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Kampanjen #hjelmsveis er gjennomført med støtte fra

#hjelmsveis skal fremme økt og riktig hjelmbruk blant
barn, unge og i befolkningen for øvrig – for å
forebygge hjerneskader.
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1. Sammendrag #hjelmsveis 2015
Bakgrunn
#hjelmsveis er en kampanje i regi av Sunnaas sykehus HF med støtte fra
Sunnaasstiftelsen. Sykehuset opplever at mange pasienter får hjerneskader som følge av
manglende- eller feil bruk av hjelm og ønsker å gjøre noe med dette. I desember 2014
bevilget Gjensidigestiftelsen, etter søknad fra Sunnaasstiftelsen, midler til en
holdningsskapende kampanje. Dermed så #hjelmsveis dagens lys.

Organisering
Våren 2015 etablerte kommunikasjonsenheten en kampanjegruppe som i hovedsak
bestod av deltakere fra sykehusets kommunikasjonsnettverk i klinikk. I tillegg hentet
gruppen inn nødvendig intern kompetanse på videoproduksjon og engasjerte en ekstern
rådgiver for å styrke kompetansen på sosiale medier. Andre interne ressurser ble involvert
ved behov, som ved medieoppslag og egenproduserte videosnutter. Å jobbe sammen på
tvers av fagmiljø og kompetansefelt har hatt stor positiv effekt internt.

Om kampanjen
#hjelmsveis har som mål å fremme økt og riktig hjelmbruk blant barn, unge og i
befolkningen for øvrig – for å forebygge hjerneskader. Hovedbudskapet i kampanjen er
bruk hjelm og fest den riktig. Dette budskapet deler vi i hovedsak i sosiale medier for å
skape engasjement blant målgruppene og egne ansatte, fra våre profiler
Facebook/hjelmsveis og Instagram/hjelmsveis.

Kampanjeperioden var konsentrert om uke 18-23, mai og juni i 2015, og oppfordret
brukerne selv til å bidra med deling av innhold i sosiale medier tagget med #hjelmsveis. I
tillegg brukte vi påsken 2015 til å etablere profiler i sosiale medier og dele noe innhold for
å forberede hovedkampanjen.

#hjelmsveis er godt internt forankret. Dette er vesentlig for å skape en fellesforståelse
blant de ansatte rundt hva vi ønsker å oppnå og hvorfor. I kampanjeperioden var felles
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forankring helt nødvendig for å utløse det potensial sosial mediebruk kan medføre ved at
de ansatte supplerer kampanjeprofiler med bruk av egne private profiler til kommentarer,
delinger og opplasting av eget innhold. Administrerende direktør lanserte kampanjen både
internt og eksternt og ansatte på alle nivå engasjerte seg i kampanjen.

Hva har vi oppnådd?
#hjelmsveis har skapt et stort engasjement i sosiale medier og fått mye plass i tradisjonelle
medier som tv, radio og aviser. Dette har skapt gode samspillseffekter. Graden av
engasjement i kampanjen viser at vi på et tidlig tidspunkt klarte å knekke koden på det
viktige spørsmålet «Hvorfor skal folk ønske å følge oss/engasjere seg i innholdet?». Dette
sammen med dugnadsånd, pågangsmot, teamarbeid og en ledelse som går foran, har
vært viktige suksesskriterier i kampanjen. Dette har vært både morsomt og lærerikt!

Resultater og effekter på Facebook
Ved kampanjeslutt 5. juni fulgte 4.503 mennesker siden. I kampanjeperioden ble det totalt
lagt ut 44 poster på Facebook, fordelt på tekstlenker (9), bilder(19) og video (16). Med en
gjennomsnittlig organisk rekkevidde på nærmere 59 % ligger hjelmsveis langt over
gjennomsnittet på Facebook. En høy organisk rekkevidde er en indikator på at innholdet
som deles er relevant og verdiskapende for målgruppen. Den virale rekkevidden var på
114 %, det vil si at innholdet opplevdes som svært engasjerende. I praksis vil det si at ca.
4000 personer som ikke allerede fulgte siden så hver post som ble delt. Disse kommer i
tillegg til dem som ser postene fordi de følger siden. I kombinasjon med en høy organisk
rekkevidde er dette nok et kvalitetsstempel på innholdet som postes.

Resultater og effekter på Instagram
Ved kampanjeslutt 5. juni 2015 hadde hjelmsveiskontoen på Instagram 512 følgere og den
vokser fortsatt. Selv følger vi 203 brukere. Selv la vi ut 86 bilder med emneknaggen
#hjelmsveis fra kampanjens konto. Disse bildene har fått 2.159 likerklikk og 76
kommentarer i løpet av kampanjeperioden. Det ligger imidlertid ute hele 1.266 bilder med
#hjelmsveis på Instagram, de fleste postet av brukerne selv. Før kampanjestart var tallet
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496. Det er personlige bilder med personlige historier som treffer best, sammen med
kjendiseffekt.

Resultater og effekter på Twitter
I kampanjeperioden ble det kun tvitret med #hjelmsveis i teksten 58 ganger.
@Sunnaassykehus står for 8 av tweetsene. @Sunnaasstifelsen tvitret 2 ganger. De
resterende tweetsene kom fra andre med interesse for kampanjebudskapet. Her kom også
de kritiske røstene til ordet. Vi ønsket ikke å initiere eller delta i debatt og
meningsutveksling rundt problemstillinger knyttet til hjelmbruk, og vurderte derfor Twitter
som en mindre viktig kanal i kampanjen. Likevel var det viktig å være tilstede, ikke minst
for å overvåke praten om kampanjen som forgikk nettopp i denne kanalen

Resultater og effekter av blogger og samarbeid med interessenter og opinionsleder
Å engasjere bloggere har vært viktig i kampanjen. Under bloggportalen Hest.no ble det i
kampanjeperioden totalt skrevet 15 blogginnlegg om #hjelmsveis som samlet ga 92
kommentarer. I tillegg tok bloggere i mote- og idrettsmiljøet opp hjelmsveis som tema i
sine blogger. Bloggerne har stor rekkevidde i sine miljøer, noe som gjør at budskapet vårt
når ut til mange. Vi involverte også eksterne interessenter gjennom hele
kampanjeperioden. Det ga synergieffekter med Trygg Trafikk, Statens Vegvesen, Norges
Klatreforbund, Norges Rytterforbund. Syklistenes Landsforening, Legeforeningen, samt
nøkkelpersoner, trendsettere og kjendiser som bidragsytere i kampanjen.

