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Sammendrag 

Helse Finnmark HF mottok forespørsel fra Helse Nord RHF om å gjennomføre et prosjekt for 

å forbedre tolketjenesten til samiske pasienter, og etablere samarbeid med andre foretak og 

utdanningsinstitusjoner. Foretaket mottok 2 millioner kroner fra Helse Nord RHF for å 

gjennomføre Tolkeprosjektet. Prosjektet hadde en varighet på 2 år (2011-2012). I kapittel 2 

er det en utfyllende gjennomgang av bakgrunn og rettigheter til samiskspråklige pasienter, i 

tillegg redegjøres det for de kommuner som er innlemmet i forvaltningsområdet for samisk 

språk.  

Prosjektet gjennomførte en behovskartlegging blant helsepersonell ved ulike lokasjoner i 

Helse Finnmark HF. Det ble avdekket et behov for holdningsendring både hos pasienter og 

helsepersonell til det å skulle benytte seg av samisk tolk, ytterligere informasjon om dette 

finnes i kapittel 5. For å prøve og bidra til kompetansebygging hos helsepersonell så har 

prosjektet laget et e-læringsprogram som består av filmer, fakta og en testdel. Programmet 

gir opplæring i bruk av tolk, oppdatert informasjon ifht rettigheter for samiske pasienter og 

helsepersonells plikter. Informasjon om e-læringsprogrammet med tilhørende lenke finnes 

under pkt 5.2.1.  

Et av målene i prosjektet var å utrede hvordan teknologi kan benyttes for å gjøre 

tolketjenesten mer tilgjengelig. Prosjektet gjennomførte en pilot for testing av teknologi. 

Teknologien som ble anvendt var Jabber video (en lyd/bilde løsning). De løsninger prosjektet 

valgte muliggjorde tolking til pasienten både ved ankomst til sykehus og under opphold i 

sykehus selv om samisk tolk ikke var fysisk tilstede. Tolkene som ble benyttet til tolking 

oppholdt seg i henholdsvis Tromsø, Kautokeino og Hammerfest. Resultater framkommet på 

bakgrunn av ”piloten” viser at det er mulig å gi ikke samisktalende helsepersonell og samiske 

pasienter tilgang til samisk tolk ved hjelp av teknologi. Pilotprosjektet beskrives i kapittel 6.  

I kapittel 7 er det foretatt juridiske betraktninger ifht, lovgrunnlaget, plikten til forsvarlighet og 

problemstillinger rundt når pasient motsetter seg bruk av tolk eller vil benytte barn, pårørende 

eller andre som tolk.  

Før man starter elektronisk behandling av helseopplysninger, for eksempel overføring av 

helseopplysninger via videokonferanse, skal det gjennomføres risikovurdering 

(Personopplysningsforskriften § 2-4). Slik risikovurdering ble gjennomført i prosjektet og 

konklusjoner og anbefalinger er beskrevet i kapittel 8, samt i en utfyllende rapport som 

vedlegg.  

Prosjektet foreslår en oppbygging av samisk tolketjeneste i fire trinn over en periode på 3-5 

år. Det anbefales å innlemme ulike nødtjenester og kommunale helsetjenester i den trinnvise 

oppbyggingen av en desentral døgnkontinuerlig tolketjeneste.  
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Dulkonprošeakta 

 

Finnmárkku dearvvašvuohta HF oaččui jearaldaga Davvi Dearvvašvuohta RHF 

ovddas čađahit prošeavtta man ulbmil lea buoridit dulkonbálvalusa sámi 

pasieanttaide, ja ásahit ovttasbarggu eará doaimmahagaiguin ja 

oahpahusásahusaiguin. Doaimmahat oaččui 2 milliuvnna kruvnno Davvi 

dearvvašvuohta RHF bokte Dulkonprošeavtta čađaheapmái. Prošeaktaáigodat lei 2 

jagi (2011-2012). 

 

Prošeavtta bohtosiin oaidnit ahte lea vejolaš dearvvašvuođabargiide geat eai  

hálddaš sámegiela ja sámegielat pasieanttaide addit dulkafálaldaga teknologiija 

vehkiin. Čovdosat maid prošeakta válljii dahke dulkoma vejolažžan sihke dalle go 

pasieanta boahtá buohccivissui ja go veallá buohcciviesus vaikko dulka ii leat ge ieš 

doppe. Dán prošeavtta dulkkat ledje okta Romssas, okta Guovdageainnus ja okta 

Hammerfeasttas. Teknologiija mii geavahuvvui, lea Jabber video (jietna/govva-

čoavddus). 

 

Prošeavtta olis gávnnahuvvui ahte sihke dearvvašvuođabargiid ja pasieanttaid 

guovdu lea dárbbašlaš bargat guottuid rievdademiin, dulkka geavaheami hárrái. 

Veahkkin dearvvašvuođabargiid gelbbolašvuođa loktemii, de lea ráhkaduvvon e-

oahppoprográmma mas leat filmmat, dieđut ja dasa lassin máhttoiskan vel loahpas. 

Prográmmas oahpahuvvojit dulkageavaheapmi ja njuolggadusat sámi pasieanttaid 

vuoigatvuođaid birra ja dearvvašvuođabargiid geatnegasvuođaid birra. 

 

Prošeakta árvala hukset sámi dulkonbálvalusa njealji ceahki mielde 3-5 jagi 

áigodagas. Árvaluvvo ahte iešguhtet heahtedieđihanbálvalusat ja suohkanlaš 

bálvalusat váldojuvvojit mielde dađi mielde go bálvalus huksejuvvo šaddat birrajándor 

lávdaduvvon dulkonbálvalus. 
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English Summary 

 

Title: Interpretation services to Sami patients 

 

Abstract:  

Health Finnmark HF received a request from the Northern Norway Regional Health to 

undertake a project to improve interpretation services to Sami patients and establish 

cooperation with other undertakings and educational institutions. Health Finnmark HF 

received 2 million from the Northern Norway Regional Health to conduct Interpreter 

Project. The project had duration of 2 years (2011-2012). 

 

Results from the project shows that it is possible to give not Sami-speaking health 

professionals and Sami patient’s access to Sami interpreter using technology. The 

solutions the project chose made it possible for the patient both on arrival at the 

hospital and during their stay to have access to a Sami interpreter even when Sami 

interpreter was not physically present. The Sami interpreters which were used for 

interpretation stayed respectively in Tromsø, Kautokeino and Hammerfest. The 

technology used was Jabber video (an audio / video solution). 

 

The project also revealed a need for change in attitude among both patients and 

health professionals of having to use a Sami interpreter. To try to contribute to 

competence building of health personnel, the project has created an e-learning 

program consisting of movies, facts, and in addition, the program a test portion. The 

program provides training in the use of interpreters, updated information in relation to 

the rights for Sami patients and duties of health professional. 

 

The project proposes a development of Sami interpreter services in four stages over 

a period of 3-5 years. It is recommended to incorporate various emergency services 

and municipal health services in the gradual development of a decentralized 24/7 

interpretation service. 
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Forord 

 

Tolkeprosjektet ble gjennomført i perioden 2011-2012 med Helse Finnmark HF som 

prosjekteier og Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin (NST) som prosjektleder. I 

tillegg har prosjektet hatt Sametinget og Samisk høgskole i Kautokeino som 

samarbeidspartnere. Til de tolkefaglige og samiskspråklige utfordringer så bidro Ellen marie 

Oskal, Marit Einejord og Ellen Bjørg Nilsen.  

Prosjektet har synliggjort muligheten for å utvikle en desentral døgnbasert tolketjeneste ved 

hjelp av teknologi (lyd/bilde). 

Vi vil rette en takk til de tre avdelingene ved Klinikk Hammerfest (akutt mottaket, medisinsk 

avdeling og kirurgisk/ortopedisk avdeling) som var ”piloter” for tolkeprosjektet. En spesiell 

takk til sykepleiere i akuttmottaket som utviste stor kreativitet, stå på vilje og interesse for å 

bruke ”enda” mer teknologi i møtet med pasienten. IKT ansatt Ronny Oldervik ved Helse 

Finnmark HF takkes for sitt løsningsorienterte bidrag inn i prosjektet. Prosjektleders 

nærmeste støttepersoner/ fagpersoner Ingeborg Eliassen, Vivi Brenden Bech og Lisbeth 

Vesterheim Skoglund takkes for konstruktive og visjonære innspill. 

Kollegaer fra NST som har bidratt til rapporten er: Benn Molund og Ellen K Christiansen, takk 

for solide bidrag. 

 

 

Tromsø 1.4.2013 

Ann-Karin Furskognes 
prosjektleder 
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2 Innledning 

2.1 Bakgrunn  

Helse- og omsorgsdepartementet ba i august 2009 Helse Nord RHF å etablere et 

tolkeprosjekt for å imøtekomme kravet om likeverdig helsetjeneste til den samiske 

befolkning.  

Helse Finnmark HF mottok forespørsel fra Helse Nord RHF ved fagsjef Jan Norum, hvor de 

ønsket at Helse Finnmark HF skulle gjennomføre et prosjekt for å bedre tolketjenesten til den 

samiske pasient og etablere samarbeid med andre foretak og utdanningsinstitusjoner.  

Oppdragsdokumentet for Helse Finnmark HF 2009 pålegger Helse Finnmark HF å etablere 

en tolketjeneste for den samiske befolkningen som sikrer god kommunikasjon mellom 

helseinstitusjonene og den samiske pasient. 

Klinikk Hammerfest (tidligere Hammerfest Sykehus), har tidligere gjennomført prosjekt for å 

bedre tolketjenesten for den nordsamiske befolkningen ved henvendelser på 113. Prosjektet 

ga liten bedring av tolketjenesten på grunn av lite tilfredsstillende tekniske løsninger, dårlig 

økonomi og liten tilgang på potensielle tolker i lokalmiljøet i Hammerfest. 

Klinikken har stor interesse for å gjennomføre omsøkte prosjekt, da helsepersonell i Helse 

Finnmark HF stadig opplever at eksisterende tolketjenesten i foretaket ikke er tilstrekkelig til 

å kunne yte den helhetlige helsehjelp de er satt til å gi den samiske befolkningen. Klinikk 

Hammerfest er lokalsykehus for tre samiske kommuner, der en stor andel av innbyggerne 

har samisk som morsmål, men snakker norsk blant norsktalende. I alvorlige og kritiske 

situasjonen opplever de fleste at det er enklest å formidle seg på morsmålet, derfor er det 

spesielt viktig å kunne ha en god tolketjeneste i helsevesenet. 

Dagens tilbud til de med samisk som morsmål er ikke godt nok. Klinikk Hammerfest har en 

tolk på dagtid, på kveld og natt tilkalles tospråklige ansatte. I tillegg er det andre tospråklige 

som har sagt seg villig til å stå på tolkelisten. Samtlige på listen har undertegnet 

taushetserklæring. 

Store deler av den samiske befolkningen har fortsatt samisk som morsmål og behovet for slik 

tolketjeneste vil derfor vedvare. Tilgangen på samiske tolker er liten og helsevesenet har 

mye å vinne på en god rekrutteringspolitikk og på å være pådriver overfor 

utdanningsinstitusjonene for å få etablert en godkjent samisk tolkeutdanning. 

 

2.2 Om rettigheter til samiskspråklige pasienter 

Stortingsmelding 28 (2007-2008) Samepolitikken pkt 5.2 sies det at «Kunnskap om samiske 

forhold innenfor egen sektor eller virksomhet er en forutsetning for gode og likeverdige 

offentlige tjenestetilbud til den samiske befolkningen».  

Manglende språkforståelse hos helsepersonell kan medføre feilbehandling og at alvorlig 

sykdom ikke blir oppdaget i tide. 

God kvalitet i tjenestetilbudet forutsetter at det finnes personell med kompetanse i samisk 

språk og kultur. I samiske kjerneområder bør muligheten for dette være god. Tilstrekkelig 

personell med samisk språk og kulturkompetanse er avgjørende viktig for samiske 
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pasienters opplevelse av kvalitet i tjenestene. Rekruttering av og etterutdanning av personell 

er imidlertid en utfordring. 

I språkbruksundersøkelsen ”Undersøkelse om bruken av samisk språk”. Rapport fra Samisk 

nærings- og utredningssenter (SEG), Tana, 2000), som ble gjennomført i år 2000 både i og 

utenfor forvaltningsområdet for samisk språk, sa 59 %. av informantene at samisk blir brukt i 

familien, ute på fjellet og i skogen etc. Det er imidlertid bare 7 % som oppgir at samisk 

brukes overfor lege og helsevesen, 21 % oppgir at de bruker samisk overfor andre offentlige 

institusjoner. Halvparten av de spurte sier at de i stor grad savner å bruke samisk mer i 

kontakt med lege og helsevesen og andre offentlige institusjoner.  

 

2.2.1 Særlige rettigheter for samiskspråklige pasienter i visse kommuner 

I medhold av sameloven § 3-5 har samiskspråklige pasienter i kommuner innenfor 

forvaltningsområdet for samisk språk etter sameloven § 3-1 nr 1, rett til å bli betjent på 

samisk. 

§ 3-5. Utvidet rett til bruk av samisk i helse- og sosialsektoren 

Den som ønsker å bruke samisk for å ivareta egne interesser overfor lokale og regionale 

offentlige helse- og sosialinstitusjoner i forvaltningsområdet, har rett til å bli betjent på 

samisk. 

Samelovens bestemmelser gjelder for kommuner som befinner seg innenfor 

forvaltningsområdet for samisk språk, se sameloven § 3-1 nr. 1 og Forskrift 17. juni 2005 nr. 

657 om forvaltningsområdet for samisk språk av 17.6.2005 nr 657.  

Dette omfatter kommunene: Karasjok, Kautokeino, Nesseby, Porsanger og Tana i Finnmark, 

Kåfjord og Lavangen i Troms, Tysfjord i Nordland, Snåsa og Røyrvik i Nord-Trøndelag.     

Snåsa kommune ble innlemmet 1.1.2008, Lavangen ble innlemmet 1.10.2009, mens Røyrvik 

ble innlemmet som siste kommune fra 1.1.2013. 

For å bli innlemmet i forvaltningsområdet for samisk språk må den aktuelle kommunen fatte 

et vedtak om å inngå i språkområdet. Tospråklige kommuner bevilges midler til tospråklig 

forvaltning over Arbeids- og inkluderingsdepartementets budsjett. Sametinget fastsetter 

fordelingsnøkkelen og fordeler tospråklighetsmidlene. På sikt kan det bli aktuelt også for 

kommunene Skånland (Troms), Evenes (Nordland) og Tjeldsund (Nordland) å søke om å bli 

omfattet av forvaltningsområdet for samisk språk, og disse kommunen er tidligere forespurt 

om dette av Sametinget. 

 

3 Prosjektets målsetting 

3.1 Hovedmål 

Etablere en god tolketjeneste hele døgnet for pasienter med samisk som morsmål i Helse  

Nord RHF- område. 
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3.2 Delmål 

Behovskartlegging (kartlegge status og beregne framtidig tolkebehov for barn og voksne) 

 

 Kartlegge områder der det er viktig å etablere lett tilgjengelig tolk 

 Beskrive barns spesielle behov for tolk 

 Etablere rutiner for å registrere pasientenes morsmål  

 Beregne behovet for antall tolker 

 Kartlegge tilgjengelige tolker  

 

 

Kompetanseutvikling (utarbeide plan for utdanningsbehov og kompetanseutvikling for 

tolker i Helse Finnmark HF) 

 

Samisk høgskole har tidligere gjennomført kurs og deltidsstudier for tolker. Samisk 

høgskole, Høgskolen i Bodø, Høgskolen i Oslo har kommet med en anbefaling til hvordan 

organisere et tolkeutdanningstilbud på de samiske språk1.  

 

Prosjektet skal: 

 Utarbeide en plan for kompetanseutvikling for tolker i helsevesenet 

 Beskrive en plan for utdanningsbehovet for Helse Finnmark HF over 5 år 

 Etablere kontakt med høgskoler for å få etablert utdanningstilbud for tolketjeneste 

i helsevesenet  

 

 

Teknisk/ elektroniske løsninger (gi en anbefaling på bakgrunn av utprøvde løsninger) 

 

 Vurdere, samt prøve ut tekniske/elektroniske løsninger for å kunne etablere en 

døgnbasert tolketjeneste i Helse Finnmark HF 

 

 

Økonomi (økonomiske beregninger for alternative løsninger samt driftskostnader etter 

prosjektperioden) 

 

Etablering av tilgjengelig tolketjeneste vil generere økte driftskostnader. Etter utprøving av 

alternativ løsning vil prosjektgruppen beregne antatt driftskostnader for døgnbasert 

tolketjeneste. 

  

 

  

                                                   
1
 Tolkeutdanning på samiske språk. Vårt felles ansvar. Oppbygging av et robust fagmiljø for tolking på samiske språk: 

nordsamisk, lulesamisk og sørsamisk. Kautokeino, Bodø, Levanger og Oslo, 1.mars 2011. Et samarbeid mellom samisk 
høgskole, Universitetet i Nordland, Høgskolen i Nord-Trøndelag og Høgskolen i Oslo. 
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 Prosjektet skal: 

 Vurdere alternative bemanningsløsninger for en døgnbasert tolketjeneste 

 Gjøre økonomiske beregninger for alternative tekniske/løsninger 

 Beregne driftskostnader etter prosjektperioden 

 

Informasjonsspredning og nettverksbygging  

 

 Utarbeide informasjonsskriv og oppslag for pasienter, pårørende og 

helsepersonell om etablert tolketjeneste 

 Etablere kontakt med andre helseinstitusjoner, spesielt UNN, for å utarbeide 

samarbeidsområder  

 Beskrive mulighetene for felles tolketjeneste for helseinstitusjoner i Helse Nord 

RHF 

 

3.3 Finansiering 

Helse Finnmark HF ved Klinikk Hammerfest har mottatt 2 millioner kroner for å gjennomføre 

”Tolkeprosjekt” i en periode på to år. 

4 Organisering 

4.1 Oppdragsgiver 

Helse Finnmark HF ved Klinikk Hammerfest. 

 

4.2 Prosjektledelse 

Ingeborg Eliassen, Vivi Brenden Bech fra Klinikk Hammerfest og Lisbeth Vesterheim 

Skoglund fra Sametinget, har vært prosjektleders nærmeste støttepersoner/ fagpersoner i 

gjennom hele prosjektperioden.  

 

4.3 Prosjektleder 

Prosjektledelse har vært ivaretatt av Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin 

NST/UNN ved rådgiver/prosjektleder Ann-Karin Furskognes (50 % stilling). Hun har hatt 

hovedansvaret for prosjektet. 

Prosjektmedarbeider Åse-Merete Pedersen NST/UNN bistod prosjektleder (10 % stilling) 4 

måneder i prosjektperioden, hun gikk så over i annen stilling ved UNN.   

Prosjektleder har vært geografisk lokalisert på NST/UNN i Tromsø.   
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4.4 Styringsgruppe 

Prosjektets styringsgruppe har vært prosjektleders nærmeste overordnede organ. Gruppen 

har ivaretatt kvalitet i planer og beslutningsprosesser.  

Styringsgruppen har det overordnede ansvar for prosjektets rammer hva gjelder tid og 

ressurser, og skal bistå prosjektleder med å sørge for at beslutningstakere og 

ressursavgiverne oppfyller sine forpliktelser til avtalte tider.  

