Temasider

Temaer er rettet mot befolkningen og deres behov. Temaene brukes for å få
frem innhold på tvers av departementer selv om hovedeierskapet til innholdet
ligger i et spesifikt departement. Temastrukturen skal bidra til å løse behovene
til en som ikke er kjent med regjeringen.no og departementenes oppbygging.
Hensikten med temaene er ikke å kategorisere departementets
ansvarsområder, men å hjelpe brukerne å finne relevant informasjon. Et tema
er heller ikke en tidsavgrenset kampanje eller et aktuelt dokument.
Temastrukturen skal være introduserende for de som ikke kjenner saken/tema godt,
og aktivt legge til rette for at brukeren blir klar over dybdekunnskapen som fins i
dokumenter og annet innhold.
Navngiving skal være basert på termer som sluttbruker forstår og kan ta
utgangspunkt i andre samfunnsaktørers begreper og inndeling.
Både brukervennlighet og tilgjengelighetsprinsipper tilsier at temastrukturen bør
begrenses til tre nivåer og antallet temasider bør begrenses mest mulig.

Nivå 1: Globalt tema

Et globalt tema skal gi sluttbruker oversikt over departementenes arbeid inn de ulike
politiske områder og skape forståelse for hvordan helheten i politikken utvikles. Det
skal etterstrebes å svare på sluttbruker behov for oversikt over:
• Politikk innenfor temaet
• Viktige og relevante dokumenter for sluttbruker
• Aktuelle saker som omtaler tema og dets utvikling
• Kontaktinformasjon
• Tjenester andre steder i det offentlige Norge sluttbruker kan være på jakt etter
– for eksempel berørt lovverk og rettighet/plikter.

Nivå 2: Departementalt tema

Departementenes mer spesifikke og spesialiserte temaer gir ulike brukergrupper
dypere innsikt i tema. Innholdet skal sikre sluttbruker god oversikt. Temaene dekker
departementets prioriterte ansvarsområder og kan ha innhold som:
•
•
•
•
•
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Redaksjonelle artikler rettet mot brukergruppene
Nyheter/politisk utvikling
Spesifikke og relevante dokumenter
Kontaktinformasjon
Lenker til underliggende /relevante etater

Nivå 3: Departementalt tema

Temaer på dette nivået opprettes der det er hensiktsmessig for sluttbruker å splitte det
overliggende tema i relevante undertemaer. Temaene er relativt spisset og gir primært
dypere kunnskap til prioriterte målgrupper som ansatte i forvaltningen, media og
næringslivet.
Innholdet skal i stor grad ellers være som på nivå 1.

Innholdsmal: Temaside
Formål

Gi sluttbruker oversikt over regjeringen og departementenes
b arbeid innenfor et tema, skape forståelse for hvordan
politikken utvikles og gi tilgang til innhold som gir innsikt
innenfor temaet.

Kriterier

Temasidene skal bygges opp med
• En kort og beskrivende omtaletekst
• 3 gode redaksjonelle artikler om temaet
• Lenker til underliggende og relaterte tema
• 3 – 6 lenker til mer spesifikt innhold som omtaler
etterspurte og/eller viktige fagområder.
• 2 aktuelle saker
• 2 spesifikke og relevante dokumenter om temaet
• Andre lenker om temaet i liste for hurtigvalg
• Lenker i liste til relevante (offentlige) nettsteder
• Kontaktinformasjon

Språk

Språk skal være korrekt, klart og brukertilpasset.

A: Tittel

B: Temaomtale
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•
•
•
•

Begreper som sluttbrukere selv anvender
Begreper som forstås utenfor kontekst
Mest mulig generelle navn
Om mulig begreper andre offentlige nettsteder
bruker

Kort tekst som skal være dekkende og informativ om
temaet på et overordnet nivå. Teksten skal være tilpasset
leseren som kan minst om temaet.

