
 
 
 
 
 

Klart språk på web
 
 
 

Standardrapport



   

 

 
 Prosent Antall

Svært lett 16,7% 61

Lett 43,2% 158

Verken eller 21% 77

Vanskelig 4,6% 17

Svært vanskelig 3,8% 14

Vet ikke/har ingen formening 10,7% 39

Gjennomsnitt 2,28
Svarende 366
Ikke svar 1

 



   

 
 

 Prosent Antall

Språket er for byråkratisk 38,5% 10

For lange setninger 19,2% 5

For mange faguttrykk/vanskelige ord i teksten 23,1% 6

Faguttrykk mangler forklaring 30,8% 8

For mye tekst og for få forklarende bilder 30,8% 8

Gammelmodig ordvalg 42,3% 11

Lenketekstene er ikke selvforklarende 15,4% 4

Overskriftene er for lite presise og konkrete 26,9% 7

Annet (spesifisér): 23,1% 6

Svarende 26
Ikke svar 5

 



 
Annet (spesifisér):
blææ
Det bør være et sted hvor det forefinnes allmenninfo som sier noe om atom, farer, egenbeskyttelse osv.
Ensidig og tendensiøst utlvalg av informasjon.
feil
herregud
Usaklig

 



   

 
 

 Prosent Antall

Svært lett 9% 30

Lett 36,6% 122

Verken eller 27,6% 92

Vanskelig 12,6% 42

Svært vanskelig 5,7% 19

Vet ikke/har ingen formening 8,4% 28

Svarende 333
Ikke svar 34

 



   

 
 

 Prosent Antall

Uoversiktlig meny 43,1% 25

Menyen har for vanskelige ord 8,6% 5

For mange faguttrykk/vanskelige ord i teksten 12,1% 7

Faguttrykk mangler forklaring 17,2% 10

For mye tekst og for få forklarende bilder 12,1% 7

Jeg fant ikke det jeg så etter 43,1% 25

Søkemulighetene er for dårlige 39,7% 23

Annet (spesifisér): 12,1% 7

Svarende 58
Ikke svar 3

 



 
Annet (spesifisér):
dette er en dårlig side
Dårlige kilder og ensidige utvalg av informasjon.
Ikke alltid det materialet som søkes er lagt der en kunne forvente
Ikke faglig nøk
listen over radonfirmaer er passordbeskyttet??????????
mye tåkeprat
ROTETE nettside

 



   

 
 

 Prosent Antall

Radon 44,9% 144

Mobil 13,1% 42

Solarier 9% 29

Nyheter 13,7% 44

Annet (spesifiser): 38,9% 125

Svarende 321
Ikke svar 46

 



 
Annet (spesifiser):
allergi mot elektrisk stråling
antall CT og MR maskiner i Norge
artikkel om varmekabler og barn (stråling)
Atomreaktorer
Atomvåpen
bakgrunnsstråling,
basestasjoner
becquerel
beredskap
CT
Definisjon på stråling
dosimeter
elektro megnetisk felt
Elektromagnetis
Elektromagnetisk stråling
Elektromagnetiske felt
Elektromagnetiske felt (EMF)
Elektromanetisk stråling
el-overfølsomhet
fjertlukt
Forskning
Generelt
geografi
Godkjente firmaer
gulvvarme enledere
Høyfrekvent strålingens virkning på celler og arvestoff.
informasjons-brosjyrer
ingenting
ingenting
ioniserense kilder
IPL
ir192/se75
isotoper
isotoper
Japan
japan nytt om atomkraft
kilderegister
Kjernekraftverkt
Konkret person
lav- og høyfrekvent stråling
ledig stilling
ledige stillinger
Ledige stillinger
Ledige stillinger
Ledlige stillinger
LRA
lra
LRA
LRA-info
Magnet felt fra høyspent anlegg
Magnetfelt
medisinsk rtg
medisinsk stålebruk
MR
NORM, radioaktivt avfall
Nukleærmedisin
Opplysninger om Folkets Strålevern
ordet technetium
persondosimetri, innmeldingsskjema m.m.
radar
Radioaktiv stråling
Radioaktive kilder
radioaktive kilder som kan oppstå i avfall, fra industri..o.l
radioaktivitet
Radiografi informasjon
radiologi
radiologi
Radiologi
radiologi
Radiologisk
radioøkologi i Norge
radnett
radon! hva ellers?
rakk ikke lese noe før dette spørreskjemaet kom opp....
regelverk
retningslinjer
Røntgen
røntgen
røntgen og cbct
Røntgen/gjennomlysning
røtgen