Konkurranser:
Midt i kampanjeperioden hadde vi en Instagramkonkurranse der vi oppfordret brukerne til
å dele sin hjelmsveis med oss og tagge bildet med minhjelm vei . De fire bildene med
flest likerklikk i løpet av en uke vant hjelmpremier. Antallet bilder som deltok i
konkurransen var noe lavere enn det vi hadde antatt. En årsak til dette kan være at
konkurransen ikke var synlig nok i selve kampanjen.
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2. Om kampanjen
Sunnaas sykehus har som offentlig helseforetak et ansvar for å drive forbyggende arbeid.
Kampanjen #hjelmsveis har som mål å forbygge hjerneskader og ble gjennomført over
fem uker i mai og juni 2015, fra uke 18 til uke 23. Kampanjen ble finansiert av
Sunnaasstiftelsen.

2.1

Bakgrunn

Til Sunnaas sykehus HF, som er Norges største sykehus innen medisinsk og fysikalsk
rehabilitering, kommer det hvert år mange pasienter som har fått hjerneskader som følge
av at de ikke har brukt hjelm, eller har brukt den feil. I flere av tilfellene kan det se ut til
at forfengeligheten har vunnet over sikkerhet og hjelmen er blitt hengende igjen
hjemme. Det kan også synes som kvinner og ungdom er i flertall blant dem som prioriterer
frisyre fremfor hjelm. Mange er nok klar over at hjelm kan redusere faren for hjerneskade,
men prioriterer likevel utseendet fremfor sikkerhet.

Ansatte på sykehuset møter stadig pasienter med hjerneskader som angrer på at de lot
hjelmen ligge. I etterkant ville alle når som helst byttet operasjonsarret fra nakken til
tinning, mot en flat eller rufsete hjelmsveis. Kommunikasjonsnettverket i klinikken ønsket å
bruke disse pasientenes erfaringer til å hindre at andre havner i samme situasjon.
Hjelmbruk og hjerneskader ble valgt som kampanjetema, men midlene til å gjennomføre
kampanjen manglet. Vi sendte derfor en søknad til Sunnaasstiftelsen som finansierer
forskning, teknologi og aktiviteter som ikke dekkes av offentlige bevilgninger.
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I desember 2014 bevilget Gjensidigestiftelsen 1 270 000 kr til Sunnaasstiftelsen, til tiltak
som fremmer trygghet og helse. Det ble spesifisert at en del av gaven skulle gå til å
gjennomføre en holdningskampanje. Dermed så #hjelmsveis dagens lys.

2.2

Organisering

Våren 2015 etablerte kommunikasjonsenheten en kampanjegruppe som i hovedsak
bestod av deltakere fra sykehusets kommunikasjonsnettverk i klinikken. I tillegg ble
nødvendig intern kompetanse på videoproduksjon hentet inn og en ekstern spesialist ble
engasjert for å styrke kompetansen på sosiale medier. Andre interne ressurser ble
involvert ved behov, som ved medieoppslag og egenproduserte videosnutter.
Kampanjegruppen besto av

Tonje Grave

kommunikasjonsdirektør – prosjekteier

Anne Daae Sæle

senior kommunikasjonsrådgiver – prosjektleder og kanalansvar for
Facebook og Twitter

Tonje Werner

servicemedarbeider - kanalansvar for Instagram

Bjørn Kleven

IKT-konsulent – ansvar for videoproduksjon

Bernt Krane

webredaktør – prosjektdeltaker

Åste Helgesen
Schjølberg

kvalitetsrådgiver i seksjon for hjerneskade – prosjektdeltaker

Siv Anita Horn

kvalitetsrådgiver i seksjon for ryggmargsskadde, multitraume og
nevrologi – prosjektdeltaker

Geir Ove
Karlsson

teamleder for kognitiv rehabiliteringsenhet - prosjektdeltaker

Gyri Ingebretsen kvalitetsrådgiver i seksjon for vurdering og oppfølgning –
prosjektdeltaker

Cecilie Staude

Høyskolelektor Handelshøyskolen BI, spesialist i sosiale medier - fast
prosjektdeltaker og sentral bidragsyter.
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Utfordringene

Hvert eneste år påføres mennesker alvorlige skader som følge av for store krefter mot
hodet. Det er også mange som dør av skadene. På Sunnaas møter vi mange av de hardt
skadde og ser tilfeller hvor hjelm kunne redusert skadeomfanget. Når det gjelder
skadereduksjon, er imidlertid resultatene ved bruk av hjelm sprikende. Noe forskning viser
en generell skadereduksjon, mens andre er mer usikre på dette.

Det er mange meninger om hjelmbruk. I sykkelmiljøet utpeker to fronter seg, for og mot
hjelmpåbud. Argumentene mot hjelmpåbud er at antall aktive syklister kan gå ned, og
dermed føre til at samfunnets helsegevinst reduseres.

Vi valgte å møte disse utfordringene ved å motivere til riktig bruk av hjelm, fremfor å rette
pekefingen mot dem som velger den bort. Vi gir en stemme til våre pasienter med
hjerneskader med et ønske om å se færre fra denne pasientgruppen hos oss i tiden
fremover. Debatten om lover og regler knyttet til hjelmbruk overlater vi til andre.

2.4

Informasjon om kampanjen

#hjelmsveis har hatt som mål å fremme økt og riktig hjelmbruk blant barn, unge og i
befolkningen for øvrig – for å forebygge hjerneskader. Det være seg på ski, sykkelen, i
skaterampa, på rulleski, i klatreveggen og på hesteryggen. Kampanjen fikk en myk start
med oppmerksomhet knyttet til bruk av hjelm på ski i påsken, og erfaringene vi gjorde oss
disse dagene ga oss nyttig kunnskap for virkelig å sparke kampanjen i gang i mai. Vi la da
skihjelmen på hylla og fokuserte resten av kampanjeperioden på hjelmbruk tilknyttet vårog sommeraktiviteter. Kampanjeperioden har vært konsentrert om uke 18-23 i 2015 og har
oppfordret brukerne selv til å bidra med deling av innhold i sosiale medier tagget med
#hjelmsveis og @hjelmsveis. Kampanjen ble delt inn i ukentlige temaer:


Uke 1 – Introduksjon til kampanjen



Uke 2 – Informasjonsuke om hjernen



Uke 3 – Tall, statistikk og fakta om hjembruk



Uke 4 – Fremheve riktig hjelmbruk – hvordan feste hjelmen riktig



Uke 5 – Konsekvenser av manglende hjelmbruk
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2. Kanalvalg og mediesamspill
Profilene Facebook/hjelmsveis og Instagram/hjelmsveis har vært hovedkanaler for
kampanjen, sammen med en egen kampanjeside på sunnaas.no/hjelmsveis. I tillegg har vi
lagt ut videoene våre på youtube.com/Sunnaas og på vimeo.com/sunnaas. Vi vurderte
også å etablere hjelmsveisprofiler på Twitter og Snapchat, men bestemte oss for å holde
oss til de mest kjente sosiale mediene. På Twitter brukte vi profilen til Sunnaas sykehus
HF for å følge med på diskusjoner om #hjelmsveis.

