
Smittevern og kamelsvelging
Om godt språk i digitale tjenester og annen 
pasientinformasjon

Margrethe Winge Kvarenes
3. mai 2017



www.språkrådet.no

Språkrådet

http://www.språkrådet.no/


kommunikasjon med så tydelig

 ordlyd

 struktur 

 visuell utforming 

at leserne i målgruppa

 finner informasjonen de trenger

 forstår den 

 kan bruke den

Klarspråk
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 Hva er godt språk i digitale tekster?

 Noen språklige snublesteiner (og hvordan forsere dem)

 fagspråk

 fagsjargong

 «kansellistil», upersonlig språk

 de skjulte snublesteinene

 Om samskaping

 Hva kan Språkrådet hjelpe til med?

Plan for de neste 30 minuttene:
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Mari og russetida:

Klarspråksarbeid er arbeid med perspektiv. Å se saken fra leserens 
eller brukerens ståsted.

Hvorfor er det så vanskelig?

Kvarenes 2017



Kvarenes 2017



K

8

Har du fulgt noen til 
behandling?

Har du som pårørende reist til  
opplæring /kurs i forbindelse med 

sykdom/diagnose?

Har du fulgt barn 
du er foresatt for 

til behandling?

Jeg vil registrere reiser til flere
behandlingssteder og søke om 

dekning av tilleggsutgifter

Jeg har reist til 
behandling

Jeg vil registrere en eller 
flere reiser til ett
behandlingssted

Jeg vil registrere reiser 
til ett behandlingssted 

og søke om dekning 
av tilleggsutgifter

Registrer reise

Erstatt som kort 
hjelpetekst om rettighet 

og roller

Erstatt som kort 
hjelpetekst

Erstatt som kort 
hjelpetekst

Erstatt som kort 
hjelpetekst

Kan symbol for foresatte 
være to store og en liten 

i midten?

Kan symbol for pårørende 
være gammel, voksen og barn?

Nytt valg her:
Andre pasientreiser

Denne siden tror vi trenger en 
utfyllende hjelp på høyre side med 
forklaring av rollene for at 
forenklingene vi foreslår skal kunne 
gjennomføres

Tekstene her er 
tenkt som 
hjelpetekster:

Hvis brukt i hjelpetekst: «Hva slags 
pasientreise vil du søke om å få dekket?»
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 «All tekst skal være skrevet i et språk som er korrekt, 
forståelig og i tråd med prinsippene for klart språk»

 Kvalitativ kontroll av struktur og tilgjengelighet + språk

Difi/Språkrådet 2014: Vurdering av språk i digitale 
tjenester (Kvalitet på nett)
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• Altfor mange fagord er ikke forklart for brukeren, verken i 
informasjonstekstene eller i utfyllingsdelen.

• Brukeren er altfor sjelden en aktiv part i setningene.

• Viktig informasjon ligger ofte gjemt i hjelpetekster, på undersider 
eller langt inne i teksten, og er derfor utilgjengelig for brukeren.

• De statlige tjenestene har bedre språk enn de kommunale.

Hovedfunn
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Minus:

- plassmangel

- brukeren står uten «tolk»

- kompleks kommunikasjonssituasjon
- teknologi

- fagterminologi

- hvor man finner informasjon

- hva slags informasjon man står overfor

Pluss

- bruk av symboler og farger

- mulighet for hjelpetekster og lenking

- mer etablert brukerretting

Begrensninger og muligheter i digitale tjenester
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 «Digitale tjenester er multimodale, interaktive tekster med 
større muligheter for å bygge bro mellom leserens konkrete 
virkelighet og avsenderens generelle regelverk enn de mulighetene 
som finnes i trykte skjemaer og brosjyrer.» 

 «Gjennom å kombinere forståelighetsperspektivet fra 
klarspråk med brukskvalitetsperspektivet i 
interaksjonsdesign kan offentlige digitale tjenester bli både mer 
kompetansebyggende og mer individuelt tilpassa.»