C: Om temaet

D: Relatert tema og innsikt

E: Nyheter

F: Finn dokumenter
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3 artikler som skal gi brukerne innsikt i temaet. Innholdet
skal ikke være aktualitetsorientert, men prioritert ut fra at
innholdet kan bidra til oversikt og oppmerksomhet om
temaet.

•

Lenker til underliggende temasider.

•

3–6 lenker til mer spesifikt innhold som omtaler
etterspurte og/eller viktige fagområder – 6 lenker til
mer spesifikt innhold som omtaler etterspurte
og/eller viktige fagområder.

•

2 saker som er redaksjonelt prioritert ut i fra
aktualitet, relevans og nytte. Illustrasjoner skal være
meningsbærende og helst belyse saken.

•

I siste kolonne vises en liste med de åtte siste
aktueltsakene om temaet. Antall saker som
vises i listen kan justeres.

•

Lenken "Flere aktuelle saker om temaet" går
til en side som lister sider (artikler, nyheter
mm.) som er relatert til temaet.

•

Abonner på nyhetsvarsel vises på alle
temasider og lar brukerne abonnere på e-post
om alt som er nytt om temaet (dvs. alt innhold
som er relatert til dette temaet).

•

2 viktige dokumenter som bidrar til at brukerne får
forståelse og kunnskap om temaet.

•

Siste kolonne viser en liste med de fire siste
dokumentene. Antall saker som vises i listen kan
justeres.

•

Lenke inn til side som lister alle dokumenter som er
relater til temaet.

G: Hurtigvalg

Lenker til ofte etterspurt informasjon

H: Kontakt

Informasjon til brukeren om kontaktpunkt for temaet i
departementet
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E

F

G
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Publisering på temasiden

De aller fleste feltene kan redigeres direkte på siden. Alle redigerbare felt vises som
soner med blå rammer/omriss. Ved mouse-over blir rammen grønn og viser feltets navn
– for eksempel Ingress/omtale. Når du klikker på feltet du skal redigere, vises det hva du
skal/kan gjøre for å redigere det.

Redigering av blokk-innholdselementer

Temasiden består en del innholdselementer av typen blokk. Dette er 3 innsiktsaker, 2
aktueltsaker og 2 dokumenter.
Hvis du har behov for å opprette en ny blokk har du mulighet til det ved å trykke på
lenken opprette en ny blokk, men tanken er at blokkene som er opprettet skal gjenbrukes
og at du ikke skal trenge å opprette en ny blokk når en sak skal skiftes ut med en annen.

For å endre innholdet i en blokk trykker på menyboksen på blokka og velger Rediger.
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1. Du trenger ikke å forholde deg til meldingen om at endringene vil påvirke andre
elementer. Dette er en standardmelding som henviser til språkversjoner av
blokken, men i vårt tilfelle vil ikke endringer du gjør på ett språk påvirke et annet.
2. Tittel: Tittelen på blokka skal ikke endres. Hvis du oppretter en ny blokk kan det
være lurt å lage en tittel med nummer og språkkode, for eksempel Innsiktssak 3
(no).
Merk. For å skille blokkene fra hverandre har blokka gjerne en tittel som
inneholder et siffer. Ettersom blokkene kan skifte rekkefølge seg imellom kan
blokk 3 like ofte være plassert som første sak som siste.
3. Bilde: Bilde kan dras inn i bildefeltet fra filstrukturen. Alternativt kan du åpne
strukturen og hente bildet ved å klikke i feltet.
Merk. Vi anbefaler at bilder som skal brukes på temasider legges i en
departementsmappe. Hvis bildet legges under For denne blokk vil nemlig bildet
låses til blokka og ikke kunne gjenbrukes i de andre blokkene.