Facebook
Valg av primærkanaler henger sammen med at Facebook står sterkere enn noen gang. I
følge Ipsos har 3,2 millioner nordmenn over 18 år en brukerprofil. Legger vi til de rundt 300
000 mellom 13 og 18 år som trolig også har en Face-profil, samt føyer til et forsiktig anslag
på rundt 100 000 under 13 år, så ligger det reelle brukertallet antagelig rundt 3,6 millioner.
Om lag 8 av 10 av disse bruker Face daglig. Ca. tre millioner nordmenn er altså på Face
hver eneste dag.

Instagram
Billeddelingsplattformen Instagram er også svært populær og dermed et naturlig valg for
kampanjen. Ca. 1,3 millioner over 18 år har profil. Inkluderes alle under 18, så ligger tallet
trolig et sted mellom 1,6 og 1,7 millioner. Den daglige bruken er noe økende, ca. 60
prosent av de som har profil, er innom daglig. Ergo snakker vi om rundt millionen daglige
brukere. Instagram-veksten flatet ut i 2014, men har tiltatt i styrke i 2015, særlig de unge er
vekstdriverne. Mer enn 6 av 10 unge under 30 år er på Instagram, mot 1 av 10 blant folk
over 60 år. Det er klarere kvinneovervekt (59-41) her enn på Facebook.

Profilbilde
Et felles profilbilde ble brukt på begge plattformene for økt gjenkjennelse. Det samme
toppbildet på facebooksiden ble brukt gjennom hele kampanjeperioden. Å variere bruken
av bilder ble diskutert, men valget falt på gjennomgående ett og samme bilde (profil og
toppbilde). En tanke for fremtidige kampanjer kan være at bilder byttes ut i takt med
sesong og tematikk.
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Skaffe følgere
For å komme i gang med profilene (få følgere) brukte vi våre egne kanaler/ nettverk til å
fortelle om kampanjen og oppfordre til å hjelpe til med å følge og bidra. Dette bidro til at vi
kom raskt i gang. På Facebooksiden fikk vi over 500 følgere over natten. I tillegg har
Sunnaas.no og den etablerte facebooksiden til sykehuset vært benyttet. I mai måned var
sunnaas.no/hjelmsveis den mest besøkte siden på sykehusets nettsted.

I startfasen oppmuntret vi til en stafett. Først ut var ordfører Nina Sandberg i Nesodden
kommunen. Utfordringen var å vise frem sin hjelmsveis og oppfordre tre personer i sitt
nettverk til å gjøre det samme. Stafetten fikk mye oppmerksomhet i starten og førte til at
flere begynte å følge kampanjen. Den tok imidlertid ikke av og stoppet opp etter første
periode av kampanjen.

Twitter
Twitter innledningsvis vurdert som en mindre viktig kanal i kampanjen. Det var fordi vi i
kampanjen ikke ønsket å initiere og delta i debatt og meningsutveksling rundt
problemstillinger knyttet til hjelmbruk. Kortformatet på Twitter initierer nettopp en kultur
med spissede ytringer, der det dreier seg om å være kort og poengtert. Formatet fører til at
brukerne går rettere på sak, og nyanser kan lett forsvinne. Likevel var det viktig å være
tilstede, ikke minst for å overvåke praten om kampanjen nettopp i denne kanalen. De
gangene Twitter er blitt brukt, ble sykehusets allerede etablerte konto (@sunnaassykehus)
stått som avsender.
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Mediesamspill tradisjonelle medier og sosiale medier

#hjelmsveis fikk gjennom hele kampanjeperioden god synlighet i redaksjonelle
massemedier. Dette skapte rom for betydelige samspillseffekter. Vi har vi oppnådd
følgende redaksjonell dekning:

TV og radio


17. februar 2015, God morgen Norge TV2 – innslag om sikkerhetsutstyr i
skibakken. Oppladning til kampanjen.
http://www.tv2.no/2015/02/17/underholdning/god-morgen-norge/6582374



19. april 2015, NRK dagsrevyen – innslag om riktig hjelmbruk. Oppladning til
kampanjen.
http://tv.nrk.no/serie/dagsrevyen/NNFA19040315/03-04-2015#t=10m5s



20. april 2015, God morgen Norge TV2 – omtale av kampanjen i innslag med
tidligere pasient.
http://www.tv2.no/2015/04/20/underholdning/hjerneskade/skateboard/6823428



7. mai 2015, God morgen Norge TV2 – lansering av #hjelmsveis
http://www.tv2.no/v/913882/



22. mai 2015 Radio P5 – innslag om #hjelmsveis
http://ostfold.p5.no/story.aspx?id=614135

Aviser


17. mai 2015, VG – dobbeltsidig oppslag om hjelmbruk og hjerneskade. Se eget
vedlegg



30. april 2015, Amtstidene (amta) - artikkel om #hjelmsveis
http://www.amta.no/Ordf_rer_og_Amta_sjef_deler__hjelmsveis__mot_hodeskader-5-339000.html



18. mai 2015, Varingen – artikkel om #hjelmsveis i hestemiljøet
http://varingen.no/s/nyheter/a/falt_av_hesten_100_ganger/d8213de



17. mai 2015 sendte NTB ut melding til alle landets lokalaviser. Den ble fanget opp
og publisert over hele landet, ofte med en lokal vri som i Alta
http://www.altaposten.no/lokalt/nyheter/article10968694.ece
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Nettsteder og blogger


6. mai 2015, Syklistenes landsforening – nyhetssak om #hjelmsveis
http://www.syklistene.no/2015/05/del-din-hjelmsveis/



7. mai 2015, Helse Sør-Øst – nyhetssak om #hjelmsveis
http://www.helse-sorost.no/aktuelt_/nyheter_/Sider/Sunnaas-sykehus-HF-starterhjelmsveiskampanje.aspx



