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God kommunikasjon på nettsidene 

Dette dokumentet inneholder Strålevernets språklige retningslinjer for tekst på nett. Når vi 
skriver på vegne av Strålevernet, skal vi formidle budskapet vårt på en god måte og samtidig 
sørge for at teksten er faglig forankret i oppdatert kunnskap og kvalitetssikret forskning. 
Dette stiller ikke bare krav til det faglige innholdet, men også til språk og struktur i 
nettekstene. Derfor har vi lagd åtte retningslinjer som skal gjøre det enklere å skrive et klart 
og oppdatert myndighetsspråk på nettsidene, samtidig som vi synliggjør Strålevernets rolle 
som fagorgan. 
 

Nettsidene er vår viktigste informasjonskanal 
Nettet er vår viktigste informasjonskanal, og mange lesere går inn på nettsidene våre for å 
finne informasjon om stråling og elektromagnetiske felt. Da er det viktig at informasjonen er 
relevant for målgruppene våre, og at tekstene er tilpasset til nettet som medium. Skal 
netteksten bli god, kan vi ikke ukritisk klippe og lime fra andre tekster som rapporter og 
notater. Da må vi tilpasse teksten til nettmediet, og det gjør vi ved å følge retningslinjene på 
de neste sidene.  
 
Gode nettekster er også god ressursbruk. Når vi legger til rette for at leserne selv kan finne 
den informasjonen de trenger, sparer det oss for mange henvendelser på e-post og telefon. 
 

Slik er retningslinjene bygd opp 
Retningslinjene består av åtte punkter: 
 

1. Vi stiller oss selv konkrete sjekkspørsmål om leseren før vi begynner å skrive.  
2. Vi skriver tekster som kommuniserer godt med leseren. 
3. Vi bygger opp nettekstene på en god måte. 
4. Vi bruker bilder når de er med på å bygge opp under forståelsen av teksten. 
5. Vi unngår for tettpakkede og tunge setninger. 
6. Vi forklarer fagbegreper når vi ikke kan forutsette at leseren forstår dem. 
7. Vi er forsiktige med å bruke kanselliord og moteuttrykk. 
8. Vi følger norske rettskrivings- og tegnsettingsregler. 

 
Etter retningslinjene følger tre eksempler på nettekster vi skriver i Strålevernet. Eksemplene 
viser hvordan retningslinjene kan omsettes i praksis, og er ment å være til hjelp og 
inspirasjon i skrivearbeidet. 
 

Sjekk om netteksten er klar og god 
På neste side finner du en sjekkliste for nettekster i Strålevernet. Sjekklisten er ment som en 
hjelp i skrivearbeidet, og det er den du tar utgangspunkt i når du raskt og enkelt vil finne ut 
om netteksten er i samsvar med Strålevernets språklige retningslinjer. De konkrete 
retningslinjene som følger etter sjekklisten, bruker du når du trenger tips og råd om hva du 
kan gjøre for å forbedre teksten. 
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Sjekkliste for nettekster i Strålevernet 

Når du skriver nettekster, er det først og fremst denne sjekklisten du bruker for å teste at 
teksten følger de språklige retningslinjene for tekst på nett. Hvis du er i tvil om teksten følger 
retningslinjene, går du til den aktuelle retningslinjen for å få hjelp til å skrive en god og klar 
tekst. 

1. Tar netteksten hensyn til de konkrete sjekkspørsmålene om leseren?  

 Ja: Gå videre til neste spørsmål. 
 Nei: Gå til retningslinje 1 for å lese spørsmålene, og sørg deretter for at netteksten tar hensyn 
til de konkrete sjekkspørsmålene. 

2. Kommuniserer netteksten godt med leseren, og er den tilpasset leseren? 

 Ja: Gå videre til neste spørsmål. 
 Nei: Gå til retningslinje 2 og finn ut hvordan du kan skrive en tekst som kommuniserer godt 
med leseren, og som er tilpasset leserens behov for informasjon. 