Scale, radioaktive kilder, strålevern
Sikkerhet
Sol/UV-indeks
spredning av isotoper som 131jod og 137 cesium, og om det finnes andre isotoper som kan bli spredd ved uhell eller om
de fleste vil ha en så stabil form at de ikke vil blii spredd over store områder
Statens stråleverns rolle som øverste fagmyndighet
stralevern.no overtagelsen
Strålebehandling
stråledoser innenfor radiologi
Strålefare fra Trådløsnett
stråler
stråleskader
strålevern
strålevern nukleærmedisin
Strålevern rapporter & publikasjoner om CT i Norge
Strålevern, radioaktive isotoper
stråleverninfo
stråling
stråling fra strøm
Stråling generelt
Stråling i forbindelse med indistruell røntgen/mircro sievert
Stråling mikrobølgeovn
stråling og hvordan beskytte seg
Strålskydd
surret deres
Telefonvakt
Telle-effektivitet
Tenorm
Tolking av regelverk
Trådløst internett
tsjernobyl
utslipp av radioaktivitet fra oljeindustri
UV
Uv stråling
vann radioaktivitet
Wifi
wifi

 



 
6. Er det informasjon du savner på våre nettsider?

 
Svar
alt!
Anbefalinger om firmaer/leverandører som man vet er kompetente/kvalifiserte og til å stole på - ikke bare en firmaliste
der de selv kan "melde seg på" uten referanser
At det ikkje er opplest og vedtatt at Radon føre til lungekreft, men at dei som røyke kanskje bør vurdera å lufta kjellaren
sin
At mobilstråling er farlig?
Bedre arkivutforsker for tilgjengelige publikasjoner innenfor de enkelte fagfelt/emner, f eks radiologi, stråleterapi, EMF,
soalrium etc for å gjøre det litt enkele å avgrense søk.
Bedre oversikt over gjeldende lover og regler for offshore LRA. Regelverk er ikke i samsvar med praksis og vanskelig å
forhlde seg til.
behandling av svake radioaktive kilder og LRA.
Fortolkninger og veiledning til strålevernsforskriften
CT innene stråleterapi
Det jeg så etter - stråling fra telefoner - var bra dekket, men kunne gjerne hatt en mer teknisk del også
Det vet jeg ikke, siden jeg ikke fant dette.
dette er første gangen jeg er på denne siden. Dere kommer med en spørreudnersøkelse når jeg kommer hit.. jeg har jo
ikke rukket å lete før dere spør meg ...
Elektromagnetisk felt i elbiler og grenseverdier for dette. Det er jo en eksplosjon av elbiler så dette må på plass rimelig
fort, eller??
En oversikt over godkjente firmaer, eller opplæringsveiledning for de som har fått, eller skal lære å utføre
radonforebyggende tiltak.
Enkel, helst visuell forklaring på det som har med ulike typer stråling å gjøre. Hvor er de i forhold til hverandre når det
gjelder risiko (f.eks til kreft): høyspentstråling, mobilantenner, mobiltelefon, trådløst nett inne/ute, sol, solarium. Klarer
dere å visualisere dette, vil mye bli klarere for mange, tror jeg:)!
Enklere forklaringer (gjerne visuelle) på mobilstråling, mobilmaster, trådløse nett, høyspentmaster, og hvorfor det ikke
er helsefarlig. Eventuelt også  mobilstråling osv, sett i forhold til radon og UV-stråling fra sol og solarium
Faktatabeller (se OECD)
farlige vann omr[der
Forskning, ikke synsing og bortforklaring.
Forskningsrapporter som belyser begge sider i strålediskusjonen
geografi geometri
Hvordan elektromagnetiske felt påvirker oss som er utsatt ved å ha det under leiligheten. Og hvorfor lovens grenser og
anbefalte grenser ligger så langt fra hverandre.
Ikke foreløpig....  forresten-kanskje litt mer om forskjellige syn på diverse grenseverdier?
ikke fåreløbig
Info om kjenekraftverk
informasjons plakater/brosjyrer
ja
ja
ja
Ja hvordan man kan beskytte seg mot trådløs stråling - jeg kjenner det i hele meg, akkurat flyttet fra landet til Oslo og
alle naboer har trådløse nett
Ja, dere bør finne en lettere/annen internettadresse. NRPA? Hvem hadde gjettet seg til det?
Ja, kunne ikke NRPA ha sagt mer om atomvåpen??? Er ikke det en trussel, ulykker skjer jo også med dem?
ja, masse
Ja, sannheten om hvor farlig stråling er for mennesket, det bør komme frem i lyset nå, og ikke stikkes under en stol
lenger! For vi vet det er skadelig! :(
ja.
Jag arbetar i Sverige och söker hellre info hos er än hos SSM.
Det är lättare att hitta här.
Kanskje det hadde vært fint med noen ord om fordeler/ulemper ved måling av radon i luft med digitalt instrument versus
ved sporfilm. Vi er i ferd med å kjøpe et dyret didgitalt norsk produkt (canary) men jeg er usikker på om det er bra nok?
Kart over hvor det er mest fare for radon?
kartlegging av radon
Klare retningslinjer for måling av radon i forskjellige bygninger. Hvordan forholder man seg til de elektroniske målerne
som man tilbys nå?
Konkrete tiltak
Linken til "oversikt over private aktører som tilbyr radonmåling" leder til en side som er passordbeskyttet. Rimelig
tåpelig.
Linker til internasjonal lovgivning
litt mer om metoder for å minske radon verdiene
lokale kartlegginger av radon
Mer informasjon om den alvorlige helserisikoen trådløs kommunikasjon representerer.
Mer informasjon om jungelen av tiltak mot radon. Hva virker!
Mer om atomvåpen og nedrustning
Må se gjenom alt først
nei
nei
nei
nei
nei
nei
Nei
Nei
nei
Nei :)
om radon
Oppdaterte råd ang mobiltelefon f.eks. særlig ifht bruk av håndfri og relevansen her hvis man benytter dagens nye UMTS
telefoner der strålingsnivåene er lavere enn blåtann teknologien på håndfrie enheter.
overnevnte
oversikt i egen kommune



