentert sammenheng mellom 

indikatoren og kvaliteten. Indikatoren bør være målbar, og dataene skal være tilgjengelige og 

pålitelige. Videre bør den være sensitiv for endring og mulig å påvirke.  

 

Det skilles mellom struktur-, prosess- og resultatindikatorer (14). Utfordringene rundt bruk av 

tolk i Gjøvik kommune er mange og komplekse, hvilket medfører mange mulige tiltak og 

dermed flere kvalitetsindikatorer. 

 

Tabell 1 viser mulige kvalitetsindikatorer.  

Strukturindikatorer Prosessindikatorer Resultatindikatorer 

Tilgjengelighet av tolker på 

Gjøvik, det vil si 

rammevilkårene i 

kommunens avtale med 

tolketjenesten. 

Helsepersonellet registrerer i 

hvilken grad 

familiemedlemmer ble brukt 

som tolk i etterkant av 

konsultasjonene. 

Pasienttilfredshet 

Andel helsepersonell med 

opplæring i bruk av tolk. 

Om helsepersonell tar stilling 

til om det foreligger behov for 

tolk. 
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Tabell 1. 

 

 

Strukturindikatorer	  

Strukturindikatorer beskriver vilkår og ressurser ved helsetilbudet. Tilgjengeligheten av 

tolker i Gjøvik kommune er en relevant strukturindikator. Vilkårene i kommunens avtale med 

tolketjenesten og midler avsatt i kommunens budsjett til tolk er avgjørende for 

tilgjengeligheten. Den kommunale avtalen om bruk av tolk er et sentralt angrepspunkt i vårt 

kvalitetsforbedringsprosjekt og vi har valgt å bruke tilgjengeligheten på tolk som én av to 

kvalitetsindikatorer. 

 

Andelen blant helsepersonell som har fått opplæring i bruk av tolk er en annen relevant 

strukturindikator. Den er mulig å påvirke. Imidlertid er den mindre målbar, og dataene er 

derfor upålitelige. 

	  

Prosessindikatorer	  

Prosessindikatorer omhandler behandlingsforløpet ved at prosedyrer og behandling er utført i 

henhold til kliniske retningslinjer. Bruk av barn som tolk er forbudt ved lov. Hvorvidt dette 

fortsatt skjer, er en relevant prosessindikator. Dette må da registreres etter hver enkelt 

konsultasjon. Slike data være upålitelige, og vi har ikke inkludert denne prosessindikatoren i 

vår prosjekt.	  

 Andel tolkede konsultasjoner 

før og etter implementering av 

tiltak. Målt ut ifra: 

-          Takst 7 

-          Kommunens regnskap 

 

 Andel tolkede konsultasjoner 

av konsultasjoner hvor det er 

behov for tolk. 
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En annen prosessindikator er om helsepersonell vurderer om pasienten har behov for tolk 

eller ikke. Prosessindikatoren er god fordi den er målbar og dermed er sensitiv for endring, 

men det kan være utfordrende å registrere i ettertid om tolkebehovet ble vurdert.	  

I denne prosessen vil andel tolkede konsultasjoner blant de med behov før og etter 

implementering av tiltak være en relevant prosessindikator. Vi har valgt denne 

kvalitetsindikatoren siden vi anser denne som mest sensitiv, relevant, målbar og pålitelig. For 

å vite noe om hvor mange som har behov for tolk, er det ikke tilstrekkelig å kun hente ut 

absolutt antall tolkede konsultasjoner via takstsystemet eller kommunens regnskap. Legene 

må selv registrere pasienter som kunne hatt nytte av tolk, og videre hvem som får tolk. 

	  

En gjennomgang gjøres i forkant av implementering av tiltak, rundt midtveis i prosjektet og 

20 uker etter å ha implementert tiltak  Fordelen med denne indikatoren er at man også fanger 

opp de konsultasjonene der pasienten har middels gode norskkunnskaper, men hvor det 

allikevel ville vært fordelaktig med tolk. Ulempen er at dette medfører økt tidsbruk, men vi 

har likevel valgt denne metoden ettersom alternativene (antall konsultasjoner via takst eller 

kommunens regnskap) ikke fanger opp andeler.	  