3. Er netteksten bygd opp på en god måte?  

 Ja: Gå videre til neste spørsmål. 
 Nei: Gå til retningslinje 3 og se hvordan du kan bygge opp netteksten på en god måte.  

4. Er eventuelle bilder med på å bygge opp under forståelse av teksten? 

 Ja: Gå videre til neste spørsmål. 
 Nei: Gå til retningslinje 4 og få råd om hvordan du bruker bilder på en hensiktsmessig måte.  

5. Har teksten tettpakkede og tunge setninger? 

 Nei: Gå videre til neste spørsmål. 
 Ja: Gå til retningslinje 5 og finn ut hvordan du kan løse opp i tettpakkede og tunge setninger.  

6. Har du forklart fagbegreper for lesere som kanskje ikke forstår dem? 

 Ja: Gå videre til neste spørsmål. 
 Nei: Gå til retningslinje 6 og få råd om hvordan du kan bruke fagbegreper på en 
hensiktsmessig måte. 

7. Har du unngått gammelmodige ord og uttrykk og feil bruk av uttrykket i forhold til? 

 Ja: Gå videre til neste spørsmål. 
 Nei: Gå til retningslinje 7 og finn ut hvordan du kan bytte ut gammelmodige ord og skrive om i 
forhold til. 

8. Følger teksten norske rettskrivings- og tegnsettingsregler? 

 Ja.  
 Nei: Gå til retningslinje 8 og få hjelp til å skrive i samsvar med norske skriveregler. 
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1. Vi stiller oss selv konkrete sjekkspørsmål om leseren før vi begynner å 
skrive 

Før vi begynner å skrive, bør vi ha klart for oss svarene på spørsmålene nedenfor. Da er det 
lettere å skrive en klar og god tekst som er tilpasset den som skal forstå og bruke 
informasjonen: 
 

 Hvem skal lese netteksten, og hvor kunnskapsrik er leseren? 

 Hva vil vi at leseren skal gjøre etter at han eller hun har lest netteksten? 

 Hva vil leseren vite? Hvilke spørsmål vil han eller hun ha svar på? 

 I hvilken rekkefølge ønsker leseren å få opplysningene? 
 
 

2. Vi skriver tekster som kommuniserer godt med leseren 

Vi lager nettekster som er tilpasset leserens behov for informasjon 
Før vi legger ut en nettekst, skal vi alltid kritisk vurdere om det egentlig er behov for å 
publisere teksten på Strålevernets nettsider. Vi skal bare legge ut informasjon som er 
relevant for leseren, og som hjelper oss med å utøve myndigheten og oppfylle 
samfunnsansvaret vårt på en enda bedre måte. Derfor bør vi være bevisste på spørsmålene 
nedenfor før vi publiserer en tekst: 
 

 Gir teksten nyttig informasjon til målgruppene våre?  

 Vil den spare oss for henvendelser per telefon eller e-post?  

 Forventer leserne våre å finne denne typen informasjon på nettsidene våre?  
 
Informasjon som i seg selv er interessant nok, men som ikke hjelper oss med å gjøre en 
bedre jobb som strålevernsmyndighet, skal ikke ta oppmerksomheten bort fra den 
informasjonen leserne våre virkelig trenger. Det betyr at når vi for eksempel skriver om 
røntgenapparater, skal vi bare ta med den informasjonen om røntgen som er relevant for 
strålevernsområdet. Informasjon om hvordan selve apparatet virker, er ikke relevant her. 
 

Vi sørger for at innholdet i netteksten er relevant for leseren og i samsvar med 
retningslinjene i webstrategien 
Når vi skriver for nettet, er det viktig at innholdet på nettsidene er relevant og leservennlig. 
Webstrategien for 2011–2013 sier at vi så langt det lar seg gjøre, skal bygge opp hovedsiden 
om et tema på denne måten: 
 

 kort og generelt om temaet  

 litt om eventuell helserisiko  

 hva som er Strålevernets rolle innen fagområdet 
 
I tillegg skal vi ha med informasjon om regelverket og Strålevernets råd og anbefalinger. 
 
