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Hvordan skape motivasjon og engasjement 
for språkarbeid?

Frokostseminar 6. september 2011:   

Kom i gang med klarspråk! 

ved Annemette Gustavsen (kommunikasjonsdirektør) og Christine Gilboe-
Caspersen (rådgiver, juridisk avdeling) 

1



HELFO 13.09.2011
2

Kort om HELFO

Helserefusjonsområdet ble overført 
fra NAV til Helsedirektoratet

1. januar 2009. 

HELFO (helseøkonomiforvaltningen) 
ble etablert som en ytre etat under 
Helsedirektoratet i 2009.

HELFO har 600 ansatte fordelt på et 
hovedkontor, seks regionkontorer 
og spesialenhetene HELFO 
servicesenter, HELFO utland og 
HELFO pasientformidling.

HELFO forvalter ca. 25 millioner 
årlig.
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HELFOs arbeidsområder

Oppgjør til behandlere

Tjenester til befolkningen

– Dekning av helseutgifter
• for eksempel medisiner på 

blå og hvit resept og 
fysioterapibehandling

– Frikort for helsetjenester

– Fastlegebytte

– Europeisk helsetrygdkort

– Rettigheter ved fristbrudd

– Helsetjenestens 
veiledningssenter 

HELFO servicesenter: 

750 000  henvendelser per år
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Hvorfor klarspråk?

HELFO sender ut cirka 2,5 
millioner brev i løpet av et år.

Frikort:  1, 2 millioner

Helsetrygdkort: 350 000

Bytte fastlege: 565 000

Månedlig brev til fastlegene: 54 000

Vedtaksbrev og andre manuelle brev: 
350 000

HELFOs verdier: Serviceorienterte, 
profesjonelle – dynamiske – redelige
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”Skal vi leve opp til våre verdier,  må vi gi informasjon som 
mottakerne forstår” 
(kilde: prosjektleder Christine Gilboe-Caspersen, juridisk avdeling

www.helfo.no: 250 000 
unike brukere i august

http://www.helfo.no/
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HELFO - da vi startet 
klarspråkarbeidet

Ny etat – i nytt direktorat

Mye måtte på plass: Systemstøtte, nettløsninger, rutiner og 
annet 

Nytt nettsted: Cirka 40 ”ferske” fagfolk jobbet med innhold 
på de ulike fagområdene.  

Stor interesse for språkarbeid - flere arbeidsgrupper jobbet 
med forbedring av maler
– Vanskelig å prioritere i en hektisk hverdag 

– Manglet felles retningslinjer – lite helhet 

– Begrensninger i gammelt og tungt saksbehandlingssystem

Oppdaget klarspråkprosjektet
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1. Start i det små – med 
avgrensede prosjekter som gir 

synlige resultater 

Hurra! Vi fikk støtte til to 
prosjekter i 2009

1. Språkforbedring på 
Helfo.no

1. Kompetansetiltak for  
alle fagansvarlige

2. Retningslinjer for 

nettinformasjon

3. Prosjekt - gjennomføring 
av språkforbedring  

2. Forbedring av brevmaler i  
juridisk avdeling, det vil si 
klage- og ankesaker
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1. Start i det små – med 
avgrensede prosjekter som gir 

synlige resultater

Språkrådets rådgiver stilte 
”diagnose” på avdelingens 
brevmaler.

Funn ble brukt til 
forbedringsarbeid og interne 
kurs – også i andre 
avdelinger og enheter. 

Alle medarbeiderne i 
avdelingen deltar i arbeidet 
med å forbedre maler på 
eget fagområde

Synliggjør resultater

Før: Vedtaket ble påklaget ved klage 

mottatt 050110.

Nå: Du klaget på vedtaket 5. januar

2010.

Før: HELFO region sør sitt vedtak av 

23.08.2008 stadfestes.