Gruppen har bestått av: Klinikksjef Klinikk Hammerfest Vivi Bech Brenden (leder for 

styringsgruppen), Fagkonsulent Klinikk Hammerfest Ingeborg Eliassen, Forskningsleder 

Helse Finnmark HF Gudrun Nilsen, Klinikksjef klinikk Kirkenes Rita Jørgensen, Klinikksjef 

klinikk prehospitale tjenester Grete Bru, Klinikksjef psykisk helsevern og rus Inger Lise 

Balandin, Representant fra Sametinget Lisbeth Vesterheim Skoglund, SANKS Vigdis 

Stordahl, Samisk høgskole Hilde Fiva Buzungu fram til 3/2012, Samisk Høgskole erstattet 

henne med Ole Henrik Magga, Representant fra brukerutvalg Samuel Anders Guttorm. 

 

5 Gjennomføring 

Prosjektet ble gjennomført i perioden mars 2011 til mars 2013.  

Følgende aktiviteter er gjennomført:  

 Behovskartlegging 

 Kompetanseutvikling 

 Vurdering av teknisk og elektronisk løsninger  

 Økonomiske framtidsberegninger 

 Informasjonsspredning og nettverksbygging 

 

5.1 Behovskartlegging  

Bakgrunnen for denne behovskartleggingen var at prosjektet ønsket å få mer informasjon om 

helsepersonell sin erfaring ved bruk av samisk tolk, oppfattelse av behov for samisk tolk, 

kjennskap til rutiner, hvordan språkutfordringene blir løst når de oppstår og ikke minst 

invitere til å tenke nytt sammen. Høsten 2011 foretok prosjektleder en reise rundt til ulike 

lokasjoner til Helse Finnmark HF for å gjøre intervju med ansatte (vedlegg 1 intervjuguide).  

Følgende lokasjoner ble besøk: Klinikk Hammerfest, Klinikk Kirkenes, Voksen psykiatrisk 

poliklinikk Kirkenes, Voksen psykiatrisk poliklinikk Tana, Døgnenheten Tana, 

Voksenpsykiatrisk poliklinikk Alta, Post Alta, Døgnavdelingen Jansnes, Døgnavdelingen 

Lakselv og Barn og ungdomspsykiatrisk poliklinikk Karasjok. 
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5.1.1 Oppsummering fra intervjuene  

Intervjuene avdekket et behov for kvalifiserte samiske tolker, spesielt gjelder dette i akutte 

situasjoner, det er nærliggende å tenke seg at dette også er et behov innenfor elektiv 

virksomhet til Helse Finnmark HF. Informantene hadde dårlig kjennskap til interne rutiner ifht 

bestilling av samisk tolk og retningslinjer ifht bruk av samisk tolk. Flere av informantene 

hadde kjennskap til at Klinikk Hammerfest hadde en tolk ansatt på dagtid, men som 

informantene sa: ”pasientene kan ha behov for tolk også etter kl.1530”.  

Samisk tolk som tema var noe informantene var engasjert i. Informantene ønsket å tilegne 

seg mer kunnskap om samisk kultur. Flere av informantene behersket samisk, noen ganske 

godt, andre litt mindre. De som behersket samisk språk godt ønsket en større legitimering av 

samisk språk i behandling. Denne gruppen ansatte ønsket også å få en økonomisk 

kompensasjon for sin dobble språkkompetanse. ”Språkbad” ble etterlyst av flere informanter, 

spesielt av de som kunne gjøre seg litt forstått men som manglet praktisering av samisk. 

Informantene etterlyste flere typer kurs: kurs i hverdags samisk og kurs i hvordan bruke tolk. 

I tillegg var informantene opptatt av at tolking må foregå på en mer kompetent måte, flere 

ønsket seg vekk fra praksisen med å benytte kollega som tolk. Telefontolking er ikke optimal. 

Noen informanter snakket om at det må til en holdningsendring ifht det å tilkalle samisk tolk, 

”du må huske på at vi har et særskilt ansvar”. 

De behov som framkom i løpet av intervjuene forteller oss at ansatte er ”sulten” på mer 

kunnskap om samisk kultur, ansatte ønsker å bli bedre i samisk språk og ansatte ønsker 

samisk tolk tilgjengelig når behovet oppstår.  

 

Metode: Det ble utarbeidet en semistrukturert intervjuguide. Intervjuene ble gjennomført som 

gruppeintervju. Informantene ble forespurt om deltakelse av stedlig leder. Deltakelse var 

frivillig. Intervjuene hadde en varighet fra 60 min til 90 min. Informasjonen som framkom 

under intervjuene ble notert i en egen bok, etter avsluttet intervjurunde ble intervjuene 

skrevet ut og de håndskrevne notater ble destruert.  

 

Om informantene: Informantene hadde helsefaglig bakgrunn og var klinisk operativ: 

psykiatrisk sykepleier, geriatrisk sykepleier, somatisk sykepleier, klinisk sykepleier, psykolog, 

hjelpepleier, klinisk sosionom og intensiv sykepleier. Noen var relativt nyansatt mens andre 

hadde lang fartstid. Totalt ble 20 personer intervjuet. 

 

5.1.2 Beskrivelse av barn spesielle behov  

Når intervjuene skulle gjennomføres så var det kun en Barne og ungdomspsykiatrisk 

poliklinikk (BUP) hvor ansatte hadde tid til å snakke med prosjektleder. De to andre BUP ene 

ga tilbakemelding om at de ikke hadde behov hva gjelder bruk av samisk tolk. De få gangene 

de hadde hatt behov så henviste de til den BUP’en som har flest samisktalende ansatte.  

Prosjektleder hadde samtale med en ansatt på barneavdeling ved Klinikk Hammerfest. Her 

så man behovet for samisk tolk. Ved å bruke profesjonell samisk tolk kan foreldre i større 

grad få være i foreldrerollen, gi trøst og omsorg til barnet, ikke fungere som ”tolk”. Men som 

informanten sa: når samisktalende barn blir innlagt eller skal til en undersøkelse er 
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foreldrene alltid med og da snakker foreldrene samisk med barnet og norsk med 

helsepersonell. Dette er ikke optimalt men slik har praksisen etablert seg. Barneavdelingen 

mente det var størst behov for samisk tolk når barnet og foreldre skulle forberedes til 

undersøkelse eller annen behandling.  Barneavdelingen var opptatt av at det var samisk 

tolker tilgjengelig som hadde erfaring med å tolke for barn. Viktigheten av dette understøttes 

med følgende sitat fra ”Tolking for barn-en statusrapport” av Tonje Taddum Hitching og Anne 

Birgitta Nilsen, HiO-rapport 2010 nr 20. 

”Det som imidlertid er spesielt for tolking for barn, er barnas språkbruk på ulike 

alderstrinn. Det betyr at det er viktig for tolken å ha kunnskap om hvordan barn i 

ulike aldre bruker språket, kjenne til deres kommunikative kompetanse. Og som 

tidligere nevnt, foregår tolkemedierte samtaler med barn i offentlig sektor mellom 

barn og voksne profesjonelle. Det blir derfor også viktig for tolken å kjenne til de 

 forskjellige samtaleteknikker ulike profesjonelle benytter i samtaler med barn”. 

 
Informanten sa videre at vi må huske på at ”barn er ikke små voksne”, vi må tenke 

annerledes når vi skal benytte oss av samisk tolk til barn. 

 

5.1.3 Rutiner for å registrere pasientens morsmål 

Helse Finnmark HF arbeider med forbedring av utgående brev som sendes til alle pasienter 

som skal til behandling ved en av foretakets lokasjoner. I dette brevet så ber man om 

tilbakemelding ifht morsmål, dette med tanke på å tilby tolk. Forbedringen av brevet vil være 

utført når FIKS- prosjektet er ferdig. 

 

5.1.4 Beregne behov for antall tolker 

Ved beregning av antall samisk talende tolker så er dette blant annet avhengig av hvilken 

organisering av tolker som velges. Antall tolker kan muligens være mellom 6 til 9 personer 

tilgjengelig i et vaktsystem, men antallet vil være avhengig av type vakt dvs aktiv eller passiv 

vakt. Det bør være et mål å få flere tolker tilgjengelig. I tillegg må beregningen også gjøres 

for lule og sør samisk språk. Prosjektet har hatt fokus på nordsamisk, beregning knyttet til 

lule og sørsamisk er ikke foretatt.  

Helse Finnmark HF har i dag ansatt en samisk tolk på Klinikk Hammerfest i 100% stilling på 

dagtid. Tolkingen har primært foregått med fysisk oppmøte på ulike avdelinger inne på 

sykehuset. De andre lokasjonene til Helse Finnmark HF har ikke hatt samisk tolk tilstede, de 

har benyttet seg av samisktalende kollega eller telefontolk. Se pkt  5.5 i rapporten som gir 

eksempler på en alternativ mulig oppbygging i fire trinn for en samisk tolketjeneste. 

 

5.1.5 Tilgjengelige samiske tolker 

Helse Finnmark HF har en liste over samiske tolker. Her er det 8 navn inkludert samisk tolk 

ansatt på Klinikk Hammerfest. Av disse har to tolkeutdanning. Resten er tospråklige ansatte i 

Helse Finnmark HF. Alle som står på listen har undertegnet taushetserklæring. 
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Ved søk i Tolkeportalen finnes det totalt 10 tolker med tolkeutdanning på nivå 3, alle tolker 

på nord-samisk. Kvalifikasjonskategoeriene til Nasjonalt tolkeregister er inndelt i fem nivåer. 

Nivå 3 er tolker med minst 30 studiepoeng og/eller 10 vektall i tolking fra universitet og/ eller 

høgskole. Det er ikke registrert tolker i Tolkeportalen innenfor sør-samisk språk eller lule-

samisk språk.  

Prosjektleder har blitt fortalt av samiske tolker at det er lite attraktivt å gjøre tolkeoppdrag for 

helsevesenet. Den manglende attraktiviteten er primært begrunnet ut fra hva tolken får av 

betaling for hvert oppdrag. Ofte er det oppdrag av relativt kort varighet og mye ad hoc 

oppdrag. Flere samiske  tolker kunne tenke seg å ha oppdrag for helsevesenet forutsatt at 

ihvertfall avlønningen er på høyde med hva rettsvesenet og Sametinget ligger på.  

 

5.2 Kompetanseutvikling 

5.2.1 Dagsseminar 

Prosjektet ønsket å gjennomføre et dagsseminar  ”Bruk av samisk tolk – holdninger – 

rettigheter”. På grunn av få påmeldte ble seminaret avlyst høsten 2011, men ble i stedet 

avholdt i februar 2012 i Karasjok. Sametinget stilte lokaler til disposisjon og det var 31 

ansatte fra Helse Finnmark HF påmeldt til dagsseminaret (vedlegg 2 program).  

Hovedintensjonene med seminaret var å gi faglig påfyll om følgende tema: rettigheter som 

den samisk pasient har, etiske retningslinjer tolken arbeider etter, informasjon om 

helsepersonelloven spesielt om kommunikasjon mellom pasient og helsepersonell, 

informasjon om Sameloven og Pasientrettighetsloven hva gjelder bruk av tolk, etisk 

refleksjon og informasjon om tolkeprosjektet.  

Foredragholdere var: Pasient og brukerombudet i Finnmark ved Mette Elisabeth Eriksen, 

Sametinget ved jurist/seniorrådgiver Ingeborg Larssen, samisk tolk og oversetter Inger marie 

Oskal, Barn og ungdomspsykiatrisk poliklinikk/SANKS ved Berit Inga Gaup, 

brukerrepresentant, og prosjektleder Ann-Karin Furskognes.   

 

5.2.2 Utvikling av e-læringsprogram  

Det ble etablert en arbeidsgruppe januar 2012, for å utvikle et e-læringsprogram sammen 

med Helsekompetanse/NST for tolkeprosjektet.  Deltakere var Ann-Karin Furskognes 

prosjektleder, Ingeborg Eliassen Klinikk Hammerfest, Lisbeth Vesterheim Skoglund 

Sametinget, Risten Aleksandersen Sametinget og Marit Einejord UNN. Arbeidsgruppen har 

arbeidet i hele 2012 med utvikling av e-læringsprogrammet.  

E-læringsprogrammet har en innholdsdel bestående av filmer og fakta, og en testdel som 

baserer seg på innholdsdelen. Ansatte i Helse Finnmark HF kan gjennomføre testen når de 

har gjennomgått innholdsdelen. E- læringsprogrammet er et holdningsskapende 

 verktøy. Ved hjelp av dette e-læringsprogrammet er Helse Finnmark HF et steg nærmere å 

realisere behovet for mer opplæring i bruk av tolk, gi oppdatert informasjon om rettigheter for 

samiske pasienter og plikter for helsepersonell.  
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De ulike lokasjoner til Helse Finnmark HF er spredt over store geografiske områder. E-læring 

har mange fordeler, blant annet knyttet til tilgjengelighet og kostnadsbesparelser. Det er et 

effektivt verktøy for spredning av læring, og en gis mulighet til å kunne gi helsepersonell i 

hele foretaket en felles kompetanseplattform hva gjelder bruk av samisk tolk, informasjon om 

rettigheter for samisk pasienter og plikter for helsepersonell.  

E-læringsprogrammet finnes på: www.helsekompetanse.no 

E-læringsprogrammet er finansiert av Sametinget.  

 

5.2.3 Utdanningsbehov og rekruttering av samiske tolker 

Det er viktig at helsepersonell har tilgang til samisktalende tolker med tolkeutdanning. Det er 

ikke mange samisktalede tolker tilgjengellig, helsevesenet trenger flere. En mulig løsning for 

å skaffe flere samiske tolker med utdanning kan være å rekruttere allerede ansatt 

samisktalende helsepersonell. Samisktalende helsepersonell er allerede ansatt i Helse 

Finnmark HF, mange har etablert seg med familie i Finnmark (noe som er stabiliserende) og 

mange benyttes allerede til ad hoc tolkinger i klinikken. Denne gruppe har allerede en 

dobbelkompetanse i og med at de er tospråklig. Disse kunne fått tilbud om tolkeutdanning, 

og etter fullført utdanning gikk de så inn i en turnus blant flere samisktalende ansatte med 

tolkeutdanning. På denne måten kan man bygge opp kompetanse på samisk tolking i et 

langsiktig perspektiv. 

Det har vært avholdt to samarbeidsmøter om mulighet for utdanning av samisktalende tolker 

i regi av Samisk høgskole i Kautokeino (vedlegg 3 referat). Deltakere i møtet har vært Ann-

Karin Furskognes, prosjektleder, Ingeborg Eliassen, Klinikk Hammerfest, Gudrun Nilsen, 

Helse Finnmark HF, Lisbeth Vesterheim Skoglund, Sametinget og Ole Henrik Magga, 

Samisk høgskole.  

I tiden mellom første og andre møte gjorde prosjektleder en kartlegging av samisktalende 

helsepersonell ansatt i Helse Finnmark HF. Forespørselen gikk til samtlige klinikksjefer og 

styringsgruppens medlemmer. Disse ble bedt om å videresende skjema for kartlegging  

(vedlegg 4).   

Resultatet fra kartleggingen:  

UTDANNING SAMISK TALENDE TOLKER DU OFTE FOR DINE 
KOLLEGAER 

KUNNE DU TENKE DEG 
TOLKE UTD? 

1. Sosionom 
Ja Nei Nei 

2. Spl/kir 
Ja Ja Ja 

3. Psyk spl 
Ja Ja Nei 

4. Psyk spl 
Ja Nei Vet ikke 

5. Sosionom 
Ja Nei Vet ikke 

6. Vernepl 
Ja  Ja Vet ikke 

7. Spl BUP 
Ja Nei Nei 

8. Lege 
Ja Nei Nei 

9. Spl BUP 
Ja Ja Ja 
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10. Ergoterapeut 
Ja Nei Ja 

11. Fysio 
Ja Ja Ja 

12. Psykolog 
Ja Nei Nei 

13. Sosialarbeider 
Ja Nei Vet ikke 

14. Ambulansearb 
Ja Nei Nei 

15. Bio ing 
Ja Nei Vet ikke 

16. Intensiv spl 
Ja Ja Nei 

 16 6(Ja), 10 (Nei) 7(nei), 4(ja), 5(vet 
ikke) 

  

Innkomne skjema var 25 og 9 av de innkomne var ikke samisktalende. Flere ansatte kunne 

tenke seg å lære seg samisk men måtte ha mer informasjon. Disse er ikke tatt med ettersom 

det vil medføre et mye lengre utdanningsforløp, og således ikke aktuell pt. De resterende 16 

var samisktalende helsepersonell – tabellen viser kun disse ettersom de er mest aktuell hva 

gjelder det å kunne tilby tolkeutdanning. 

Få interesserte må ses i sammenheng med at det ikke var presisert i spørreundersøkelsen 

hva tolkeutdanning var og derfor var det for mange vanskelig å svare et klart ja eller nei. 

Dersom spørsmålene hadde vært mer differensierte, vil man kunne nådd også de som kunne 

tenke utdanning gjennomført som enkelte kurs. 

Samisktalende helsepersonell har en dobbelt kompetanse (helsepersonell og 

samisktalende). Kartleggingen viser at av de 16 samisktalende så er det kun 4 personer som 

umiddelbart kunne tenke å utdanne seg til samisktalende tolk. Det er positivt at så mange 

som 5 personer plasserer seg i vet ikke posisjon – noe som gir åpning for bearbeiding og 

motivering – slik at en kanskje til slutt kan ende opp med 9 personer som ønsker samisk 

tolkeutdanning.  Det er også verdt å merke seg at av de 7 som har svart nei til tolkeutdanning 

så er det 2 personer som svarer at de tolker ofte for kollegaer som ikke er samisktalende. 

Det er ikke gjort nærmere avtale med noen av personene, dette kan først gjøres når der er et 

reelt tilbud om utdanning fra Samisk høgskole eller en annen utdanningsinstitusjon. 

Det ble gitt informasjon om kartleggingen i det andre samarbeidsmøte mellom partene. 

 

Partene konkluderte med følgende i møte (mars 2012) 

a) Partene er enige om at det er viktig og riktig å prøve å få igangsatt en tolkeutdanning 

av samisktalende tolker i regi av Samisk høgskole. Det hadde vært ønskelig å få 

utdanning igangsatt i løpet av H/2012, men pga knappe ressurser (økonomi, 

tolkefaglig lærekrefter, samisk språklige lærekrefter) så er dette tidligst realiserbart 

V/2013.  

b) Partene er enige om at tolkeutdanningen skal gi mulighet til Master grad. I tillegg vil 

det også være viktig å åpne opp for “realkompetanse”. Ved realisering av 

tolkeutdanning ved Samisk høgskole så bør også tilbud om deltakelse gis til 

kommuner.  
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c) På den andre siden vil Samisk høgskole kunne arrangere en samling H/2012 i 

Kautokeino i uke 42-43 som skal omhandle blant annet samisk kulturkunnskap. 

Konkret innhold for samlingen er ikke utarbeidet.  

 

Vedrørende pkt a) så har man konkludert med i ettertid at dette var for optimistisk, da med 

tanke på å skaffe de nødvendige ressurrser til realisering. 

Vedrørende pkt c) Det ble utarbeidet et eget program for samlingen, Samisk høgskole skulle 

dekke alle utgifter iforbindelse med forelesere og stilte de egne lokaler uten kostnad til 

disposisjon. Prosjektet skulle dekke de øvrige utgifter. Beklageligvis måtte samlingen 

avlyses, dette grunnet få påmeldte.   

Partene er enig om at det har vært fruktbart med denne type samarbeidsmøte for å prøve å 

løse en felles utfordring. Det anbefales å videreføre samarbeidet mellom partene. 

