
 

Til DP, Anna Winther     25.3.2018 

Kommentarer til tolkeuddannelsen. 

SIP takker for det tilsendte materiale samt for muligheden for at afgive kommentarer og anbefalinger til 
uddannelsesplanen for tolkeuddannelsen.  

Med hensyn til det af DP afgivne høringsforslag til Center for Sundhedsjura og Psykiatri af 7.februar 2018 
vedr. lov om ændring af sundhedsloven ses der ikke, ud fra SIP´s synspunkt, at være behov for yderligere 
kommentarer, idet vi er enige i begge de af DP afgivne principielle synspunkter, nemlig at  

1. der dels bør være adgang til tolk forbindelse med psykologbehandling i de tilfælde, psykologen 
skønner det det nødvendigt for at kunne gennemføre udredning såvel som behandling 

2. der desuden peges på vigtigheden af at de anvendte tolke har et kendskab til grundlaget for den 
terapeutiske samtale og det terapeutiske rum, herunder særligt en forståelse for forholdet klient – 
psykolog.  

Med hensyn til forslag eller særlige opmærksomhedspunkter på, hvordan man i den nye tolkeuddannelse, 
der sigter på ikke blot at lære at oversætte mellem to sprog og på tolkens særlige opgave som formidler af 
faglige budskaber, men formentlig også vil have et fokus på tolken som formidler af kultur i et social- og 
sundhedssystem i et velfærdssamfund og desuden yderligere må give de kommende tolke kendskab til den 
terapeutiske samtale og det terapeutiske rum, herunder en forståelse af forholdet mellem klient og 
psykolog, har vi overvejet det følgende:  

Der må på den nye tolkeuddannelse være mulighed for nogle tilvalgsmoduler, således at man kan tilvælge 
ekspertise i psykologisk tolkning. Og dermed også certificeres – eller autoriseres i netop psykologisk 
tolkning. 

Dette læres bedst i en kombination af praktik og teori, hvor den kommende tolke fex optages på video og 
gives læringsmulighed i en praksislignende situation hvor præstationerne sammenholdes med teori om 
psykologiske processer. Andre aktionsmetoder kan ligeledes anvendes i indlæringen.  

Det anbefales, at et sådant modul kan være fælles for flere tolkesprog, så det psykologiske moment kan 
træde tydeligere frem frigjort fra de særlige sproglige forhold.  

Det anbefales at der er et vedligeholdesseskrav på det psykologiske modul, så der bliver taget højde for at 
tolken følger med i nye tilgange på feltet, ligesom en stagnation i læringen af psykologiske processer 
udfordres.  

Der gøres i øvrigt opmærksom på, at der i Norge eksisterer en egentlig bacheloruddannelse i tolkning, der 
kræver såvel tosprogethed som at man opfylder et krav om generel studiekompetence inden 
påbegyndelsen af selve uddannelsen til tolk i sundhedsvæsnet.  



Det gøres ligeledes opmærksom på at indlemmelse at tolkene i et egentlig ansat korps på en institution 
synes at skærpe kompetencen og den stadige opkvalificering af tolke i det psykologiske felt.  Et særligt 
tolkekorps hrr såvel Oasis,  Dignity som Røde Kors. 

 

Vi skal fra SIPs side tilbyde yderligere assistance ved planlægningen af en tolkeuddannelse, såfremt det 
bliver aktuelt. 

 

Med venlig hilsen 

SIPs Styrelse/ Nike Brandt Poulsen 