7. mai 2015, Bedriftsidretten Sykle til jobben – nyhetssak om #hjelmsveis
http://www.sykletiljobben.no/blog/post/33795/ny-trend-hjelmsveis?ispage=true



15. mai 2015, hest.no – artikkel om #hjelmsveis
http://www.hest.no/article.html?news.nid=13349#.VXnhxdIcSUk



19. mai 2015, Klatring.no – nyhetssak om #hjelmsveis i klatremiljøet
http://www.norsk-klatring.no/Impulser/sikkerhet-ulykker/Hjelmbruk



Mai 2015, Bloggutfordring på hest.no
http://www.hest.no/article.html?news.nid=13378#.VXng79IcSUk



Mai 2015, bildeutfordring på hest.no
http://hest.no/article.html?news.nid=13359#.VXnhadIcSUk



7. mai 2015 – blogginnlegg fra idrettsbloggen til Nina Heir
http://treningisit.blogspot.no/2015/05/hjelmsveis.html



7. mai 2015 – blogginnlegg fra moteredaktør Elisa Røtterud
http://elisa.blogg.no/1430825898_hjelmsveis.html

3.2

Intern forankring

Intern forankring av kampanjen var vesentlig for å skape en fellesforståelse blant de
ansatte rundt hva vi skulle oppnå, hvem vi ønsket å nå, hvilke kanaler som skulle brukes
og hvorfor. Felles forankring er også nødvendig for å utløse det potensial sosial mediebruk
kan medføre ved at de ansatte supplerer kampanjeprofiler med bruk av egne private
profiler til kommentarer, delinger og opplasting av eget innhold. I ettertid ser vi at jobben
med intern forankring kunne vært mer omfattende for ytterligere øke synlighet og få mer
bredde i engasjement. Likevel ble de ansatte viktige bidragsytere gjennom å spre
kampanjebudskapet og synliggjøre kampanjen også blant sine venner, særlig
mellomlederne engasjerte seg sterkt.
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Administrerende direktør for Sunnaas sykehus HF, Einar Magnus Strand, introduserte
kampanjen med en kort videosnutt. Han formidlet hvorfor sykehuset har en slik kampanje
og hovedbudskapet - bruk hjelm og fest den riktig. Dette ga tydelige signaler om at
#hjelmsveis var forankret helt til topps hos sykehusledelsen.

Kampanjen var også forankret i Sunnaas sykehus HFs styre. I kampanjeperioden var det
også positivt å se at andre helseforetak delte innholdet i stor grad.
Kommunikasjonsdirektørene i Helse Sør-Øst fikk i tillegg et innblikk i kampanjen da Cecilie
Staude fra BI, vår rådgiver på sosiale medier, presenterte sine tanker om sosial
sykehuskommunikasjon for denne gruppen i begynnelsen av juni.

Tenke som en redaksjon
Sosiale medier har gitt oss mulighet til å være redaktører og journalister i våre egne
mediehus. Vi måtte derfor tenke som en redaksjon når vi jobbet med kampanjen.
Prosjektgruppen ble til en bredt sammensatt redaksjonsgruppe – alle med ulike
kompetanse. Hvem som skulle gjøre hva var tidlig et sentralt spørsmål. Å jobbe sammen
på tvers av fagmiljø og kompetansefelt har hatt stor positiv effekt internt, og læringskurven
på flere felt har vært bratt for de fleste. Vi har vært opptatt av at kommunikasjonen skulle
ha en helhet, så i stedet for å isolere all kommunikasjon til en eller to utvalgte personer,
valgte vi en forankring som var bredere og ansvaret ble delt på flere. Cecilie Staude fra
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Handelshøyskolen BI har også vært sentral bidragsyter i kampanjen og deltatt i arbeidet
på lik linje med interne krefter.

Kampanjen krevde stor grad av planlegging. Vi hadde ukentlige redaksjonsmøter der vi
adresserte spørsmål som; hvem har mange følgere og kan fremme vårt budskap, hvordan
skal vi komme i kontakt med dem, hvem kjenner hvem, hva er det som skjer her neste
uke, hva skjer i media, hos interessentene våre, i nærmiljøet osv. Hva bør vi formidle, i
hvilket format, hvor gjør vi det og hvem har ansvaret? Aktiviteten i sosiale medier er stor
også om ettermiddag og kveld, noe som førte til at redaksjonsmedlemmene måtte jobbe
en del utenfor arbeidstiden. Samtidig var det også nødvendig å tidvis kaste seg rundt, for å
utnytte aktualiteter og andre plutselige muligheter. De ansattes evne til å improvisere ble
viktig i gjennomføringen. En del av innholdet kunne med fordel vært planlagt og gjort klart i
forkant av kampanjen. Det ville nok bidratt til noe bedre kvalitet på for eksempel
videosnuttene som ofte krever mer tid og ressurser.

3.3

Samarbeid med interessenter

Vi ønsket involvering og synergieffekter med kampanjens eksterne interessenter gjennom
hele kampanjeperioden. Dette resulterte i en kartlegging av hvilke personer og miljøer som
på en eller annen måte berøres av kampanjens budskap. Gjennom å kartlegge
interessentene i forkant, og ikke minst identifisere relevant stoff fra disse som vi kunne
dele i våre profiler, sikret vi at det ble brukt tid på de interessentene som var viktigst, og at
disse ble involvert på riktig måte. Dette var


Trygg Trafikk



Syklistenes Landsforening



Bedriftsidretten Sykle til jobben



Statens Vegvesen



Norges Rytterforbund



Norges Klatreforbund



Legeforeningen



Nevrologisk forening
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Syklistene er den trafikantgruppen som har
høyest skaderisiko. Det er derfor spesielt viktig
for oss å motivere syklistene til å bruke hjelm.
Tall fra Statens vegvesen viser at barn er
flinkest til å bruke hjelm, men at mange velger
den bort når de går inn i ungdomsårene. I
tillegg er hjelmbruken lavere hos kvinner. I disse
to gruppene vet vi mange velger bort hjelmen til
fordel for frisyren. Vi er verken for eller i mot et
hjelmpåbud, men ønsker å vise at hjelm er
smart, trendy og en billig forsikring mot
hjerneskade.

Det var derfor viktig for oss å møte syklistene på
deres arena. Etter noen gode samtaler med
Syklistenes landsforening og lokallaget i Oslo fikk vi delta på Sykkelens dag i Oslo den 9.
mai, hvor Kommunikasjonsdirektør Tonje Grave holdt en kort appell til de fremmøte.

