
 

 
 

 
 

Vår forpliktelse til 
tilgjengelighet for alle 
Det er vår policy å jobbe for å sikre at et bredest mulig 
publikum, inkludert personer med funksjonshemminger, 
kan dra nytte av informasjonen som tilbys på 
hjemmesidene og i mobilappene til selskapet vårt. 
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Nettstedene og mobilappene til selskapet vårt bestreber seg på å overholde suksesskriteriene til nivå A og nivå AA for samsvar med krav til Retningslinjer for 
universell utforming av nettinnhold (WCAG) 2.1, som publisert av World Wide Web Consortium (W3C) og Web Accessibility Initiative (WAI). 

— Vi distribuerer denne policyen og gir opplæring til arbeidsstyrken vår, inkludert de som designer, utvikler, vedlikeholder, administrerer eller på annen måte har 
ansvar for innholdet og formatet til selskapets nettsteder og mobilapper. 

— Vi utfører jevnlig tilgjengelighetstesting av selskapets nettsteder og mobilapper. 

— Vi vurderer og gjennomgår regelmessig selskapets nettsteder og mobilapper for å sikre tilgang for funksjonshemmede. Inkludert, blant andre, personer som: 

— Bruker skjermlesere eller stemmeinteraktiv programvare, 

— Kun eller hovedsaklig bruker tastatur til data input og navigasjon av nettsider, 

— Bruker punktskriftprinter, 

— Bruker skjermtastaturer, 

— Bruker programvare for tekstforstørrelse, 

— Krever muligheten til å justere skriftstørrelse og/eller farge for å se nettsider, 

— Krever lydbeskrivelse for å få tilgang til videoinnhold, 

— Krever bildetekster for å få tilgang til lyd- og bildemateriale. 

— Vi har utpekt en ledergruppe for bedriftens tilgjengelighet som har kunnskap om tilgjengelighet, WCAG og som er tilgjengelige som ressurser for bedriftens 
nettsteder og mobilapper. 

— Vi har inngått samarbeid med eSSENTIAL Accessibility som en digital tilgjengelighetspartner for å dra nytte av deres Accessibility as a Service-plattform 
for evaluering, utbedring og løpende vedlikehold av selskapets nettsteder og mobilapper. Gjennom dette partnerskapet gir vi hjelpemidler til personer 
med funksjonshemminger, inkludert, men ikke begrenset til, nedsatt syn og motoriske svekkelser. Applikasjonen – fremhevet av et gjenkjennelig ikon på 
nettsidene våre – inneholder verktøy som utskifting av mus og tastatur, stemmegjenkjenning, taleaktivering, håndfri/berøringsfri navigasjon og mer. Denne 
teknologien hjelper med nettsidenavigering og interaksjon og fungerer som et ADA-mandat for medhjelp og kommunikasjonsstøtte. 

— Vi søker etter å forsikre oss om at tredjepartsleverandører bekrefter tilgjengeligheten for innhold de utvikler for selskapets nettsteder og mobilapper. 

— Vær oppmerksom på at selskapets nettsteder og mobilapper kan koble til, eller har grensesnitt med tredjeparts nettsteder og mobilapper som vi ikke 
kontrollerer og ikke er direkte tilknyttet til. 

— Mens vi fortsetter å jobbe for å sikre tilgjengeligheten til bedriftens nettsteder og mobilapper, vil vi gjerne ha tilbakemeldinger fra besøkende om hvordan 
tilgjengeligheten kan forbedres. 

https://www.w3.org/TR/WCAG21/
https://www.w3.org/TR/WCAG21/