Webstrategien tar ellers for seg hovedmålgrupper og hva vi generelt skal prioritere når det 
gjelder informasjon på nettsidene. Hele webstrategien ligger på intranettet.  
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Vi bruker aktive formuleringer for å få fram hvem som gjør noe  
Passivformuleringer er formuleringer som skjuler den som handler i setningen. Å begrense 
bruken av passiv handler om tydelig kommunikasjon og om å vise hvem som gjør hva i 
teksten. Når vi trenger å få fram hvem som skal gjøre noe, bør vi bruke aktivformuleringer. 
 

Passive formuleringer  Aktive formuleringer 

Bestilling av brosjyrer og annet 
informasjonsmateriell kan gjøres per telefon, 
telefaks eller e-post. Bestillingen vil bli 
ekspedert fra Strålevernet innen en uke etter 
at den er mottatt. 

Du kan bestille brosjyrer og annet 
informasjonsmateriell på telefon, telefaks 
eller e-post. Vi sender materiellet innen en 
uke etter at vi har mottatt bestillingen. 

En oversikt gis i linken nederst på denne 
siden. Det tas forbehold om at listen ikke er 
komplett.  

Du finner en oversikt i linken nederst på 
denne siden. Vi tar forbehold om at listen ikke 
er komplett. 

Er det ønskelig å redusere eksponeringen ved 
mobilbruk, kan rådene under følges. 

Ønsker du å redusere eksponeringen ved 
mobilbruk, kan du følge rådene under. 

 

Vi henvender oss direkte til mottakeren der det er naturlig 
Det er vanlig praksis på nettet å bruke personlige pronomen som vi, dere og du for å 
synliggjøre hvordan informasjonen angår leseren. Vi bruker du til enkeltpersoner og dere til 
grupper og virksomheter og når du ikke passer helt.  
  

Formuleringer som ikke henvender seg 
direkte til leseren  

Formuleringer som er rettet direkte til 
leseren 

Husstander som har sin vannforsyning fra 
borebrønner, bør måle radoninnholdet i 
vannet.  

Hvis husstanden din får vann fra en 
borebrønn, bør du måle radoninnholdet. 

Om det ikke følger med øyevern, må man 
velge ut dette selv ut fra opplysninger om 
strålekilden. 

Om det ikke følger med øyevern, må dere 
velge ut dette selv ut fra opplysninger om 
strålekilden. 
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3. Vi bygger opp nettekstene på en god måte  

Vi gir den viktigste informasjonen tidlig i teksten 
I en nettekst skal hovedbudskapet komme tidlig i teksten. Når leseren har fått presentert 
hovedbudskapet, kan vi fylle på med flere argumenter og bakgrunnsinformasjon. 
 
Vi skriver gode og informative ingresser 
En god ingress er en sammenfattende innledning på én til to setninger som enten framhever 
det viktigste poenget i teksten, eller som peker på hva leseren kan forvente å finne av 
informasjon på nettsiden. 
 

Eksempler på gode ingresser 

Informasjon til kommunale tilsynsmyndigheter 
Forskrift om strålevern og bruk av stråling innebærer at kommunene har fått delegert 
myndighet til å føre tilsyn med solarier og dermed også til å treffe nødvendige enkeltvedtak. 

Velkommen til Strålevernets solarieoversikt! 
På disse sidene finner du en detaljert oversikt over alle solariemodeller og solarierør som til 
enhver tid er tillatt for kosmetisk bruk i Norge. 

 

Vi sørger for at mellomtitlene er informative 
Mellomtitlene er viktige fordi de er med på å gi leseren oversikt over hva netteksten dreier 
seg om, fordi de legger til rette for at leseren kan skumlese informasjonen, og fordi de gjør 
tekstene leservennlige. Hver enkelt mellomtittel skal være tydelig og oppsummere avsnittet 
den står til. Skal vi få til det, må vi ofte bruke mer enn ett stikkord, og gjerne en fullstendig 
setning. 
 

