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Sosiale medier viktig som hovedgrep for FHI

Dele informasjon raskt og mye: Utbygging av veileder på nett – kortere tekster på helsenorge.no
• Kapasitet på nett
• Kontinuerlig utvikling av veileder, nettløsninger mm (brukerinnspill har vært viktig)

Åpenhet og tilgjengelighet i media
• Prinsippene om åpenhet, inkl fagfolk ut i media i stort omfang for å bygge tillit
• Daglige pressemøter

Sosiale medier
• Dele
• Lytte

Tilpasse ulike språk og aldersgrupper

Koordinering med Helsedirektoratet



SoMe-team: 5 faste medlemmer 

Under pandemien: 20 personer til-og-fra i teamet + 10 innleide konsulenter

Vaktturnus dag, kveld, helg

Ukentlige teammøter

Fortløpende avklaringer, diskusjoner og bistand via chat.

RelationDesk

Ansvar for to FB-kontoer, to Insta-kontoer og en Twitter-konto

Nært samarbeid med fagpersoner internt i FHI, særlig innenfor smittevern, 
vaksine og utbrudd/beredskap.

Samarbeid og koordinering opp mot Hdir, Udir, Ung.no, Helsenorge.no m.fl.

Organisering og ansvar

Noen tall fra de siste 18 månedene: 

• Moderert over 50 000 kommentarer på 
Facebook og Instagram.

• Gjennomsnittlig organisk rekkevidde på 
Facebook-innlegg: ca. 150 000.

• Facebook-innlegget med størst ubetalt 
rekkevidde nådde over 2,7 millioner
(november 2021).



Vi når mange



Vi når mange i andre språkgrupper
45.000 polsk-språklige nådd på kort tid om vaksine



Samme konklusjon om Datatilsynet rundt de registrertes rettigheter

Gjelder spesielt delt dataansvar, og muligheten til å påvirke Facebook

Allmennhetens interesse vs interessen til den enkelte
Dele råd og kunnskap, styrke tillit, sikre god og effektiv krisekommunikasjon, legge til rette for åpne diskusjoner, fange 
opp innspill til revidering av råd og kunnskap VS
Interessen til den enkelte, Facebooks behandling av personopplysninger, delt ansvar mm

Medvirkningsprinsippet i statens kommunikasjonspolitikk

Ikke uproblematisk

Kan andre plattformer nå like mange, like fort, med bedre personvern?

Foreløpig ny vurdering personvern
Punkter fra DPIA som er under revidering, kan bli endret



Spørsmål?


