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Hei!

◦ Ida Gansmo Uldal

◦ Helsesøster 



Plan

Bakgrunn

Oppstart

Fordeler

Problemstillinger

Tips



På nett 
med 
brukerene
◦ Ulike plattformer

◦ Helseinformasjon

Barn og medier 2018



Barn og medier 2018



Hvor finner unge helseinformasjon?



Hvilke muligheter gir 
sosiale medier?
◦ Gi informasjon om det unge lurer på

◦ Snakke om vanskelige, alvorlige og tabubelagte 

tema

◦ Vise hvor de kan få hjelp.

◦ Veilede og gjøre informasjon tilgjengelig

◦ Markedsføring av tjenesten



Helsesøstre på 
sosiale medier
◦ 1 av 2 helsesøstre benytter seg av sosiale medier og andre digitale 
kanaler for å kommunisere med ungdom

◦ 4 av 5 helsesøstre rapporterer om hovedsakelig positive erfaringer med 

sosiale medier og andre digitale kanaler

◦ 3 av 4 helsesøstre rapporterer om økt besøk i tjenesten etter at de tok i 
bruk sosiale medier og andre digitale kanaler



Oppstart

◦ Høst 2015

◦ Praktisk info til elevene og 

helseopplysning.

◦ Målgruppe.



Helseinformasjon 
på Snap
◦ Bilder

◦ Tekst

◦ Video

◦ Ulike tema





Fordeler

◦ Synlig. Tilgjengelig. Trygg

◦ Tar kontakt

◦ Når mange, rett i lomma.

◦ Først og fremst informasjonskanal.



Engasjere



Råd ved bruk av 
sosiale medier i 

helsestasjons- og 
skolehelsetjenesten

Taushetsplikt Helsehjelp

Personvern Meldeplikt

Varslingsplikt Trusler 



Taushetsplikten gjelder 
også i sosiale medier



Sosiale medier er ikke 
egnet til å yte helsehjelp



Personvern ved bruk 
av sosiale medier



Meldeplikt til barnevernet 
gjelder også i sosiale 
medier



Varslingsplikt til politi/Kripos 
gjelder også i sosiale 
medier



Ta kontakt med Kripos 
hvis du mottar trusler 
gjennom sosiale medier



Forankring
◦ Leder

◦ Virksomhetsplan

◦ Kommune



Utfordringer 

◦ Tidsbruk

◦ Kompetanse

◦ Kvalitet

◦ Forventinger til tjenesten

◦ Hvem er på den andre siden?

◦ I skoletiden?

◦ Hva med foreldrene?



Tips 
(lær av mine feil)

◦ Husk at de du kommuniserer med stort sett er under 18.

◦ Ikke gå for hardt ut og lov for mye, bygg profilen gradvis 
opp.

◦ Litt planlegging skader ikke

◦ Informer tydelig om at du IKKE ønsker bilder dersom de 
har plager eller er syk.

◦ Ikke ta opp vanskelige tema på en fredag eller rett før 
du reiser på ferie.

◦ Bruk tekst i tillegg dersom du lager video, for å sikre deg 
at de får med seg. Mange har ikke på lyd.

◦ Gi leseren tid.



Tips (fortsettelse)

◦ Vær et godt forbilde

◦ Vær bevisst i filterbruken

◦ Vær tydelig i budskapet

◦ Vær normkritisk 



Oppsummering  

◦ Artig måte å gi ut informasjon på.

◦ Forvaltes med med omhu.

◦ Følg lover og retningslinjer for å ta vare på de i andre enden.



Takk for 
meg!

helsesosterida

ida.uldal@gmail.com
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