 

5.3 Samisk tolkeutdanning  

5.3.1 Behov hos helsepersonell 

Tilgangen på samiske tolker er ikke tilstrekkelig. Det synes derfor nødvendig med 

tolkeutdanning rettet mot de samiske språkene. Inntil man har tilstrekkelig tilgang på 

godkjente tolker bør man etablere utdanninger som øker utdanningskapasiteten for de som 

vil bli godkjente tolker og gir tilbud til tospråklig helsepersonell. 

Utdanningene må ha en slik progresjon at man over tid kan bygge opp en formell 

kompetanse til mastergrad nivå. 

Helsevesenet er tjent med en overgangsordning der tospråklig helsepersonell inntar rollen 

som tolk. For å oppnå bedre kvalitet bør man kunne tilby disse kurs i tolkeetikk, språk og 

kultur, dette bør være organisert slik at det er deler av en formell tolkeutdanning. 

 

Nasjonal rekrutteringsstrategi for samisk høyere utdanning (2011-2014) sier følgende: 

 

”Det er stor mangel på personer med kompetanse i samiske språk på alle nivåer i 

Norge. I rapporten fra 2004 (Bruken av samisk språk, undersøkelse 2004) kommer 

det fram at det bl.a. er stor mangel på samisktalende lærere, leger, psykologer og 

sykepleiere”. 

 

Mangelen på samisktalende helsepersonell er noe som Helse Finnmark HF også opplever. 

Samisktalende helsepersonell er en ressurs som stort sett benyttes i ad-hoc situasjoner for å 

avhjelpe.  Det er nærliggende å tenke seg at manglende språkforståelse hos helsepersonell 

kan medføre feilbehandling og at alvorlig sykdom ikke blir oppdaget i tide.   

God kvalitet i tjenestetilbudet forutsetter at det finnes personell med kompetanse i samisk 

språk og kultur. I samiske kjerneområder bør muligheten for dette være god. Tilstrekkelig 

personell med samisk språk og kulturkompetanse er avgjørende viktig for samiske brukeres 

opplevelse av kvalitet i tjenestene. Rekruttering av og etterutdanning av personell er 

imidlertid en utfordring. 
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På sikt bør man ha som mål at all tolking i helsevesenet utføres av godkjente tolker, på 

minimum nivå 3. 

 

Videre fra Nasjonal rekrutteringsstrategi for samisk høyere utdanning (2011-2014) nevnes 

følgende: 

 

”Det finnes ikke nøyaktig registrering av antall samisktalende. I rapporten 

Iskkadeapmi sámegiela geavaheami birra / Undersøkelse om bruken av samisk språk 

(2000) som ble utført på oppdrag av Samisk språkråd, antas det at det er 23 000 

samisktalende i Norge. Sametingene i Sverige og Finland opererer med tall mellom 

30000 og 50000 samisktalende i hele Sápmi”. 

 

Antallet samisktalende personer er relativt høyt og det er naturlig å tenke seg at flere av 

disse personene som kommer i kontakt med helsevesenet. Det vil således være behov for 

samiske tolker i kontakten mellom samisktalende pasienter og ikke samisktalende 

helsepersonell. 

 

5.4 Vurdering av teknisk/ elektronisk løsninger 

5.4.1 Hvilke behov var det nødvendig å ta hensyn til ved tolking via skjerm 

Ved valg av utstyr var vi opptatt av stor skjerm, klart bilde og god mobilitet. Vi var også 

opptatt av lyd mellom tolk - pasient og helsepersonell. God lyd i kombinasjonen med godt 

bilde vil kunne være med å bidra til mindre ”skepsis” mot å benytte seg av tolk via skjerm. 

 

5.4.2 Hva valgte vi 

Av teknisk utstyr valgte vi:  

 Bærbar PC: 15″ Dell Latitude E6520  

 Kamera: Tandberg Precision HD USB. Dette kameraet kan operere I full 720p-

oppløsning og levere 30 bilder i sekundet. Kameraet har en relativt stor 

blenderåpning slik at mye lys slipper inn i sensor. I tillegg har kameraet autofokus og 

innbygd mikrofon. 

 Hodetelefoner: Sony DR 320DPV, med kabel, stereo og avtakbar mikrofon. 

 Splitter: Belkin – hodetelefonsplitter, stereo minijack 3,5 mm  

 

Ved valg av utstyr så hadde vi en tett dialog med IKT-systemansvarlig ved Klinikk 

Hammerfest. Ved å sammenholde tidligere erfaringer opp mot de behov som Tolkeprosjektet 

hadde så ble beslutningen om valg av utstyr foretatt. 

 

5.4.3 Beskrivelse av kommunikasjonsløsning 

Nettverket som ble benyttet i pilotperioden var trådløst Wlan med åpent internett. Det ble 

benyttet standard kryptering for trådløst nett og et åpent nett for gjester. 
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Videokommunikasjonen er kryptert selv om  nettet er åpent. Disse nettene ble valgt for å 

sikre at vi ikke kjørte over kliniske systemer, men også for ”å stresse” testen/piloten litt i 

forhold til kapasitet. Ingen prioritet på trafikk altså, resultatene var gode. På bakgrunn av våre 

erfaringer mener vi at det bør være minimum 1Mbit hastighet på linje begge veier. Dette 

forutsetter at man virkelig får 1 Mbps uten brudd eller snevring av hastighet. Er det stor 

trafikk på forbindelsen ellers, vil et større båndbreddekrav bedre kvaliteten på forbindelsen. 

Vi fant det lite hensiktsmessig og teste over mobilt 3G og ICE sitt nett da disse nettene er for 

ustabile med for mye varierende og ofte for liten stabil båndbredde. Dette basert på tidligere 

erfaringer fra Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin (NST).  

 

 

 

 

En visuell framstilling av løsningen: 

 

5.4.4 Utprøving igjennom pilot 

Prosjektet valgte å teste ut de teknisk valgte løsninger igjennom en tidsbegrenset pilot på 10 

uker. Utfyllende informasjon finnes i kapittel 6. 

 

5.5 Økonomiske framtidsberegninger 

Store deler av den samiske befolkningen ønsker å bruke samisk i samtale med offentlige 

etater og det er nærliggende å tenke seg at dette er spesielt viktig i forbindelse med sykdom 
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og kriser. Etterspørselen etter samisk tolketjeneste er variererende, til tross for at 

samisktalende pasienter har en rett til å få benytte samisk språk i møte med offentlig 

forvaltning.  

Det vil sannsynligvis ta 3-5 år å etablere en god samisk tolketjeneste som partene er 

bekvemme med å bruke, da holdningene til både samisktalende pasienter og helsepersonell 

må endres. 

Ut fra erfaringer fra prosjektet mener vi det er hensiktsmessig med en gradvis oppbygging av 

tolketjenesten fra dagens ordning med en tolk i fast stilling, til en ordning med et desentralt 

heldøgnstilbud. Ved aktiv vaktjeneste for tolker bør vi ha minimum 9 personer i et 

vaktsystem, ved passiv vaktjeneste bør vi ha minimum 6 personer. Antall personer er 

avhengig av type vaktsystem som velges. Oppbygging av tjenesten foreslås gradivis i fire 

trinn, se nedenfor. 

 

Oppbyggingens fire trinn: 

Trinn Tidsrom Hvem Metode Geografi 

1 
07.30-15.00 Dagens faste tolk utvider sitt 

arbeidsområde. 
 

Skjerm og telefon Helse Finnmark 
HF sine 
lokasjoner 

2 
07.30-15.00 
15.00-07.30 
24/2- lør/søn 

Dagens faste tolk 
Passiv-desentral vaktordning. 30 
min responstid. Lønn 1:3 for 
vakttid med kompensasjon 
timelønn pluss 50% pr oppdrag. 
 

Skjerm og telefon Helse Finnmark 
HF sine 
lokasjoner 

3 
07.30-15.00 
15.00-22.00  
7dg. 
22.00-07.30 
7dg. 

Dagens faste tolk 
Aktiv-desentral vaktordning 
 
Passiv-desentral vaktordning 
 

Skjerm, telefon 
der dette er 
ønskelig 

Hele landet 

4 
00.00-24.00 Varierer mellom tilstedeværende 

tolk og desentrale tolker i aktiv 
vakt. 
 

Fysisk tilstede 
skjerm, telefon 

Hele landet  

Ved utvidelse av dagens tjeneste må det samtidig avsettes ressurser til å administrere 

tjenesten, det anbefales en stilling i 100% og fortløpende evaluering av behovet. 

Beregningene under viser merkostnader som følge av endret praksis og tilgjengelighet 

utover dagens tolketilbud. I første omgang til den nordsamiske befolkningen, deretter 

beregnes også tilbud til sørsamisk og lulesamisk befolkning. Kr. 700 000 er grunnlag for 

årslønn inklusiv ubekvemstillegg. 
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TRINN 1 (alle tall er estimater) 

Innkjøp utstyr til enheter utover de 5 man har utstyr til pt. 
 

150 000 

Vedlikeholdskostnader 
 

  50 000 

Nettleie til norsk helsenett (nhn)   12 000 
 

Support til teknisk utstyr/løsninger (bør legges til Helse Nord IKT-help desk 
ordning) 
 

 

Totale kostnader inkl lønn 812 000 

 

Trinn 1 er kun en utvidelse av tilgjengelig samisk tolk på dagtid til flere lokasjoner til Helse 

Finnmark HF. 

 

 

 

TRINN 2 (alle tall er estimater) 

Lønn tolk i vakt 1:3,  130,5 timer pr uke tilsvarer 1,2 årsverk  
   

840 000 

Kompensasjon gjennomsnittlig 2 tolkeoppdrag på vakttid pr døgn à 1 time
   

415 000 

Lønn til administrativt personell   
     

700 000 

Ferievikar, beregnes vikar for alle ferieuker (2,2x5) 
Inklusiv ferievikar for fast tolk    

148 000 

Innkjøp utstyr til enheter utover de 5 man har utstyr til pt 
 

150 000 

Nettleie til norsk helsenett (nhn)    12 000 
 

Vedlikeholdskostnader 
 

  50 000 

Support til teknisk utstyr/løsninger (bør legges til Helse Nord IKT-help desk 
ordning) 

 

Totale kostnader inkl lønn 2 415 000 
 

Trinn 2 er en utvidelse av tilgjengelighet på samisk tolk til å være døgnkontinuerlig inkl 

helger, gjelder kun for Helse Finnmark HF  sine lokasjoner. 
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TRINN 3 (alle tall er estimater) 

Økt lønn for aktiv tid tilsvarende 1,8 årsverk 
 

1260 000 

Lønn tolk i vakt 1:3,  66,5 timer pr uke tilsvarer 0,6 årsverk  
   

  420 000 

Kompensasjon gjennomsnittlig 1 tolkeoppdrag på vakttid pr natt à 1 time 
 

  208 000 

Ferievikar, beregnes vikar for alle ferieukene (3,4 x 5)  
Inklusiv ferievikar for fast tolk 
    

  230 000 

Lønn til administrativt personell  
 

  700 000 

Nettleie til norsk helsenett (nhn) 
 

    24 000 

Vedlikeholdskostnader 
 

    50 000 

Innkjøp utstyr til hver av tolkene (inkl økning av nettkapasitet) 
 

  200 000 

Support til teknisk utstyr/løsninger (bør legges til Helse Nord IKT-help desk 
ordning) 
 

 

Totale kostnader inkl lønn 
 

3 092 000 

Trinn 3 er gjeldende i tidsrommet 0700-2200, passiv vakttjeneste på natt. Det vil på dette 

trinnet være naturlig at tolketilbud for også lule og sørsamisk etableres. Et tilbud for hele 

landet 

 

 

 

TRINN 4 (alle tall er estimater) 

Økt lønn for aktiv tid tilsvarende 3,7 årsverk 
 

 2590 000 

Ferievikar, beregnes vikar for alle ferieukene (4,7x5)  
Inklusiv ferievikar for fast tolk   

    315 000 

Lønn til administrativt personell 100%    
   

    700 000 

Nettleie til norsk helsenett (nhn) 
 

      24 000 

Innkjøp utstyr til enheter utover de 5 man har utstyr til pt 
 

    150 000 

Vedlikeholdskostnader 
 

      50 000 

Support til teknisk utstyr/løsninger (bør legges til Helse Nord IKT-help desk 
ordning) 

 

Totalkostnader  
       

 3 829 000 

Trinn 4  er et døgnkontinuerlig samisk tolketilbud for nord samisk, sørsamisk og lulesamisk 

og er gjeldende for hele landet. 
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I tillegg til å etablere en døgnbasert tolketjeneste må man arbeide for at tjenesten blir 

tilgjengelig for flest mulig, her tenkes andre offentlige tjenester f.eks. nødetater og 

kommunale helsetjenester. Ved samarbeid med andre må man påse at tjenesten har 

tilstrekkelige ressurser til å organisere og administrere tjenesten.  

Dersom andre tjenester skal benytte seg av de samme tolkene som Helse Finnmark HF må 

det også utarbeides finansieringsordninger for å unngå at foretaket bærer alle kostnadene.  

Prosjektet har ikke utarbeidet forslag for organisering av et nasjonalt tilbud. 

 

5.6 Organisering av framtidig felles tolketjeneste i Helse Nord RHF  

Mulighetene for å realisere en felles tolketjeneste for helseinstitusjoner i Helse Nord RHF 

området er realistisk. Utviklingen av en slik tjeneste bør foretas trinnvis, under pkt 5.5 er det 

utarbeidet forslag som viser en trinnvis oppbygging. En trinnvis oppbygging vil gi mulighet til 

å identifisere ”barnesykdommer” og samtidig eliminere disse slik at en mer robust 

organisering av tjenesten kan fremstå. Detaljer i de ulike trinn må gjennomarbeides mer, 

dette muliggjøres først når det eventuelt fattes en beslutning om videreutvikling av en 

tolketjeneste. De teknologiske løsninger eksisterer allerede og infrastruktur er på plass. 

Utfordringene vil muligens være knyttet opp til rekruttering av samisk tolker, få samiske 

pasienter til å ønske å bruke tolk og øke bevisstheten blant helsepersonell til å bruke samisk 

tolk. Samhandling med andre etater og kommunale helsetjenester vil også være et viktig 

element i en desentral døgnkontinuerlig tolketjeneste. 

 

6 Pilotprosjekt for desentrale samiske tolker 

6.1 Hvorfor en pilot 

Hensikten var å prøve ut ny teknologi slik at samisktalende pasienter kunne motta tolking 

hele døgnet. Erfaringer fra piloten ville danne et godt grunnlag for framtidig struktur av 

samisk tolketilbud i Helse Finnmark HF, resten av region nord og nasjonalt.  

Ved å gjøre denne piloten framskaffer vi verdifulle erfaringer som vil bidra til justeringer av 

tilbudet underveis.  Teknologien var enkel, trygg, med små investeringskostnader og med et 

svært enkelt brukergrensesnitt.  

Gjennom denne piloten fikk vi en unik mulighet for å teste ut den valgte teknologiske 

løsningen i reele situasjoner og kontekst. De valgte kliniske avdelinger (Akuttmottak, 

Medisinsk avdeling og Kirurgisk /Ortopedisk avdeling) var positive til delta, så da var det bare 

å starte. Klinisk personell sin vilje til å være med er helt nødvendig både hva gjelder  

gjennomføring og vellykkethet.  

6.1.1 Varighet for piloten 

Piloten vedvarte fra 1.oktober til og med 9.desember 2012, dvs. en periode på 10 uker. 
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6.2 Målsetting for piloten 

Piloten hadde som målsetting å teste ut ny teknologi (Jabber) slik at samisktalende pasienter 

kunne motta tolking hele døgnet. 

 

6.2.1 Delmål for piloten  

Prosjektet skulle ivareta følgende delmål: 

o Vurdere tekniske/elektroniske løsninger for å kunne etablere en døgnbasert 

tolketjeneste i Helse Finnmark HF   

o Vurdere alternative bemanningsløsninger for en døgnbasert tolketjeneste  

o Etablere tolketilbud hele døgnet  

o Gjøre økonomiske beregninger for alternative tekniske/løsninger  

o Beregne behovet for antall tolker  

o Beskrive mulighetene for felles tolketjeneste for helseinstitusjoner i Helse Nord RHF 

 

6.3 Finansiering  

Det ble søkt på utlyste midler fra Sametinget under seksjonen tilskudd til helse/sosial og 

omsorgsprosjekter. Prosjektet søkte om kr 151.200,-. Prosjektet mottok kr 151.000,- våren 

2012 fra Sametinget. 

 

6.4 Rekruttering av samiske tolker 

For å rekruttere samisktalende tolker benyttet vi oss av «snowball metoden» (Thagaard, 

1998, s. 54). Dette innebar at prosjektleder tok direkte kontakt med sentrale personer 

innenfor samisk tolkemiljø. Prosjektleder fikk således flere navn på samiske tolker som 

kunne kontaktes.  

De fleste av de som ble kontaktet var allerede brukt som samisk tolk enten ved Sametinget, 

som rettstolk eller som tolk innenfor helsevesenet. En fellesnevner ved de valgte tolkene var 

at de hadde erfaring fra tolking i helsevesenet, dette var en viktig kompetanse for piloten. En 

viktig drivkraft for at de ønsket å delta var at de ville være med på å prøve ut noen nytt. Vi 

klarte å rekruttere 3 samisktalende tolker, en i Hammerfest, en i Kautokeino og en i Tromsø. 

Tolkene fikk fast lønn i de 10 ukene piloten pågikk.  

 

6.5 Infrastruktur  

For å kunne gjennomføre piloten var vi avhengig av stabilitet og høy kapasitet på linjene. 

Norsk Helsenett har på nåværende tidspunkt satt en øvre grense på 600 Kbps for maksimal 

utgående båndbredde fra videokonferanse-PC. Maksimal innkommende båndbredde er 

1,15Mbps. Reell hastighet og kvalitet påvirkes dessuten av lokale forhold og stabiliteten på 

internettforbindelsen. 
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Lokal teknisk infrastruktur i området og inn i huset hvor tolkene bodde viste seg å være et 

parameter som innvirket på hvem vi kunne velge som deltakere i piloten. Dette var uventet 

da kravet for hastighet ikke var unormalt høyt. På grunn av utilstrekkelig båndbredde inn i 

huset til en av tolkene, kunne ikke videokonferanse-PC brukes her. Vanligvis er det mulig å 

bestille mer båndbredde, men dette var ikke mulig i dette tilfellet da tolken bodde utenfor 

sentrale strøk i Finnmark. 

Det bør alltid være første prioritet å sjekke at infrastrukturen kan håndtere videokonferanse 

når man ønsker å opprette en videokonferansetjeneste. Høykvalitets videokonferanse i 

enhver form krever høy båndbredde, både på nedlasting og, som man skal legge spesielt 

merke til, også opplasting.  Kravet om høy opplasting er spesielt for videokonferanse og gjør 

at man må sjekke dette spesielt på internettabonnement som har forskjellig ned- og 

opplastingshastighet (asynkront nett).  

 

6.6 Forankringsarbeid for å kunne pilotere 

Før piloten ble igangsatt ble en evt igangsettelse diskutert i styringsgruppen, og der var en 

konsensus på at det ville være lurt å ha en pilot med tanke på utprøving av valgte 

teknologiske løsningen i reelle situasjoner og kontekst.  

Klinikklederne for de tre valgte avdelinger (Akuttmottak, Medisinsk avdeling og Kirurgisk 

/Ortopedisk avdeling) har sittet i styringsgruppen helt fra oppstart av prosjektet og har 

således bidratt til forankring i gjennom «linja».  