	  

Resultatindikatorer	  

Resultatindikatorene omhandler utfallet av behandlingsforløpet. Eksempel på endepunkt er 

overlevelse, pasientens fysiske tilstand og pasienttilfredshet. I denne konteksten er slike 

endepunkter i høy grad relevante, men ikke enkle å måle. Evidensen for at tolkede 

konsultasjoner forbedrer pasientbehandlingen er imidlertid god.	  
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4 Prosess, ledelse og organisering 
	  
4.1.1 Ansvarsforhold 
Vår kontaktperson, som er lege ved legesenteret, og en helsesekretær skal sammen utgjøre en 

lokal ansvarsgruppe for prosjektet. Fordelen med en lokal ansvarsgruppe er at de kjenner det 

kliniske mikrosystemet best, i tillegg til at de gjerne motiverer kollegaene bedre enn en 

ekstern prosjektgruppe ville ha gjort. Ansvarsgruppen må ha eierskap i alle tiltak og spiller en 

viktig rolle ved evalueringen av prosjektet. 

 

Vår kontaktperson rapporterer videre til oss, prosjektgruppen, som vurderer prosessen 

kontinuerlig sammen med ansvarsgruppen. Samtidig vil prosjektgruppen også involvere hele 

arbeidsgruppen ved å holde lunsjmøter i viktige faser av prosessen. 

 
4.1.2 Oppgavefordeling 
Både allmennlegene og helsesekretærene har en travel hverdag, og det er viktig at 

arbeidsbelastning fordeles bredt. Oppgavene skal være tydelige og avgrensede, og må 

optimalt bli delegert i samarbeid med medarbeidere. Det er naturlig at helsesekretærene 

utfører tiltakene som innebærer å ta ansvar for å registrere tolkebehov ved timebestilling, 

mens legene kan ta ansvar for å registrere tolkebehov under pasientinfo i journalen. Ifølge 

teorier om kvalitetsforbedring bør medarbeidere generelt ha en løpende dialog med 

ansvarsgruppen, gjerne på naturlige arenaer som personalmøter (15). Vi foreslår at IT-

ansvarlig på legekontoret tar kontakt med leverandør av hjemmesiden for å legge inn en 

spørsmål på nettsiden hvor pasient/timebestiller legger inn tolkebehov. Helsesekretær i 

ansvarsgruppen har hovedansvar for å implementere prosedyrer med flytskjema og 

identifisering av tolkebehov. Legen i ansvarsgruppen har det lokale hovedansvaret for at alle 

legene fyller ut rapporteringsskjema for måling av tolkebruk. 

 

4.1.3 Måling av kvalitetsindikator  
Legene får jobben med å måle prosessindikatoren: andel tolkede konsultasjoner blant dem 

som har behov for det. Dette foreslår vi at legene gjør via et kort spørreskjema etter hver 

konsultasjon. Her skal legen krysse av på følgende spørsmål hvis pasienten ikke har norsk 

som førstespråk: 

1.    Ble det brukt tolk? 
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2.    Hvis nei, hadde kommunikasjonen mellom pasienten og legen vært bedre ved bruk av 

tolk? 

 

Strukturindikatoren blir målt som ”ja” eller ”nei” på spørsmålet om hvorvidt kommunens 

avtale gir rom for å bruke tolk på mindre enn to timers varsel. 

	  
4.2 Prosessen 
	  
Prosessen	  kan	  kategoriseres	  ut	  fra	  type	  tiltak:	  
	  

1) Forbedre tilgang på tolketjenester.  

Dette er en prosess som vårt kliniske mikrosystem ikke kan påvirke alene. Ved prosjektstart 

sender prosjektgruppen en e-post til kommunelegen og informerer om prosjektets tiltak og 

mål. Når prosjektperioden er over, i uke 26, møter vi kommunelegen og legger frem resultatet 

av tiltakene våre i form av andelen tolkede konsultasjoner blant dem som har behov for det. 

Ifølge lovverket skal denne andelen være 100 %, forutsatt at alle som har rett på tolk, ønsker 

å ha tolk til stede. Siden kommunens nåværende avtale ikke legger til rette for bruk av tolk 

ved øyeblikkelig hjelp-konsultasjoner, vil denne andelen sannsynligvis være under 100 %. 

