Taltjänst
Vi är till för dig som har en funktionsnedsättning som rör röst, tal eller språk.
Vi är en kostnadsfri tolkservice för vuxna över
18 år. Taltjänst är en del av Habilitering & Hälsa
i Region Stockholm.

Taltjänst erbjuder kommunikationsstöd
Du kan använda Taltjänst om du har svårt att tala, förstå när
andra talar, läsa och skriva. Du bestämmer själv i dina ärenden,
Taltjänst kan inte ge råd eller hjälpa dig att fatta beslut.
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Hur kan Taltjänst förstå dig?
•

Vi lär känna dig och ditt sätt att kommunicera.

•

Vi ger kommunikationsstöd utifrån dina behov och
förutsättningar, genom att exempelvis anpassa språket
och använda bilder.
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Vilket stöd kan Taltjänst ge?
			Talstöd
			
Tolken förtydligar det du säger när det
			
behövs. Tolken kan även förklara om du
			
har svårt att förstå vad någon annan säger.

			Telefonstöd
			
Tolken är med under telefonsamtalet.
			
Tolken hjälper dig i telefonväxel och kan
			
förtydliga eller förmedla det du vill säga.
			
Tolken kan föra kortare anteckningar
			under samtalet.

			Läs- och skrivstöd
			
Tolken hjälper dig att fylla i blanketter, samt
			
läsa och skriva brev och mejl. Vi kan förklara
			
svåra begrepp och skriva kortare anteckningar.
			
			
Vi hjälper dig som har läs- och skriv			
svårigheter som grundar sig i språksvårig			
heter, såsom dyslexi eller språkstörning.
			
Vi tar inte emot personer med läs- och
			
skrivsvårigheter som grundar sig i kognitiva
e			
eller motoriska svårigheter.
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Taltjänst kan utföra uppdrag på olika
platser
Vi kan utföra uppdrag hemma hos dig, på vårt kontor eller ute i
samhället. Vi utför tolkuppdrag vardagar 8.30-16.30.

Hemma

Kontoret

Samhället

Taltjänst kan vara med vid besök hos exempelvis:

Banken

Sjukvården
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Myndigheter

Bra att veta
			
			
Du behöver ingen remiss för att komma till
			Taltjänst.
			Kontakta oss direkt.

			

Det är kostnadsfritt att använda Taltjänst.

			
Vi har tystnadsplikt och all information
			hanteras under sekretess.

			

Vi är opartiska och framför bara det du vill.

			

Taltjänst utför uppdrag i hela Stockholms län.
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Vi som jobbar på Taltjänst

Amanda Näslund
Taltjänsttolk

Carin Engström
Taltjänsttolk

Elisabeth Lyhre
Taltjänsttolk

Elsa Åkerhielm
Taltjänsttolk

Gunilla Kvist
Enhetschef

Kim Röjnemark Wirell
Samordnare
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Kontakta Taltjänst
Sabbatsbergs sjukhus
Olivecronas väg 5
Hiss B, plan 2

08-123 351 20

08-123 496 10

www.habilitering.se/taltjanst

taltjanst.slso@regionstockholm.se
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Så här hittar du till oss
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Pendeltåg och tunnelbana
Åk till Stockholm Odenplan. Ca 10 minuters promenad
via Odengatan och Dalagatan.
Buss
Åk buss 61 till hållplats Sabbatsbergs Sjukhus
Med bil
Kör in på Olivecronas väg, via Dalagatan. Parkera på
sjukhusets parkering framför huvudentrén eller på
gatorna i närheten.

Taltjänst
Sabbatsbergs sjukhus
Olivecronas väg 5, hiss B, plan 2
08-123 351 20
taltjanst.slso@regionstockholm.se
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