I tillegg har prosjektleder og Ingeborg Eliassen hatt et eget informasjonsmøte med 

avdelingslederne og fagutviklingssykepleier. Her ble det gitt en gjennomgang av prosjektet, 

status og informasjon om piloten. Avdelingslederne stilte seg positiv til deltakelse og samtlige 

erkjente at der var et udekket behov hva gjelder tilgang på samisk tolk etter klokken 15.30 på 

hverdager og i helg /høytid. 

Prosjektleder ble også invitert på personalmøte på medisinsk avdeling for å treffe flest mulig 

ansatte og gi informasjon om piloten (tidsrammen var på ca 15 min, men folk var så positive 

og interessert at prosjektleder brukte 40 min). Akuttmottaket ble informert av sin 

avdelingsleder samt at Ingeborg Eliassen var ved flere anledninger å informerte om piloten. 

Kirurgisk ortopedisk avdeling ble informert av prosjektleder. Avdelingene ønsket å være med 

å bidra til at samisktalende pasienter får bedre tilgang til samisk tolk slik at de kan snakke 

samisk under for eksempel konsultasjoner/legevisitt etc. 

 

6.7 Metode 

Piloten er meldt inn til Norsk samfunnsvitenskapelige datatjeneste AS som et 

kvalitetsutviklingsprosjekt. Følgende tilbakemelding ble gitt fra Personvernombudet (vedlegg 

5) 

”Personvernombudet legger til grunn at prosjektet oppfyller vilkårene i 

helsepersonelloven § 26 og følgelig er å anse som et kvalitetsutviklingsprosjekt med 

forankring i virksomhetens ledelse. Behandlingen utløser meldeplikt i henhold til 

helseregisterloven § 29 og har hjemmel i helseregisterloven § 5, jf. helsepersonelloven 

§ 26.” 
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Det ble utarbeidet en brukslogg (vedlegg 6) for registrering av tolkeaktivitet på sykehuset og 

hos tolkene. Bruksloggen inneholder ikke personidentifiserbare variabler. 

 

6.8 Før oppstart 

6.8.1 Opplæring av personell 

Samtlige avdelinger fikk opplæring når utstyret ble oppmontert, opplæringen foregikk i kjente 

omgivelser.  Under oppmontering fikk alle som ønsket mulighet til å gjøre oppkopling selv. 

Det ble laget en enkel og presis bruksanvisning som ble kopiert opp og lagt i samme mappe 

hvor også registreringsskjema ble oppevart (vedlegg 7). 

I tillegg har prosjektleder vært tilgjengelig for pilotbrukere i pilotperioden. Majoriteten av 

ansatt var svært positive til det å skulle benytte seg av tolk ved hjelp av teknologi. Under 

oppmontering og opplæring ble det også gitt utrykk fra helsepersonell at dette med tolk var 

helt unødvendig ”alle samer kan norsk – de krever tolk bare for å være vanskelig”. Denne 

type utsagn var heldigvis i mindretall. I tillegg sa flere at samiske pasienter ofte ikke trenger 

tolk fordi de ofte har en av sine pårørende med under innleggelse og ”da tolker jo de for 

pasienten”.   

 

6.8.2 Teknisk utstyr 

Samtlige maskiner var satt opp slik at de ble knyttet til trådløst nett, gjeldende både for de 

maskiner som ble satt opp på sykehuset og hjemme hos tolkene. 

Maskin som ble stasjonert i akuttmottak ble testet rundt omkring på mobilt trillebord og inne 

på undersøkelsesrom. Forbindelsen var utmerket både om morgenen, midt på dagen, 

ettermiddag og kveld. Det ble testet mot samtlige avdelinger (akutt mottak, medisinsk og 

kirurgisk/ortopedisk avdeling). Maskinen som ble testet fra Kirurgisk/ Ortopedisk hadde et lite 

”pakketap” men ikke av vesentlig betydning for sendingen. 

Maskiner testet mot tolk i Kautokeino fungerte godt hele tiden – et brudd – men testet ok 

etterpå. Maskin i Tromsø også et lite brudd – men testet ok etterpå. Tolkene i Tromsø og 

Kautokeino var fornøyd med å utføre tolkeoppdrag ved hjelp av Jabber. Løsningen skapte 

fleksibilitet, og i tillegg var det godt å kunne se pasienten. Tolk stasjonert i Hammerfest fikk 

sin Jabber oppmontert på eget kontor på sykehuset. Denne løsningen ble valgt fordi det ikke 

var lokal infrastruktur med tilstrekkelig god nok kapasitet inn til tolkens hus. Mobilt bredbånd 

ble vurdert som et alternativ – men pga dårlig stabilitet ble denne ideen forlatt.  I tillegg ble 

det vurdert som for kostbart å etablere tilstrekkelig kapasitet inn til tolkens hus. Det ville også 

i så fall måtte tas stilling til hvem som skulle stå som eier infrastrukturen etter pilotens slutt. 

 

6.9 Underveis i piloten 

På bakgrunn av tilbakemeldinger vedrørende teknisk kvalitet fra de tre enheten på sykehuset 

så dro prosjektleder og tekniker fra NST (16 og 17.oktober 2012) til Klinikk Hammerfest. Alt 

utstyr ble testet på forskjellig tidspunkter av døgnet, innstillinger ble sjekket og 

dobbeltsjekket.  
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Det ble kjøpt inn høyttalere til utstyret på akuttmottak. Lydkvalitet ble sjekket med de andre 

maskinene og lyd i akuttmottak ble mye bedre med høyttalere. Det var svært viktig å løse de 

utfordringer som akuttmottaket meldte inn underveis i piloten. En av sykepleierne i 

akuttmottak sa: ”godt å få vekk noen ledninger, vi har ofte mange nok ledninger å skulle ta 

hensyn til”.  

I tillegg hadde prosjektleder samtale med klinisk personell på de ulike avdelingene om 

viktigheten av å forklare viktigheten med tolk og hvem er tolken til for. Det ble gitt informasjon 

om piloten, tolkeprosjektet og viktigheten av å bruke kvalifiserte tolker, ”bedre å ringe tolken 

en gang for mye enn en gang for lite”. Det at prosjektleder måtte informere mer og flere 

ganger i løpet av pilotperioden er positivt, og det viser at helsepersonell er opptatt av og har 

et engasjement for det å benytte samisk tolk. I tillegg er det en del turnover av 

helsepersonell. 

 

6.9.1 Funn  

Generelt sett fungerte de tekniske løsningene i løpet av pilotperioden. Det er likevel en 

utfordring knyttet til lyd. Andre kreative smarte løsninger for lyd må utvikles, spesielt på den 

siden pasienten oppholder seg. I akuttmottaket ble det monterte opp høyttalere, denne 

løsningen fungerte tilfredsstillende. 

Det har vært få henvendelser til tolkene, men de som har vært har vært positive. Majoriteten 

av henvendelser kom fra akuttmottaket. Dette er naturlig ettersom det er denne delen av 

sykehuset pasienten først møter. Akuttmottaket hadde 7 oppkoplede tolkinger, medisinsk 

avdeling 1 og kirurgisk/ortopedisk ingen. Sengepostene forklarte dette med at de i løpet av 

pilotperioden hadde hatt studenter på avdelingen og deriblant var det samisktalende 

studenter. En sykepleier sa det slik ”det var så lettvint å bruke studentene”.   

Akuttmottaket var svært aktiv. Dette kan blant annet skyldes at en av de ansatte 

sykepleierne var svært positiv til å benytte ny teknologi for å bidra til å løse de 

språkutfordringer som ikke samisktalende ansatte har overfor samisktalende pasienter. 

Denne personen likte å bruke teknologi. I tillegg trakk sykepleiere fram at de relativt ofte i 

akuttsituasjoner opplevde å sitte tilbake med en følelse av at noen samisktalende pasienter 

ikke hadde forstått alt. Dette bakteppet var nok en viktig faktor for at akuttmottaket var så 

aktiv i piloten med å tilby samisk tolk.  

Flere pasienter ønsket ikke samisk tolk. Akuttmottaket foretok en enkel registrering: 14 

personer som hadde hjemkommune i samisk forvaltningsområde ble tilbydd samisk tolk ved 

ankomst i akuttmottaket, 5 ønsket samisk tolk og 9 ønsket ikke samisk tolk. Årsaken til at de 

ikke ønsket tolk kan være at de ikke har behov for samisk tolk, ikke har tillit til en fremmed 

samisk tolk, ønsker å benytte pårørende som tolk eller ikke har god erfaring med å benytte 

samisk tolk.  

En annen positiv effekt ved å benytte seg av tolking via Jabber (lyd/bilde) har vært den korte 

tiden det går fra tolkebehovet er meldt og fram til tolken er tilgjengelig. Dette bidrar til mindre 

venting for pasienten og helsepersonell.  Samisk tolk ansatt på dagtid ved Klinikk 

Hammerfest opplevde som en positiv bi-effekt underveis i piloten en økt etterspørsel etter 

samisk tolk fra de ulike avdelingene. Denne økte etterspørselen er med på å avdekke et 

behov for samisk tolk i helsevesenet.  
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Hovedutfordringene framover vil være: 

o Økt bevissthet hos samisk pasienter til å ønske å bruke tolk 

o Økt bevissthet hos helsepersonell til å bruke tolk 

o Flere samisktalende tolker tilgjengelig  
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7 Juridiske betrakninger 

7.1 Innledning 

Retten til tolketjenester i helse- og omsorgssektoren fremgår ikke eksplisitt av lovverket. 

Pasienter har imidlertid lovfestede rettigheter og helsevesenet ditto plikter som forutsetter 

god kommunikasjon mellom helse- og omsorgsarbeider og pasient. Likeverdige 

helsetjenester er for eksempel en lovfestet rett for alle borgere i Norge. Språkbaserte 

kommunikasjonsbarrierer utfordrer dette prinsippet2. 

Av pasient- og brukerrettighetsloven (pasrl)3 § 3-5 fremgår følgende om hvordan 

informasjons skal gis til pasienten (informasjonens form):  

Informasjonen skal være tilpasset mottakerens individuelle forutsetninger, som alder, 
modenhet, erfaring og kultur- og språkbakgrunn. Informasjonen skal gis på en 
hensynsfull måte.  

       Personellet skal så langt som mulig sikre seg at mottakeren har forstått innholdet 
og betydningen av opplysningene.  

       Opplysning om den informasjon som er gitt, skal nedtegnes i pasientens eller 

brukerens journal.  

 

Det har i ulike sammenhenger vært pekt på at manglende og mangelfulle tolketjenester er 

bekymringsfullt med henblikk på rettssikkerheten i offentlig tjenesteyting4,5.  Den europeiske 

kommisjonen mot rasisme og intoleranse (ECRI) satte også i 2009 kritisk søkelys på 

tolkebruken innenfor rettssystemet og helsesektoren i Norge og anbefalte at Norge øker 

tilgangen til og bruken av kvalifisert tolkning innenfor disse områdene6. 

I en spørreundersøkelse foretatt av Nasjonal kompetanseenhet for minoritetshelse (NAKMI) i 

2004 der utvalg av helsepersonell (453 personer inkludert leger, sykepleiere, psykologer og 

flere) fra den offentlige førstelinje- og spesialisthelsetjenesten som betjener bydeler med høy 

andel av innvandrerbefolkningen i Oslo, deltok, var en av konklusjonene: 

Nesten en tredjedel av respondentene foretrakk alltid eller ofte å jobbe uten tolk, selv 
om språklige barrierer eksisterte. I situasjoner hvor de opplevde behov for tolk, svarte 
49 % av respondentene at de «alltid» eller «ofte» kommuniserte med pasienten 
gjennom familiemedlemmer eller pasientens venner. Begrunnelsene var blant annet 
at å bestille tolk var tidskrevende og upraktisk, at det var dårlig tilgjengelighet på gode 
tolker, at det var vanskelig å skaffe tolk i akutte situasjoner, og dårlig planlegging.7  

 

Pårørende, både barn og andre, har i stor utstrekning vært brukt som tolker i helsevesenet. 

Erfaringer med dette viser at det er langt fra uproblematisk 8. Når det gjelder barn har det 

                                                   
2
 Emine Kale et al. Hvordan håndterer helsepersonell språklige barrierer? En undersøkelse av tolkebruk i helsevesenet, 

Tidsskrift for Norsk Psykologforening, Vol 47, nummer 9, 2010, side 818-823 
3
 LOV-1999-07-02-63 Lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven) 

4
 Bedre forvaltningspraksis for bruk og bestilling av tolk, Forslag til tiltak fra tverretatlig arbeidsgruppe, Rapport sendt Arbeids- 

og inkluderingsdepartementet 15. august 2009 fra arbeidsgruppe under Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, s. 39 
5
 Se note 2  

6
 Rapport Ombudets innstilling til CERD, LDO, Likestillings- og diskrimineringsombudet, ISBN 978-82-92852-38-5, s.24  

7
 Se note 2 

8Se bl.a. note 4, s.13  

http://www.psykologtidsskriftet.no/index.php?uid=121018&a=11
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også vært hevdet at dette antas å kunne stride mot barnekonvensjonens9 artikkel 3, pkt. 1 

om barnets beste: 

Ved alle handlinger som berører barn, enten det foretas av offentlige eller private 
velferdsorganisasjoner, domstoler, administrative myndigheter eller lovgivende 
organer, skal barnets beste være et grunnleggende hensyn. 

 

Barn som tolker kan få tilgang til informasjon som de ikke bør få eller være nødt til å forhold 

seg til, og som de kan ta skade av.10 Som helsearbeider har man heller ingen mulighet til å 

sikre kvaliteten av tolkingen.  Dette gjelder også når andre pårørende opptrer som tolker, for 

eksempel ektefelle eller andre slektninger eller venner.  

Når det gjelder å bruke språkmektige ansatte som tolker, tilrådes dette heller ikke11. Helse-

institusjoner bør imidlertid kunne benytte ansatte i vanskelige situasjoner der det ikke er 

mulig å fremskaffe kvalifisert tolk. Dersom det legges opp til en slik ordning, tilrådes at dette 

settes i system og inngår i den enkeltes stillingsbeskrivelse. 

Det som skrives i det følgende vil relatere seg til tolketjenester for samisktalende.  

 

7.2 Kort om lovgrunnlaget 

Samer har særlige rettigheter i henhold til samelovens12 språkregler ved at brukere som er 

bosatt i forvaltningsområdet for samisk språk iht lovens § 3-3 har rett til svar på samisk når 

de henvender seg til et lokalt offentlig organ i området. 

Retten til tolk i helsevesenet utledes imidlertid av den generelle rett pasienter har til 

informasjon, medvirkning og forsvarlige tjenester iht. pasient- og brukerrettighetsloven13. 

Helse- og omsorgstjenesten har informasjons- og veiledningsplikt overfor sine brukere og 

skal legge til rette for at forutsetningene er til stede for at pasienten forstår det som blir 

formidlet. 

All helsehjelp er som hovedregel basert på et informert samtykke fra pasienten og pasienten 

har rett til innsyn i egen journal. Av journalforskriftens14 § 11, andre ledd, fremgår det 

eksplisitt at det skal legges til rette for at blant annet samiskspråklige kan utøve 

innsynsretten i pasient- og brukerrettighetsloven § 5-1, jf. § 3-5.  

 

                                                   

9
 FNs konvensjon om barnets rettigheter (barnekonvensjonen) 

10
 Se note 4, s. 13 

11
 IS-1924 Veileder om kommunikasjon via tolk for ledere og personell i helse- og omsorgstjenestene, Helsedirektoratet, 

september 2011, s. 7 
12

 LOV 1987-06-12 nr 56: Lov om Sametinget og andre samiske rettsforhold (sameloven) 
13

 Se note 3 
14

 FOR 2000-12-21 nr 1385: Forskrift om pasientjournal 

http://www.google.no/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CDAQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.lovdata.no%2Ffor%2Fsf%2Fho%2Fxo-20001221-1385.html&ei=GbAwUeHtC8KUtAaj9YGwBQ&usg=AFQjCNF1lwvj4rVw56AV5Du8i-5S1R51VA&bvm=bv.43148975,d.Yms


36 
 

7.3 Plikten til forsvarlighet 

7.3.1 Kvaliteten på tolkingen 

Plikten til forsvarlig virksomhet fremgår både av helsepersonelloven15 § 4, lov om kommunale 

helse- og omsorgstjenester16 § 4-1 og spesialisthelsetjenesteloven17 § 2-2. I en del tilfeller vil 

bruk av tolk være en forutsetning for at de oppgaver helsepersonell skal ivareta overfor 

samisktalende kan utføres på en forsvarlig måte. Dette aspektet ved kravet til forsvarlig 

virksomhet er for øvrig også en parallell til den generelle informasjonsplikt forvaltningen er 

pålagt iht. forvaltningslovens18 regler.  

Som det fremgår av pasrl § 3-5 skal helsepersonellet så langt som mulig sikre seg at 

mottakeren har forstått innholdet og betydningen av opplysningene som gis. Det er et 

eksplisitt krav at informasjonen blant annet skal tilpasses kultur- og språkbakgrunn. Én måte 

å sikre seg dette på, er å sørge for tolking av tilstrekkelig god kvalitet. Som nevnt kan 

helsepersonellet vanskelig vurdere kvaliteten når pårørende og andre benyttes som tolker. 

Derimot gir bruk av kvalifiserte tolker mulighet for en viss kvalitetssikring. I veilederen om 

kommunikasjon via tolk19 er det vist til Nasjonalt tolkeregister der tolkene er rangert i 5 

kategorier, avhengig av hvilke kvalifikasjoner de har. Kategori 4 og 5 anses som 

rekrutteringskategorier. Av hensyn til kvaliteten av tolkingen tilrådes sterkt bruk av tolker i 

kategori 1, 2 eller 3.  

 

7.3.2 Opplæring av helsepersonellet 

Den totale kvaliteten på tolkingen vil også i stor grad være avhengig av den fagpersonen 

som har ansvaret for samtalen. Både virksomhetens og det enkelte helsepersonells plikt til 

forsvarlig virksomhet tilsier at personell som benytter tolk i sin kontakt med pasienter får 

tilbud om og deltar i nødvendig opplæring.  

 

7.3.3 Fjerntolking 

I veilederen20 er adgangen til fjerntolking omtalt. Det er innledningsvis påpekt at 

fremmøtetolking i de fleste tilfeller er å foretrekke. Det er i den forbindelse ikke vist til noen 

form for dokumentasjon. Vi mener at dette er en påstand som med fordel kunne vært 

undersøkt nærmere, da det etter vår oppfatning er mulig å tenke seg at fjerntolking kan være 

bedre egnet enn fremmøtetolking i gitte situasjoner. Men dette burde som sagt vært 

undersøkt systematisk.  

Direktoratet mener imidlertid at tolking via skjerm eller telefon kan være et alternativ i 

distriktene når kvalifisert tolk ikke er tilgjengelig lokalt, forutsatt at lyd- og bilde kvaliteten er 

god. Det bør imidlertid i følge direktoratet legges til rette for skjermtolkning fremfor å benytte 

                                                   
15

 LOV-1999-07-02-64 Lov om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven) 
16

 LOV 2011-06-24 nr 30: Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) 
17

 LOV-1999-07-02-61 Lov om spesialisthelsetjenesten m.m. (spesialisthelsetjenesteloven) 
18

 LOV-1967-02-10 Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) 
19

 Se note 11 
20

 Se note 11, s. 12 
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telefon. Det antas at skjermtolkning representerer bedre arbeidsforhold for tolken enn tolking 

via telefon.   