Eksempler på informative mellomtitler 

 Fortsatt radioaktiv forurensning i reindriftsutøvere 

 Husk solbriller 

 Hva er en basestasjon? 

 

Vi lager luftige og leservennlige avsnitt 
En tekst blir luftig og lettere å skumlese når den er delt opp i avsnitt. En gyllen regel er at vi 
grupperer saksinformasjon som hører sammen, og deretter lager et nytt avsnitt for hvert 
nytt tema. 
 

Eksempler på luftige og leservennlige avsnitt 

Bruk tynne klær, solhatt og solfaktor  
Tynne klær, solhatt og solfaktor i ansiktet beskytter godt. Bruk rikelig med solkrem med 
medium beskyttelse (faktor 15) når du er på stranda i Norge. Bruk høyere beskyttelse når du 
er i sydligere land. Barn bør helst bruke tynne klær og solhatt. 
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Gode soppår medvirker til økende radioaktivitet i dyr  
Sopp tar effektivt opp radioaktivt cesium fra jorden, og gode soppforekomster vil medvirke til 
økende konsentrasjoner av cesium-137 i dyr på utmarksbeiter. I samarbeid med Norges sopp- 
og nyttevekstforbund overvåkes utviklingen av soppforekomster i august og september. 

 

Vi bruker punktlister for å gjøre teksten mer oversiktlig 
Punktlister gir raskt oversikt over et tema og gjør netteksten mer leservennlig. Det er 
spesielt nyttig å bruke punktlister ved oppramsinger. Dersom punktlistene skal fungere godt, 
bør listen ikke bestå av for mange punkter, og alle punktene bør ha lik form. Det vil si at 
hvert enkelt punkt skal bestå av enten en fullstendig setning, en leddsetning, et 
setningsemne (det vil si flere ord som ikke danner en setning) eller ett eller flere stikkord.  
 

Eksempler på gode punktlister 

Alternative tiltak kan da være å 

 endre trasévalg for å øke avstand mellom ledning og bygg 

 endre mastetype eller høyde eller flytte master 

 legge jordkabel, noe som gir redusert magnetfelt, men som er svært kostbart 

Gode råd for å redusere eksponeringen fra mobiltelefon: 

 Bruk håndfriutstyr. 

 Hold mobiltelefonen bort fra kroppen under samtale. 

 Sørg for å ha god dekning. 

 Bruk SMS. 

 

Vi skriver meningsbærende lenketekster 
Så langt det lar seg gjøre, samler vi lenkene i en egen lenkeliste nederst på nettsiden. Hvis vi 
likevel ønsker å ha med lenker i løpende tekst, skal vi sørge for å lage meningsbærende 
lenketekster. Da skjønner leserne hvor de havner ved å klikke på lenken. Vi unngår derfor 
generelle lenketekster som Les mer her og skriver heller Her finner du spørsmål og svar om 
solarium. Når en lenke viser til et dokument som skal lastes ned, markeres det i 
lenketeksten, for eksempel slik: Årsmeldingen for 2010 (PDF).  
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4. Vi bruker bilder når de er med på å bygge opp under forståelsen av teksten 

Bilder kan være nyttige for å illustrere budskapet i en tekst, og ofte kan ett enkelt bilde 
formidle et budskap som vi ellers må bruke mange ord for å beskrive. I slike tilfeller er det 
hensiktsmessig å bruke bilder i en nettekst.  
 
