
Tercüman ücretleri hakkinda bilgi
TYRKISKHastane ziyaretiniz için bir tercüman istedik. 

Tercümanlık ücretsizdir eğer Danimarka'da 3 yıldan az kaldıysanız. 

Tercümanlık ücretlidir eğer Danimarka'da 3 yıldan fazla oturduysanız. 

Fiyatlar 
Video/telefon tercümanlığı, ayaktan tedavi edilen hasta muayenesi, aile hekim ve pratisyen 
özel hekim muyanesi için 191 krondur. 
Tercümanın bizatihi katıldığı tercümelerde, ayaktan tedavi edilen hasta muayenesi, 
aile hekim ve pratisyen özel hekim muayenesi için 334 krondur. 
Video/telefon tercümanlığı, hastaya yatış verildiği durumlarda 957 krondur. 
Ücret hastahanede yattığınız müddet içindeki tüm tercümanlık hizmetini karşılamaktadır. 
Tercümanın bizatihi katıldığı hastaya yatış verildiği durumlarda 1675 krondur. 
Ücret hastahanede yattığınız müddet içindeki tüm tercümanlık hizmetini karşılamaktadır. 

Aşağıdakiler için ücret taleb edilmez 
1. Hastanın fiziksel veya psikolojik yetisini geçici veya kalıcı olarak kaybedip,

danimarkacayı kullanma becerisi olmadığında
2. Yanlarında ebeveynleri olmadan tedaviye gelen çocuklar
3. Çocuğunun tedavisi için gelen ebeveynler
4. Danimarkadaki alman azınlık mensublarının almanca tercüme hizmetleri.

Grønland ve Fcerø dillerinin tercümesi için ödeme taleb edilmez. 
Eğer madde 1 e istinaen muaf tutulacaksanız yazılı belgeyi oturduğunuz bölgedeki (adresler aşağıdadır) 
kuruma göndermelisiniz. Yazılı belgenin bir doktor tarafından verilmiş rapor olması gerekmektedir. 
Örneğin aile hekiminiz veya sizi hastahanede tedavi eden pratisyen hekim olabilir. 

Ödeme 
Eğer tercümanlık için ücret ödemeniz gerekliyse , bölge kurumunuz tarafından size fatura gönderilir. 
Faturanız evinize normal postayla veya E-boks yoluyla gelir. 

Talimat ve itirazlar 
Bir hasta olarak haklarınızı ve itiraz olanaklarınızı öğrenmek isterseniz, bölgenizdeki 
hasta danışmanlarınıza başvurunuz. 



Kontaktoplysninger og yderligere information

Region Midtjylland
Koncernøkonomi
Region Midtjylland
Skottenborg 26
8800 Viborg

www.tolk.rm.dk
Patientvejleder: Tlf. 7841 0444

Region Syddanmark
Regnskab og Finans
Region Syddanmark
Damhaven 12
7100 Vejle

www.rsyd.dk/tolkegebyr
Telefon: 2135 9886
Patientvejleder: Tlf. 7663 1490

Region Hovedstaden
Center for Sundhed, Økonomienheden
Kongens Vænge 2
3400 Hillerød

Telefon: 38 66 00 07
Telefontid: kl. 9 -11, alle hverdage

Send skriftlig dokumentation
www.regionh.dk/interpreter
www.regionh.dk/tolk

Patientvejleder:
www.regionh.dk/patientvejleder

Region Nordjylland
Center for Administration, Praksis og Patientafregning
Niels Bohrs Vej 30
9220 Aalborg Ø

https://rn.dk/sundhed/patient-i-region-nordjylland/praktiserende-
laeger-og-andre-behandlere/tolkning
Patientvejleder: Tlf. 9764 8010

Region Sjælland
Koncernøkonomi
Alleen 15
4180 Sorø

https://www.regionsjaelland.dk/Sundhed/patient-i-region- 
sjaelland/tolkebistand/Sider/Tolkebistand.aspx
Patientvejleder: Tlf. 7015 5001

http://www.tolk.rm.dk
http://www.rsyd.dk/tolkegebyr
http://www.regionh.dk/interpreter
http://www.regionh.dk/tolk
http://www.regionh.dk/patientvejleder
https://rn.dk/sundhed/patient-i-region-nordjylland/praktiserende-laeger-og-andre-behandlere/tolkning
https://www.regionsjaelland.dk/Sundhed/patient-i-region-sjaelland/tolkebistand/Sider/Tolkebistand.aspx
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