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Clarify digitale ordbøker til alle ansatte på sykehuset 

Ny ordbokplattform har tatt over for iFinger fra 2017. 

Clarify gir deg tilgang til flere ordbøker fra Cappelen Damm, Samlaget, Collins og Merriam Webster. Det er også 
utdypende terminologibøker innen medisin og tekniske fag. Tilleggstjeneste som tegnspråk og talesyntese.  
Tjenesten dekker totalt 24 språk og er et verktøy til å slå opp ord og finne synonymer. 

Kom i gang  

1) Gå til https://www.clarify.no/logg-inn  

2) Klikk «Logg på» 

3) Klikk på «Ny bruker» 

4) Registrer deg med din jobb-epost (f.eks. fornavn.etternavn@sshf.no) og ønsket passord 

5) Du får tilsendt en e-post av Clarify. Trykk på verifiseringslenken i eposten for å bekrefte brukeren din.  
Hvis ikke blir du sperret for bruk etter kort tid. 

Språkvalg og søkemulighet 

I Clarify er det et språkfilter (iFinger hadde ikke et språkfilter), da det finnes 24 språk til og fra norsk.  

 Man velger først morsmål og deretter de språkene man ønsker å søke på.   

Ved søk hvis man har valgt det norske og engelske flagget:  

 Clarify søker fra norsk til engelsk hvis man skriver et norsk ord 

 Clarify søker fra engelsk til norsk og engelsk til engelsk hvis man skriver et engelsk ord.   

To alternative søkefunksjoner: 

 Begynne å søke på et norsk ord 

 Ved treff i eks. “Vega/Kirkeby stor engelsk-norsk /norsk-engelsk” eller i Samlagets medisinske ordbok, merk det 
engelske ordet. Da får man opp en søkeknapp og kan klikke på søk.  

 Ved treff kan man også kopiere det engelske ordet opp i søkefeltet og gjøre et nytt søk for å finne synonymer. 
 

 

 

Disse to fremgangsmåtene bør gi samme treffmengde. 

https://www.clarify.no/logg-inn
mailto:jon.h.hustad@samfunnsforskning.no?bcc=clarify%40pipedrivemail.com
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Tilgjengelig på din mobil og hjemme   

Clarify er tilgjengelig hvor enn du er!  

Last ned Clarify på din mobil, nettbrett og hjemme-pc eller Mac.  

Installer Clarify-appen direkte fra Google Play, App-store o.l.. 

Innloggingen er den samme. Innstillingene og tilgangen til ordbøkene følger deg uansett hvor du er.  

Tilleggsfunksjoner: 

Opplesning av ord 
 
Foran hver innførsel får man opp høytalersymbolet, klikk for å høre uttale. Det er også mulig å markere ord inne i 
artikkelen/oppslaget, for deretter å velge å få ordet lest opp. 

 
Tekst til tale (lydsymbol oppe i headingen) 

Opplesing av lengre tekster og setninger på arabisk, dansk, engelsk, finsk, fransk, gresk, italiensk, nederlandsk, norsk, 

polsk, portugisisk, spansk, svensk, tsjekkisk, tyrkisk og tysk. 

Tegnspråk-videoer 

Tegnspråk velges som et eget språk, velg norsk tegnspråk i språkvalg. Deretter søker du i tegnspråkordboka ved å velge 

det norske avrundete flagget.  

Hele 24+ språk tilgjengelig 

Gå til innstillinger -> Språk for å velge språk. 

Morsmål skal alltid være norsk bokmål, velg deretter språkinteresser: 

Totalt 24 språk i alle kombinasjoner. 

Arabisk, dansk, engelsk, finsk, fransk, gresk, italiensk, japansk, kinesisk, koreansk, kroatisk, nederlandsk, norsk bokmål, 

norsk nynorsk, polsk, portugisisk, russisk, spansk, svensk, thai, tsjekkisk, tyrkisk, tysk, vietnamesisk 

 

Lykke til! 


