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Helseparty om Covid vaksine
• juni, 2021, 2 økter, 10 grupper
• Ressurspersoner: 

Ragnhild Spilker/FHI
Kai-Brynjar Hagen/Bodø Kommune



Forberedelse og 
tilrettelegging er 
viktige!

Et eks. 
bestillingsskjema 



Generelt hvor fornøyd er du og dine gjester med 
helseparty? 

Skriv 1-5, hvor 5 er mest fornøyd 
og 1 er minst fornøyd. 

Fortell gjerne litt om hva som dere er fornøyd med, 
og hva som dere ikke er fornøyd med? 

Hvor fornøyd er du med Noors organisering og 
koordinering av helseparty 

Skriv 1-5, hvor 5 er mest fornøyd og 1 
er minst fornøyd.

Fortell gjerne litt hva som du syns er bra og hva som 
kan forbedres. 

Har helseparty truffet deres
forventninger? Eller har dere fått nyttige 
informasjoner?  

Ja eller nei Hvis nei, eller den har ikke helt truffet dine 
forventninger, hva som dere savner? 

Hva syns du om formidling av informasjon på 
helseparty? Fortell gjerne hva som dere liker 
og/eller ikke liker. 

e.g. Var informasjon lett å forstå? Hvordan fungerer PPT? Hvordan liker dere diskusjonsdel 
(spørsmål/svar)?  

Like viktig å få tilbakemelding



Vår 
erfaringer og 
refleksjoner 

• Har vi nådd ut til alle? Enkelte miljø takket 
nei til tilbudet 

• Forskjellige kunnskapsnivå og behov for 
informasjon.

• Mange forholder seg til flere helseregimer 

• Ikke bare informasjon, men også diskusjon

• Ikke nødvendigvis holdninger, men praktisk 
overveielse 



www.k-noor.no
k-noor@outlook.com

Takk for oss!  

http://www.k-noor.no/
mailto:k-noor@outlook.com
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