 

7.4 Når pasienten motsetter seg bruk av tolk eller vil benytte barn, 

pårørende eller andre 

7.4.1 Innledning 

Emine Kale et al21 rapporterer i sin artikkel at det oppstår situasjoner der helsepersonell 

mener det er behov for godkjent tolk av hensyn til forsvarligheten, men der pasienten ønsker 

at pårørende, barn eller andre skal tolke. Det rapporteres også fra fokusgrupper med 

helsepersonell at det kan oppleves som «lettvint, enkelt og fristende å bruke venner og 

familiemedlemmer som språklige medhjelpere». Noen hadde også opplevd å komme i 

konflikt med pårørende når de hadde foreslått profesjonell språkassistanse. Det kunne virke 

som om enkelte pårørende opplevde det siste som en undervurdering av deres 

språkkompetanse eller som en unnskyldning for å utestenge ham/henne fra samtalen.  

 

7.4.2  Pasienten ønsker ikke profesjonell tolk 

Det kan oppstå situasjoner der helsepersonellet vurderer at tolk skal benyttes for deres egen 

del, pasientens del og av hensyn til forsvarligheten, men der pasienten avslår tilbudet.  

Denne situasjonen er omtalt i brosjyren «Pasient og tolk En brosjyre om tolk i 

helsetjenesten»22 som er rettet mot pasienter der det heter følgende om dette: 

Helsepersonell har plikt til å gi helsehjelp på forsvarlig måte. Dersom du ikke ønsker 
tolk, skal du informeres om at dette kan få negative følger for helsen din 

Denne brosjyren er oversatt til en rekke språk, derunder nordsamisk.  

Det legges til grunn at pasienten som har fått seg forelagt denne brosjyren, gjennom det har 

mottatt den helt generelle informasjonen om at avslag på tilbud om tolketjeneste kan 

medføre negative konsekvenser for deres helse. Det er imidlertid et spørsmål om ikke denne 

informasjonen av hensyn til forsvarligheten må tilpasses hver enkelt pasient og dennes 

spesielle situasjon. I så fall krever det en strategi for hvordan dette skal kunne gjøres overfor 

en pasient som motsetter seg bruk av tolk.  

Én måte å gjøre det på, kan være å utarbeide og å overlevere utdypende skriftlig informasjon 

vedr. situasjonen og ansvarsforholdene på nordsamisk, gjerne med eksempler som kan 

illustrere.   

7.4.3 Pasientens rett til å ta med andre i møter med helsevesenet 

Det frarådes som sagt sterkt at familiemedlemmer og andre benyttes som tolk. Plikten til 

forsvarlig virksomhet tilsier at helsepersonellet plikter å skaffe tolking av god kvalitet, noe de 

                                                   

21
 Se note 2 

22
 Pasient og tolk En brosjyre om tolk i helsetjenesten http://www.helsedirektoratet.no/publikasjoner/pasient-og-

tolk-en-brosjyre-om-tolk-i-helsetjenesten/Sider/default.aspx (sett 04.03.2013) 

 

http://www.helsedirektoratet.no/publikasjoner/pasient-og-tolk-en-brosjyre-om-tolk-i-helsetjenesten/Sider/default.aspx
http://www.helsedirektoratet.no/publikasjoner/pasient-og-tolk-en-brosjyre-om-tolk-i-helsetjenesten/Sider/default.aspx
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kan sikre seg ved å benytte kvalifiserte tolker. De har ikke samme muligheten til å vurdere 

kvaliteten når andre tolker.  

Det fremgår imidlertid at dersom pasient eller bruker ønsker at andre personer skal være til 

stede når helse- og omsorgstjenester gis, skal dette som hovedregel imøtekommes, jf. 

pasient- og brukerrettighetsloven § 3-1, 4. ledd. For mange pasienter, kan det uansett 

oppleves som en trygghet at det er mer enn én som hører hva som blir sagt og at man i 

ettertid kan snakke om det sammen.  

Det er imidlertid viktig at det ikke er tvil om hvilken rolle vedkommende har i konsultasjonen. 

Selv om pasient og ledsager måtte mene at sistnevnte fungerer som en fullgod tolk i 

situasjonen, er det viktig at helsepersonellet er tydelig på at i henhold til de krav som stilles til 

dem, kan pårørende ikke anses å ha rolle som profesjonell tolk. Men de kan som hovedregel 

være til stede i konsultasjonen dersom pasienten ønsker det.  

Også i denne forbindelse kan det være aktuelt å utarbeide og å overlevere skriftlig 

informasjon på nordsamisk der situasjonen og ansvarsforholdene klargjøres.  

 

7.5 Oppsummering  

Selv om ikke det fremgår eksplisitt av lovverket, er det alminnelig antatt at pasienter har rett 

til tolk når det er nødvendig for å gi samiskspråklige pasienter forsvarlige helse- og 

omsorgstjenester. Informasjon til pasienter skal tilpasses blant annet kultur- og 

språkbakgrunn. 

Forsvarlighetskravet i helselovgivningen tilsier god kvalitet på tolkingen. Dette kan 

helsepersonellet sikre ved å benytte tolker autorisert i de tre øverste kategorier; 1, 2 eller 3. 

Barn skal aldri brukes som tolk, heller ikke andre familiemedlemmer eller venner.  

Bruk av tolk forutsetter også opplæring av det involverte helsepersonellet.  

Helsedirektoratet antar at fremmøtetolking alltid er å foretrekke fremfor fjerntolking via skjerm 

eller telefon, noe vi mener bør undersøkes nærmere. Når fjerntolking likevel benyttes, mener 

direktoratet at skjerm bør foretrekkes fremfor telefon, da det antas å representere bedre 

arbeidsforhold for tolken. 

Helsepersonellet opplever imidlertid at pasienter ikke ønsker tolk. I slike tilfeller skal 

pasientene informeres om at dette kan få negative konsekvenser for deres helse. Dersom 

språkbarrierer forhindrer at dette kan gjøres muntlig, bør det gjøres skriftlig og dokumenteres 

i journal at det er gjort.  

Pasienten som ønsker det, kan som hovedregel kreve at andre personer skal være til stede i 

konsultasjonen. Noen ganger ønskes at et familiemedlem eller en venn skal delta og formidle 

hva som bli sagt, dvs. i praksis fungere som tolk. Dette representerer en utfordring for det 

involverte helsepersonell, idet de har plikt til å forsikre seg om at tolkingen er av en kvalitet 

som sikrer at den helsehjelpen de yter er forsvarlig. Dette er ikke mulig i slike situasjoner. 

Pasienten bør følgelig få informasjon om at slik tolking ikke oppfyller de kravene til forsvarlig 

virksomhet som helsepersonellet underlagt. Dersom språkbarrierer forhindrer at dette kan 

gjøres muntlig, bør det gjøres skriftlig og dokumenteres i journal at det er gjort.  
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8 Informasjonssikkerhet og risikovurdering 

8.1 Bakgrunn for risikoanalysen  

Før man starter elektronisk behandling av helseopplysninger, for eksempel overføring av 

helse-opplysninger via videokonferanse, skal det gjennomføres risikovurdering 

(Personopplysningsforskriften § 2-4).  

Denne rapporten (vedlegg 8) dokumenterer en risikovurdering av bruken av Jabber-video 

mellom vakthavende tolker og tre avdelinger ved Klinikk Hammerfest. Jabber-video er en 

PC-basert løsning for videokonferanse (VK). Risikovurderingen er i hovedsak gjennomført i 

februar – mars 2013.  

Trussel kartleggingen ble gjort i et møte 1. mars 2013 med Ann-Karin Furskognes. 

Ann-Karin Furskognes er prosjektleder for prosjektet og innleid av Klinikk Hammerfest fra 

Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin. 

 

8.2 Konklusjon og anbefalinger 

Denne rapporten dokumenterer en risikovurdering av bruken av Jabber-video mellom 

vakthavende tolker og tre avdelinger ved Klinikk Hammerfest. Jabber-video er en PC-basert 

løsning for videokonferanse (VK). Risikovurderingen er i hovedsak gjennomført i februar – 

mars 2013.  

Trusselkartleggingen ble gjort i møte med Ann-Karin Furskognes og ved mailutveksling med 

Klinikk Hammerfest. 

Totalt er det identifisert 34 mulige trusler. Ingen trusler er vurdert å ha høy risiko, 9 trusler har 

middels risiko og de øvrige 22 truslene er vurdert å ha lav risiko. En trussel ble vurdert til å 

være usannsynlig (NA). 

Analysen i kapittel 4 viser at to av de sju truslene med middels risiko er vurdert til å være 

uakseptabel. Det er trussel k3 (uvedkommende overhører pasient sensitiv informasjon) og 

trussel k4 (uvedkommende kommer inn i rom hos tolk og får dermed kjennskap til 

pasientsensitiv informasjon). 

Som påpekt i kapitel 5 må det utarbeides rutiner for å unngå disse truslene samt plassering 

av skjerm og bruk av headset.  

Kapittel 5 lister også opp nyttige tiltak mot de truslene som har akseptabel risiko. Det å 

redusere risikoen til trusler som hver for seg er akseptable, vil til sammen redusere den 

totale risikoen for systemet. 

Det anbefales at tjenesten benyttes med flest mulig av de foreslåtte tiltakene iverksatt.  
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    Tabell 5: Foreslåtte sikkerhetstiltak 

Sikkerhetstiltak Berørte trusler 

Opplæring og bevisstgjøring:  

 Være nøye med å velge riktig mottaker fra adresselista k8, k10, k16 

 Hvis man besvarer et innkommende VK-anrop, brytes den 
forbindelsen man er inne i 

k7, k8 

 Ikke besvare VK-anrop utenom avtalt tidspunkt
23

 k7, k8, k9, k10 

 Avslutte VK etter endt samtale, kople ned forbindelsen k11 

 Sjekk at forbindelsen er kryptert (bilde av hengelås) k12 

 Best mulig innstilling og plassering for å få godt bilde og god lyd 
(lyskilde, kamera, mikrofon, høytaler). Prøve seg fram.  

q1, q2, q4, q5, q7, 
q8 

 Omstart av Jabber-klienten hvis kvaliteten er dårlig (kople ned 
forbindelsen og ringe opp på nytt) 

q3, q6 

Prosedyrer og rutiner:  

 Kontrollere at utstyret er i orden før tolking skal starte t1 

 Si ifra om og presentere alle som er til stede i samme rom, også de 
som er utenfor kameras dekning. 

k2 

 Hvordan håndtere innkommende telefon- eller VK-oppringing mens 
videokonferanse pågår 

k5, k7, k8 

 Hvordan håndtere VK-anrop utenom avtalt tid k6, k7, k8, k9, k10 

 Hvordan håndtere at den andre parten (tolken) er ukjent i1 

 Hvordan håndtere VK-samtale som ikke er kryptert. Skal den 
avlyses? Eller bare være klar over risikoen og unngå for mye sensitiv 
informasjon? 

k12 

Bruke telefon ved siden av Jabber hvis lyden er for dårlig q6, q8 

 Vurdere om kvaliteten på VK (bilde) er for dårlig til å gjennomføre 
tolking 

q1, q2, q3 

 Avslutte Jabber når den ikke er i bruk k6, k7, k8 

 Varsle NHN om å sperre Jabber-konto dersom PC med Jabber-klient 
er stjålet.  

Kontaktinfo: tlf. 02017 eller e-post kundesenter@nhn.no 

t1, t2 

 Ha oversikt over hvem som skal kontaktes ved ulike feil på 
utstyr/tjeneste. 

t5, t7 

Fysisk sikring, plassering av utstyr:  

 Begrense mulighet for at VK ses/høres gjennom dør og vindu, f.eks. 
vurdere plassering av skjerm og volum på lyd 

k3, k4 

 Bruk av headset i stedet for høyttaler k1, k3,k4 q7 

 Merke rommet som opptatt, f.eks. markering på døra k4 

 Plassering for å oppnå best mulig bilde og lyd (lyskilde, kamera, 
mikrofon) 

q1, q2, q7 

Konfigurasjon og vedlikehold av programvare:  

 Normale sikkerhetstiltak for PC-programvare (oppdatering, 
viruskontroll, brannmur, etc) 

k13, k14, t7 

 Sjekke at konfigurasjon av Jabber-klient og PC er riktig q8, q9 

                                                   

23
 Kommer an på det man ønsker lokalt, lokale rutiner. 

mailto:kundesenter@nhn.no
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Vedlegg 1 

INTERVJUGUIDE 

 

• Først litt intro av meg og prosjektet. 

• Få informasjon om informantene. 

• Har dere erfaring med bruk av tolk? 

• Hvordan bestiller dere samisk tolk? 

• Hvem bestiller? 

• Hvorfor bestiller dere samisk tolk? 

• Bruker dere pårørende, barn som tolk? 

• Helsepersonell som tolk? 

• Finnes det retningslinjer ifht samisk tolk? 

• Hvordan kunne dere tenke dere at samisk tolk var tilgjengelig? 

• Kultur forståelse? 
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Vedlegg 2 

BRUK AV SAMISK TOLK - HOLDNINGER – 
RETTIGHETER, 8. februar 2012 
 Karasjok-Sametinget auditoriet 

 

Påmelding gjøres til: Ann.Karin.Furskognes@unn.no 

Frist for påmelding: 1.februar, konferansen er gratis  

 

0930-1000 Morgenkaffe og noe å bite i 

 

1000-1010 

(10 min) 

Velkommen og bakgrunn for prosjektet ved Ingeborg Eliassen ved klinikk 
Hammerfest 

 

1010-1045 

(30min) 

Helsepersonell sin beskrivelse/oppfattelse av tolkebehov i Helse Finnmark. 
Prosjektleder Tolkeprosjektet Ann-Karin Furskognes  

 

1045-1100 

(15min) 

Brukererfaring  

 

1100-1115 Pause 

1115-1200 

(45min) 

Tolkeetiske retningslinjer ved oversetter og tolk Inger-marie Oskal  

1200-1300 Lunch 

1300-1330 

(30 min) 

 

Hvordan sikre god kommunikasjon mellom helsepersonell og pasient? Hva 
sier helsepersonelloven? Pasient- og brukerombudet i Finnmark / Mette 
Elisabeth Eriksen 

1330-1345 

(15 min) 

Spørsmål fra salen  

 

1345-1415 

(30min) 

Hva sier Sameloven og Pasientrettighetsloven om bruk av tolk? Ingeborg 
Larssen jurist/seniorrådgiver ved Sametinget.  

1415-1430 Pause 

1430-1500 

(30min) 

Holdninger, etikk og sånn – hva skal vi med det? Berit Inga Gaup klinisk 
sosionom ved BUP/ SANKS.  

1500-1530 

 

Spørsmål fra salen og veien videre i tolkeprosjektet 

mailto:Ann.Karin.Furskognes@unn.no
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Vedlegg 3 

Tolkeprosjektet 
Et innledende samarbeidsmøte: avholdes på VK, 
Dato: 21. november 2011 
KL: 10.00-1200 
Deltakere: Ann-Karin Furskognes prosjektleder, Ingeborg Eliassen Klinikk Hammerfest, 
Lisbeth Vesterheim Skoglund Sametinget, Mika Saijets Sametinget og Ole Henrik Magga 
Samisk Høgskole.  

Avbud: Gudrun Nilsen, Høgskolen i Finnmark  

 

Innledende samarbeidsmøte om muligheter for utdanning av samisktalende tolker i regi av Samisk 
høgskole i Kautokeino.  

En tentativ agenda: 

a. Kort informasjon om tolkeprosjektet v/ prosjektleder  
b. Hvordan imøtekomme behovet for døgnkontinuerlig tolketjeneste? v/ prosjektleder  
c. Møteplan og strategi framover (her må vi diskutere)   

 

KORT REFERAT: 

Kort informasjon om tolkeprosjektet v/ prosjektleder  
Her ble det gitt informasjon om oppstart, intensjon, behov og mål for prosjektet. 
 
 
Hvordan imøtekomme behovet for døgnkontinuerlig tolketjeneste? v/ prosjektleder  

Prosjektleder (PL) har foretatt en kartlegging blant ansatte/samisktalende ansatte i helse Finnmark om 
hvor mange som kunne tenke seg å utdanne seg til samisktalende tolk. Kartleggingen var ikke avsluttet på 
dette tidspunkt (se eget ark om kartlegging). Denne informasjonen er svært viktig for videre planlegging 
av tolkeutdanning i samarbeid med de impliserte aktører. 

For Samisk høgskole kunne det være attraktivt å tenke planlegging av utdanning dersom man hadde et 
rekrutteringsgrunnlag på 6-10 samisktalende personer. Hva gjelder utdanningen så må noen avklaringer 
foretas eks: lengden på utdanningen, hvor skal den lokaliseres, nettbaserte samlinger. 

Møteplan og strategi framover  

Planlegging av møteplan ble utsatt fordi det var ønskelig å vente til resultatene fra kartleggingen forelå.   

Aktørene i møtet var enig i nødvendigheten av møtet og at det var nyttig å møtes for å prøve å løse en 
felles utfordring. Språk er en vesentlig faktor som bidrar til økning eller styrking av pasientsikkerhet. 

Videre: PL innkaller til møte når resultater foreligger.  

Vedlegg: resultater fra kartlegging                                          Ref: Ann-Karin Furskognes (PL) 
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Tolkeprosjektet 
Et innledende samarbeidsmøte: Rica hotell Alta 
Dato: 20.mars 2012 
KL: 09.00-1200 
Deltakere: Ann-Karin Furskognes prosjektleder, Ingeborg Eliassen Klinikk Hammerfest, 
Lisbeth Vesterheim Skoglund Sametinget og Ole Henrik Magga Samisk Høgskole.  

Avbud: Gudrun Nilsen, Høgskolen i Finnmark  

 

Bakgrunn for møtet: ønske om å utdanne samisktalende helsepersonell til samisktalende 

tolker. Utdanningen er ønsket igangsatt ved samisk Høgskole.  I tillegg er dette andre 

møtet en oppfølger ifht ønsket om å løse en felles utfordring. 

 

KORT REFERAT: 

Prosjektleder informerte om funn fra kartleggingen vedrørende samisktalende 

helsepersonell kunne tenke seg å utdanne seg til samisktalende tolk. Det er 9 personer 

som har meldt at de kunne tenke seg en slik utdanning. Det er ikke gjort nærmere avtale 

med noen av personene, dette kan først gjøres når der er et reelt tilbud om utdanning fra 

Samisk Høgskole. 

d) Partene er enig om at det er viktig og riktig å prøve å få igangsatt en 

tolkeutdanning av samisktalende tolker i regi av Samisk Høgskole. Det hadde 

vært ønskelig å få utdanning igangsatt i løpet av H/2012 men pga knappe 

ressurser (økonomi, tolkefaglig lærekrefter, samisk språklige lærekrefter) så er 

dette tidligst realiserbart V/2013.  

e) Partene er enig i at tolkeutdanningen skal gi mulighet til Master grad. I tillegg vil 

det også være viktig å åpne opp for “realkompetanse”. Ved realisering av 

tolkeutdanning ved Samisk Høgskole så bør også tilbud om deltakelse gis til 

kommuner.  

f) På den andre siden vil Samisk Høgskole kunne dra i gang en samling H/2012 i 

Kautokeino i uke 42-43 som skal omhandle blant annet samisk kulturkunnskap. 

Konkret innhold ifht samlingen er ikke utarbeidet.  