Vi skal derimot ikke bruke bilder hvis de 

 ikke er med på å bygge opp under budskapet i teksten  

 kan forvirre leseren ved å signalisere noe annet enn det teksten vil få fram  

 er av dårlig kvalitet og dermed gir et uprofesjonelt inntrykk 
 
 

5. Vi unngår for tettpakkede og tunge setninger 

Noen ganger pakker vi sammen informasjon for å gjøre teksten så kort som mulig. Det kan 
føre til at teksten blir så tettpakket at mye av informasjonen ligger mellom linjene. Et slikt 
språk opplever vi som tungt. Å skrive klart innebærer riktignok å skrelle bort unødvendig 
informasjon, men det innebærer også å forklare godt nok alt det leseren lurer på. Derfor skal 
vi sørge for at hver enkelt setning er forståelig og leservennlig og ikke altfor lang.  
 

Eksempler på tettpakkede og tunge 
setninger 

Forslag til omskrivinger 

WHO påpeker at i lys av de nyeste 
vitenskapelige data på helseeffekter fra 
radoneksponering i inneluft kan en 
grenseverdi på 100 Bq/m3 forsvares fra et 
folkehelseperspektiv, da en effektiv reduksjon 
i radonassosierte helseskader i befolkningen 
fra dette kan forventes. 

WHO mener at en grenseverdi på 100 
Bq/m3 kan forsvares ut fra et 
folkehelseperspektiv. Bakgrunnen er at de 
nyeste vitenskapelige dataene som har tatt 
for seg radoneksponering i inneluft, viser at 
det å senke grenseverdien kan redusere 
radonassosierte helseskader i befolkningen. 

Ved behandling i bryst- og bekkenområdet 
kan det benyttes annen type utstyr, som 
oftest former tilpasset kroppen eller diverse 
puter for at pasienten skal ligge mest mulig 
behagelig og samtidig sikre best mulig 
reproduserbarhet i dette området. 

Når pasienten blir behandlet i bryst- og 
bekkenområdet, kan det benyttes annen type 
utstyr. Utstyret er som oftest former som er 
tilpasset kroppen, eller diverse puter som skal 
sørge for at pasienten ligger mest mulig 
behagelig. Samtidig skal utstyret sikre best 
mulig reproduserbarhet i dette området. 
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6. Vi forklarer fagbegreper når vi ikke kan forutsette at leseren forstår dem 

Strålevern er et fagområde med mange begreper som ikke er vanlige i dagligtalen, og sånn 
må det være for at fagspråket skal bli presist. Siden mange av dem som besøker nettsidene 
våre, ikke er fagfolk, skal vi derfor sørge for å forklare faguttrykk for dem. Vi kan også bruke 
synonymer eller skrive om setningen for å forklare fagbegrepene.  
 

Eksempler på bruk av faguttrykk Forslag til omskrivinger eller forklaringer 

Når dere skal vurdere tiltak, kan dere ta 
utgangspunkt i årsmiddelverdien. 

Når dere skal vurdere tiltak, kan dere ta 
utgangspunkt i årsmiddelverdien, det vil si 
gjennomsnittsverdien for hele året.  

Stråling omfatter både ioniserende og 
ikke-ioniserende stråling.  

Stråling omfatter både ioniserende og 
ikke-ioniserende stråling: 

 Ioniserende stråling er energirik stråling som 
for eksempel røntgenstråling, gammastråling 
og stråling fra radioaktive stoff. 

 Ikke-ioniserende stråling er elektromagnetisk 
stråling som har lavere energi enn 
ioniserende stråling, og omfatter blant annet 
UV-stråling, infrarød stråling, radiobølger 
og elektromagnetiske felt. 

 

7. Vi er forsiktige med å bruke kanselliord og moteuttrykk  

Kanselliord er formelle, stive og gjerne gammelmodige ord og vendinger. Vi skal unngå slike 
ord fordi de kan gjøre budskapet vårt vanskeligere å forstå, føre til at vi virker nedlatende, og 
gjøre teksten tung og oppstyltet. Eksempler på dette er ord og uttrykk som vedrørende, 
anføre, henstille til, erverve, beskaffenhet og uten opphold.  
 