Ozonlaget uvstråling
radiologisk informasjon
røngtgen hos tannlege
Saklighet - lytte til fagfolk og slutte med tullpratet om elektromagnetisk stråling, ingen tror på bløffene deres uansett!
Sannheten om helseskader fra trådløs teknologi
Savner grenseverdier ved lang tids opphold i områder med elektromagnetisl stråling. Tror at SSV neglisjerer farene her!
savner konkret og etterrettelig informasjon om strålefare fra trådlsøt kommunikasjonsutstyr, mye tåkeprat hos dere,
ikke bra !
Skjønner ikke at man både anbefaler å ha så lave stråleverdier som mulig og godtar trådløst nettverk på skoler.
Hårreisende! Skjerp dere, og følg deres egen strålevernforskrift!
Spesifikt angående beskyttelse av gravide ved ct undersøkelser,
 
substans i deres artikler
Søkbar postliste
Teknisk strålevernsinfo for industriell radiografi
Verifisering av seriøse foretak som foretar tiltak i nybygg/ eksisterende boliger.
Burde det vært en slags sertifiseringsordning?
vet ikke
vet ikke enda...måtte jo ta undersøkelsen før jeg leser noe her...
Vet ikke. Har ikke fått sjekket noen ting før dette spørre skjema dukket opp! La meg få lov til å sjekke ut siden først, så
kanskje jeg kan svare på det dere lurer på!
 

 



   

 
 

 Prosent Antall

15–29 år 21,1% 69

30-44 år 37,3% 122

45-59 år 33,9% 111

60 år eller eldre 7,6% 25

Svarende 327
Ikke svar 40

 



   

 
 

 Prosent Antall

Kvinne 42,3% 123

Mann 57,7% 168

Svarende 291
Ikke svar 76

 



   

 
 

 Prosent Antall

Grunnskoleutdanning 4,9% 16

Videregående utdanning 23,1% 75

Universitet/høgskoleutdanning 72% 234

Svarende 325
Ikke svar 42

 



   

 
 

 Prosent Antall

Ansatt i privat sektor (inkludert frivillig sektor) 35,6% 115

Ansatt i statlig sektor 19,5% 63

Ansatt i kommunal/fylkeskommunal sektor 20,1% 65

Selvstendig næringsdrivende 7,1% 23

Under utdanning 9,3% 30

Pensjonist/trygdet 5,3% 17

Arbeidssøkende 2,2% 7

Hjemmeværende 0,9% 3

Svarende 323
Ikke svar 44

 



   

 
 

 Prosent Antall

Oslo/Akershus 31,4% 100

Østlandet (utenom Oslo/Akershus) 20,8% 66

Sørlandet 8,5% 27

Vestlandet 24,5% 78

Trøndelag 6,6% 21

Nord-Norge 8,2% 26

Svarende 318
Ikke svar 49

 



   

 
 

Gruppe Mottakere Ikke kontaktbare Svarende Svarfrekvens
Link1 2 0 0 0%
Link2 1 0 0 0%
Link3 0 0 0 0%
Link4 1 0 0 0%
Popup1 498 0 367 73,7%
Popup2 0 0 0 0%
Popup3 0 0 0 0%
Popup4 0 0 0 0%

Totalt 502 0 367 73,1%

 
 