Når legesenteret har utført sin del av tiltak for å øke bruk av tolketjenester, er det kommunens 

ansvar å tilrettelegge for at de resterende pasientene med rettigheter, får tilbud om tolk.  

	  

    2) Identifisere pasienter med behov for tolk.  	  

Dette er tiltak som inngår i prosesser innad på legesenteret. For å systematisere denne 

prosessen, tar vi i bruk Langley og Noan sin metode for kvalitetsforbedring (16).	  

Modellen består av to ulike faser. Første fase er å avklare spørsmål om hva vi ønsker å oppnå, 

hvordan vi vet at endringen er en forbedring og deretter finne hvilke tiltak som kan 

iverksettes. Dette er beskrevet i de foregående avsnittene om mål, kunnskapsgrunnlag og 

tiltak.	  

	  

Andre fase av prosessen visualiseres i en ny modell kalt PUKK-sirkelen (figur 4). Modellen 

tar for seg fire trinn man går gjennom i arbeidet med kvalitetsforbedring: planlegge, utføre, 

kontrollere og korrigere. Trinnene visualiseres som en sirkel for å illustrere at tiltak alltid må 



	   20	  

evalueres og korrigeres før man planlegger og på ny utfører korrigerte tiltak.

 
Figur 4. 

 

4.2.1 Planlegging 
Problemstillingen ble identifisert i forbindelse med studentutplassering på Gjøvik i 10. 

semester ved medisinstudiet i Oslo. Vi har kartlagt dagens praksis på Gjøvik ved hjelp av vår 

kontaktperson, samtale med legevakt og e-postutveksling med kommunen. Vi satt opp et 

flytskjema for å visualisere årsaker til den lave andelen og har diskutert løsningsforslag. Vi 

har systematisk søkt etter kunnskapsgrunnlag mål og tiltak. Det er vesentlig at helsepersonell 

som skal utføre tiltakene selv erkjenner behovet for forbedring og anser mål og tiltak som 

relevant (17). Derfor holder prosjektgruppen et møte med legesenteret i startfasen, med fokus 

på å motivere og forklare nytte og lovverk knyttet til bruk av tolk. Veileder om 

kommunikasjon via tolk for ledere og helsepersonell anbefaler opplæring av ansatte som skal 

kommunisere via tolk (7). Vi vil ha med oss opplæringsmateriell fra Integrerings- og 

mangfoldsdirektoratet (18), og motivere ansatte til å delta på dagskurs i bruk av tolk, som de 

ulike tolkefirmaene tilbyr. 

	  
4.2.2 Utførelse 
Etter å ha kartlagt andel tolkede konsultasjoner (baseline) fra uke 2-5, implementeres tiltak i 

uke 6. Da er det viktig at ansvarsgruppen følger opp og forsikrer seg om at tiltakene utføres 
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som planlagt. Materiell (registreringslister til fastlegene) og tekniske systemer (spørsmål på 

internettsiden) skal være på plass ved starten av uke 6 (17). 

	  
4.2.3 Kontroll 
I uke 16 arrangerer prosjektgruppen et lunsjmøte med mikrosystemet etter å ha gått gjennom 

statistikk på andel tolkede konsultasjoner på dette tidspunktet. På dette tidspunktet evaluerer 

vi om endringene har ført til forbedring. Her åpner vi for erfaringer og innspill fra alle 

involverte i prosjektet. Denne drøftingen skal også skape engasjement og motivasjon (17). 

Vårt konkrete mål er å øke andelen tolkede konsultasjoner med 50 % i løpet av perioden med 

kvalitetsforbedring. Basert på legenes rapporteringsskjema, beregner prosjektgruppen andel 

tolkede konsultasjoner i intervaller på fire uker og undersøker utviklingen av tolkebruken. 

Dersom forbedringen halvveis i perioden ikke er tilfredsstillende, må vi kartlegge om det er 

svakheter ved organiseringen eller drøfte hvorvidt tiltak ikke har effekt. Eventuelt kan målet 

vårt justeres etter denne evalueringen. 