Oda E. B. Stræte: Klarspråk i offentlige digitale tjenester – En 
tekstanalyse med brukerundersøkelser av Utlendingsdirektoratets 
digitale tjeneste «Søknad om statsborgerskap» (Masteroppgave UiO 
2015)
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Smittevern og kamelsvelging

De samme som i mange andre sjangre, men særlig

1. uforklart fagspråk – medisinsk, administrativt, juridisk

2. sjargong – medisinsk, administrativ, juridisk, «strategistil»

3. unødvendig omstendelig, passivt, gammeldags språk («kansellistil»)

4. mindre opplagte snublesteiner

Språklige snublesteiner i digitale tjenester
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Fra vurderingen av digitale tjenester 2014:

Trekk for 

- manglende forklaring av vanskelige ord

- inkonsekvent ordbruk 

Tre strategier for håndtering av faguttrykk:

1 Svelg en kamel

2 Bruk dubletter

3 Forklar
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Seiglivede «myter» (satt på spissen)

«Myte» 1 

Omskriving betyr banalisering og forflatning. 
Språklige endringer går alltid på bekostning av faglig 
presisjon. 

«Myte» 2

Faguttrykk gjør teksten vanskelig å forstå.
Vil vi skrive klart, må vi styre unna dem. 

NEI 

TIL FAGUTTRYKK

NEI 

TIL FORFLATNING

Kilde: A. A. Senje



Strategier for å bruke faguttrykk: 1 – Svelg en kamel, velg allmennordet

Hvilke ord bruker folk egentlig?

• Reparasjonsvirksomhet for 
kjøretøy

– verksted

• Fleksibelt uttak av 
foreldrepenger

– tidskonto

• Bostipend

– borteboerstipend

• Periodisk kjøretøykontroll

– EU-kontroll
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«refusjon» vs. «få dekket utgifter»

Strategier for å bruke faguttrykk: 1 – Svelg en kamel, velg allmennordet
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«Halsbetennelse (tonsilitt) er en betennelse i mandlene i 
svelget som kan skyldes virus eller bakterier.» (Apotek 1)

«Det vil si at flesteparten av dem som får influensa denne 
sesongen, vil få svineinfluensa, eller AH1N1, som er det 
offisielle navnet på viruset.» (VG)

Strategier for å bruke faguttrykk: 2 – Bruk dubletter
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Hvordan lager vi gode ordforklaringer?

Unngå fellene!

1 Sirkelslutning

2 Eksempel på bruk av ordet i stedet for definisjon av ordet

3 Forklaring ved hjelp av andre faguttrykk

Strategier for å bruke faguttrykk: 3 – Forklar

Kilde: A. A. Senje



Felle 1: sirkelslutning

Nappvarsler = nappindikator

Hvordan lager vi gode ordforklaringer?

Kilde: A. A. Senje



Nappvarsler: bjelle med lyd, varsler fiskeren når fisken biter!

Hvordan lager vi gode ordforklaringer?

Kilde: A. A. Senje



Forklaring fra ordliste på domstolenes nettsted, www.domstol.no:

Vet vi nå hva tinglysing er?

Forslag:

tinglysing
offisiell registrering og kunngjøring av et dokument (for å sikre en 
rettighet)

Felle 2: eksempel på bruk i stedet for definisjon

Hvordan lager vi gode ordforklaringer?

Kilde: A. A. Senje



Felle 3: forklaring ved hjelp av andre faguttrykk

Forklaring fra ordliste på nettstedet til Statens innkrevingssentral, før:

Utlegg
Tvangssikring av et krav på en skyldner som ikke oppfyller sin forpliktelse. 
Kan også defineres som tvangsforretning hvor saksøkers krav sikres ved at 
det tas utlegg (en form for pant) i saksøktes eiendeler.

Forklaring  fra ordliste på www.domstol.no:
Utlegg
Sikring av et krav ved utleggspant eller dekning av et krav ved lønnstrekk.

Vet vi nå hva utlegg er?

Hvordan lager vi gode ordforklaringer?

Kilde: A. A. Senje



Fra www.stolav.no: 
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Oppsummering:

 Gi definisjoner, ikke bare eksempler på bruk av ordene. 

