
Fra Wuhan til norsk lockdown

...til livet i pandemi

Erfaringer fra den største helsekrisen siden 
spanskesyken

Live Bøe Johnannessen, Helsedirektoratet, 11. november 2020



Tidslinje og utvikling våren 2020



Opptakten



Informasjon til innreisende
- Lite kunnskap om viruset
- Lite medieoppmerksomhet
- Ikke definert som pandemi
- Informasjon til innreisende ved flyplasser 

(Kina/Wuhan)



THOMAS 
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Uke 10: Økt uro – økende 
informasjonsbehov



Uke 11: 
Full alarm



Nye nettsider på en kveld 
(og natt)
• Massivt behov for kvalitetssikret 

informasjon
• Overbelastning og ventetid på 116117 

(legevakt), informasjonstelefon og 113



Pressekonferanser daglig
• Hver dag kl 1600
• Oppdateringer over tiltak og situasjonen
• Mediene slår alle rekorder
• Kjennskap til smittevernstiltakene øker til nær 

100 prosent
• Tillit til myndighetene øker fra 50 prosent i uke 

10 (stor/veldig stor tillit) til 84 prosent
• Pressekonferansene bidro til å understreke 

alvoret i situasjonen



Rekkevidde første helgen –
smittevernråd
• Drøyt halve befolkningen på kommersiell tv

• 900 000 på NRK

• 1 million på Facebook

• Høy frekvens løpende gjennom hele perioden



SMS til hele befolkningen
• 12. mars fikk alle i følgende melding:

«Korona-viruset sprer seg nå raskt, og det er 
viktigere enn noen gang at alle bidrar til å bremse 
spredningen, Fortsett å vaske hender, vis hensyn 
når du hoster og hold avstand til andre. Nå kommer 
det nye tiltak. Følg myndighetenes anbefalinger på 
helsenorge.no»

Meldingen understreket alvoret i situasjonen, og vi 
sikret at alle fikk med seg kjernebudskapene.



Live chat på VG 
Informasjonsbehovet var enormt – og mange 
kjente på uro og usikkerhet. En live chat ble derfor 
satt opp og plassert på VGs forside – for å være 
mest mulig tilgjengelig for alle typer spørsmål.



Chatbot x 2

Etter tre uker publiserte vi en «smartere» chatbot som betjener mer 
komplekse spørsmål. 



Informasjon på «alle» 
språk
Fra starten av oversatte vi all relevant 
informasjon - både tekst og video – på alle 
relevante språk. Alle budskap/råd ble distribuert 
med språksegmentering i sosiale medier, og i 
definerte kanaler/nettverk med rekkevidde i 
minoritetsmiljøer.



Engasjement blant unge



Nye produksjoner hver 
uke – «Hold avstand!»
De grunnleggende smittevernrådene har 
ligget fast i hele perioden:

• Avstand
• Hånd- og hostehygiene
• Holde deg hjemme hvis du blir syk

Det har vært behov for å fornye uttrykket 
løpende for å holde på 
oppmerksomheten – og det har vært 
behov for tilleggsbudskap for å ta vare 
på ensomme/isolerte eldre.





Barn og unge



Bieffekter av 
nedstengningen 
– vold i hjemmet



Nye produksjoner – nye 
påminnelser



Det usynlige arbeidet
• Tett dialog med ulike interessegrupper

• Pasientorganisasjoner – om tilpasset informasjon til 
sårbare grupper

• Rus og psykisk helse – løpende dialog og 
monitorering + særskilte tiltak

• Tett dialog om gjenåpning
• Næringsliv 
• Skoler
• Idrett

• Tett og løpende dialog med minoritetsnettverk 
• Oslo kommune, IMDI
• Minoritetsorganisasjoner
• Frivillige organisasjoner 
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Samlet Facebook: 68 mill visninger, samlet YouTube: 100 mill visninger



Trinnvis & 
kontrollert
• Det er en ting å stenge 

et land…
• En helt annen å 

gjenåpne slik at det 
oppfattes rettferdig
• Og planlagt

• Vanskelig å se 
skjønnheten for 
utenforstående








Helsedirektoratet






Fe
rie

fo
rb

er
ed

el
se

r






Så tok vi ferie, korona og vi
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«Party like it’s 2020»
Hovedmål: 
• Nå ut til en tilsynelatende tiltakstrett gruppe

• Spre «party like it’s 2020»-budskapet til så mange 
som mulig i målgruppen 20-30 år.