Opinionsledere
Gammel teori får også forsterket virkning gjennom sosiale medier. I dette medielandskapet
får såkalte opinionslederne, de med store nettverk stor innflytelse, en viktig betydning for å
få hjelmsveisbudskapet spredt. Kjendiseffekter spiller en rolle. En viktig jobb ble derfor å
identifisere nøkkelpersoner, trendsettere og kjendiser som mulige bidragsytere i
kampanjen. Det være seg bloggere, Instagrammere og andre med mange følgere og
dermed stor innflytelse. Dette gjelder blant annet
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Helseminister Bent Høie



Ordfører Nesodden Nina Sandberg



Redaktør i Amta Jon Martin Larsen



Kampanjesjef i Høyre Dag Terje Klarp Pedersen



Programleder Katharina Flatland



Programleder Per Sundnes



Stortingsrepresentant Heikki Holmås



Personlig trener/coach Lene Alexandra Øien



Nyhetsanker TV2 Vår Staude



Snowboardkjører Kjersti Østgård Buaas



Syklist Gunn-Rita Dahle Flesjå



Redaktør i Cosmopolitan Elisa Røtterud



Idrettsutøver Cato Zahl Pedersen



Forfatter Flettemamma Bente Helen Schei
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Statusen med TV2-journalist Vår
Staude fikk 406 likes, 22 delinger
og en rekkevidde på hele 18.024.
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3. Hjelmsveis på Facebook

På Facebook har det blitt postet innhold daglig i hele kampanjeperioden. De som liker
Siden kan se postene som er lagt ut enten organisk, viralt eller betalt:

Organisk vil si at brukeren ser posten i feeden sin fordi hun følger Hjelmsveis, eller hun
ser den på tidslinjen hvis hun går inn på siden. Det som er avgjørende for om hun ser
posten i feeden er først og fremst om hun har lest/klikket på/likt/delt/kommentert poster fra
siden i det siste. I tillegg vurderer Facebook om hun vanligvis interagerer mest med bilder,
videoer, linker osv. Om din post er av typen hun vanligvis interagerer med, vil det øke
muligheten for at nettopp din post dukker opp i feeden hennes. Facebook ser også på den
generelle reaksjonen til de første som så posten, og om den har blitt skjult o.l. Denne
vurderingen gjøres for hver enkelt bruker, og tar hensyn til den enkelte brukers mønster,
ikke siden din eller posten generelt. Posten vil med andre ord få ulik "score" av algoritmen
for hver enkelt bruker.

Viralt vil si at brukeren ser posten fordi en venn har likt, kommentert eller delt den. Den
virale rekkevidden vil variere med hvor mange venner brukeren har, og hvordan brukerens
poster prioriteres av algoritmen hos disse vennene. Derfor kan noen poster med masse
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engasjement likevel få lav viral rekkevidde, og omvendt. Igjen så får ikke posten eller siden
en generell "score", den vurderes separat for hver enkelt bruker.

Betalt vil si at brukeren ser posten fordi det er betalt for flere visninger av posten.

Click = antall klikk på linker i posten. Views=antall visninger av video i posten (klikke på
tekst i post for å få opp detaljer om fullførte visninger)

Timing
I redaksjonen har vi diskutert timing – når det lønner seg å poste innhold på Facebook.
Ulike tidspunkter har blitt testet ut og analyser viser kan det se ut til at vi har truffet best og
dermed hatt størst organisk rekkevidde med innhold som postes om formiddag. Uten at
dette skal ses på som absolutter, forteller tallene oss at mennesker i stor grad er innom
Facebook, også på dagtid. Analyser omkring timing skal imidlertid ikke vises mye
oppmerksomhet da det er godt innhold som avgjør spredning og engasjement mer enn
timing.

4.1

Analyse Facebookaktivitet

For å analysere effekten av Facebookaktiviteten gjennom hele kampanjen har vi brukt
Facebooks egne tall, samt analyseverktøyet http://somestatus.com/ Verktøyet, som er
gratis, gir fin oversikt over aktiviteten på kanalen og har gjort seg utslag i følgende:

Pr dags dato er det 4.541 som liker siden. Den nest siste uken i kampanjeperioden fikk
siden 268 nye likes, hvilket er en klar indikator på at kampanjen fortsatt ble fulgt med stor
interesse i sosiale medier. Et naturlig spørsmål å stille seg er imidlertid hvor mye er en
tilhenger på Facebook verdt? Mange ser kun på pengeverdien av markedsføring i sosial
medier når effekten av egen innsats skal måles. For #hjelmsveis blir dette et innskrenket
og trangsynt perspektiv. Facebookfans, retweets, sidehenvisninger og positive og negative
kommentarer kan ikke måles i kroner og øre slik tradisjonell markedsførings-innsats
måles. Men det betyr ikke at de er uten verdi. Heller tvert i mot. Snarere bør de sees på
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som ledende indikatorer på verdiskapning, som igjen kan føre til holdningsendringer
(økonomiske gevinster).

Det er totalt lagt ut 44 poster i kampanjeperioden på Facebook, fordelt på tekstlenker (9),
bilder(19) og video (16). Som modellen under viser, fordeler rekkevidden av innholdet seg
på anslagsvis; Organisk rekkevidde: 8000, Viral rekkevidde:171.000 og Betalt
rekkevidde:27.000.
En fullstendig analyse av samtlige poster finnes på: http://somestatus.com/ (kun
administrator av siden har tilgang)

Mest engasjerende poster
Som analysen over aktiviteten på Facebook viser er videoinnleggene fra legene på
Sunnaas blant de postene som har generert mest engasjement. Videoen med Silje om
riktig hjelmbruk (delt 307 ganger) er sett av ca. 86.000 viralt (via deling, kommentarer og
likes) og det tilsvarer ca. 2000 prosent av de 4500 som liker siden. Dette anses som
meget bra. Videoen av Frank Beckers om hva som skjer når vi slår hodet mot noe hardt er
delt 149 ganger, sett av om lag 17.000 viralt (via delinger, kommentarer og likes) og det
tilsvarer omlag 401 prosent av de som liker siden.
Statusen med Vår Staude og hennes hjelmsveishistorie er delt 26 ganger og sett av 15000
viralt (via delinger, kommentarer og likes) og det tilsvarer om lag 350 prosent av de som
liker siden. Det forteller oss at kjendiseffekt, sammen med personliggjøring av budskap er
det som oftest avgjør grad av engasjement. For detaljer på alle poster, se vedlegg.
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Sammendrag effekt Facebook