Nå: Du har ikke fått medhold i klagen

din.
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”Avdekket” ulike skrivemåter 
for HELFOs enhetsnavn

HELFO Region Sør – Region Sør – Region sør – region sør

HELFO Hovedkontor – HELFO hovedkontor – HELFO Hovedkontoret 

– Hovedkontoret – HELFOs hovedkontor

Det forventes at offentlige institusjoner følger norske 

rettskrivningsregler – også reglene for navn på 

institusjoner og enheter.  
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2. Skap engasjement og 
forankring i ledelsen

- da vil også lederne motivere 
og engasjere…

Mål og tiltak innenfor 
klarspråkarbeid er innarbeidet 
i overordnede dokumenter og 
handlingsplaner.

Klarspråk er tema på 
samlinger og ledermøter.

– Vi behandler klarspråksaker i 
ledergruppen(e).
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3. Sett klarspråk på dagsorden
- for alle

Tiltak

Klarspråk er tema/kompetansetiltak på store felles samlinger og 
seminarer. 

Klarspråk er ofte tema for nyhetssaker på nett.

Klarspråk er fast tema på avdelings- og seksjonsmøter i flere enheter.

Arbeid med maler går på  omgang – alle må delta.

Medarbeiderne går på kurs (interne og eksterne + e-læring)

Synliggjøring av resultater 

Konkurranser og moro!

Budskap

Vi kan alle være med å gjøre en forskjell!

10



HELFO 13.09.2011
11

4. Bruk lokale ildsjeler for å 
motivere og gi eierskap

Interne ressurspersoner 

– En representant fra hver 
enhet deltar i arbeidet med 
språkprofil. 

– Alle enheter har en intern   
ressursperson og (snart)  
kursholder.

Skaper møteplasser 

– Vi arrangerer samlinger for 
ulike språkprosjekter og har 
faste møteplasser på 
intranettet.

Fordeler oppgaver 

– Ansatte fra flere enheter og 
fagmiljøer deltar og leder  
ulike språkprosjekter.   
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5. Benytt ekstern kompetanse 
og andres erfaringer for å 

skape engasjement

Språkrådet og Klarspråkprosjektet
– Motiverende at andre synes arbeidet vårt er viktig

– Motiverende å samarbeide med flinke folk

– Lettere å få gjennomslag når ekspertene har talt 

Språkkonsulenter 
– Ekspertene bidrar til gode og raske resultater

Ressurspersoner i andre organisasjoner
– Vi blir inspirert av hva andre har fått til

www.klarsprak.no og 
www.sprakradet.no
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http://www.klarsprak.no/
http://www.sprakradet.no/
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6. Jobb  langsiktig og helhetlig 

På topp

Gode innledninger

Moderne språk

Vedtak først

Personlige pronomen

Forbedringer

Struktur og hovedbudskap

Passiv (nesten alle tekster)

Faguttrykk og vanskelige 
begreper

Kommafeil og punktlister
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Lang vei å gå…

Vi jobber nå med en overordnet språkprofil for HELFO

Vi har hatt en gjennomgang av utvalgte brevmaler fra 
våre enheter og fant følgende:  
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6. Jobb  langsiktig og helhetlig 

Hva gjør vi nå? 

Vi forbedrer innhold på www.helfo.no ved hjelp av nye 
retningslinjer.

Vi utvikler en overordnet språkprofil  (pågår - ferdig oktober 
2011).

Vi utvikler e-læringskurs i klarspråk (pågår).

Vi jobber fremdeles med forbedring av utvalgte brevmaler.

Vi skal snart få et nytt, moderne saksbehandlingssystem. 

Dette gir oss en unik mulighet til å få kontroll og oversikt over alle 
malene som legges inn i løsningen. 
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http://www.helfo.no/
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Oppsummering – Gode råd for å 
skape motivasjon og 

engasjement for språkarbeid  

Start i det små – med avgrensede prosjekter som gir 
synlige resultater

Skap engasjement og forankring i ledelsen

Sett klarspråk på dagsorden – for alle 

Finn ”lokale” ressurspersoner – geografisk og i fagmiljøene  

Benytt ekstern kompetanse og andres erfaringer 

Jobb langsiktig og helhetlig 

15



HELFO 13.09.2011
16

Lykke til! 
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