 Gå ikke over bekken etter vann! Mye er allerede definert i  
ordbøker og oppslagsverk. 

 Hvis du bruker andre faguttrykk i definisjonen, må du sørge for 
at de er forklart et annet sted i ordlista/teksten. 

 Test gjerne forklaringene dine på andre.

 Spør Språkrådet (sporsmal@sprakradet.no).

Hvordan lager vi gode ordforklaringer?

Kilde: A. A. Senje



Fagspråk vs. sjargong

Kvarenes 2017



 ”Ø hjelp”, ”Obs-posten”, ”Ensenga på 501”, ”Stans i mottaket”, 
”Previsitt på toposten”, ”Bare negative prøvesvar”

 Jeg er forelder til et barn som har mottatt behandling.

 Jeg er forelder til et barn som har vært til behandling.

 Du hadde tapt arbeidsinntekt da du var borte.

Du tapte/mistet arbeidsinntekt mens du var borte.

Sjargong

Snublestein 2: sjargong (juridisk, medisinsk, administrativ)
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Snublestein 2: sjargong (juridisk, medisinsk, administrativ)
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 dialogmøte, omdømmebygging, analoge læringsplattformer, 
kvalitetsstyring, coaching og synergieffekter, mulighetsrom

 «Avgrensning og oppsplitting av pasientforløpet i forhold til om 
tilbudet er spesialisthelsetjeneste eller kommunehelsetjeneste, kan 
hindre den kontinuitet som kanskje er særlig viktig for 
ruspasientene.»

Fleip eller fakta?

 «Med utgangspunkt i en pasientorientert agenda identifiseres 
samhandlingsarenaene relatert til sykehussammenslåingen.»

 http://svadagenerator.no/

Helsesvada

Snublestein 2: sjargong («strategistilen»)
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 Ved å fylle ut personopplysninger til reiseledsager, får reiseledsager 
tilbake sine utgifter samtidig som deg. 

Hvis du fyller ut personopplysninger om reiseledsager, får han eller 
hun dekket sine utgifter samtidig som deg.

Bruk direkte tiltale

Snublestein 3: Kansellistil – upersonlig språk
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 Jeg vil gi beskjed til min reiseledsager om at eget 
reiseregningsskjema kan fylles ut. 

 Jeg vil gi beskjed til min reiseledsager om at han eller hun kan fylle 
ut eget reiseregningsskjema.

 Valg av aktivitet/disiplin

Hva slags instrument skal du spille på musikkskolen?

Bruk et aktivt språk

Snublestein 3: Kansellistil – upersonlig språk
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 Fyll ut klokkeslett for når behandlingen startet <tt.mm>

Når på dagen startet behandlingen?  <tt.mm> 

 Velg behandlingssted dersom du reiste dit du fikk behandling.

Reiste du til behandlingsstedet? Velg behandlingssted.

Bruk direkte spørsmål
(la verbet være sjef og dele ut rollene)

Snublestein 3: Kansellistil – substantivtunge setninger
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Snublestein 4: De skjulte snublesteinene

Sigurd, ungdomskoordinator i 

Konfliktrådet

En av «hans» ungdommer, 

Shahid, sto i fare for å bli 

skrevet ut av folkeregisteret og 

utvist sommeren 2014.
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Om kompetanse og samskaping
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 interaksjonsdesigner

 kommunikasjonsperson

 jurist

 språkkonsulenter

NPE:

+ brukerne

Pasientreiser:
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Hva kan Språkrådet hjelpe dere med?

 følge regelverket (mållova, nynorskhjelp)

 finne rett skrivemåte 

 få språkråd – hvordan bør vi formulere oss? 

 få hjelp til å lage ordlister (kurs, veiledning)

 få råd om språkarbeid

 delta i arbeidsgrupper for større prosjekter

 leke og lære (svadagenerator.no, quiz, tåkeprat, alarm)

www.språkrådet.no / www.klarspråk.no
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Takk for seg!

Margrethe Winge Kvarenes

mkv@sprakradet.no
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