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Beställning i webbportal 

Du kan enkelt beställa tolk och översättningar via vår hemsida www.tolkformedlingvast.se.  

Där hittar du också information om våra olika tjänster.  

Logga in 

Första gången du loggar in måste du återställa ditt lösenord. 

 

 

Återställning av lösenord 

Du har fått ett mail med en länk skickat till den mailadress  

som är registrerad på ditt kundnummer.  

Med hjälp av länken kan du återställa ditt lösenord.  

 

1. Klicka på länken i mailet. 

2. Fyll i ditt nya lösenord. 

3. Upprepa lösenord. 

4. Klicka på Fortsätt. 

5. Logga in. 

 

Har du inte fått mailet kontakta oss på 0770 813 000,  

kontakt@tolkformedlingvast.se eller via chatt. 

 

Enhetsinloggning 

1. Fyll i Kundnummer. 

2. Fyll i Lösenord. 

3. Klicka på Logga in. 
 

 

 

Personlig inloggning 

1. Fyll i Kundnummer. 

2. Fyll i E-postadress. 

3. Fyll i Lösenord. 

4. Klicka på Logga in. 

 

 

  

Bild 1: Skapa nytt lösenord 

Bild 2: Enhetsinloggning 

Bild 3: Personlig inloggning 

http://www.tolkformedlingvast.se/
mailto:kontakt@tolkformedlingvast.se
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Byt lösenord 

1. Klicka på Profil och välj Kontoinställningar. 

2. Fyll i Nuvarande lösenord, Nytt Lösenord   

och Upprepa det nya lösenordet. 

3. Klicka på Spara nytt lösenord. 

 
  

Bild 5: Byt lösenord 

Bild 4: Profil 
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Välj tjänst och beställ 

Vi erbjuder olika typer av tjänster, läs mer om dem på vår webbplats. Välj tjänst och påbörja 

sedan din beställning. 

 

Beställ tolk innevarande dag 

För att beställa telefontolk innevarande dag använd dig av knappen Akut tolk (högre debitering 

endast på beställningar med start inom 15 minuter). För att beställa andra tjänster innevarande 

dag ring 0770 813 000. 

 

1. Klicka på Akut tolk. 

2. Fyll i Önskad starttid och Önskad längd. 

3. Välj Språk. 

4. Fyll i Tolkanvändare och Beställare.  

5. Klicka på Boka nu. 

6. Du hittar tolkens kontaktuppgifter i Bokningsinformationen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om det inte finns tolk på det aktuella språket önskad tid visas alternativa bokningsbara tider. 

 

Är språken ej valbara i rullistan kontakta oss på 0770 813 000 för vidare hjälp. 

 

  

Bild 6: Knapp – akut tolk/innevarande dag 

Bild 7: Boka – akut tolk/innevarande dag 
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Beställ tolk nästkommande dag och framåt 

För att beställa tolk från kl. 08:00 nästkommande dag och framåt 

använd dig av knappen Ny bokning. 

 

 

 

 

Telefontolkning 

1. Klicka på Ny bokning. 

2. Välj Telefontolkning i fältet Typ av tjänst. 

3. Fyll i Datum samt Start och Stopp. 

4. Välj Språk. 

5. Fyll i Tolkanvändare och Beställare. 

6. Fyll i Annan e-post för bekräftelse om ni önskar 

bekräftelse till annan än registrerad mailadress. 

7. Notera ev. LMA nummer (gäller endast 

sjukvårdskunder). 

8. Om du har några särskilda krav eller önskemål klicka 

på +Lägg till krav. 

9. Klicka på Fortsätt och sedan Bekräfta. 

 
 

 

 

 

  

Bild 8: Knapp – ny bokning 

Bild 9: Boka telefontolkning 



Instruktion för beställning i webbtjänst 5 (9) 

Platstolkning 

1. Klicka på Ny bokning. 

2. Välj Platstolkning i fältet Typ av tjänst. 

3. Vid avvikande adress klicka på +Avvikande adress. 

4. Fyll i Datum samt Start och Stopp. 

5. Välj Språk. 

6. Fyll i Tolkanvändare och Beställare.  

7. Fyll i Annan e-post för bekräftelse om ni önskar 

bekräftelse till annan än registrerad mailadress.   

8. Notera ev. LMA nummer (gäller endast 

sjukvårdskunder). 

9. Om du har några särskilda krav eller önskemål klicka 

+Lägg till krav. 

10. Klicka på Fortsätt och sedan Bekräfta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skärmtolkning  

Vid beställning av skärmtolkning är det obligatoriskt att 

lägga in en möteslänk direkt vid beställningsläget. Länken 

går vid behov att ändra i efterhand. 

 

1. Klicka på Ny bokning. 

2. Välj Skärmtolkning i fältet Typ av tjänst. 

3. Fyll i Datum samt Start och Stopp. 

4. Välj Språk. 

5. Kopiera in Videolänk. 

6. Välj Plattform (om din plattform saknas i listan, ring 

0770-813 000)  

7. Fyll i Tolkanvändare och Beställare. 

8. Fyll i Annan e-post för bekräftelse om ni önskar 

bekräftelse till annan än registrerad mailadress.   