På Språkrådets nettsider ligger det en liste over kanselliord og forslag til omskrivinger: 
http://www.sprakrad.no/Klarsprak/Verktoy/Skriverad/Kansellisten/.  
 

Eksempler på bruk av kanselliord Forslag til omskrivinger 

Direktoratet for samfunnssikkerhet og 
beredskap (DSB) gir råd vedrørende sikkerhet 
ved høyspentanlegg generelt. 

Direktoratet for samfunnssikkerhet og 
beredskap (DSB) gir råd om sikkerhet ved 
høyspentanlegg generelt. 

Som medlem av Ikkespredningsavtalen (NPT) 
er Norge forpliktet til ikke å erverve slik 
informasjon. 

Som medlem av Ikkespredningsavtalen (NPT) 
er Norge forpliktet til ikke å skaffe seg slik 
informasjon. 

CT har vært gjenstand for en rivende 
teknologisk utvikling. 

CT har vært gjennom en rivende teknologisk 
utvikling. 

http://www.sprakrad.no/Klarsprak/Verktoy/Skriverad/Kansellisten/
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Vi skal også være varsomme med å bruke moteuttrykket i forhold til  
Uttrykket i forhold til er ikke feil å bruke i seg selv, men det blir ofte brukt feil. Uttrykket skal 
bare brukes når vi sammenlikner en faktor med en annen. Det er likevel sjelden at i forhold 
til blir brukt på denne måten, og hovedproblemet er at det har blitt et universaluttrykk som 
brukes til å uttrykke så mye ulikt at vi mister viktige nyanser. Stort sett kan vi alltid bytte ut i 
forhold til med mer forståelige og tydelige ord og formuleringer. 
 

Eksempler på feil bruk av i forhold til Forslag til omskrivinger  

Dette har ført til implementering av en rekke 
nye tiltak, både i forhold til å minske risikoen 
for ulykker, men også i forhold til å sikre 
anlegget i forhold til terrortrusler.  

Dette har ført til implementering av en rekke 
nye tiltak, både for å minske risikoen for 
ulykker, men også for å sikre anlegget mot 
terrortrusler.  

Det ble registrert forbedringer utover 
perioden 2005–2009, i forhold til både økt 
registrering av farlige laserapparater og 
bevisstgjøring omkring kursing.  

Det ble registrert forbedringer utover 
perioden 2005–2009, når det gjelder både økt 
registrering av farlige laserapparater og 
bevisstgjøring omkring kursing.  

 
 

8. Vi følger norske rettskrivings- og tegnsettingsregler 

Skrive- og tegnsettingsfeil er støy i kommunikasjonen. Derfor skal vi skrive korrekt og følge 
de norske skrivereglene. På Strålevernets intranett finner du en oversikt over de mest 
sentrale rettskrivingsreglene. 
 
I tillegg finnes det en rekke hjelpemidler vi kan bruke for å få has på rettskrivings- og 
tegnsettingsfeil. Her er noen av de mest sentrale: 
 

Nyttige hjelpemidler på nett 

 Disse ordbøkene er gratis og ligger ute på nettet: www.bokmalsordboka.uio.no og 
http://www.nynorskordboka.uio.no.   

 Strålevernet har også fullversjonen av Ordnett: www.ordnett.no. Her finnes blant 
annet synonymordbok, fremmedordbok, engelsk–norsk ordbok med mer. 

 På nettstedet www.sprakradet.no er det flere gode språktips. Det er også mulig å 
stille språkspørsmål direkte til Språkrådet, enten på e-post, sporsmal@sprakradet.no, 
eller på telefon 22 54 19 50.  

 Gode språktips har også nettsiden www.korrekturavdelingen.no.  
 

