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Terminology matters

Kunnskap begynner med definisjon av begreper
Socrates (470 – 399 BCE) 

Theorem 1:  50% av alle verdens problemer kommer av at 
folk bruker samme ord for ulik betydning. 

Theorem 2:  de øvrige 50% kommer av at folk bruker ulike 
ord for samme betydning. 

S. Kaplan (1997)
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Harmonisering av terminologi

Resultater fra Spørreundersøkelsen

Utfordringer og løsningsforslag

Forslag til steg videre

Bruk av termer med kart
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Harmonisering av terminologi

 Standardisering
 Samle alle kjente ordlister på norsk
 Verktøy for å sammenstille ordlister
 Verktøy for å bruke og spre ordlister
 Metode for harmonisering
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Standardisering for harmonisering

 Standardisering
– INSITU deltar i SN/K 211 Samfunnssikkerhet
– Har koordinert arbeid med oversettelse av terminologi

ISO - ISO/TC 292 - Security and resilience til Norsk:
Sikkerhet og resiliens

 Verktøy for å hente ut ordlister fra ISO standarder (PDF)
 Bekreftet at ISO standarden kan bli brukt i Redningshåndboka

https://www.standard.no/standardisering/komiteer/sn/snk-211/
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Verktøy for harmonisering

 Sammenstille alle kjente ordlister
– Fra grensesnitt (API)
– Fra PDF dokumenter
– Fra nettsider (scraping)

 Sammenlikne ordlister (fra ISO standarder)
– finne liknende ord
– finne liknende definisjoner

 Søke på tvers av alle ordlister
 Rekkefølge (HRS først)

Kilde
Flom

Flomordliste

Folk og Forsvar (FoF)

Kartverket ordbok

Kartverket symboler

Kollegiet for Brannfaglig Terminologi (KBT)

Kunnskapsbanken

Lovdata

Medisinsk operativ manual (MOM)

Nødnett

Petroleumstilsynet

Politiets beredskapssystem Del I

Prehospital akuttmedisin

Redningshåndboken - forkortelser

Redningshåndboken - Navn og forkortelser

Redningshåndboken - termer

Samfunnssikkerhet - Beskyttelse mot tilsiktede 
uønskede handlinger - Terminologi 
Sikkerhetsloven

Sikkerhetspolitisk leksikon

Vegtrafikk
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Mulig å legge til flere ordlister

Ordlister fra Redningshåndboka først



8

 «beredskap» 10 ulike 
definisjoner

 «utfall» ulike betydning for 
Nkom og i CIM

 30 ordlister, 20 Norske
 Bokmål, Nynorsk + oversettelser 

mellom Europeiske språk

INSITU Termer – flere kilder



9

Verktøy for å søke i ordlister
 Søkeside
 Fra nettleser
 Fra nettsteder 
 Fra App
 Fra PDF
 Fra søketreff (understreket)
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Installere i nettleser: https://insitu.termer.no/install
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Installere på nettsider 
https://insitu.termer.no/site_install
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Bruk i CIM



13

Installere som App
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Metode for harmonisering
 Basert på “Forvaltningsstandard for begrepsharmonisering og 

begrepsdifferensiering” fra Digdir
 Tilpasset Beredskap og krisehåndtering

– Fokusere på begreper for samhandling: rolle, tid, sted, status, 
tiltak

– Sammenlikne ord og definisjoner
● Forslag til vekter for å indikere preferanser
● Flytte forvaltning av felles begreper fra etat til Redningshåndboka
● Forenkle innsamling av kommentarer på begreper og definisjoner

https://data.norge.no/specification/forvaltningsstandard-begrepskoordinering/
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Alle 
ordlister

KBT

Lovdata

NSO

HRS

harmonisert 
ordliste

utvalg av
ordlister

+

... flere

CIM
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Effektiv harmonisering 
forutsetter 

bruk av begreper i
opplæring og i praksis
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Hvordan kan vi nå ut bedre for bruk i 
opplæring?

 Aktuelle kurs og kontakter?
 DSB
 Brannskolen
 Polithøgskolen
 NUSP
 Statsforvalteren
 Sivilforsvaret
 Paranedics kurs
 Andre?
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Inntrykk fra bruk av Termer

Resultater fra spørreundersøkelse



Resultater fra Spørreundersøkelsen

• Resultater fra Spørreundersøkelsen etter testene 
• 21 respondenter
• Generelt positivt inntrykk!
• Mye nyttige tekstlige tilbakemeldinger!

19



Hvor enkelt var det å installere Termer?



Hvor nyttig forventet du at Termer skulle være før testen?

Hvor nyttig synes du faktisk Termer er etter å ha brukt det litt?



Stemmer ordforklaringene til Termer overens med din 
egen forståelse av ordene?



Kan du si mer om hvordan ordforklaringene stemte overens
med din egen forståelse, eventuelt hvorfor ikke? (utdrag)

• Som nevnt er det noen av "våre" ord (NSO) som avviker noe fra feks 
Redningshåndboka nå. Dette ble diskutert i møtet og vil kunne løses.

• Noen utfordringer rundt kilder/kildehenvisning 
• Det understrekes under ord/setning, men forklaringen tar for seg første 

ord, noe som kan gi unøyaktigheter.
• Ønsker mulighet for å lage maler som passer organisasjonen bedre. 

Predefinert prioriterings bibliotek
• Mangler noen ordforklaringer



Har du noen forslag til forbedring av Termer?

• Utnytte kilder bredt innenfor redningstjenesten så man får med alle aspekter i 
dette. Lykke til

• Usikker på om redningshåndboka alene skal gi så sterke føringer for 
forklaringene.

