
Kriser som forstørrelsesglass, 
frivilligheten som arena og aktør 

Mental Helse-konferansen 2022 
Post pandemi, den nye normalen - hvordan har pandemien endret oss?



Alle store ting begynner i det små 
Fredrikke Marie Qvam 1896

«Og du må bli slik at dem får ære av deg, 
forstår du det?

Barnepiken «Gammel Ane» 1850

….. Ja, men jeg er jo ikke gutt, så jeg kan jo 
ikke gå i krigen

Fredrikke Marie Quam 1850
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126 år for fellesskap, tillit og 
likhet



Sanitetskvinnene – folkehelseorganisasjon fra 
tuberkulose og spanskesyke til korona

«Opplysning må først til»
Fredrikke Marie Qvam om Tuberkulosen i 1900



12 mars 2020 – en merkedag i Norges 
historie

«I dag kommer regjeringen med de sterkeste og mest 
inngripende tiltakene vi har hatt i Norge i fredstid.
Tiltakene kommer til å ha stor innvirkning på vår 
personlige frihet.
Det er tiltak som griper direkte inn i våre hverdagsliv og 
hvordan vårt samfunnsliv fungerer.
Nå er dette helt nødvendig.»

Statsminister Erna Solberg på regjeringens 
pressekonferanse 



Sosial 
nedstengning



Koronapandemien - Sanitetskvinnenes 
forebygging og respons

• Informasjon
• Sosial kontakt
• Smittevern
• Bistand til særlig 

sårbare



Jeg trenger et øre- Frivillighetens 
koronalinje

• Etablert 15/3-20
• 30 frivillige
• 6500 henvendelser 

besvart
• Ingen sure miner



Jeg trenger trygghet - smittevern
• Produsert smittevernsutstyr
• Besøksvakter på sykehjem, bistand i barnehager og omsorgsboliger



Jeg trenger informasjon - koronainformasjon til 
innvandrerbefolkningen



Jeg trenger mennesker - Sosial kontakt
Ringevenner, handlevenner, 
sosial kontakt til mennesker i 
karantene eller isolasjon 



Jeg trenger et friskt samfunn - bistand til vaksinering, på 
teststasjoner og pakking av hurtigtester

Langt over 250.000 
frivillighetstimer nedlagt

Anita Hilstad fra Målselv: 
I Målselv er det lange avstander. Undertegnede har i dag 
kjørt nesten 20 mil for å hente personer til vaksinering på 
Målselv Helsesenter. Der ble vi godt mottatt av ett trivelig 
team som sto klar med vaksinen



Jeg trenger å bli sett  - bistand til særlig 
sårbare 



Jeg trenger vaksine - Bistand til vaksinering, på 
teststasjoner og pakking av hurtigtester

Langt over 100.000 
frivillighetstimer nedlagt

Anita Hilstad fra Målselv: 
I Målselv er det lange avstander. Undertegnede har i dag 
kjørt nesten 20 mil for å hente personer til vaksinering på 
Målselv Helsesenter. Der ble vi godt mottatt av ett trivelig 
team som sto klar med vaksinen



Subjektiv livskvalitet
Hvor tilfredse er vi med livet? ‘Alt i alt, hvor fornøyd er du med livet ditt for tiden?’ 

Svar på skala fra 0-10:
0: ‘ikke fornøyd i det hele tatt’ – 10: ‘svært fornøyd’. 

0-5: Lav tilfredshet
6-8: Middels tilfredshet
9-10: Høy tilfredshet

Høyere andel som har gjort frivillig arbeid i de gruppene vi vet 
har høyere tilfredshet med livet:

- Personer med høy utdanning og inntekt, og personer i alder 
45-79 år, samt yrkesaktive

- I tillegg ser vi at der er noe flere som utfører frivillig arbeid 
blant menn, og at det mindre vanlig i Oslo og de mer sentrale 
strøkene. 

- Det er flest som utfører frivillig arbeid blant par med barn i 
alder 6-17 år, disse rekrutteres gjerne via barna sine (skole og 
fritidsaktiviteter)

Utført frivillig arbeid 2021:
31 % har utført frivillig arbeid
69 % har ikke utført frivillig arbeid

Jeg trenger fellesskap – frivilligheten som arena


Diagram1

		Lav tilfredshet		Lav tilfredshet

		Middels tilfredshet		Middels tilfredshet

		Høy tilfredshet		Høy tilfredshet



Ikke utført frivillig arbeid

Utført frivillig arbeid
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Ark1

				Ikke utført frivillig arbeid		Utført frivillig arbeid		Kolonne1

		Lav tilfredshet		31		20

		Middels tilfredshet		50		56

		Høy tilfredshet		19		24







Når det trygge blir utrygt, det kjente ukjent…
• Kriser speiler hverdagen med 

forstørrelsesglass
• Stor usikkerhet i befolkningen
• Sårbare grupper har mistet 

behandlingstilbud
• Folk har behov for å delta –

medlemsvekst i nedstengning
• Frivilligheten har tillit og tilgang
• Våre velferdsordninger og offentlige 

tjenester er ikke tilstrekkelig planlagt for 
mangfoldet i befolkningen
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