• Nasjonal kampanje på utensdøres og i sosiale 
medier

Resultater: 
Snapchat
• Rekkevidde: 497 800 = 69 % dekning

Facebook/Instagram
• Rekkevidde: 774 498 =  88 % dekning
Utendørs: 

• Ca 1900 plasseringer i byer

T-skjortesamarbeid:
• Nrk-profiler

• Influensere

• Studensamskibnaden/BI

• NFF

https://vimeo.com/showcase/7484443





Kampanjeaktiviteter 








• Korona-trackeren
• Korona-trackeren for helsepersonell
• Spørsmål til helsenorge og til postmottaket 
vårt
• Spørsmål til koronatelefonen (og 
pasientorganisasjonenes hjelpetalefoner)
• Fokusgrupper 
• Samarbeidsgrupper på tvers av etater, 
mes organisajosner, kommuner og 
helsetjeneste
• Forskningsrapporter som Ungdom og 
korona fra NOVA
• Snapchat-undersøkese
• Spørsmål fra ung.no

Innsikt



• Vask hender
• Hold avstand
• Hold deg hjemme når du er syk
• Test deg ved symptomer

• Slik gjør du… (selskap, munnbind…)
• Livet under korona kan være 

vanskelig. Her finner du hjelp.
• Ta vare på de sårbare

Budskap – basert på 
innsikt – sten på sten



• FHI, Helsedirektoratet, HOD
• Helsetjenesten 
• På tvers av etater
• Tett dialog med ulike interessegrupper

• Pasientorganisasjoner – om tilpasset 
informasjon til sårbare grupper

• Rus og psykisk helse – løpende dialog og 
monitorering + særskilte tiltak

• Tett dialog om retningslinjer og 
kommunikasjon
• Næringsliv 
• Skoler og studentorganiasjoner
• Idrett

• Tett og løpende dialog med 
minoritetsnettverk 
• Oslo kommune, IMDI
• Minoritetsorganisasjoner
• Frivillige organisasjoner 

Synlig og usynlig 
samarbeid



Målgrupper
• Alder
• Sykdom og funksjonshemminger
• Situasjoner, atferd
• Språk
• Kulturell kontekst
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Målrettet kommunikasjon til ulike grupper

• Kampanjer på flere språk om smittevernregler, sårbare grupper, arrangement, handelen, ramadan, 
testing, psykisk helse, vold i nære relasjoner m.fl.

• Oversettelser av materiell på inntil 28 spark – vurderes fortløpende.
• All informasjon om korona på helsenorge.no er speilet på engelsk
• Kampanjer til flerspråklige implementert via ulike, relevante kanaler; radio, sosiale medier, influensere, 

boards 
• Tett dialog med etablerte arbeidssgrupper, frivillige organisasjoner og trossamfunn for god spredning

av materiell
• Fortløpende vurderinger av behov for målrettet informasjon i forhold til smittetall i spesifikke

innvandrergrupper og områder, (eksempelvis norsk-somaliere i tidlig fase)



https://d2.hocusfocus.no/21624_Helsedir_tilGodkjenning.2Qfs




Sosiale medier – juli
• Risikogrupper og smittevernråd.

• Nådde totalt på 227904 personer. 
• 50-100 % dekning i hver målgruppe (språk). 
• I tillegg til ca 1758 klikk 
• Størst andel blant Polsk, Arabisk og Litauisk

. 
• Informasjon i forbindelse med Eid i sommer:

• Total rekkevidde på ca 98 500 personer
• 900 klikk (mest knyttet til Arabisk). 



Kunnskap om forebygging av smitte 
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Grad av tillit til helsemyndighetene 
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Uke 17 – gjenåpning starter



Kommunikasjonsutfordringer høst 2020

• Utydelig situasjonsbeskrivelse: «Vi har lite smitte, situasjonen er under kontroll, 
situasjonen er bekymringsfull, det er lov å reise til Sverige, men ikke gjør det». Utfordrende å 
oppnå en felles situasjonsforståelse. 

• Fra nasjonal til lokal håndtering av smitteutbrudd med iverksettelse av ulike virkemidler 
betyr at kommunikasjonsansvaret går fra helsemyndighetene sentralt til lokal kommunikasjon 
hos kommunene eks: munnbind.

• Kompliserte og detaljerte råd og anbefalinger, som stadig er i endring.

• Mindre massekommunikasjon, økt segmentering og tilpasning av kommunikasjonstiltak 
til ulike målgrupper.

• Situasjonsbetinget etterlevelse. Mange følger rådene generelt sett, men fraviker disse i 
enkelte situasjoner, eks på fest. 

• Befolkningen har varierende fryktfølelse knyttet til pandemien pga at smittede ikke blir syke
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Hva har vi lært hittil?
At vi har verdens beste befolkning. 
Og at den høye tilliten mellom folk og til myndighetene er vår viktigste ressurs. 
Befolkningen har spilt på lag og vi er lite plaget av motstemmer og fake news

At man kan få til utrolig mye når man må
2 chatbots på 3 uker, ny nettside på 8 timer
Mer enn 50 filmer
28 språk
Plakater i hver en kiosk i hver en bygd

Og på hvert et sprøyterom

At dugnadsånden er stor
Vi har fantastiske medarbeidere 
og like fantastiske leverandører som har jobbet dag og natt
Et næringsliv som har holdt hjula i gang
Frivillige organisasjoner som bidrar og minner oss om de svakeste
Et helsevesen som kan

At vi kommer innmari langt med å lytte.
(Og med litt penger) 
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