	  
4.2.4 Korrigering 
Vi har valgt å sette i gang flere tiltak samtidig. Ulempen med dette er at man ikke kan vite 

hvilke tiltak som har effekt (17). Etter tilbakemeldinger fra aktørene, blir prosjektgruppen og 

prosjektleder enige om hvorvidt tiltak må korrigeres. Korrigerte eller nye tiltak må igjen 

planlegges og iverksettes innen uke 18 før det på ny gjøres opp status i uke 26. 

 

4.2.5 Sikre videreføring 
Dersom andelen tolkede konsultasjoner blant dem som ansees å ha behov har blitt  >25 % 

høyere enn baseline når vi gjør opp fire-ukers status i uke 26, anser vi tiltakene for vellykket. 

Opptil 70 % av forbedringsarbeid opprettholder ikke resultatene sine (17). Derfor er det 

viktig å gjøre grep for å sikre videreføring av tiltakene. Spørsmål ved timebestilling på nett er 

et fysisk tiltak, som vil være enklere å videreføre enn å fjerne, siden implementeringen 

allerede er utført. Når pasienten får registrert sitt tolkebehov i pasientjournal, er dette også et 

tiltak som kun trenger å gjøres én gang. 

 

For andre tiltak, som at helsesekretær skal spørre pasient ved timebestilling om personen 

trenger tolk, må man sikre at prosedyrene varer ved legesenteret. For eksempel må dette 

læres videre til vikarer og nyansatte. På denne måten sikres videreføringen. Ansvaret for det 

videre forbedringsarbeidet ligger på alle ansatte, og på ansvarsgruppen spesielt. 
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4.2.6 Utfordringer i prosessen 
Prosjektgruppen er forberedt på å møte flere utfordringer i prosessen.  

 

Tid og ressurser 

I allmennpraksis er det fra før knapt med tid og ofte ressurser. Det er åpenbart viktig at 

helsepersonellet er motiverte til å ofre tid og ressurser på dette. Samtidig er retten til tolk 

lovfestet, og nytten er evidensbasert, noe som gjør at tiltakene må prioriteres.  

 

Krevende registrering 

Det at fastlegene må registrere andel konsultasjoner som tolkes med et skjema, kan bli 

betraktet som omfattende. Prosjektgruppen har drøftet dette, men har kommet til at dette er 

den beste registreringsmetoden vi har. Takst 7 brukes ofte ikke i praksis. I tillegg ville vi kun 

fått oppgitt et absolutt tall hvis vi målte tolkebruken ved hjelp av takstkoden. Å måle andel 

tolkede konsultasjoner blant dem som har behov for det, gir et bedre mål på hvor mange 

fremmedspråklige pasienter som ikke får tolk. Vi vil poengtere for fastlegene at 

registreringen er midlertidig. 

 

Motivasjon 

Til tross for at evidens legges frem, kan det tenkes at medarbeiderne ikke er motivert til å 

gjennomføre tiltak. Kanskje ser ikke legen alltid nytten av tolk. Dette må fanges opp tidlig. 

Avhengig av hva som eventuelt skulle være motargumenter mot forbedringsarbeidet, må 

prosjektgruppen vurdere ytterligere motivasjonstiltak, og fokusere på lovverket som slår fast 

pasienters rett på tolk. 

 

Kommunale hindre 

Kommunen bør endre avtalen med tolkefirmaet. I dette arbeidet kan det tenkes at man vil 

støte på flere hindre. For eksempel kan det hende kommunen har inngått en langtidskontrakt 

med firmaet som er vanskelig å endre. I tillegg er avtalen inngått sammen med flere 

kommuner som igjen må bli enige om en evt. endring. Uansett hvilke argumenter som 

fremsettes fra kommunalt hold, vil vi gjøre det klart for kommunen via kommunelegen at 

loven brytes ved å opprettholde dagens praksis. 
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Uke	  1-‐5	  
	  

Motivasjonsmøte	  med	  legekontoret.	  
Opplæring	  
Informasjon	  til	  kommunelege.	  
Registrere	  bruk	  av	  tolk	  i	  fire	  uker.	  

Uke	  6	  
Lunsjmøte	  med	  legekontoret:	  start	  

med	  å	  implementere	  tiltak!	  