Med en gjennomsnittlig organisk rekkevidde på nærmere 60 prosent ligger #hjelmsveis
langt over gjennomsnittet på Facebook. En høy organisk rekkevidde er en indikator på at
innholdet som deles er relevant og verdiskapende for målgruppen. En viral rekkekvidde på
117 prosent vil si at innholdet som postes oppleves svært engasjerende. I praksis vil det si
at ca. 4000 personer som ikke allerede følger siden ser hver post som deles. Disse
kommer i tillegg til de som ser postene fordi de følger siden. I kombinasjon med en høy
organisk rekkevidde er dette nok et kvalitetsstempel på innholdet som postes. Både
frekvens og variasjon i posttyper er veldig bra, og bidrar til at innholdet på siden har en
veldig høy rekkevidde. Flere av videoene som er postet viser også uvanlig gode resultater.
Facebook starter avspilling av videoer automatisk når en bruker ser en videopost. Mange
brukere beveger seg bort fra posten relativt fort, og avbryter dermed videovisningen.
Normalt sett er det bare 7-10 prosent av visningene som fullføres, altså at brukeren ser
videoen ferdig. Flere av videoene som er postet på hjelmsveissiden har en andel på 15-25
prosent som ser videoen ferdig. Dette viser at videoene oppfattes som interessante av
brukerne.
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4. Hjelmsveis på Instagram

Instagram har vært en viktig kanal i kampanjen. Fordi synlighet er avgjørende for å få
følgere, ble den innledende strategien å følge alle de vi ønsket at skulle "oppdage" oss. Vi
var derfor aktive med å like bilder disse personene og miljøene selv la ut. Når det ble
postet bilder av hjelm eller aktiviteter med hjelm, så responderte vi på bildet med
kommentarer også om vår kampanje og at vedkommende gjerne måtte dele bildet også på
kampanjens Instagramkonto. Særlig var dette viktig når opinionsledere delte relevante
bilder, som for eksempel Camilla Phil @Treningsfrue med omlag 55.000 følgere på
billeddelings-tjenesten. Et mål i kampanjen har vært å like og kommentere alle bilder som
legges ut. I størst mulig grad er dette blitt gjort, daglig.

5.1

Analyse Instagram

Ved kampanjeslutt 5. juni 2015 hadde hjelmsveiskontoen på Instagram 512 følgere og den
vokser fortsatt. Selv følger vi 203 brukere. For å analysere effekten av Instagram har vi
brukt analyseverktøyet http://iconosquare.com. Verktøyet, som er gratis, gir fin oversikt
over aktiviteten på kanalen. Analysen viser at 90 prosent av følgerne våre er fra Norge, de
resterende 10 prosent fordeler seg slik:
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I kampanjeperioden la vi ut 86 bilder med emneknaggen #hjelmsveis fra kampanjens
konto. Disse bildene har fått 2.159 likerklikk og 76 kommentarer i løpet av
kampanjeperioden. Det ligger imidlertid ute hele 1.266 bilder med #hjelmsveis på
Instagram, de fleste postet av brukerne selv. Før kampanjestart var tallet 496. En
fullstendig oversikt over engasjement/kommentarer på samtlige bilder med #hjelmsveis
kan lastes ned her: http://iconosquare.com/stats_overview.php

Her er de 10 mest likte bildene fra kampanjen:
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Analysen viser også på Instagram at det er personlige bilder med personlige historier som
treffer best, sammen med kjendiseffekt. Dette er ikke overraskende da kjendiseffekt ofte
spiller positivt inn for økt engasjement, selv om dette ikke er forutsetning. Det er også blitt
repostet enkelte bilder med kommentarer som passer til kommentarene den vi “låner
bildet” fra opprinnelig har po tet. Et ek empel er bildet Lene Alexandra Øien delte på in
private konto. Her fortalte hun sin historie om manglende hjelmbruk I barndommen. Bildet
fikk hele 785 likerklikk.

Å utnytte aktualiteter var også noe vi bestrebet oss på. Som bildet her viser, så dukket
plutselig Heikki Holmås opp i TVNorges Tørnquistklubben med hjelm på hodet.
Snarrådighet fra et redaksjonsmedlem i sofaen hjemme resulterte i nytt bilde på
Instagramprofilen til kampanjen samme kveld.
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Sammendrag effekt Instagram

Aktiviteten på Instagram har vært god. Frekvensen på billeddelingen har vært jevn. Vi har
ikke postet en masse bilder på rappen, men har fordelt innholdet jevnt utover. Hvor mange
bilder vi har delt ukentlig har variert avhengig av hva som har dukket opp av muligheter. Vi
har også kontinuerlig gjort små justeringer på både innhold, frekvens og generell bruk,
basert på respons og engasjement. Det at vi har tatt oss tid til å svare følgerne våre, både
på egne bilder og andre, og prioritert tid på å like andres bilder, og skrive genuine
kommentarer, har også bidratt til den gode effekten av tiden vi har brukt på Instagram i
kampanjeperioden. Det er også hyggelig at kontoen fortsatt vokser nærmest daglig. Mye
tyder på at flere bilder vil komme og at kampanjen her vil leve et liv etter at vi avslutter
den. Erfaringer fra tilsvarende kampanjer, eks #diggeroslo i regi av VisitOslo, viser at
delinger ofte fortsetter. Derfor er det viktig at vi fortsatt følger med og liker det som postes,
selv om kampanjen formelt er avsluttet.

