
 

Formidler – Hvordan lage fjerntolk-møte 
Hvordan lage et fjerntolk-møte, og dele dette med tolk og bruker.  

Sist oppdatert 25/03/20 (v.0.91) 

 

A Gå inn i din kalender, og opprett et møte på det 
tidspunktet oppdraget skal foregå på. Lag en avtale, 
og klikk deretter på «Lag et videomøte».   

 
B Din møteinnkalling vil nå se slik ut. 

 
1) Gi aktiviteten en passende tittel. Start med 

«Fjerntolk». Du vil etter hvert få en del slike 
aktiviteter i kalenderen din, så skriv for 
eksempel på tolkens navn i tittel-feltet. 

2) Hvis tolken er en ansatt tolk, skriver du 
vedkommendes e-postadresse i feltet 
«Obligatorisk», slik at det legger seg i tolkens 
kalender. Dette trenger du ikke gjøre dersom 
tolken er frilans. 

3) Høyreklikk på denne lenken, og velg «Kopier 
hyperkobling»  

4) Trykk på «Send». 
 
Innkallingen legger seg i din kalender, samt til de du 
førte opp i feltet «Obligatorisk» (B2).  
 
Det kan ta noen minutter fra du opprettet møtet 
til det er godkjent. Du vil få en melding om når den er 
klar.   

 

 Sende lenke til tolk  

C Om tolken er ansatt, har tolken fått tilgang til 
videomøtet via sin kalender. Om tolken er frilans, må 
du sende den kopierte lenken til tolken. 
 
Heller enn å gjøre dette, kan du sende samme lenke 
til tolken, som du sender til bruker. Se neste steg for å 
vite hvordan. 

 



 Sende lenke til bruker  

D Notér deg videomøtets konferanse-ID. Denne står 
oppført på flere steder i e-posten. Denne ID-en 
består kun av siffer. 

 
E Tilpass malen, slik at på dette videomøtet. Erstatt det 

grønne feltet med videomøtets konferanse-ID. Påse 
at denne er skrevet riktig. Det skal ikke inneholde 
annet enn siffer. 
 
Denne lenken fører til en side som først forklarer 
hvordan bruker kobler til fjerntolken. Deretter blir 
bruker videresendt til riktig videomøte. For nye 
fjerntolk-brukere, kan det derfor være lurt å benytte 
denne malen, fremfor å sende lenken du kopierte i 
forrige steg. 
 
Vær nøye med hvem du sender til, slik at 
uvedkommende ikke får tak i lenken. 

OK med fjerntolk *dato* *klokkeslett*. 
 
SLIK KOBLER DU TIL FJERNTOLK: 
https://www.survey-
xact.dk/LinkCollector?key=H1QS9LY6L23K&KonfID=*Konferanse-
ID* 
 
Tolken kommer dit 15 minutter før. 

 Hvis det skal tolkes en telefonsamtale:  



F Skal det tolkes en telefonsamtale, kan innringer ringe 
inn via NAVs videomøte. 
 
Åpne aktiviteten og kopier denne teksten. Send 
denne til innringer. 

 
 

Lurt å tenke på ved formidling av fjerntolking: 
1) Skal tolkene tolke en web-konferanse eller lignende, må du ordne en måte for tolkene å 

kunne koble seg på denne konferansen. Videomøtet du opprettet er kun mellom tolken og 

den døve.  

Tips og triks for tolker og tolkebrukere 
1) For å delta på møtet trenger du internett/4 G og en pc med webkamera eller et nettbrett/en 

smarttelefon.  

2) Bruk helst nettleseren Chrome.  

3) Før du starter møtet: sjekk innstillinger for lyd (inngående og utgående) og at det er bilde. 

Start gjerne videomøte noen minutter før selve tolkeoppdraget starter for å sjekke at det 

tekniske er i orden.  

4) Møtet er opprettet til et visst tidspunkt og fungerer kun 10 minutter før og en time etter 

oppsatt tid. Utenfor denne tiden vil ikke videomøtet fungere.  

5) Det er alltid den som hadde lyd sist (lagde lyd, pratet osv) som er størst i bildet. Man må 

prate litt (en kort setning) for at bildet blir aktivert. Det tar noen sekunder før bildet skifter.   
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