Videre: vi må få en klarhet i om det er realistisk å få til en samling i uke 42-43 i regi av 

Samisk Høgskole. Samlingens struktur, innhold og mål må tydeliggjøres.  

Ref: Ann-Karin Furskognes (PL) 
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Vedlegg 4 

Kartlegging av samisk talende helsepersonell i Helse Finnmark HF 

 

Klinikk tilhørighet: 

 

Avdeling: 

 

Yrkesprofesjon:  

 

 

Snakker flytende samisk?  

 

 

 

Hvis JA: “tolker” du ofte for kollegaer?   

 

 

 

Kunne du tenke deg å utdanne deg til 
samisktolk?  

 

  

 

Hva skal til for at du skulle få lyst til å utdanne deg til samisktolk? 

  

Ja  Nei 

  

Ja  Nei 

  

Ja  Nei Vet ikke 
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Vedlegg 5 
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Vedlegg 6 

Vedlegg 6 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Var bruk av tolk: 

Akutt  
- Innleggelse  
- Hendelse i avd   

 
Planlagt  

- Innleggelse  
- Legevisitt       

Annet: 
________________________________________
________________________________ 

 
 

 
 

Tilfredshet med sendingen:  

Svært tilfreds   

Tilfreds    

Vet ikke   

Mindre tilfreds   

Utilfreds   

 

 

 

 

 

BRUKSLOGG FOR JABBER VIDEO - 
TOLKEPROSJEKTET 
KUN FOR AVDELINGEN 
 

Dato:_______________    Avdeling:__________________ 

Når ble tolk kontaktet kl: ____________  

Var tidspunktet for oppstart av tolking optimal for pasientbehandlingen:  Ja  Nei  

Ble avdelingen varslet på forhånd om mulig tolkebehov?    Ja  Nei  

Har det vært behov for tolk på natt:       Ja  Nei  

  

  

  

Hvem ønsket tolk? 

Ansatt     

Pasient          

Pårørende         

 

 

 

Teknisk kvalitet: 

Alt OK     

Ingen kontakt    

Brudd på sending          

Lydproblemer    

Bildeproblemer     

Annet:______________________
___________________________
_______     

 

 

 

 

 

KUN FOR TOLKEN 

Når ble du varslet klokkeslett:     ______________ 

Når startet du tolkingen klokkeslett:______________ 

Varighet:         ______________          
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Vedlegg 7 

Når du skal bruke tolk så må du først ringe (se mobil nr liste til TOLKENE). Angi 

klokkeslett for når du ønsker TOLK (tolk skal være klar innen 30 min). 

 

Når du har fått klokkeslett så er det bare å følge instruksjonene nedenfor. 

 

 

 

 

SLIK skal bildet se ut under sending 
 

 

  

Det lille bildet er det som tolken ser. Husk å stille kameraet slik at du viser det du 
ønsker å vise (pasient, situasjonen)  
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Ringe 
1. I søkefeltet, begynner du å skrive inn navnet (Tolk Tromsø,Tolk Kautokeino,  

    Tolk Hammerfest) på personen eller sluttpunktet du vil  

    ringe til. 

 

2. Velg ønsket oppføring fra søkeresultatene (iht vaktplan) ved hjelp av musen eller 

     piltastene 

 

3. Enten 

 

  • Klikk   

 
  • Dobbeltklikk på navnet (f.eks:Tolk Tromsø,Tolk Kautokeino,  

  Tolk Hammerfest). 

 
   • Trykk Enter    
                                Bildet vil nå vises på skjermen. 

 

Når du er ONLINE vises   

Når du er OFF vises    

 

To viktige måter å starte en ny samtale: 

1. Klikk Favoritter, og velg et navn fra listen. 

2. Klikk Historie og velger et navn fra den listen. 

 

 

Motta et anrop 

Når noen ringer deg på Jabber Video, vil denne dialogen vises: 

 

 

 

Besvare eller avvise anrop ved å klikke den aktuelle knappen, eller lukke dialogen 
med X for å ignorere anropet uten at dette er synlig for den som ringer. 
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Bruke pop-up verktøylinjen 

En verktøylinje med disse knappene vises når du beveger musepekeren over 
videovinduet: 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORKLARING 

 

Ikon kontroller Beskrivelse Slås av 

 

 

 

Selfview 

 

Se deg selv på kamera 

 

 

 

 

Kamera 

 

Slå kameraet av / på 

 

 

 

 

 

Mikrofon 

 

Slå mikrofonen av / på. 

 

 

 

 

Høyttalervolumet Klikk for å dempe, eller 

dra glidebryteren for å 
justere 

 

 

 

 

Fullscreen Bruk hele skjermen for 
video. 

 

 

 

 

Avslutt  Legge på   

Når videovinduet er åpent men ingen samtale er aktiv, vil bare de fullskjerm og 

Selfview kontroller være aktivert.  

Veksling Selfview off vil deretter lukke videovinduet. 

Når du flytter musepekeren bort fra verktøylinjen da forsvinner den. 

 

Hilsen 

Prosjektleder: Ann-Karin Furskognes (94874810) 

e-post: ann.karin.furskognes@telemed.no  

mailto:ann.karin.furskognes@telemed.no
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Sammendrag  

Bakgrunn for risikoanalysen 

Før man starter elektronisk behandling av helseopplysninger, for eksempel overføring av 

helseopplysninger via videokonferanse, skal det gjennomføres risikovurdering (Person-
opplysningsforskriften § 2-4).  

Denne rapporten dokumenterer en risikovurdering av bruken av Jabber-video mellom 

vakthavende tolker og tre avdelinger ved Klinikk Hammerfest. Jabber-video er en PC-basert 

løsning for videokonferanse (VK). Risikovurderingen er i hovedsak gjennomført i februar – 
mars 2013.  

Trussel kartleggingen ble gjort i et møte 1. mars 2013 med Ann-Karin Furskognes. 

Ann-Karin Furskognes er prosjektleder for prosjektet og innleid av Klinikk Hammerfest fra 

Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin.  

Hovedkonklusjoner 

En beskrivelse av tjenesten som er analysert, finnes i kapittel 1. 

Det ble identifisert 34 mulige trusler. Disse er presentert i trussel tabellen i vedlegg A. 

Analysen i kapittel 4 viser at ingen trusler er vurdert å ha høy risiko. Ni trusler har middels 

risiko, og to av disse er vurdert til å være uakseptabel (trussel k3 og k4). De øvrige 22 

truslene er vurdert å ha lav risiko. En trussel ble vurdert til å være usannsynlige og to trusler 
innen tilgjengelighet dekkes av en annen kvalitetstrussel.  

Kapittel 5 lister opp nyttige tiltak, også mot de truslene som har akseptabel risiko. Det å 

redusere risikoen til trusler som hver for seg er akseptable, vil til sammen redusere den totale 

risikoen for systemet.  
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1 System- og tjenestebeskrivelse 

I dette prosjektet skal Norsk Helsenetts videokonferansetjeneste Cisco Jabber brukes mellom 

tre tolker, Marit Einejord, Inger marie Oskal og Ellen Bjørg Nilsen, og tre avdelinger ved 

Klinikk Hammerfest. Avdelingene som er med i prosjektet er: Akuttmottak, 

Kirurgisk/Ortopedisk og Medisinsk avdeling. Tjenesten baserer seg på å gi pasienter med 

nordsamisk som morsmål et døgnkontinuerlig tilbud. Etter normal arbeidstid vil tolker kunne 
gi tolketjenester via videokonferansetjenesten. 

1.1 Tjenestebeskrivelse 

Klinikk Hammerfest har installert tre laptop’er med Cisco HD kamera og hodetelefon. To av 

tolkene har tilsvarende utstyr installert hjemme hos seg. Den tredje tolken bodde i nærheten 

av Klinikk Hammerfest og brukte derfor kontoret der for sine vakter i tolketjenesten. Tolkene 

har også mobiltelefon som vakttelefon og som ekstra sikkerhet for å kunne yte tjenesten ved 

eventuelle feil ved videokonferanseutstyret. Når en tok blir oppringt i vakttid, skal tolk være 
tilgjengelig innen 30 minutter.  

1.2 Systembeskrivelse 

Cisco Jabber Video for Telepresence (tidligere Movi fra Tandberg) er videokonferansesystem 

levert av Cisco. Dette er optimalisert for PC, nettbrett eller smarttelefon som VK-enhet. 

Systemet er kompatibelt med og koblet mot Norsk Helsenett (NHN) sitt videonett og H.323
1
 

VK-enheter. 

Brukerdatabasen/oppkoblingsserveren for NHN sine Jabber-brukere er satt utenfor selve 

Helsenettets videonett og er på Internett. NHN har en sikker kobling mellom serveren og 

videonettet som sørger for at man kan ringe mellom Jabber og H.323 VK-enhetene i helse-
nettets videonett.  

I denne tolketjenesten står alle PC-er med Jabber-klienter på Internett via trådløs forbindelse i 

dette prosjektet. Trådløsforbindelse gir den ønskete mobilitet for tjenesten både hjemme hos 

tolk og ved de ulike avdelingene. Krypterte forbindelser over Cisco WLAN og et gjestenett 
var tilgjengelig i testperioden på avdelingene på sykehuset.  

Ved avdelingene var støy i lyd forstyrrende. Problemet ble løst med å «splitte opp» headset-
utgangen med en Belkin splitter og gi headset til både behandler(e) og pasient.  

Ved eventuell feil med VK-utstyret eller linjer fungerte telefon som backup-løsning. Kun ett 

tilfelle av problem med oppkobling er registrert i pilotperioden. En restart av laptop var 
tilfredsstillende for å få opp systemet igjen.  

Når bruker opprettes, konfigureres brukerens Jabber-klient i brukerdatabasen. Bl.a. blir 

brukerkontoene konfigurert med en upload (overføring ut) på maks 600 kbps fra hver klient. 

Dette er kun en innstilling på brukerkontoen, som settes sentralt og som går ut til klienten når 

bruker logger på. Båndbredden kan konfigureres for hver enkelt klient separat, eller den kan 

konfigureres på et høyere nivå, på f.eks. hele virksomheten, hele region Nord, eller hele 

Helsenettet. NHN har ingen begrensninger i båndbredde pr. server; alle servere kjører 1 Gbps 
tilkoblinger, og hver server har da 1000 Mbps båndbredde til rådighet. 

Norsk Helsenett (NHN) skal tilby Jabber som tjeneste i helsenettet. Skisse av 
nettverkstopologien for Jabber VK i NHN er tatt med som Vedlegg B.  

                                                   
1
 Standard protokoll for videokommunikasjon.  
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Oppsettet hos tolk er en PC med Jabber-klient. Det benyttes et frittstående kamera av type 

Tandberg/Cisco USB kamera med HD, headset med mikrofon. Hos avdelingene ved 

sykehuset benyttes det samme utsturet men med en splitter som gjø det mulig for flere å bruke 

headsett. 

Hver bruker har brukernavn og passord til sin Jabber-konto
2
. Når brukerkonto opprettes får 

man passord fra NHN, og dette kan ikke endres. I denne tjenesten har man valgt å forhånds-

lagre (”huske”) brukernavn og passord i innloggingsvinduet slik at man starter Jabber direkte 

med et tastetrykk. PC-ene er her satt opp slik at det på sykehuset er én brukerkonto på hver 

PC. Det betyr at alle som bruker samme PC-installasjon vil ha samme bruker-id, og man kan 
ikke identifisere hvem (hvilken person) som er innlogget til ethvert tidspunkt.  

Videokommunikasjonen er kryptert ende-til-ende (128 bits AES-kryptering
3
). Dette er satt 

opp i server hos NHN og kan ikke endres i Jabber-klientene. Kryptering er konfigurerbar, 

men ikke for brukeren. På server settes dette i profilen til brukeren, som blir lastet ned når 

man logger seg på. NHN har som ”default” en profil som sier ”Auto” på kryptering; dvs. at 

hvis den kan kryptere så gjør den det, hvis ikke så setter den opp samtalen uten kryptering. 

Om forbindelsen er kryptert eller ikke ser man på statuslinjen i øvre bildekant i form av en 

hengelås som enten er åpen eller lukket. – Det er et krav at kommunikasjon av sensitiv 

informasjon over åpent nett skal være kryptert (se avsnitt 2.1). 

Det er ikke mulig å gjøre opptak direkte i Jabber-klienten, klienten har ingen opptaksknapp. 

Det er ikke mulig å initiere flerparts videokonferanse fra en Jabber-klient. Man kan sette opp 

en flerpartskonferanse fra et studio, eller man bruke tjenesten med virtuelt rom i helsenettet. 

Dersom noen ringer opp en klient som er opptatt i en VK-samtale, vil denne få en popup/lyd 

som varsler at noen prøver å ringe. Hvis mottaker aksepterer samtalen, brytes den samtalen 
som allerede er i gang. 

 

  

                                                   
2
 Tilsvarende som for Skype. 

3
 Bekrefte i mail fra NHN, Freddy Lillevik 
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2 Juridiske og sikkerhetsmessige krav 

I begrepet informasjonssikkerhet inkluderer Helseregisterloven (§ 16) aspektene 

konfidensialitet, kvalitet, integritet og tilgjengelighet. 

 Konfidensialitet: Personidentifiserbare helseopplysninger er sensitiv informasjon 

(Personopplysningsloven § 2). Kravet om taushetsplikt i Helsepersonelloven (§ 21) 

innebærer at informasjon ikke skal tilfalle uvedkommende. Uvedkommende er alle 

som ikke er i et behandlingsforhold til pasienten. 

 Kvalitet: Informasjonen skal være riktig, ikke misvisende. Systemet skal ikke bidra til 

at informasjonen kan misforstås. 

 Integritet: Uautorisert endring av informasjon skal forhindres, all endring skal kunne 

spores.  

 Tilgjengelighet: Informasjonen skal kunne nås av de som er autorisert til det, når de 

har behov for det.  

Mens både konfidensialitet, kvalitet og tilgjengelighet vil være elementer i informasjons-

sikkerheten for denne VK-tjenesten, vil integritet være et sikkerhetsaspekt som i svært liten 
grad er aktuelt for denne type tjeneste.  

2.1 Krav til informasjonssikkerhet 

Kapittel 2 i personopplysningsforskriften
4
 omhandler informasjonssikkerhet og stiller en del 

krav til sikkerheten i system der behandling av personopplysninger helt eller delvis skjer med 

elektroniske hjelpemidler. I det følgende kommenteres bare de kravene som er relevante for 

akkurat denne tjenesten.  

§ 2-10. Fysisk sikring  

Det skal treffes tiltak mot uautorisert adgang til utstyr som brukes for å behandle 

personopplysninger.  

Utstyret er i dette tilfelle PC-ene med Jabber-klient. Med tanke på konfidensialitet, så lagres 

det ingen sensitiv informasjon om eller fra videokonferansen i disse enhetene, bortsett fra at 

VK-nummer (Jabber-adresse) til samtalepartner(e) kan være forhåndslagret. Dersom 

uvedkommende får fysisk adgang til PC-en, kan det i verste fall bety at de kan ringe opp et 

forhåndslagret nummer og andre/kjente VK-adresser i helsenettet. Om man søker etter en 
Jabber-adresse kan man velge fra hele NHN sin Jabber-adressebok. 

Men fysisk tilgang gjør det også mulig for uvedkommende å fjerne/stjele utstyr, koble utstyret 

fra nettet eller endre oppsettet på noen måte, noe som kan være til hinder for autorisert tilgang 
til tjenesten. Endring av oppsett kan også gi dårligere kvalitet på VK-forbindelsen. 

§ 2-11. Sikring av konfidensialitet  

Det skal treffes tiltak mot uautorisert innsyn i personopplysninger hvor konfidensialitet er 

nødvendig.  

Uvedkommende kan få kjennskap til sensitive personopplysninger ved å se og/eller høre VK-

samtale mellom helsepersonell og pasient. Det kan bl.a. gjøres ved å være inne i eller i 

nærheten av studio eller andre rom der videokonferanse pågår.  

En PC som står på Internett er mer utsatt for angrep utenfra enn f.eks. en dedikert VK-enhet 

vil være. Det er derfor viktig at den omfattes av samme type sikkerhetstiltak som andre PC-er 

                                                   
4
 http://www.lovdata.no/for/sf/fa/xa-20001215-1265.html  

http://www.lovdata.no/for/sf/fa/xa-20001215-1265.html
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i organisasjonen, bl.a. når det gjelder tilgangskontroll, innlogging, systemoppgradering/ 
patching og rutiner for bruk.  

Det er i tillegg en teoretisk mulighet for at informasjon kan oppfanges under overføring i 

nettet. Denne paragrafen sier derfor også at: Personopplysninger som overføres elektronisk 

ved hjelp av overføringsmedium utenfor den behandlingsansvarliges fysiske kontroll, skal 
krypteres eller sikres på annen måte når konfidensialitet er nødvendig.  

Dette innebærer at også VK-kommunikasjon må være kryptert. 

§ 2-12. Sikring av tilgjengelighet  

Det skal treffes tiltak for å sikre tilgang til personopplysninger hvor tilgjengelighet er 

nødvendig. Alternativ behandling skal forberedes for de tilfeller der informasjonssystemet er 

utilgjengelig for normal bruk.  

Tilgjengelig VK-forbindelse er ikke kritisk for tolketjenesten. Vakthavende tolk har 

mobiltelefon som alternativ til videokonferanse. Når en slik tjeneste etableres/tilbys, skapes 

det en forventning om at den (alltid) skal fungere. Hvis den ikke gjør det, blir det i det minste 

et irritasjonsmoment som igjen vil føre til at tjenesten ikke blir benyttet. Det bør derfor 

foreligge rutiner for hva brukerne skal gjøre ved ulike typer feil i systemet. 

§ 2-14. Sikkerhetstiltak  

Sikkerhetstiltak skal hindre uautorisert bruk av informasjonssystemet og gjøre det mulig å 

oppdage forsøk på slik bruk. Forsøk på uautorisert bruk av informasjonssystemet skal 

registreres.  

Tiltak inkluderer fysisk sikring av tilgang til og bruk av PC og Jabber-klient. 

Dette kravet innebærer også at bruken av systemet bør logges, og loggene bør være 
tilgjengelig for rutinemessig gjennomgang. 

2.2 Krav om risikovurdering 

Før man starter elektronisk behandling av helseopplysninger, for eksempel overføring av 

helseopplysninger via videokonferanse, skal det gjennomføres risikovurdering (Person-

opplysningsforskriften § 2-4). Hensikten med risikovurderingen er å avdekke potensielle 

trusler mot informasjonens sikkerhet. I risikovurderingen gjøres det en systematisk gjennom-

gang av både den tekniske løsningen og organisatoriske rutiner og prosedyrer for å gi et mest 

mulig riktig bilde av om tjenesten holder et forsvarlig risikonivå. Hvis man avdekker risiko 

som er uakseptabel, kan man sette inn målrettede tiltak. Risikovurderingen må også ta hensyn 

til lokale forhold, som utforming av rommet/lokalet der videokonferanseutstyret står, både hos 
tolkene og avdelingene ved Klinikk Hammerfest. 