5. Hjelmsveis i blogger
Å engasjere bloggere til å dele sine hjelmsveiserfaringer gjennom egne blogginnlegg har
vært viktig i kampanjen. Særlig i hestemiljøet klarte vi å skape et godt engasjement.
Bloggportalen hest.no ga sine lesere en utfordring om å blogge om hjelmbruk, det være
seg historier om hvordan hjelmen reddet deg under et fall, jakten på den ultimate
ridehjelm, hvorfor du synes det er viktig å bruke hjelm, et dikt om hjelmbruk, en tegneserie
osv. 15 blogginnlegg og vinnere ble publisert på hest.no, og samtidig la de ut lenke med
#hjelmsveis på egen Facebookside. Det er vanskelig å si noe om rekkevidden innleggene
har hatt, fordi det kun er eier av bloggen som har tilgang til slike data. Men et totalantall på
hele 92 kommentarer på innleggene sier at engasjementet har vært stort til blogg å være.
Mange bloggere erfarer at det nå er langt vanskeligere å oppnå engasjement og
kommentarer fordi brukere synes kanaler som Facebook og Twitter egner seg bedre til
respons.
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Blogginnlegget basert på undersøkelse om hjelmbruk: 70 ryttere deltok.
Bloggen "TB | Så, hvorfor bruker vi egentlig hjelm? #hjelmsveis" fikk 1060 klikk, 19
kommentarer og forsideplass på hest.no

Moteredaktør Elisa Røtterud var en av bloggerne vi kontaktet i forkant av kampanjen. Hun
ble den første som blogget om #hjelmsveis. Innlegget hennes er delt mer enn 100 ganger
og når ut til mange motemiljøet. Innlegget nådde også idrettsbloggeren Nina Heir som
straks fulgte opp - dermed var et tilpasset innlegg ute i idrettsmiljøet få timer senere.
Fulgte opp gjorde også medieprofil Ingeborg Hedal.

6. Hjelmsveis på Twitter
I kampanjeperioden er kun tvitret med #hjelmsveis i teksten 58 ganger. @sunnaassykehus
står for åtte av tweetsene. @Sunnaasstifelsen har tvitret to ganger. De resterende
tweetsene kommer fra oss og andre tvitrere med interesse for kampanjebudskapet.
Tweets med høyest engasjement, gjennom retweets (delinger) og favorittmarkeringer
(samme som likes) er følgende:

Helseministerens tweet (har 23.800 følgere på Twitter) med sin #hjelmsveis fikk
fem delinger og ni favorittmarkeringer.
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Frank Beckers egen tweet om traumatisk hjerneskade fikk ni retweets og fire
favorittmarkeringer. Becker har 649 følgere.

7.1

Utfordring – etiske problemstillinger

Twitter er en arena for å utveksle synspunkter og meninger, noe vi fikk erfare i løpet av
kampanjeperioden. Hele 36 av totalt 58 tweets knytter seg til kritikk og latterliggjøring med
påfølgende meningsutveksling av en video fra #hjelmfeen den30 mai. Tweeten var initiert
fra en falsk profil som fremstår å være en konto i regi av se Statens Vegvesen, @delveien
med 1384 følgere.
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Falske profiler oppstår fra tid til annen i sosiale medier, slike får man aldri bukt med, men
må lære seg å håndtere når man kommer i kontakt med dem. Tweeten spredte seg raskt.
Kritikken ble imidlertid rutinemessig håndtert gjennom egen tweet, og ballen ble raskt lagt
død, som vist under.

Opplevelsen resulterte i ytterligere diskusjoner rundt mulige etiske utfordringer ved sosial
mediebruk ved Sunnaas i fremtidige kampanjer. Det faktum at sosiale medier gir
muligheter til å spre informasjon raskt og effektivt gir brukere mulighet til å ta spontane
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beslutninger om å videresende. Dette kan skape dilemmaer både for avsender og
mottaker. Lærdom er å alltid sjekke om informasjonen er pålitelig før vi responderer og
videresender.

Resten av tweets tvitret med #hjelmsveis er hovedsakelig innhold knyttet til kampanjens
hovedbudskap med positivt innhold.

7. Konkurranse
Har du lyst på en kul hjelm? Del din hjelmsveis med oss på Instagram og tagg bildet
med minhjelm vei . Vinnerne er bildene som har flest likerklikk innen midnatt 31.mai!
Dette var statusen vi la ut på Facebooksiden til kampanjen den 23. mai.

Flere sportsbutikker og hjelmforhandlere fulgte kampanjen fra starten og ønsket å bidra.
Da vi nevnte planene om en konkurransen var de raske med å tilby hjelmpremier. Fra
Energihuset sport og fritid på Nesodden fikk vi to barnehjelmer, Sykkelpikene i
Kristiansand ga oss en trendy damehjelm og bikeshop.no ga oss en hjelm etter eget
ønsket. Dermed kunne vi gjennomføre løpet av en uke fikk vi totalt inn 52 bilder tagget
med #minhjelmsveis og kunne kåre fire vinnere blant dem.

Sunnaas sykehus HF

Side 30

Antall bidrag i konkurransen var lavere enn vi hadde forventet. Målet med konkurransen
var at deltakerne skulle oppfordre andre i sine sosiale nettverk til å stemme frem sitt bidrag
og på den måten raskt spre kampanjebudskapet og kjennskapen til både #hjelmsveis og
#minhjelmsveis. En årsak til den lave deltakelsen kan være at deltakerne måtte ha
offentlige profiler for å delta, da det var vår eneste måte å se alle innleggene på. En annen
kan være at konkurransen ikke var synlig nok i selve kampanjen. Den ble kun omtalt på
kampanjens Facebook- og Instagramside. For fremtidige konkurranser av denne typen bør
vi vurdere å bruke sunnaas.no og sykehusets andre profiler i sosiale medier for å øke
synligheten. Vi bør også vurdere om slike konkurranser skal holde på lenger, ev. i hele
kampanjeperioden og om det skal være mulig å delta flere steder enn å Instagram.

Også hestemiljøet engasjerte seg gjennom egne #hjelmsveiskonkurranser. På hest.no ble
det oppfordret til at leserne skulle sende inn sine hjelmsveisbilder. Over 40 bidrag kom inn,
og en vinner ble trukket ut blant dem. Premien var en ridehjelm sponset av leverandør.

8. Avsluttende kommentar
Graden av engasjement i kampanjen viser at vi på et tidlig tidspunkt klarte å knekke koden
på det viktige spørsmålet «Hvorfor skal folk ønske å følge oss og engasjere seg i
innholdet?». Utgangspunktet har til enhver tid vært å være bevisst på, og skaffe oss
kunnskap om, hva følgerne våre responderer positivt på, negativt på eller ikke responderer
på.

