113 Førstehjelp –
Norges nettsted for førstehjelp

Siw Lilly Osmundsen
Sykepleier / Kursinstruktør i førstehjelp
Prosjektleder/rådgiver i NAKOS

Anita Steinstad
Tjenestedesigner / Interaksjonsdesigner
Kommunikasjonsrådgiver i Knowit

Fag

Publikum

Strategien bak nettsiden 113.no
113.no skal være:
– et sted hvor publikum lett kan finne viktig og gjeldende førstehjelps råd.
– et sted for den nasjonale dugnaden – med fokus på samme strategi
og mål som dugnaden.
– en pådriver til å synliggjøre alle aktørene i dugnaden.
– et sted hvor publikum vil møte et gjenkjennelig budskap.
– et sted som beskriver hvordan 113-sentralene fungerer (tidligere AMK).
– et sted som viser hvordan den akuttmedisinske kjeden fungerer.

Ønsket etterlatt inntrykk hos publikum
113.no er et trygt og interessant sted for å finne oppdatert informasjon
og råd om førstehjelp i Norge.
Det er en tilgjengelig nettside som er lett og tydelig å forstå for alle.
Domenenavnet skal være lett å huske og assosieres med nødtelefonnummeret 113.

Bakgrunnen
Dagens 113.no er det
oﬀentlige Hjertestarterregisteret, for å ﬁnne og
registrere hjertestarter.
Siden lansering april ´17
er det nå registrert 7590
hjertestartere.
113.no skal tilby publikum
mer enn dette.

Tidslinje med aktiviteter
siden oppstart 5 juli 2018

Oppgaver fra innsikt til lansering
2018/2019
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Hvem tror publikum 113 er?
«Den gul/grønn
ambulansen?»

«Hun operatørdamen?»

«Den røde
ambulansen?»

«De som kjører helikopter og redder folk?»
Norsk Luftambulansen

*Det finnes flere varianter

«Helsedirektoratet eller Staten?»

Hvordan ser 113 ut?
Hvem er avsender?
1
12
Staten
(Akutt helsetjenesten
til Helse Norge)
GUL farge

2
Helsevesenet
Gul og blå

4
Røde Kors

9
Staten
(Akutt helsetjenesten
til Helse Norge)
RØD farge

«113 er en alarmsentral,
der mennesker sitter med
hver sin skjerm, headset,
og har endel permer
rundt seg.»

4
7
Norsk
Luftambulanse
(Appen Hjelp
113)

Brannvesenet

3
«Aner ikke»

«Hvorfor ﬁnnes det tre numre? Jeg husker
aldri hvem som er politiet, brannvesen eller
nødhjelp. Er det noen som gjør det, og

Behov for å forsterke informasjon
om 113 og når ringe 113

spesielt i en stresset situasjon?»
Marie, 42år, mor til to barn

Behov for å gi publikum
enkel, trygg og
tilgjengelig oversikt
over kurstilbud.

«Da jeg ﬁkk Ferdinand ville jeg ta et førstehjelpskurs
og spurte jordmoren min om hvor man kan bestille kurs,
men hun ba meg om å google det. Det var jo bare enda
mer forvirrende. Skulle ønske det var et sted med
oversikt over alle godkjente kurs.»
Caroline, 29år, mor for første gang
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Google er ofte «forsiden» og alle undersider er landingssid
Sidetittel i søkeresultatet
Gode sidetitler er en av
de viktigste
rangeringsfaktorene.
• Søkeord tidlig i tittel.
• De må være unike for
hver side.

Metabeskrivelse:
Gode og relevante tekster som
skal friste bruker til å klikke.
•

Bruk gjerne en
«call to action.»

Søk etter «113»
•

4400 søk i snitt i Google per mnd på «113».

•

helse-norge.no rangerer som nr. 1 på søket. Landingssiden inneholder kjapp info om 113,
når man bør ringe og hva man skal gjøre når man ringer. https://helsenorge.no/ring-113

•

Andre relaterte søk er «113-app» (3600 søk), «norsk luftambulanse» (2900 søk).
Det bør være mulig å enkelt laste ned appen fra 113.no

•

Vi ser også en del relaterte søk til legevakten.

