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Logga in 
För att logga in anger du de inloggningsuppgifter  
du fått från Tolkcentralen.  
Klicka sedan på Logga in. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Startsidan 

 
 
På startsidan kan du se status över dina kommande beställningar. Du kommer 
att kunna se flera olika beställningar samtidigt. 
 
Varje beställning kan ha olika statusmeddelanden 

• Väntar på ytterligare åtgärder 
Det betyder att beställningen ännu inte är klar. Det kan till exempel vara 
information som saknas för att kunna boka tolkar på uppdraget. 

• Söker tolk 
Tolkar till uppdraget håller på att planeras in. 

• Tolkar hittades 
Tolkar till uppdraget är bokade. Tolkarnas namn kommer att synas 
under rubriken Tolkar. 

 
Du kan klicka på uppdraget för att göra ändringar eller ställa frågor till 
Tolkcentralen. 
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Min profil 
Under Min profil kan du se de uppgifter du lämnade då du 
registrerade dig. Här kan du även byta lösenord.  
Har du behov av att ändra information om dig själv i Min profil 
så vill vi att du kontaktar Tolkcentralen. 
 
 
 
 

Tidigare beställningar 

 
 
Här kan du se alla dina tidigare beställningar. Du kan filtrera årsvis för att se 
föregående år. 
 
 
 

Meddelande till Tolkcentralen 
Har du en allmän fråga, som inte är kopplad till en beställning, 
så kan du göra det under Meddelande till tolkcentralen. 
 
Vi rekommenderar dig dock att använda dig av e-post vid 
sådana frågor till Tolkcentralen.  
Adressen är: tolkcentralen@regionorebrolan.se.  
Du hittar adressen både på sista sidan i detta häfte och på Tolkcentralens 
hemsida.  
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Att göra en tolkbeställning 
För att göra en tolkbeställning så klickar du på Ny beställning. 
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• Rubrik för tolkning 
Här anger du en rubrik för tolkningen. Det kan vara t ex golfkurs, 
arbetsplatsträff, läkarbesök eller bröllop. 

• Talat språk 
Om beställningen kommer att innehålla något annat talat språk än 
svenska så anger du det här. 

• Datum 
Här fyller du i vilket datum som beställningen gäller. Genom att klicka på 
datumrutan får du möjlighet att välja datum i en kalender. 

• Tid 
Här anger du mellan vilka tider beställningen gäller. Tiderna anges med 
semikolon (:) eller punkt (.) Till exempel 13:30 eller 13.30. 

• Adress 
Här fyller du i adress för beställningen. Det vill säga på vilken plats 
uppdraget ska vara. 

• Mötesplats för att träffa tolken 
Här skriver du var du vill möta tolken, till exempel i receptionen, utanför 
porten eller i väntrummet. 

• Vad kommer uppdraget att handla om, samt annan övrig 
information 
All information som du har och som finns om beställningen tar vi 
tacksamt emot. Det gör det lättare för oss att planera in rätt tolk till rätt 
uppdrag. 

 

 

 

Återkommande beställningar 
Vill du beställa tolk till något som återkommer vid flera tillfällen, till exempel vid 
samma tid varje måndag. Det kan vara en kurs, ett veckomöte, en 
träningsaktivitet eller liknande. Då skriver du in att det är en återkommande 
beställning i rutan Vad kommer tolkningen att handla om, samt annan övrig 

information. Här skriver du även in när sista datumet är för detta. 
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Göra ändringar eller ställa frågor om en beställning 
Vill du göra ändringar eller ställa en fråga om en speciell beställning? Klicka då 
på beställningen så att den öppnas. Nu kan du skriva in de ändringar och 
frågor som gäller just denna beställning. Då du är klar väljer du Skicka. 
 
 

 
 
 
 
 
Ditt meddelande skickas till Tolkcentralen som kommer att se över ditt ärende. 
Det svar du får från Tolkcentralen kommer att visas när du klickar på din 
beställning. Svaret syns även på startsidan fram tills att du har markerat 
meddelandet som läst. (Markera som sedd) 
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Nationell förmedlingstjänst för bildtelefoni  
Förmedling och distanstolkning via teckenspråkstolk erbjuds: 
Alla dagar året runt 06.00 - 24.00 
 
 
Ring bildtelefoni.net via: 
Taltelefon  020 - 28 00 20  
SIP/bildtelefon tolk@tolk.sip.nu 
Skype  bildtelefoni.net 
 
Det finns även ett nedladdningsbart program samt en webbklient som du 
kommer åt från www.bildtelefoni.net. På Google Play och App Store hittar du 
tjänstens app. Sök på bildtelefoni. 
 
Läs mer på: 
www.bildtelefoni.net 
 
 
 
Tjänsten är kostnadsfri för användaren och du kan använda den så mycket du 
vill. Bildtelefoni.net riktar sig till personer med dövhet, dövblindhet, 
hörselskada eller som har en språkstörning och som använder svenskt 
teckenspråk i sin kommunikation, samt till alla som är i kontakt med personer 
som har dessa funktionsnedsättningar.  
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Tolkcentralen i Örebro 
 
Vi erbjuder: 

• Teckenspråkstolkning 
• Dövblindtolkning 
• Skrivtolkning 
• Tolkning i utbildningssammanhang 
• Jourtolkning 
• Förbeställd videotolkning 

 
Vi utför även teckenspråkstolkning på uppdrag av myndigheter, utbildningsanordnare 
och andra. 
 

När du talar genom tolk, tänk på att 
• tolkens roll är att möjliggöra kommunikationen mellan dig och den/de du vill 

prata med 
• vända dig direkt till den du vill tala med 
• tolkens uppgift är att förmedla allt som sägs i rummet 

 

Tolken 
• är opartisk 
• har tystnadsplikt 
• följer etiska riktlinjer 
• deltar inte i samtalet 

 
Om ni vill så informerar tolken gärna om sin roll före eller efter uppdraget. 
 
 
 
Kontakt 
Taltelefon 019 - 602 45 00 
Texttelefon 019 - 670 25 01  
Fax 019 - 18 34 48 
E-post tolkcentralen@regionorebrolan.se 
 
Adress: 
Örebro Tolkcentral 
Nikolaigatan 3  
702 10 ÖREBRO 
 
Hemsida: 
http://www.regionorebrolan.se/tolkcentralen   
 
Facebook: 
www.facebook.com/Tolkcentralen.orebro    
 
Beställningsportal: 
http://portal.bokatolk.se    