Til kampanjen valgte vi å bruke interne ressurser som deltok i arbeidet ved siden av sine
vanlige arbeidsoppgaver. En innleid spesialist og rådgiver i sosiale medier deltok også i
kampanjen samtidig som hun hadde andre oppdrag. Deltakernes kapasitet var en
utfordring i perioden. Ideelt sett skulle noen av deltakerne jobbet fulltid med kampanjen for
å sikre jevn fremdrift og kvalitet. Vi ser at vi også kunne forberedt mer av innholdet, særlig
videosnuttene, i forkant. Det ville sikret bedre kvalitet på innholdet og gitt oss mer ro under
kampanjeperioden.
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I en eventuell ny runde av kampanjen bør vi være enda tydeligere på at kampanjen ikke
jobber for et hjelmpåbud. Vi skal motivere til hjelmbruk og vise at hjelm er smart, trendy og
en billig forsikring mot hjerneskade. Vårt mål er å forebygge hjerneskader, ikke jobbe frem
en lovendring.
I hele kampanjeperioden har vi likevel hatt en tydelig identitet og retning – det være seg
innhold, bilde til, hi torie og ”tone of voice”. Dette ammen med dugnad ånd,
pågangsmot, teamarbeid og en bred forankring med en ledelse som går foran har vært
viktige suksesskriterier vi tar med oss videre.

Vi anbefaler en videreføring av kampanjen før vintersesongen setter inn. En intensiv
kampanjeuke før hver sesong vil blåse liv i de etablerte profilene til #hjelmsveis og spre
hjelmbudskapet ut til enda flere.

Dette har vært både gøy og lærerik!
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3 Poster

Date

Text

Organic

Viral

04.06.15

Click

Views

Total

Hjernen bryr seg ikke om sveisen. Lege og hjerneforsker Fran

27,5%

41,0%

1097

3034

03.06.15

Jens og Jonas - fotogene med eller uten hjelm?

33.9%

2.5%

46

1636

02.06.15

En sykkelhjelm forhindrer ikke ulykker, men den kan være en

35.5%

56.2%

61

3870

01.06.15

Vi har kåret vinnerne av konkurransen #minhjelmsveis på In

45.2%

6.9%

30.05.15

Å bruke hjelm er som å pusse tenna, jeg bare gjør det, si

60.8%

32.9%

29.05.15

Konkurransen nærmer seg slutten. Vil du vinne en kul hjelm

30.8%

6.1%

1572

29.05.15

Det kunne gått skikkelig galt! Knut og jeg skulle på sykke

73.5%

351.2%

18024

28.05.15

Vi er imponert over alle de engasjerte lesere av hest.no. I

36.5%

1.4%

27.05.15

I kveld deltok Chris Medina og Christian Ingebrigtsen på v�

60.6%

32.2%

26.05.15

Fester du hjelmen riktig? Silje, en av våre leger i spesia

66.9%

1979.0%

25.05.15

Lene Alexandra deler sin #hjelmsveis med oss på Instagram.

46.0%

8.2%

25.05.15

Bruk hjelm, sier Gunn-Rita Dahle Flesjå - da har vi det end

60.8%

61.1%

23.05.15

Har du lyst på en kul hjelm? Del din hjelmsveis med oss på

33.3%

16.1%

22.05.15

Hør kommunikasjonsdirektør Tonje Grave og hjerneforsker Fr

53.8%

107.7%

22.05.15

Takk @Gjørstein Andreassen som deler sin historie med oss:

46.9%

18.3%

21.05.15

Det er varierende hvor mange som bruker hjelm i klatremiljø

54.0%

43.6%

20.05.15

Norges klatreforbund og Norsk fjellsportforum har siden 1990

51.2%

28.1%

18

3260

19.05.15

Visste du at... - Barn under 12 år, særlig jenter, er fort

63.4%

102.5%

5

6740

18.05.15

Benedicte droppet hjelmen av hensyn til frisyren. I dag vill

62.0%

213.2%

1

11312

17.05.15

Vi ønsker alle en strålende 17. mai - #hjelmsveis til hver

55.5%

4.2%

16.05.15

Vi synes det er supert at @Marie Hatlevoll har dratt i gang

59.6%

21.1%

15.05.15

@Kristin Willoch Haugen har #hjelmsveis på taekwondotrening

41.7%

2.2%

14.05.15

Cato Zahl Pedersen er over gjennomsnittet aktiv og bruker al

71.6%

11.7%

1120

3424

13.05.15

Hva skjer egentlig når vi slår hodet mot noe hardt? Det fo

81.1%

400.8%

8014

19640

2224
1530

9

3974

1597
3850

4

35147

84448
2252

1866

5022
23584

88

6428
2694
1579

4010

2476
35

3302
1810

Sunnaas sykehus HF

Side 35

13.05.15

Vi er glad for å se at mange bruker hjelm i stallen. I blog

50.3%

7.0%

12.05.15

Vi synes det er flott at jentene på Nittedal Ridesenter eng

71.6%

35.8%

11.05.15

Helse- og omsorgsminister Bent Høie og markeds- og kampanje

47.9%

4.9%

11.05.15

Hjelmfeen kommer til unnsetning. Bruk hjelm og fest den rikt

88.4%

277.6%

7423

14576

09.05.15

Hurra for sykkelens dag!!! Vi feirer dagen på Olaf Ryes pla

69.2%

70.2%

2123

5678

08.05.15

Dere er smashing med #hjelmsveis Per Sundnes og Heikki

68.0%

26.9%

2376
1231

4512
2192

3890

Holm�

07.05.15

Halvparten av alle syklister lar hjelmen ligge hjemme. En av

87.8%

106.2%

94

07.05.15

Sjefen for Norges største rehabiliteringssykehus vil ikke h

86.9%

289.3%

07.05.15

"Skal vi tro landets fashionistaer er hjelm også en stigend

80.8%

37.8%

06.05.15

Vi gleder oss til i morgen, da sparker vi kampanjen i gang f

86.7%

303.2%

15688

04.05.15

Vi liker #hjelmsveisen til @Kathrine Daniloff, gjør du? Del

76.7%

1.3%

3242

21.04.15

Mammaen til Martine, som etter en tur til butikken - på rul

97.6%

63.4%

240

6732

20.04.15

Vi jobber iherdig med forberedelsene til #hjelmsveis om dage

97.7%

29.9%

107

5206

03.04.15

I dag var vi på Dagsrevyen!http://tv.nrk.no/serie/dagsrevye

57.9%

10.4%

53

2765

03.04.15

Luis Gran ble lam fra livet og ned da han var yngre. Nå er

21.5%

12.8%

31.03.15

Hvert år opplever for mange å få hjerneskade etter ski- o

13.8%

181.1%

27.03.15

Peter Funkqvist skulle bare ta en siste tur før alpinbakken

5.1%

18.3%

25.03.15

Photo

79.6%

0.0%

3314

25.03.15

Photo

76.5%

0.0%

3186

24.03.15

Photo

73.7%

0.0%

3066

7920
4891

73

2

15032
4864

920

1415

22672

38240

1215

942