Søk etter «Førstehjelp»
•

Søket «førstehjelp» har i snitt 2400 søk i mnd.
Et generisk informasjonssøk med mange ulike intensjoner.
Informasjon om førstehjelp, samt førstehjelpsprodukter.

•

Idag er det Røde Kors Førstehjelp, Vertikalhelse og Norsk Luftambulanse som rangerer best i søk etter
Førstehjelp.

•

«Førstehjelp barn» (260 søk) og «førstehjelp spedbarn / baby» (50 søk) er relevant å ha eget innhold
og landingsside for,

•

Fra forsiden vil det også være relevant å lenke til hvor man kan
kjøpe førstehjelpsprodukter.

Et viktig funn – publikum savner et sted med kursoversikt
Fra innsikten:
• Publikum finner ikke kurstilbud som de
tror er relevante, usikker på begrepene.
• Usikre på hvilket kurs de skal velge.
• Stoler på offentlige nettsider, trygge sider
for informasjon.
Våre betraktninger:
• Fremmer samholdet i dugnaden.
• Gir lettere oversikt og mer tilpasset ut
i fra brukers behov.

HLR – Hjerte-og lungeredning
•

HLR og Hjerte- og lungeredning er mye søkt etter. Man ønsker å lese, se bilder og video av hvordan
man gjør det.

•

Vi ser også en del søk etter HLR til barn (390) og HLR voksne, så det kan være en ide å skille på
disse med egne landingssider.

•

Vi ser en del søk etter hjerte lunge redning + årstall.
Dette kan tyde på at folk er på jakt etter siste, mest oppdaterte metode!

•

Video fra Youtube er viktig i søkeresultatet.
Per i dag er det Røde Kors som rangerer her.

Søk etter hjerteinfarkt
•

Hjerteinfarkt har 6600 søk i snitt per mnd.

•

«Hjerteinfarkt kvinner» har 880 søk i mnd. Man lurer på symptomer ved hjerteinfarkt hos kvinner.
Det kan derfor være lurt å skille på menn og kvinners symptomer-

•

Vi ser et høyt antall søk etter symptomer, likt som på søk etter hjerneslag.

Søk etter hjerneslag
•

Hjerneslag har 5400 søk i snitt per mnd.

•

Vi ser et høyt antall søk etter symptomer.
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Informasjonsarkitekturen – start

Informasjonsarkitekturen – etter SEO-analyse
Tilbake til alle pasienter
Tilbake til alle pasienter

Varsler

Tilbake til alle pasienter

Varsler

TAB
«Det offisielle stedet for
oppdatert informasjon
om førstehjelp»

Varsler

KRYSSNAVIGASJON

KRYSSNAVIGASJON
KJERNESIDER

FØRSTEHJELP

KJERNESIDER

KJERNESIDER
Symptomer og hvordan
utføre førstehjelp

113.no
113.no er det offisielle stedet for oppdatert
informasjon om livreddende førstehjelp.

HJERTESTARTERREGISTER

NÅR DU SKAL RINGE 113
NÅR DU SKAL RINGE LEGEVAKTEN

FØRSTEHJELP BABY

SYMPTOMER

Kjennetegn:
- Definisjon på barn er over 1år
frem til puberteten ca. 12år
- Er du trygg?
-Vurder bevissthet
- Vurdere omgivelsene

Kjennetegn:
- Definisjon på baby er under 1år
- Er du trygg?
-Vurder bevissthet
- Vurdere omgivelsene

Kjennetegn:
- Hjerteinfarkt
-Hjertestans
- Hjerneslag

Slik utføre førstehjelp
på barn:
- Gi fri luftvei
- Normal pust
- Bevvistløs, men puster normalt

Slik utføre førstehjelp
på baby:
- Gi fri luftvei
- Normal pust
- Bevvistløs, men puster normalt