Oppslagsverk og annen nyttig litteratur  

 Tanums store rettskrivningsordbok. 2005. Kunnskapsforlaget  

 Vinje, Finn-Erik. 2009. Skriveregler. Aschehoug  

 Vinje, Finn-Erik. 1998. Bedre norsk. Språkråd fra a til å. Fagbokforlaget 
  

http://www.bokmalsordboka.uio.no/
http://www.nynorskordboka.uio.no/
http://www.ordnett.no/
http://www.sprakradet.no/
mailto:sporsmal@sprakradet.no
http://www.korrekturavdelingen.no/
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Eksempler på nettekster 
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Her er et eksempel på en nettekst som tar i bruk retningslinjene ovenfor. Teksten er en bearbeidet versjon av 
en allerede publisert artikkel. 

Atomberedskap i Norge 

I Norge har vi en atomberedskap for å kunne håndtere eventuelle atomulykker eller andre 
atomhendelser på en best mulig måte. Strålevernet er en sentral del av dette arbeidet. 
 
Hvilken funksjon har atomberedskapen? 
Atomberedskapen skal raskt og effektivt sørge for at det blir satt i verk tiltak for å beskytte 
liv, helse, miljø og andre viktige samfunnsinteresser. Med atomhendelser mener vi både 
ulykker og hendelser i fredstid og sikkerhetspolitiske kriser eller krig.  
 
Slik er atomberedskapen organisert  
Beredskapen er bygget opp rundt Kriseutvalget for atomberedskap, som skal sette i gang 
tiltak i den tidlige fasen av en atomhendelse. Utvalget skal i tillegg sørge for koordinert 
innsats og informasjon. Kriseutvalget består av representanter fra Statens strålevern, 
Forsvaret, Helsedirektoratet, Mattilsynet, Politidirektoratet og Direktoratet for 
samfunnssikkerhet og beredskap. Statens strålevern er leder og sekretariat for 
Kriseutvalget. 
 
Strålevernets rolle i atomberedskapen 
Ved en atomulykke eller -hendelse skal Strålevernet bistå Kriseutvalget med 
fagkompetanse, informasjonsinnhenting, situasjonsvurdering, sammenstilling av 
måleresultater etc. Til daglig har Strålevernet døgnkontinuerlig vakt og er kontaktpunkt for 
nasjonale og internasjonale varslingsavtaler.  
 
Strålevernet overvåker og måler radioaktiviteten 
Strålevernet er tilknyttet nasjonale og internasjonale nettverk som måler radioaktivitet. 
Hovedkvarteret for atomberedskapen ligger på Østerås utenfor Oslo. I Sør-Varanger har 
Strålevernet en egen beredskapsenhet med et akkreditert målelaboratorium. 
Arbeidsoppgavene er regional atomberedskap, å overvåke miljøet og å formidle 
informasjon og kunnskap. Strålevernet har i tillegg en miljøenhet i Tromsø som bistår i 
beredskapsarbeidet.  
 
Nordisk og internasjonalt samarbeid innenfor atomberedskap 
Strålevernet deltar i nordisk og internasjonalt samarbeid innenfor atomberedskap, der 
felles øvelser og utviklingsprosjekter står sentralt. 
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Her er et eksempel på en nettekst som tar i bruk retningslinjene ovenfor. Teksten er en bearbeidet versjon av 
en allerede publisert artikkel. 

Solbeskyttelse 

Her finner du tips og gode råd om hvordan du best kan beskytte huden mot sola. 
 
Hvorfor må vi ha solbeskyttelse? 
Den norske hudtypen er ikke tilpasset mye sollys. Overdreven soling og gjentatte 
solforbrenninger øker risikoen for å utvikle hudkreft. Vi må derfor være forsiktige i 
sommerhalvåret og når vi er på reise til sydligere land. Husk at små barn er ekstra følsomme 
for UV-stråling. 
 
Begynn forsiktig 
Begynn forsiktig første dagen du er i sola og øk litt for hver dag. Blir du det minste rød, skal 
du ikke øke tiden i sola. 
 
Ta pauser fra sola 
Ta noen pauser fra sola midt på dagen når UV-strålingen er høyest. Da utsetter du deg for 
mye mindre skadelig stråling, siden omtrent halvparten av UV-strålingen kommer mellom 
klokken 11 og 15. Husk at du også utsettes for UV-stråling ved lettskyet vær. Du kan altså bli 
brun eller brent selv om det er overskyet. 
 