• Se på dette med bøyning av ord. Det er til eksempel forskjellig oppslag på 
hovedredningssentralen og hovedredningssentral 

• Savner overordnede definisjoner. Flere begreper innen beredskap og 
samfunnsikkerhet er definert i stortingsmelding, veileder til 
samfunnssikkerhetsinnstruksen, DSB osv.

• Ref diskusjonen om ulike nettlesere og pdf-lesere, så er det nok muligens behov 
for tydelige råd/tips for å unngå feil og/eller dårlig funksjonalitet i enkelte 
nettlesere.

• Litt mange samtidige treff. Kanskje man kan ha en modus der bruken forenkles 
ved at informasjonsmengden begrenses til de mest "brukte" definisjonene.

• Konfigurering, som rekkefølge og valg av kilder, bør kunne gjelde for flere 
sesjoner.

• Keep up the good work!



Publikasjoner (1/3)

• Terje, Mikael og Jaziar deltar med flere innlegg på 
panel om “Exploring Future Work Practices for 
Information Sharing and Achieving Common 
Situational Understanding in Disasters” på 
NEEDS2021 i september 2021, 

• har blitt fulgt opp med korte vitenskapelige artikler 
(2-3 sider)



Publikasjoner (2/3)

• «Can Information Technology Assist Increased 
Understanding of Terminologies Used in Multi-
Stakeholder Emergency Management 
Collaborations?» (arbeidstittel) 

• Ventes innsendingsklar i løpet av desember.
• Om problemstillingen rundt terminologiharmonisering 

og bruk og testing av Termer i INSITU
• Til en passende vitenskapelig journal, for eksempel 

«Safety Science» (Elsevier)



Publikasjoner (3/3)

• Standard Morgen – Terminologi 
• Termcoord: Blog artikkel
• Redningskonferansen: Utstilling med presentasjon
• Termer inkludert i CIM (CIEM lab installasjon)
• Standard Morgen – Samfunnssikkerhet
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Utfordringer og mulige løsninger
• Beskyttelse av opphavsrettigheter for PDF (IPR)

– Noen dokumenter er beskyttet mot deling
– Løsningen må være universelt utformet

• Sikre Termer bedre mot angrep
– Skript som kjører i nettleseren
– Tilsvarende som vanlige automatiske oversettere eller 

analytics verktøy
– Risiko for at skriptet blir byttet ut med noe ondsinnet
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Opphavsrettigheter versus
universell utforming

• Lisens for læremateriell, standarder, IMO dokumenter etc
• PDF lesere kan beskytte opphavsrettigheter

– f.eks. ved å vise tekst som bilde
– Fungerer ikke med skjermleser 
– Ikke universelt utformet

• Krav om universell utforming gjelder og PDF (uu tilsynet)

Foto, kilde Hjälpmedelsinsitutet, http://www.hi.se/ 

Blinde-
skrift
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Universelt utformet løsning for å 
lese PDF med opphavsrettigheter

• Legg PDF leser bak login (f.eks. PDF.js)
• PDF.js kan åpne PDF i nettlesere
• Utvide PDF.js for å vise dokumentstruktur

• Rapport om bokavlesere
fra selskapet MediaLT 
«Gull verdt for å gjøre digitale 
bokavlesere mer universelt utformet»

http://medialt.no/news/gull-verdt-for-aa-gjoere-digitale-bokavlesere-mer-universelt-utformet/1038.aspx
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Videre steg for harmonisering 

• Følge opp terminologi for opplæring
• “Standard Morgen” om samfunnsikkerhet, 24.11
• Undersøke mulige løsninger for IPR og sikkerhet
• CIM test for UiA
• Bidra til revision av Redningshåndboka i 2022
• Rapport om “lessons learned” fra harmonisering 
• Forslag til felles digital plattform for håndbøker i 

“planhierarki i redningstjenesten”

https://www.standard.no/kurs-og-arrangementer/arrangement-standard-norge-og-nek/standard-morgen1/standard-morgen-samfunnssikkerhet--hvordan-styrke-sikkerheten-og-beredskapen-i-samfunnet--for-og-etter-corona-/
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Planhierarkiet - 
https://insitu.termer.no/search/planhierarki i redningstjenesten
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Overgang til 
kart og symboler
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bruk i kart
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Symboler i søktreff
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Ekstra slides
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Covered Norwegian sources and owners
Source name (Norwegian) Owner

Flom NVE

Flomordliste Varsom.no

Kartverket ordbok Kartverket

Kartverket symboler Kartverket

Kollegiet for Brannfaglig Terminologi (KBT) Brannvernforeningen

Lovdata Stortinget

Medisinsk operativ manual (MOM) Oslo Universitetssykehus

Nødnett Nødnett

Petroleumstilsynet Petroleumstilsynet

Politiets beredskapssystem Del I Politiet

Redningshåndboken - forkortelser Hovedredningssentralen

Redningshåndboken - Navn og forkortelser Hovedredningssentralen

Redningshåndboken - termer Hovedredningssentralen

Samfunnssikkerhet - Beskyttelse mot tilsiktede uønskede handlinger - Terminologi Standard Norge

Sikkerhetsloven Stortinget

Vegtrafikk Statens vegvesen

Prehospital akuttmedisin Stavanger Universitetssykehus

Sikkerhetspolitisk leksikon Folk og Forsvar

Kunnskapsbanken DSB
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Search for 
“resilience”
on ISO

33 hits

https://www.iso.o
rg/obp/ui#search
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Search for 
“resilience”
on Standards 
Norway

13 hits

https://www.stan
dard.no/toppvalg
/termbasen/Soke
resultater/
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Search in the PDF document – or Termer
11 hits

2 hits
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Direct search – underlined text in PDF
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