2.3 Gjennomføring av risikovurderingen 

Risikoanalyseprosessen kan deles inn i fem faser
5
: 

1. Identifisering av det som skal analyseres: system, tjeneste, omgivelser, bruk, 
avgrensning 

2. Kartlegging av trusler 

3. Analyse av truslene mhp. konsekvens og sannsynlighet 

                                                   
5
 NST Faktaark om risikoanalysemetodikk: 

http://www.telemed.no/getfile.php/1738704.357.fbweevxrae/NST_Faktaark_nr_1_2011_web.pdf  

http://www.telemed.no/getfile.php/1738704.357.fbweevxrae/NST_Faktaark_nr_1_2011_web.pdf
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4. Evaluere risikonivå 

5. Foreslå tiltak som reduserer risikonivå 

 

Kartleggingen av truslene og analysen av disse ble hovedsakelig gjort i mars 2013. Intervju av 

Ann-Karin Furskognes og mail med avdelingene på sykehusene ble gjennomført. 
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3 Definisjon av sannsynlighet, konsekvens og risikonivå 

Vi bruker kvalitative verdier for sannsynlighet, konsekvens og risikonivå. Verdiene vi bruker 

er definert i de følgende avsnittene. 

3.1 Sannsynlighet 

Ulike måter å definere sannsynlighetsnivåene på er vanlig, bl.a. ut fra: 

 Frekvens eller hyppighet: Antall ganger en trussel forventes å inntreffe i forhold til 

antall ganger en tjeneste brukes, eller: antall ganger en trussel forventes å inntreffe i en 

gitt tidsperiode.  

 Tiltak: Om det er iverksatt tiltak mot kjente sårbarheter, og i hvilken grad tiltakene 

fungerer. 

 Letthet: Hvor lett det er å bryte sikkerheten (utløse en trussel) for interne og eksterne 

personer (uaktsomhet, forsett og overlegg). 

 Motivasjon: Sannsynlighet basert på brukerens motivasjon og hvor interessant 

systemet/tjenesten eller informasjonen er. 

Vi har valgt å ha fire nivå også for sannsynlighet, se Tabell 1. 

 

Tabell 1: Definisjon av sannsynlighet 

Sannsynlighet Frekvens Sårbarhet  

Tiltak 

Letthet/Vanskelighetsgrad 

Motivasjon 

Liten Hver 50. 

oppkopling/ 
kommunikasjon 
eller sjeldnere 

Sikkerhetstiltak er 

etablert og 
fungerer etter 
hensikten 

Må ha detaljkunnskap om 

systemet. Trenger spesielle 
hjelpemidler.  Sikkerhetsbrudd 
kan bare skje med overlegg, 
bevisst.  

Middels Oftere enn hver 50. 
men sjeldnere enn 
hver 10. 

oppkopling/ 
kommunikasjon 

Sikkerhetstiltak er 
etablert og 
fungerer etter 
hensikten 

Sikkerhetsbrudd kan skje med 
normal kjennskap til systemet. 
Vanlige hjelpemidler.  

Med overlegg, bevisst. 

Stor Oftere enn hver 10. 

oppkopling/ 
kommunikasjon 

Sikkerhetstiltak er 

ikke fullt etablert 
eller de fungerer 
ikke etter 
hensikten 

Sikkerhetsbrudd kan skje med 

liten kjennskap til systemet. 
Uten hjelpemidler. Ved 
uaktsomhet eller feil bruk. 

Med overlegg hvis noen er villig 
til å betale for informasjonen. 

Svært stor  Annenhver eller 
hver oppkopling/ 
kommunikasjon 

Sikkerhetstiltak er 
ikke etablert  

Sikkerhetsbrudd kan skje uten 
kjennskap til systemet. Uten 

hjelpemidler. Ved uaktsomhet 
eller feil bruk. 

Med overlegg hvis noen er villig 
til å betale for informasjonen. 

 

I denne tabellen velger man, for hver trussel, den kolonnen som passer best eller som er 

enklest å forholde seg til for å anslå sannsynlighetsnivået for trusselen.  
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3.2 Konsekvens 

For definisjon av konsekvensnivåene kan også ulike kategorier benyttes, for eksempel 

forventet tap i antall kroner (f.eks. mulige erstatningskrav), grad av lovbrudd, at det er fare for 
pasientens liv, at pasientens helse kan bli skadelidende, at pasientens privatliv blir krenket.  

Verdier for konsekvens er definert i Tabell 2. Vi har valgt fire nivå også for konsekvens. 

 

Tabell 2: Definisjon av konsekvens 

 

 

Konsekvens 

for Virksomheten (Klinikk Hammerfest 
/Tolk) 

for Person/Pasient 

Lov Økonomi Anseelse Liv/helse Økonomi Anseelse, 

rykte 

Liten Forseelse 
som ikke 

fører til 

reaksjon 

Minimalt 
økonomisk 

tap som kan 

gjen-

opprettes 

Noe tap av 
anseelse, på 

kort sikt 

Ingen 
innvirkning 

på helse 

Et lite 
økonomisk 

tap som kan 

gjen-

opprettes 

Noe tap av 
anseelse på 

kort sikt.  

Moderat Mindre 
alvorlig 

lovbrudd/ 

forseelse, 

advarsel/ 

eller påbud 

(som første 

reaksjon) 

Økonomisk 
tap, kan 

gjen-

opprettes 

Tap av 
anseelse, 

påvirker 

tillitt og 

respekt 

Ingen 
umiddelbar 

innvirkning 

på helse, 

eller en liten, 

forbigående 

virkning på 

helse 

Økonomisk 
tap, kan 

gjen-

opprettes 

Tap av 
anseelse, 

kompromit-

tering av 

opplysninger 

av mindre 

alvorlig type  

Alvorlig Alvorlig 
lovbrudd, 

mindre 

straff/bøter 

Stort 
økonomisk 

tap, opp-

rettelig 

Alvorlig tap 
av anseelse, 

lengre 

virkning på 

tillitt og 

respekt 

Redusert 
helse 

Stort 
økonomisk 

tap, 

opprettelig 

Alvorlig tap 
av anseelse, 

kompromit-

tering av 

sensitive og 

krenkende 

opplysninger 

Katastrofal Alvorlig 
lovbrudd, 

straff/bøter  

Betydelig, 
økonomisk 

tap, uopp-

rettelig 

Alvorlig tap 
av anseelse, 

ødeleggende 

for tillitt og 

respekt 

Død eller 
varig 

ødeleggelse 

av helse 

Betydelig, 
uopprettelig 

økonomisk 

tap 

Alvorlig tap 
av anseelse 

som varig 

påvirker liv, 

helse, 

økonomi 

 

 

3.3 Akseptkriterier 

Akseptkriteriene skal fortelle hva som er (u-)akseptabel risiko for trusler mot tjenesten og 

systemet, og trusler forårsaket av tjenesten/systemet. En viss risiko må man som regel leve 

med. Husk at det å akseptere risikoen er ikke det samme som å akseptere den uønska 
hendelsen, at trusselen inntreffer.  

Det er ikke akseptabelt: 

 at sannsynligheten for at en pasient dør eller får varig helsetap som en følge av at 

denne tjenesten blir brukt, er større enn sannsynligheten for at pasienten dør eller får 

varig helsetap hvis tjenesten ikke blir brukt 
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 at sannsynligheten er mer enn liten for at uvedkommende får innsyn i (ser og hører) 

helseinformasjonen som overføres. Med uvedkommende menes alle unntatt de som er i 

et direkte behandlingsforhold til pasienten. 

 at sannsynligheten er mer enn middels for at kvaliteten er så dårlig at informasjonen 

blir mangelfull eller misvisende 

 at sannsynligheten er mer enn middels for at en igangsatt videokonferanse blir avbrutt 

i mer enn ett minutt  

 at det er mer enn middels sannsynlighet for at videokonferanse ikke kan gjøres når 

man har planlagt det 

 

3.4 Risikonivå 

Risiko er definert som produktet av konsekvens og sannsynlighet. Når vi bruker kvalitative 

verdier, bruker vi ei todimensjonal matrise som verktøy, der produktet illustreres som 
kombinasjonen av trusselens konsekvens og sannsynlighet.  

Matrisa under (Tabell 3) viser definisjon av de ulike risikonivå vi har valgt å benytte for 
denne risikovurderingen. Vi har her valgt å bruke tre risikonivå: Lav, Middels, Høy. 

 

Tabell 3: Risikomatrise med definisjon av risikonivå 

Konsekvens: 

Sannsynlighet: 

Liten Moderat Alvorlig Katastrofal 

Liten Lav Lav Middels Middels 

Middels Lav Middels Middels Høy   

Stor Lav Middels Høy Høy 

Svært stor Middels Middels Høy Høy 

 

De ulike risikonivåene har vi definert på følgende måte: 

Lav Akseptabel risiko. Tjenesten kan benyttes med de identifiserte truslene, men man 

må observere truslene for evt. å oppdage endringer som kan gi økning i risikonivå. 

Middels  Kan være en akseptabel risiko, men hver trussel må vurderes spesielt. Utviklingen 

av risikoen må overvåkes nøye og det må vurderes om risikoreduserende tiltak 

enkelt kan iverksettes.   

Høy  Uakseptabel risiko. Tjenesten kan ikke tas i bruk før risikoreduserende tiltak er 

iverksatt.  
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4 Trusselidentifisering og -analyse 

Truslene som ble gjennomgått i møte Ann-Karin Furskognes, er listet opp i trusseltabellen i 

vedlegg A, der også verdier for sannsynlighet, konsekvens og risiko er satt inn. Totalt ble det 

identifisert 34 mulige trusler. Tre trusler
6
 er ikke plassert i matrisa (Tabell 4). En av disse 

anses som ikke relevant (NA) og to tilgjengelighetstrusler dekkes av en kvalitetstrussel og har 
også blitt utelatt. 

De øvrige truslene med tilordnet sannsynlighet og konsekvens er plassert i risikomatrisa for å 

visualisere risikonivået til den enkelte trussel og det samlede risikobildet. Truslene er entydig 

identifisert med en kombinasjon av bokstaver og tall, der bokstavene angir hvilket av 

sikkerhetsaspektene konfidensialitet (k), kvalitet (q), integritet (i) og tilgjengelighet (t) 

trusselen er relatert til. En annen trussel er tatt med og er identifisert med a – for annen 

trussel. 

Tabell 4: Risikomatrise for bruk av Jabber video i tolkeprosjektet 

Konsekvens: 

Sannsynlighet: 

Liten Moderat Alvorlig Katastrofal 

Liten k5, k6, k7, k8, 

k10, i1  

k9, k11, k13, 
k14,k15, k16, t1, 

t5, t6, a1 

k2, k12,   

Middels q1, q2, q3, q4, 

q5, q7 

q6, q8, q9, t2, t7 k3, k4  

Stor   

 

  

Svært stor  

 

   

 

Som vi ser av matrisa er ingen trusler vurdert til å ha høy risiko, 9 trusler har middels risiko og 

de øvrige 22 truslene er vurdert å ha lav risiko. Truslene med middels risiko diskuteres i mer 

detalj nedenfor. Truslene som er vurdert til å ha et uakseptabelt risikonivå er markert med fet 
skrift i matrisa.   

4.1 Trusler med høy risiko 

Trusler med høy risiko er definert som uakseptable (se avsnitt 3.4). I denne risikovurderingen 
ble ingen trusler vurdert å ha dette risikonivået. 

4.2 Trusler med middels risiko 

Trusler med middels risikonivå må analyseres ytterligere og kan da ende opp som enten 

akseptable eller uakseptable. Disse truslene bør vurderes enkeltvis. Tjenesten kan etter 
vurdering fortsatt benyttes inntil risikoreduserende tiltak er iverksatt. 

Her omtales de ti truslene med middels risiko ut fra hvor alvorlige de antas å være. De med 

størst konsekvens omtales først. For hver av truslene angis det om vi vurderer dem som 

akseptable eller ikke.  

 

                                                   
6
 Trussel K1 T3 og T4 er ikke med i risikomatrisen. T3 og T4 dekkes av Q9 



 

13 

 

Trusler mot konfidensialitet 

Trussel k3 omhandler at uvedkommende utenfor rommet overhører/ser det som skjer i 

forbindelsen med tolkingen og får kjennskap til sensitiv informasjon. Årsakene kan være at 
vindu eller dør er åpen. Dårlig lydisolasjon i vegger eller lyd gjennomgang via luftekanaler.  

Vi anser risikoen for denne trusselen som ikke akseptabel. 

  

Trussel k4 omhandler at andre personer kommer inn hos tolken og får dermed kjennskap til 

sensitiv informasjon om pasient. Årsak er høy lyd eller skjerm synlig og man dermed 
identifiserer pasient.  

Vi anser risikoen som ikke akseptabel. 

 

Trussel k2 handler om at tilfeldige er i samme rom som tolken og dermed får kjennskap til 

pasientsensitiv informasjon. Uvedkommende som er i samme rom som tolken er ikke synlig 

for sykehussiden. Sannsynligheten anses som liten fordi dette vil være et brudd på avtalen 
mellom sykehuset og tolk, som også må omhandle tolkens taushetsplikt.  

Brudd på taushetsplikten må håndteres på et annet nivå. I denne risikovurderingen anser vi 
risikoen som akseptabel. 

Trussel k12 handler om at uvedkommende kan avlytte videokonferansen under overføring i 

nettet. Dersom det skjer vil det være et brudd på taushetsplikten. Det vil også ødelegge tilliten 

til tjenesten. Det anses i utgangspunktet som lite tenkelig at noen greier å fange opp alle data-

pakkene for så å sette disse sammen til en forståelig datastrøm; det kan ev. lettest skje ved å 

fange opp kommunikasjonen fra en bruker som har sin PC tilkoplet nettet via en ukryptert 

trådløsforbindelse. Som påpekt avsnitt 2.1, kreves det at når sensitiv informasjon overføres 

utenfor virksomhetens eget nett, skal kommunikasjonen være sikret med kryptering ”eller 

tilsvarende”. Videokonferanse i Jabber er som oftest
7
 kryptert ende-til-ende. Sannsynligheten 

for at noen skal kunne fange opp informasjon under VK-overføring anses som svært liten.  

Vi anser risikoen som akseptabel. 

 

Trusler mot kvalitet 

Trussel q6 handler om at lydkvalitet fra Jabber tjenesten er av så lav kvalitet at tolketjeneste 

ikke kan gjennomføres via Jabber-tjenesten. Dårlig lydkvalitet kan i verste fall føre til 

misforståelser og misoppfatninger som kan gå ut over pasientbehandlingen. Årsaken er dårlig 

linje eller andre faktorer ved internettlinjen som påvirker kvaliteten for lyd. Vedvarende dårlig 
kvalitet vil medføre at tolketjenesten ikke vil benytte Jabber løsningen for tolketjenester. 

Vi anser risikoen som akseptabel. 

Trussel q8 handler om manglende lyd hos en av partene. Manglende lyd skyldes for denne 

trusselen feil i oppsett på Jabber klient eller PC med headset/høyttalere. Det er enkelt å endre 
eller bytte ut defekt headset. 

Vi anser risikoen som akseptabel. 

Trussel q9 handler om at det er for enkelt å gjøre endringer i konfigurasjonen til Jabber og 

PC. Konfigurasjonsinnstillinger som enkelt kan endres kan gjøre tjenesten utilgjengelig, men 

                                                   
7
 Kryptert dersom begge kommunikasjonsparter kan oppfylle dette. 
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det er enkelt å rette opp innstillingene. Konsekvensen kan være at en avtalt tolking må forgå 
via reserveløsning som er telefon. 

Vi anser risikoen som akseptabel. 

 

Trusler mot tilgjengelighet 

Trussel t2 handler om at utstyr er borte på avdeling som følge av tyveri eller ”lån”. Tyveri av 

verdifullt utstyr kan skje. Avdelingene vil kunne bruke reserveløsning via telefon for 

gjennomføring av tolketjenesten. 

Vi anser risikoen som akseptabel. 

Trussel t7 handler om at Jabber ikke kan starte som en følge av PC-problem. Diverse 

problemer kan oppstå med PC (manglende oppdatering, oppstartsfeil med mer) og som en 

følge vil ikke Jabber starte. Konsekvensen er at Jabber ikke kan brukes til tolketjeneste og 

reserveløsning via telefon må benyttes. 

Vi anser risikoen som akseptabel. 

 

4.3 Trusler med lav risiko 

Trusler med lav risiko er akseptable. Det bør likevel holdes øye med også disse truslene fordi 

en økning av sannsynlighet også vil øke risikoen og dermed kanskje gjøre risiko for truslene 
uakseptable. Av de 23 truslene med lav risiko vil vi spesielt trekke fram følgende: 

Trusler mot konfidensialitet 

 For at uvedkommende skal kunne ringe opp (på VK) en av partene i video-

konferansen, må de kjenne Jabber-adressen til den de skal ringe til eller velge den fra 

en forhåndslagra adresseliste (truslene k7, k8, k9, k10). Om man søker etter Jabber-

adressen til en person, kan man velge fra hele NHN sin Jabber-adressebok. – Det er 

mindre sannsynlig at en robot (ondsinnet programvare) tilfeldigvis greier å generere en 

riktig Jabber-adresse og ringe opp denne (trussel k6).  

Parten som blir oppringt, får et varsel om dette på skjermen og kan velge å svare på 

anropet eller la være. Dersom det kommer en innringing til en Jabber-klient som er 

opptatt i VK, vil den pågående samtalen bli brutt hvis man velger å svare på anropet. 
Det er ikke mulig med flerparts-kommunikasjon mellom Jabber-klienter. 

Trusler mot kvalitet 

 I tillegg til mulige problem med nettforbindelsen, kan dårlig bilde (truslene q1, q2, 

q4, q5) og/eller lyd (truslene q6, q7, q8) skyldes lokale forhold som er lett å justere 

underveis, ved starten av eller i løpet av videokonferansen. 

Trusler mot integritet 

 Det er vanskelig å ”forfalske” informasjon via VK. Vi antar at de som skal 

kommunisere, har møtt hverandre (fysisk) først slik at man straks vil oppdage det om 

en ukjent person dukker opp i videobildet. Man kan anta at personell ved sykehusene 
ikke kjenner alle tolkene og det er dermed en liten sansynelighet for at slikt kan skje. 
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Trusler mot tilgjengelighet 

 Dersom nettforbindelsen er brutt, vil det ikke være mulig å gjennomføre video-

konferansen (trussel t6). Dette vil skje en gang i blant, og det er ikke noe å gjøre med 
det.  

 VK-tjenesten vil være utilgjengelig dersom utstyret (PC, kamera) er ødelagt (trussel 

t5) eller stjålet (truslene t1, t2).  

 

5 Forslag til tiltak 

Det er flere måter å håndtere en risiko på. Man kan: 

1. Unngå risikoen (dvs. ikke utsette seg for risikoen, f.eks. ved å ikke gjennomføre det 
som kan føre til den uønska hendelsen) 

2. Redusere risikoen (redusere sannsynlighet og/eller konsekvens – det er vanskelig å 

redusere konsekvens) 

3. Overføre risikoen (f.eks. ved å tegne en forsikring overføres risikoen til et forsikrings-
selskap) 

4. Akseptere risikoen (leve med den, beholde den). NB: Det å akseptere risikoen betyr 
ikke at man aksepterer den uønska hendelsen, sikkerhetsbruddet 

Man kan velge en av disse måtene, eller man kan kombinere to eller flere. 

Risikoreduserende tiltak må vurderes opp mot kost/nytte for tjenesten. Noen tiltak kan 

redusere risikonivået for flere trusler samtidig, og enkle og billige tiltak som kan redusere en 
akseptabel risiko bør gjerne iverksettes.  

Som analysen i kapittel 4 viser, så er det ingen trusler som har uakseptabel høy risiko. Av de 
sju truslene med middels risiko har vi vurdert to til å være uakseptabel. 

Det viktigste er tiltak mot trusler med uakseptabel risiko. For denne analysen gjelder det k3 

og k4.  