Bruk tynne klær, solhatt og solfaktor  
Tynne klær, solhatt og solfaktor i ansiktet beskytter godt. Bruk rikelig med solkrem med høy 
beskyttelse (faktor 15) når du er på stranda og soler deg. Barn bør helst bruke tynne klær og 
solhatt. 
 
Bruk solbriller  
Solbriller er viktige for å skjerme øynene. UV-stråling i store doser kan forårsake skader på 
hornhinnen og øyelinsen.  
 
Ikke ta solarium før soling 
Vi anbefaler ikke å ta solarium når du skal forberede deg til solferie. Grunnen er at det gir 
en tilleggsdose som i seg selv kan innebære en risiko for forbrenning. 
 
Ta hensyn til hudtypen din 
UV-strålingens effekt på huden kommer an på hva slags hudtype du har. Lyshudede er mer 
utsatte for skader enn mørkhudede. Her kan du sjekke hudtypen din. 

 

  

http://www.nrpa.no/eway/default.aspx?pid=239&trg=Container_6312&LeftMiddle_6254=6262:0:15,4835:1:0:0:::0:0&CenterAndRight_6254=6304:0:15,4873&Center_6304=6312:80427::0:6314:1:::0:0&Container_6312=6443:80432:
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Her er et eksempel på en nettekst som tar i bruk retningslinjene ovenfor. Teksten er en bearbeidet versjon av 
en allerede publisert artikkel.  

Barn og mobiltelefon 

I dag har vi ikke konkludert om barn kan bli utsatt for mulige helseskader når de bruker 
mobiltelefon. Vi anbefaler derfor foreldre å være bevisste på barns bruk av mobiltelefon og 
følge Strålevernets råd. 
 
Hva baserer Strålevernet sine risikovurderinger på når det gjelder mobilbruk? 
Strålevernet baserer sine risikovurderinger på den totale mengden av forskningsresultater 
på området, i tillegg til internasjonale anbefalinger. Fordi barns hjerne ikke er ferdig 
utviklet, er det per i dag en viss usikkerhet om barn er mer utsatt for mulige helseskader fra 
mobiltelefonbruk enn voksne. Siden barn har et langt liv foran seg og vil bruke mobiltelefon 
i mange år, anbefaler Strålevernet å ha et bevisst forhold til bruken. 
 
Hva slags stråling kan det komme fra mobiltelefoner? 
Strålingen fra mobiltelefoner er radiobølger. Disse har ikke nok energi til å forårsake svulst 
ved at de skader cellenes arvestoff direkte, men det diskuteres om de kan ha indirekte 
effekter som gir DNA-skader. Vi kan heller ikke utelukke at bruk av mobiltelefon kan føre til 
ulike forbigående plager, selv om dette ikke er påvist. 
 
Foreldre må sørge for å gi gode mobilråd til barna 
Det er foreldrene som må sørge for å gi barna gode råd om mobilbruk, og de bør også holde 
seg oppdatert om hvordan barna kan bruke mobiltelefon på en best mulig måte for å 
minimere eventuelle helseskader. 
 
Ny internasjonal studie om barn og barns mobilbruk 
Gjennom Kreftregisteret deltar Strålevernet i en omfattende internasjonal studie som tar 
for seg barn og mobiltelefonbruk. Håpet er at studien skal gi noen svar på om barn er utsatt 
for mulige helseskader ved bruk av mobiltelefon.  
 
Råd for bruk av mobiltelefon 
Her er noen generelle råd når det gjelder bruk av mobiltelefon: 

 Bruk håndfriutstyr. 

 Hold mobiltelefonen vekk fra kroppen under samtale. 

 Sørg for å ha god dekning. 

 Bruk SMS i stedet for å ringe. 

 

 