Uke	  16-‐18	  
Evalueringsmøte:	  legesenteret	  og	  

prosjektgruppe.	  
-‐	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Eventuelt	  revidere	  tiltak.	  
	  

Uke	  26	  
Ny	  evaluering.	  
Avslutte	  registrering.	  
Sikre	  videreføring.	  
Evalueringsmøte	  med	  

kommunelegen	  
	  

	  

	  

	  

4.2.7 Tidsplan 
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5 Diskusjon og konklusjon 
 

Det viktigste kunnskapsgrunnlaget for dette kvalitetsforbedringsprosjektet ligger i det 

beskrevne lovgrunnlaget samt Helsedirektoratets veileder. Forskningen som foreligger viser 

imidlertid at bruk av profesjonelle tolker framfor ”ad hoc”-tolker øker kvaliteten på 

helsetjenester for pasienter med minoritetsbakgrunn på flere ulike måter: bedre 

kommunikasjon, mindre ressursbruk, bedre kliniske utfall, færre feil i behandlingen og økt 

tilfredshet med helsehjelpen. Det er et behov for ytterligere forskning på problemstillingen, 

særlig for norske forhold.	  

	  

I planleggingsprosessen har vi diskutert en rekke tiltak. Vi har vært enige hele veien om at 

tiltaket med best effekt ville være et tiltak som får Gjøvik til å endre sin interkommunale 

avtale med leverandøren av tolketjenester. Dette er imidlertid en jobb som foregår på 

kommunalt nivå, delvis utenfor det kliniske mikrosystemet vi har valgt å ta utgangspunkt i. 

Derfor har vi valgt å fokusere på fire tiltak innad i mikrosystemet som skal identifisere 

behovet for tolk på legesenteret. Poenget med disse tiltakene er todelt: På den ene siden vil 

disse tiltakene alene kunne øke tolkebruken, og på den andre siden vil målingen av 

indikatoren synliggjøre andelen berettigede pasienter som ikke får tilbud om tolk, 

hovedsakelig på grunn av begrensninger i kommunens avtale. Dette tallet kan brukes i 

arbeidet med å få kommunen til å gjøre endringer. 	  

	  

Gjennomgående utfordringer ved prosessen er at ansatte kan oppleve tiltakene som ekstra 

arbeid. Informasjon om lovverket, hva tolk betyr for helsetjenesten og jevnlig kontakt med 

legesenteret kan bidra til å øke motivasjonen. Tiltakene våre skal bidra til hyppigere bruk av 

tolk, og dermed høyere kvalitet på helsetjenesten som ytes til hver enkelt pasient. Vi legger 

mer vekt på pasientens nytte av å bruke tolk enn ulempen med merarbeid for de ansatte. 

Samtidig har vi fokusert på å lage enkle tiltak, som riktignok krever mer arbeid i starten, men 

som etterhvert vil bli rutine. For legenes del er jobben med å kartlegge andelen tolkede 

konsultasjoner midlertidig. God kvalitet på første tolkede konsultasjon kan redusere behovet 

for nye konsultasjoner og således være arbeidsbesparende.  
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Konklusjon	  

Dagens praksis for bruk av tolk ved Gjøvik legesenter har et klart forbedringspotensial. Vår 

kontaktperson anslår å ha 0-1 tolkede konsultasjoner i måneden, og tolk må bestilles mer enn 

én uke før konsultasjonen. Vårt mål med oppgaven er å øke andel tolkede konsultasjoner 

blant dem som har behov for det med 50 % fra baseline på 20 uker og å sikre tilgangen på 

tolk på kort varsel. Dette er henholdsvis en prosessindikator og en strukturindikator som 

begge er relevante og målbare. For å oppnå målene våre har vi laget en plan og prosess for 

implementering av fem tiltak, hvorav fire handler om å identifisere behovet for tolk hos 

fremmedspråklige pasienter og ett tiltak går på å endre kommunens avtale. Dagens praksis 

følger ikke loven, og kan heller ikke forsvares fra et helseperspektiv. Med støtte i evidens og 

lovverk anbefaler vi derfor å implementere våre tiltak. 
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