9. Notera ev. LMA nummer (gäller endast 

sjukvårdskunder). 

10. Om du har några särskilda krav eller önskemål klicka 

+Lägg till krav. 

11. Klicka på Fortsätt och sedan Bekräfta. 

 

 

Bild 10: Boka platstolkning 

Bild 11: Boka skärmtolkning 
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Mitt Vårdmöte 

Skärmtolksbeställningar via Mitt Vårdmöte tar vi endast emot via mail, följ intern instruktion. 

 

Anslut till skärmtolkningssamtal 

Anslut gärna till skärmtolkningen fem minuter 

innan starttid för att säkerställa att allt fungerar. 

Tolken ansluter via den länk som ligger i 

beställningen.  

1. Leta upp din beställning under Bokningar 

2. I menyn till vänster, filtrera på ev. datum 

och Typ av tjänst - Skärmtolkning  

3. Klicka på aktuell bokning 

4. Klicka på Möteslänk så öppnas 

mötesrummet i er webbläsare eller i annat 

valt mötesverktyg. 

 
 

 

 

 

Meddelandeservice 

Meddelandeservice är en tjänst som innebär att en tolk 

lämnar ett kort meddelande via telefon till en 

tolkbehövande (till exempel om ändrad besökstid). 

 

1. Klicka på Ny bokning. 

2. Välj Meddelandeservice i fältet Typ av tjänst. 

3. Fyll i Datum. 

4. Fyll i Önskad tidpunkt. 

5. Välj Språk. 

6. Skriv meddelandet i rutan Meddelande (max 300 

tecken).  

7. Fyll i Mottagarens namn och Telefonnummer. 

8. Fyll i Tolkanvändare och Beställare. 

9. Fyll i Annan e-post för bekräftelse om ni önskar 

bekräftelse till annan än registrerad mailadress.   

10. Notera ev. LMA nummer (gäller endast 

sjukvårdskunder). 

11. Klicka på Fortsätt. 

 

 

 

 

Bild 12: Anslut till skärmtolkningssamtal 

Bild 13: Boka meddelandeservice 
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Översättning 

Vi genomför översättningar av olika typer av dokument, 

exempelvis medicinska texter, utredningar, intyg, överklaganden, 

brev, journaler, informationsmaterial och broschyrer. 

 

1. Klicka på Översättningar sedan Ny översättning.  

2. Välj Källspråk, det språk som 

dokumentet ska översättas från. 

3. Välj Målspråk, det språk som 

dokumentet ska översättas till. 

4. Välj Önskat leveranssätt. 

5. Välj Beställare. 

6. Välj Leveranstid. 

7. Fyll i eventuell annan information i 

fältet Beskrivning av text. 

8. Bocka i Offert önskas om du vill ha 

offert innan du beställer. 

9. Bifoga fil som ska översättas. 

10. Välj om materialet är sekretessbelagt 

och om stämpel önskas. 

11. Klicka på Fortsätt. 

12. Kontrollera att allt stämmer och klicka 

på Bekräfta. 

 

 

Bekräftelse och bokningsnummer  

När du har lagt en beställning får du ett bokningsnummer som du sedan hittar under Bokningar 

eller i Kalendern. Du kan även se beställningens detaljer och tolkens namn och eventuella 

kontaktuppgifter 24 timmar innan beställningens starttid.  

 

 

  

Bild 15: Boka – översättning 

Bild 16: Kalender 

Bild 14: Knapp – ny översättning 
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Status på beställning 

Status Beskrivning 

Bearbetas Planering pågår 

Bokad Uppdragstagare har accepterat uppdraget 

Utförd  Beställning utförd 

 

Avbokad Beställning är avbokad mer än 24 timmar 

innan starttid (ej debitering)  

Sen avbokning 

 

Beställning är avbokad mindre än 24 timmar 

innan starttid (debitering) 

Kan ej tillsätta  Beställning har inte utförts 

Tabell 1: Beskrivning av olika status för lagda beställningar. 

 

Utförda beställningar 

Du hittar utförda beställningar under Bokningar eller i Kalendern Här finns möjlighet att lämna 

feedback. 

 

Ge feedback 

1. Gå till Bokningar. 

2. Klicka på aktuellt uppdrag 

3. Klicka på Ge feedback. 
 

 

 

 

 

 

 

 

  
Bild 17: Ge feedback 
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Synpunkter 

I fliken Synpunkter kan du bevaka de bokningar du har lämnat feedback på. 

 

Lägg till användare 

Vill du skapa en personlig inloggning lägg till en användare 

och kontakta sedan Tolkförmedling Väst. 

 

1. Klicka på Profil och välj 

Inställningar. 

2. Klicka på Hantera 

användare. 

3. Klicka på + Lägg till 

användare. 

4. Fyll i dina uppgifter. 

5. Klicka på Spara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 18: Knapp – Lägg till användare 

Bild 19: Lägg till användare 


