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Hjælp til tolkning 

 
Du får stillet tolk til rådighed, hvis lægen vurderer, at det er nødvendigt for din behandling  
 
Tolkningen er gratis, hvis du har haft bopæl i Danmark i mindre end 3 år.  
 
Du skal betale gebyr for tolkningen, hvis du har haft bopæl i Danmark i mere end 3 år. 
 
Gebyrer: 

 

• Video/telefontolkning ved ambulant besøg på sygehus, konsultation hos alment 
praktiserende læge og praktiserende speciallæge: 191 kroner  
 

• Tolkning, hvor tolken er fysisk tilstede, ved ambulant besøg på sygehus, konsultation hos 
alment praktiserende læge og praktiserende speciallæge: 334 kroner  

• Video/telefontolkning ved indlæggelse på sygehus: 957 kroner. Gebyret dækker 
tolkningen i hele den periode, du er indlagt på sygehuset.  

• Tolkning, hvor tolken er fysisk tilstede, ved indlæggelse på sygehus: 1.675 kroner. 
Gebyret dækker tolkningen i hele den periode, du er indlagt på sygehuset. 

 

Der opkræves ikke gebyr fra  

 

1) patienter, der som følge af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne midlertidigt eller 
varigt har mistet evnen til at tilegne sig henholdsvis oppebære og anvende tilegnede 
danskkundskaber 
 
2) børn, der møder frem til behandling uden ledsagelse af forældre, 
 
3) forældre, der i forbindelse med behandling af et barn har behov for tolkebistand eller 
 
4) personer fra Det Tyske Mindretal i Danmark, der har behov for tolkebistand i forhold til 
det tyske sprog. 
 
Der opkræves ikke gebyr i forbindelse med tolkning af det grønlandske og færøske sprog. 

 

Hvis du skal undtages efter punkt 1, skal du sende skriftlig dokumentation for undtagelsen til 
den region du bor i (se adresse nedenfor). Dokumentationen skal være en erklæring udstedt af 
en læge. Det kan for eksempel være din praktiserende læge eller den læge, der behandler dig 
på hospitalet.       
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Betaling af gebyr: 

Hvis du skal betale gebyr, får du tilsendt en regning fra din region. Regningen kommer i din e-
boks eller med almindelig brevpost. 
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