For trussel k3 vil tiltak være å utarbeide rutiner for lukking av dører og vinduer samt å 
skjerme innsyn. Hjemme hos tolkene vil bruk av headset minske risikoen. 

For å dempe risiko for k4 og at uvedkommende skal komme inn til tolk mens tolking foregår, 

kan man låse dør inn til rommet tolken utfører arbeidet sitt, eller merke rommet som opptatt. 

Plassering av skjerm slik at uvedkommende som kommer inn i rommet ikke ser skjermbildet, 
og bruk av headset, vil være aktuelt. 
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Tabell 5 gir en oversikt over ulike tiltak og hvilke trusler disse kan redusere risikoen for. 

(Truslene angitt med fet skrift er de vi har evaluert til å være uakseptabel.) Flere av de 

foreslåtte sikkerhetstiltakene vil være med på å redusere risikoen til mange trusler som hver 

for seg er akseptable. Disse tiltakene vil da til sammen redusere den totale risikoen for 

systemet.  

Tabell 5: Foreslåtte sikkerhetstiltak 

Sikkerhetstiltak Berørte trusler 

Opplæring og bevisstgjøring:  

 Være nøye med å velge riktig mottaker fra adresselista k8, k10, k16 

 Hvis man besvarer et innkommende VK-anrop, brytes den 
forbindelsen man er inne i 

k7, k8 

 Ikke besvare VK-anrop utenom avtalt tidspunkt
8
 k7, k8, k9, k10 

 Avslutte VK etter endt samtale, kople ned forbindelsen k11 

 Sjekk at forbindelsen er kryptert (bilde av hengelås) k12 

 Best mulig innstilling og plassering for å få godt bilde og god 
lyd (lyskilde, kamera, mikrofon, høytaler). Prøve seg fram.  

q1, q2, q4, q5, 

q7, q8 

 Omstart av Jabber-klienten hvis kvaliteten er dårlig (kople ned 
forbindelsen og ringe opp på nytt) 

q3, q6 

Prosedyrer og rutiner:  

 Kontrollere at utstyret er i orden før tolking skal starte t1 

 Si ifra om og presentere alle som er til stede i samme rom, også 
de som er utenfor kameras dekning. 

k2 

 Hvordan håndtere innkommende telefon- eller VK-oppringing 
mens videokonferanse pågår 

k5, k7, k8 

 Hvordan håndtere VK-anrop utenom avtalt tid k6, k7, k8, k9, 

k10 

 Hvordan håndtere at den andre parten (tolken) er ukjent i1 

 Hvordan håndtere VK-samtale som ikke er kryptert. Skal den 

avlyses? Eller bare være klar over risikoen og unngå for mye 
sensitiv informasjon? 

k12 

Bruke telefon ved siden av Jabber hvis lyden er for dårlig q6, q8 

 Vurdere om kvaliteten på VK (bilde) er for dårlig til å 
gjennomføre tolking 

q1, q2, q3 

 Avslutte Jabber når den ikke er i bruk k6, k7, k8 

 Varsle NHN om å sperre Jabber-konto dersom PC med Jabber-
klient er stjålet.  

Kontaktinfo: tlf. 02017 eller e-post kundesenter@nhn.no 

t1, t2 

                                                   
8
 Kommer an på det man ønsker lokalt, lokale rutiner. 

mailto:kundesenter@nhn.no
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Sikkerhetstiltak Berørte trusler 

 Ha oversikt over hvem som skal kontaktes ved ulike feil på 
utstyr/tjeneste. 

t5, t7 

Fysisk sikring, plassering av utstyr:  

 Begrense mulighet for at VK ses/høres gjennom dør og vindu, 
f.eks. vurdere plassering av skjerm og volum på lyd 

k3, k4 

 Bruk av headset i stedet for høyttaler k1, k3,k4 q7 

 Merke rommet som opptatt, f.eks. markering på døra k4 

 Plassering for å oppnå best mulig bilde og lyd (lyskilde, 
kamera, mikrofon) 

q1, q2, q7 

Konfigurasjon og vedlikehold av programvare:  

 Normale sikkerhetstiltak for PC-programvare (oppdatering, 
viruskontroll, brannmur, etc) 

k13, k14, t7 

 Sjekke at konfigurasjon av Jabber-klient og PC er riktig q8, q9 

 

6 Konklusjon og anbefalinger 

Denne rapporten dokumenterer en risikovurdering av bruken av Jabber-video mellom 

vakthavende tolker og tre avdelinger ved Klinikk Hammerfest. Jabber-video er en PC-basert 

løsning for videokonferanse (VK). Risikovurderingen er i hovedsak gjennomført i februar – 

mars 2013.  

Trusselkartleggingen ble gjort i møte med Ann-Karin Furskognes og ved mailutveksling med 
Klinikk Hammerfest. 

Totalt er det identifisert 34 mulige trusler. Ingen trusler er vurdert å ha høy risiko, 9 trusler har 

middels risiko og de øvrige 22 truslene er vurdert å ha lav risiko. En trussel ble vurdert til å 

være usannsynlig (NA). 

Analysen i kapittel 4 viser at to av de sju truslene med middels risiko er vurdert til å være 

uakseptabel. Det er trussel k3 (uvedkommende overhører pasient sensitiv informasjon) og 

trussel k4 (uvedkommende kommer inn i rom hos tolk og får dermed kjennskap til 

pasientsensitiv informasjon). 

Som påpekt i kapitel 5 må det utarbeides rutiner for å unngå disse truslene samt plassering av 
skjerm og bruk av headset.  

Kapittel 5 lister også opp nyttige tiltak mot de truslene som har akseptabel risiko. Det å 

redusere risikoen til trusler som hver for seg er akseptable, vil til sammen redusere den totale 

risikoen for systemet. 

Det anbefales at tjenesten benyttes med flest mulig av de foreslåtte tiltakene iverksatt. 
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Vedlegg A Trusseltabell 
34 trusler og mulige uønskede hendelser ble identifisert i risikovurderingen. Truslene er entydig identifisert med en kombinasjon av bokstaver og 

tall. Bokstavene angir hvilket av sikkerhetsaspektene konfidensialitet (k), kvalitet (q), integritet (i) og tilgjengelighet (t) trusselen er relatert til, og 

det er en fortløpende nummerering innenfor hver av disse kategoriene. 

 

 

 

ID 

 

Trussel / Uønska hendelse 

 

Årsak 

 

Konsekvens 

 

Sannsynlighet 

 

Risiko 

Kommentarer  

(f.eks. forslag til tiltak) 

Trusler mot konfidensialitet 

k1 Tilfeldige som kommer inn i eller er 

inne i samme rom som 

helsepersonellet, får kjennskap til 

sensitiv info om pasienten. 

Tolken vet ikke om 

andre som er 

utenfor kameras 

dekning og sier 

ting som bare er 

ment for 

helsepersonellet 

eller pasienten 

NA NA NA Uavhenig av om tolketjenesten 

benyttes.  

Helsepersonellet som er 

sammen med pasienten har 

ansvar for at uvedkommende 

ikke er til stede. 

k2 Uvedkommende i samme rom som 

tolken får kjennskap til sensitiv info 

om pasienten. 

Sykehuset vet ikke 

om andre som er 

utenfor kameras 

dekning (hos 

tolken). 

 

Alvorlig Liten Middels Brudd på avtale. Tolk skal 

være alene i henhold til avtale. 

Akseptabel fordi at nødvendige 

avtaler er på plass.  
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ID 

 

Trussel / Uønska hendelse 

 

Årsak 

 

Konsekvens 

 

Sannsynlighet 

 

Risiko 

Kommentarer  

(f.eks. forslag til tiltak) 

k3 Uvedkommende utenfor rommet 

overhører/ser det som skjer.  

Gjelder begge sider, men viktigst på 

tolken sin side.  

 

Vindu eller dør står 

åpen. Dårlig lyd-

isolert. Skjerm 

synlig gjennom 

vindu. 

Alvorlig 

 

Middels Middels Ha bevissthet rundt lukking av 

vinduer og hindre innsyn til 

skjermen via dør og vinduer. 

Hjemme hos tolk. Tolk har 

etiske retningslinjer: Kan være 

inhabil, familieforhold, venner 

av tolk.  

Trekke for gardiner. 

Lyd: Tolk skal bruke headset  

Dempe lyd. 

k4 Andre kommer inn hos tolken mens 

VK pågår – og får kjennskap til 

sensitiv info om en pasient 

Skjerm synlig. 

Høy lyd. 
Alvorlig Middels Middels Opptattmarkering på døra. 

Låse døra. 

Være obs på plassering av 

skjerm i forhold til dør.  

Lyd: Kan bruke headset. 

Dempe lyd. 

k5 Tolk får telefonoppringning mens 

VK pågår.  

 Liten  Liten Lav Tolk vil ikke ta telefon – 

bevissthet i rutiner 

k6 Oppringing fra andre enheter på 

Internett 

Gjelder begge sider. 

- fra ”roboter” el.l. 

på internett 
Liten 

 

Må aktivt 

svare på 
oppringing. 

Vil ikke gi 

helse-

opplysninger 

til uved-

Liten Lav Mindre sannsynlig enn for 

VK-enheter, fordi det benyttes 

en URI i stedet for IP-adresse, 

på et format som er vanskelig å 

autogenere  for roboter. 

Avslutte Jabber-klient når 

denne ikke er i bruk. 

k7 - bevisst, fra 

uvedkommende 

person på internett 

Liten 

 

Lav Brukernavn på den som ringer 

inn kommer opp på skjermen, 

og mottaker kan velge å svare, 
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ID 

 

Trussel / Uønska hendelse 

 

Årsak 

 

Konsekvens 

 

Sannsynlighet 

 

Risiko 

Kommentarer  

(f.eks. forslag til tiltak) 

k8 - feilringing, fra 

uvedkommende 

person på internett 

kommende  

- Mest et 

irritasjons-

moment 

Middels 

 

Lav eller ikke.  

Hvis mottaker er opptatt i VK-

samtale, får denne en popup/ 

lyd som sier at noen prøver å 

ringe. Aksepterer man 

samtalen, brytes den samtalen 

man allerede er i. 

Innringer kan gi seg ut for å 

være en annen, bruke annet 

navn. Men man vil oppdage 

det når man ser innringer... 

k9 Tolk ringer opp avdeling utenfor 

avtalt tid, rommet er i bruk til annen 

pasientkonsultasjon e.l. og tolken 

kan få sensitiv info om annen 

pasient. 

Velger ved en 

feiltakelse det 

forhåndslagret nr til 

avdelingen. 

Moderat 

 

Liten 

 

 

Lav Mottaker ser hvem som ringer 

og kan velge å ikke svare. 

Opplæring/bevisstgjøring. 

k10 Uvedkommende i avdeling ringer 

opp tolk.  

Maskin er ikke tilgjengelig for hvem 

som helst. Oppbevart på 

vaktrommet.  

- de bruker det 

forhåndslagra nr, 

ringer utenfor 

avtalt tid, felles 

innlogging. 

Liten 

neppe sensitiv 

info til tolken 

Liten Lav Tolk ser hvem som ringer og 

kan velge å svare eller la være. 

Opplæring/bevisstgjøring til 

helsepersonell. 

k11 Brukerne tror VK er avsluttet, men 

den er ikke det. Den andre siden kan 

fortsatt se og/eller høre det som sies. 

Gjelder begge sider. 

 

Brukerne slår bare 

av bildet, eller 

minimerer Jabber-

vinduet, i stedet for 

å kople ned 

forbindelsen. 

Moderat 

 

Liten 

Tolk og 

avdeling har 

rutiner for 

avslutning av 

VK-samtale. 

Lav Opplæring, bevisstgjøring. 

Det er rutiner for avslutning av 

samtaler på begge sider. 
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ID 

 

Trussel / Uønska hendelse 

 

Årsak 

 

Konsekvens 

 

Sannsynlighet 

 

Risiko 

Kommentarer  

(f.eks. forslag til tiltak) 

k12 Uvedkommende avlytter overføring i 

nettet. 

 

- internett 

(Er det trådløst?) 

- helsenettet 

Server i NHN blir 

kompromittert 

Alvorlig Liten Middels Kryptert forbindelse, ende til 

ende, i tillegg til kryptert 

trådløsforbindelse hos tolk og 

på sykehus. 

k13 Bilder fra VK kan legges ut på web – 

snapshots en gang pr sek (ikke lyd) 

 

 

Ondsinna 

programvare (virus 

el. l.) på PC  

– som utnytter feil/ 

svakheter i Jabber-

programvaren 

og/eller i annen 

programvare på PC 

Moderat 

 

 

Liten 

Dedikert pc og 

utstyr til 

tjenesten.  

Ikke til bruk 

for annet 

formål 

Lav Generelle PC-sikkerhetstiltak 

for å unngå ondsinna 

programvare.  

Oppdatering, patching 

Antivirus o.l. 

Rutiner for oppgradering må 

innføres. Mindre utsatt på 

Internett. 

k14 Det gjøres utilsiktet opptak av VK-

samtalen 

Ondsinna 

programvare (virus 

el. l.) på PC  

– som utnytter feil/ 

svakheter i Jabber-

programvaren 

og/eller i annen 

programvare på PC 

Moderat 

Se K13 
Liten 

Se K13 
Lav Jabber-klient har ingen 

opptaksmulighet, men det kan 

finnes annet opptaksprogram 

på PC. 

k15 Filmes fra annen 

enhet (f.eks. mobil-

telefon eller 

kamera) 

Moderat Liten (svært) Lav Tolk som tar opp samtale. 

Brudd på avtale.  

k16 Feilaktig 

oppringing til 

opptaksenhet i 

Helsenettet 

Moderat Liten (svært) Lav Det finnes en recorder i 

helsenettet som man ved en 

feiltakelse kan ringe opp – og 

opptak legges ut på internett. 

http://tcs.nhn.no  

http://tcs.nhn.no/
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ID 

 

Trussel / Uønska hendelse 

 

Årsak 

 

Konsekvens 

 

Sannsynlighet 

 

Risiko 

Kommentarer  

(f.eks. forslag til tiltak) 

Trusler mot kvalitet 

q1 Dårlig bildekvalitet 

 

 

dårlig lys, feil lys, 

motlys 

. 

Liten 

Kan justere 

underveis 

Middels Lav Info/trening/opplæring 

Erfaring 

Utprøving under installasjon 

Lede underveis  

Rutiner for hva som kan 

avgjøres via VK (kan variere 

fra gang til gang utfra kvalitet) 

 

Tolk/avdeling endrer 

innstillinger. 

q2 feil justering av 

skjerm og kamera 

(konfigurering) 

- men kamera er 

godt 

Liten Middels 

 

Lav 

q3 dårlig linje, liten 

båndbredde, dårlig 

stabilitet 

(varierende 

båndbredde i 

internett) 

Liten Middels  

 

Lav Lite å gjøre med, må leve med 

det... (Kan kanskje hjelpe å 

avslutte og så kople opp på 

nytt.) 

Erfaring så langt: God kvalitet 

(både lyd og bilde), men har 

hittil ikke opplevd at kvaliteten 

har vært så dårlig at VK ikke 

kan gjennomføres 

q4 Manglende bilde hos en av partene, 

bare lyd. 

Kamera stengt hos 

motparten 

Liten Middels Lav Si fra om å slå på kamera. 

q5 Ser ikke den andre parten, person er 

ikke innenfor bildet 

Feil plassering av 

kameraet, tilpasset 

behovet til enhver 

tid. 

Liten 

Kan justere 

underveis 

Middels Lav Si fra om å flytte på kameraet 

Tiltak: Opplæring 
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ID 

 

Trussel / Uønska hendelse 

 

Årsak 

 

Konsekvens 

 

Sannsynlighet 

 

Risiko 

Kommentarer  

(f.eks. forslag til tiltak) 

q6 Dårlig lydkvalitet dårlig linje, liten 

båndbredde, dårlig 

stabilitet 

(varierende 

båndbredde) 

Moderat 

 

Middels Middels Kan bruke telefon i tillegg 

q7 Feil plassering i 

forhold til 

mikrofon (for langt 

unna) eller feil 

plassering av 

mikrofon 

Liten 

Kan justere 

underveis 

Middels Lav Opplæring – be om å skru opp 

lyden på høyttaler  

q8 Manglende lyd hos en av partene, 

bare bilde 

Høyttaler (og/eller 

mikrofon) på PC 

ikke slått på,  

Eller feil i Jabber 

konfig. på PC 

Moderat 

 

Middels Middels Slå på mikrofon... 

Slå på høyttaler... 

Rette opp konfig. 

 Må utarbeides sjekk-rutiner 

før pas. kommer/starter 

q9 Det er for enkelt å gjøre endring i 

konfigurering av Jabber-klient – og 

PC-settinger 

Brukergrensesnittet 

for Jabber kan 

misforstås,  

kontrollpanel er for 

lett tilgjengelig 

Moderat Middels Middels Kan f.eks. føre til at lyden er 

borte... 

Ha rutiner for å sjekke at 

konfigurering er OK, i hvert 

fall at alt fungerer før avtalt 

VK. 

Trusler mot integritet 

i1 Uvedkommende gir seg ut for å være 

tolk 

Nåes på riktig 

adresse. 

 

 

Liten Liten Lav Usannsynlig at dette skjer. 

Helsepersonell kjenner ikke 

tolk fra før? 

Trusler mot tilgjengelighet 

t1 VK-utstyr hos tolk er borte  - stjålet Moderat  

 

Liten Lav Tyveri skjer i blant... 

Viktig å varsle NHN kunde-



 

24 

 

 

ID 

 

Trussel / Uønska hendelse 

 

Årsak 

 

Konsekvens 

 

Sannsynlighet 

 

Risiko 

Kommentarer  

(f.eks. forslag til tiltak) 

t2 VK-utstyr hos avdeling er borte   - stjålet 

- eller ”lånt” av 

andre 

Moderat  

 

Middels  

Mer 

sannsynlig på 

sykehuset enn 

hos tolken at 

noen ”låner” 

uten å legge på 

plass igjen. 

Middels senter om å sperre brukerkonto 

(tlf. 02017 eller e-post 

kundesenter@nhn.no)  

– slik at denne ikke kan ringe 

alle VK-brukere i NHN 

t3 Konfigurasjon er blitt endret slik at 

det ikke fungerer lenger 

- bevisst handling ---- ---- --- Se trussel  Q9 og T7 

 t4 - ved en feiltakelse 

t5 Utstyret blir ødelagt f.eks. kamera 

virker ikke... 
Moderat Liten Lav Utstyr – Eies av HF, de må 

skaffe nytt. 

Support? HN IKT eller NHN? 

t6 Nettforbindelse ikke tilgjengelig Linjebrudd Moderat Liten Lav Lite å gjøre med, må vente til 

nettet er oppe igjen. Kontakte 

NHN eller internettilbyder/ 

lokal IKT på sykehuset. 

t7 Kan ikke starte Jabber PC-problem Moderat Middels 

 

Middels Ved PC-basert VK får vi i 

tillegg alle truslene og 

problemene fra PC-verdenen. 

Dette inkluderer problem skapt 

av ondsinna programvare, 

f.eks. DoS-angrep. 

Andre trusler  

a1 Uvedkommende hjemme hos tolk 

bruker Jabber til å ringe opp adresser 

i helsenettet 

PC med utstyr er 

for lett tilgjengelig. 

(Passord, med mer) 

Moderat Liten Lav Rutiner for sikring av pc. 

Brudd på avtale med tolken. 
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Vedlegg B Nettverkstopologi for Jabber i NHN 
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