4. Tittel: Her skriver du en brukervennlig tittel. Hvis du lar feltet være tomt er det
tittelen på siden du lenker til som hentes og vises.
5. Stikktittel: Tittel med mindre skrifttype en selve tittelen og som er plassert over
den. Der den benyttes skal stikktittelen utfylle tittelen.
For regjeringsdokumenter skal stitttittelen være publikasjonstype, løpenummer
og årstall, for eksempel Meld. St. 24 (2015–2016).
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6. Link til: Velg siden du skal lenke til, enten ved å bruke knappen for å åpne
sidestrukturen og klikke deg frem til siden herfra, eller ved å dra og slippe siden
fra sidestrukturen.
7. Vis dato: Hak av for å vise publiseringsdatoen på saken. Vi anbefaler visning av
dato på saker som ligger i Aktuelt-sonen.
8. Vis nett-TV-sendingen i lightbox: Brukes hvis saken skal åpnes i Nett-TVspilleren og ikke åpne siden der sendingen er publisert.
9. Ingress: Skriv en oppsummerende ingress. Hvis du lar feltet være tomt er det
ingressen på siden du lenker til som hentes og vises.
10. Video: Her kan du hente inn en video.
11. Lenkeliste: Dra og slipp eller hent sider fra strukturen.

Endre rekkefølgen mellom blokker
Du kan endre rekkefølgen mellom blokkene ved hjelp av dra og slipp.

Endre antall kolonner en blokk skal vises over
For å endre visningen av en blokk trykker på menyboksen på blokka og velger Vis som:

Vi anbefaler ikke at en blokk vises over tre kolonner.
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Merk: Hvis du setter en blokk til å vises over flere kolonner og feltet allerede har maks
antall blokker som er tillatt i feltet, vil du få opp en feilmelding som sier at blokka ikke
kan gå over 2 rader.

For å få plass til 2-kolonne visningen må du fjerne en av blokkene som ligger der.
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Versjonshåndtering av blokker
En blokk har sin egen versjonshåndtering og følger ikke versjoneringen av forsiden. Hvis
du skal velge en annen versjon av en blokk må du derfor gå inn i redigeringsmodus for
den aktuelle blokken og velge en annen versjon herfra.

Velg en annen versjon i listen, trykk på Alternativer og velg "Publiser på nytt".
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Sone C. Om temaet

For redigering av innsiktssaker, se Redigering av blokk-innholdselementer

Sone D: Relatert tema og innsikt
D: Temalenker

Alle undertema som er plassert direkte under temasiden vises automatisk som lenker
på siden.
Du kan også løfte andre relevante tema ved å opprette en relasjon mellom temasidene.
Relasjonen du oppretter er toveis og vil vises på begge temasidene. Du skal derfor ikke
relatere til et overordnet tema ettersom denne allerede viser sine underliggende tema
og da vil få vist den samme lenken flere ganger.
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Du kan også vise subnettsteder og landingssider ved å opprette en relasjon under
"Relatert tema". Denne visning er enveis og vil kun vises på temasiden.

D: Nyttige lenker

Du kan enten åpne feltets dialogboks eller dra sider fra trestrukturen rett inn på siden.
Når du vil redigere rekkefølgen, fjerne saker eller legge til flere saker, gjør du det ved
å åpne hamburger-menyen i dialogboksen.
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Sone E: Aktuelt

For redigering av innsiktssaker, se Redigering av blokk-innholdselementer
I siste kolonne vises alltid en liste med de åtte siste aktueltsakene. Antall saker som vises
i listen kan justeres. Dette gjør du under visningen "Alle sideegenskaper".

14

Sone F: Dokumenter

For redigering av dokumenter, se Redigering av blokk-innholdselementer
Her er det spesielt viktig å tenke tittel og ingress. Vi anbefaler at dokumenttypen for
regjeringsdokumenter legges inn som stikktittel, og at tittel og ingress er
meningsbærende og belyser saken.
I siste kolonne vises alltid en liste med de fire siste dokumentene. Antall saker som vises
i listen kan justeres. Dette gjør du under visningen "Alle sideegenskaper".

Sone G: Navigasjon

1. Når du klikker på feltet Snarveier, får du opp dialogboksen "Opprett kobling".
Her kan du opprette snarveier til interne og eksterne sider.
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2. Kontaktinformasjon opprettes under relasjonen "Har kontakt"

Lykke til!
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