FØRSTEHJELP VOKSNE

Last ned 113 app

FØRSTEHJELP
Symptomer og hvordan utføre
førstehjelp

KURSOVERSIKT
Hvor bestille førstehjelpskurs

FØRSTEHJELP BARN

Kjennetegn:
- Er du trygg?
-Vurder bevissthet
- Vurdere omgivelsene

HVORDAN HJELPE DEG SOM
HAR GITT FØRSTEHJELP

Slik utføre førstehjelp
på voksne:
- Gi fri luftvei
- Normal pust
- Bevvistløs, men puster normalt

Slik legge person i sideleie:
(Demo og steg for steg med bilder
fra Norsk Førstehjelpsråd)

VISSTE DU…
Korte fakta om førstehjelp og alt
relatert til førstehjelp

Slik utføre HLR på voksen:
- Ring 113 og start HLR

Slik legge barn i sideleie:
(Demo og steg for steg med bilder
fra Norsk Førstehjelpsråd)

Se video

Se video

Slik utføre HLR på voksen:
- Ring 113 og start HLR

Slik utføre HLR på voksen:
- Ring 113 og start HLR

Se video

Se video

Se video

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

VIDEOER
Sammen redder vi liv

Hva gjør du mens du venter
på ambulansen:
- Forebygge nedkjøling
- Overvåk pust
- Snakk rolig til personen
- Ta i mot ambulansen

Slik legge barn i sideleie:
(Demo og steg for steg med bilder
fra Norsk Førstehjelpsråd)

Se video

Følgende organisasjoner samarbeider om gjennomføring av den nasjonale førstehjelpsstrategien
«Sammen redder vi liv»:

LENKE

HVORDAN
HJELPE
DEG SOM
NÅR DU
SKAL RINGE
113 HAR
GITT FØRSTEHJELP

Er du i tvil, ring 113

AKUTT SKADER

FØRSTEHJELP-KIT

- Nedkjøling
- Blødninger (indre/ytre)
- Brudd
Brannskade
Forgiftning
Trafikkulykke

Skrin i hjemmet
Skrin i bilen
Tips til deg som har barn hjemme

Hva skjedde med pasienten?

Trenger du hjelp etter å ha utført
førstehjelp?

(se bilder)

Hvordan
113 sentralen
fungerer
- Sjekk
nærmeste
helseforetak
på nett

Hvordan få hjelp

- Sjekk avisen / media / twitter
(se bilder)
- Kontakt sykehus

Ta testen her!

(regler rundt personvern)
- Ta kontakt med fastlegen din

Jeg kjenner noen som
trenger hjelp

Besøk oss på:
Facebook
Linkedin

Gjensidigestiftelsen
Nasjonal kompetansesetjneste for traumatologi
Norges Førstehjelpsråd Norsk resuscitasjonsråd
Norsk Folkehjelp Nasjonal kompetansesenter for legevaktsmedisin
Norske Kvinners Sanitetsforening
Stiftelsen Norsk Luftambulanse Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Laerdal Foundation Redningsselskapet Stavanger universitetssjukehus/RAKOS
Norges Livredningsselskap Norges speiderforbund
Petter Andreas Steen, professor emeritus, Universitet i Oslo
Emil Kristoffer Iversen, Overlege, AMK Oslo og Akershus
Mads Gilbert, professor og klinikkoverlege, Universitetssykehuset i Nord-Norge
Aage Karlsen, tidl. Undervisningsleder Stiftelsen Norsk luftambulanse
Håkon Kvale Bakke, lege og forsker ved Univ

Førstehjelpskurs

Slik utføre HLR på voksen:
- Ring 113 og start HLR
Se video

Slik utføre HLR på barn :
- Ring 113 og start HLR

Slik utføre HLR på baby :
- Ring 113 og start HLR

Se video

Se video

VISSTE DU…
Korte fakta om førstehjelp og alt
relatert til førstehjelp

VISSTE DU…
Korte fakta om førstehjelp og alt
relatert til førstehjelp

Førstehjelpskurs

Førstehjelpskurs
Ta testen her!

Ta testen her!

Ta testen her!

Slik bruker du hjertestarter (AED) - Se video

Tilbake til alle pasienter

Varsler

Tilbake til alle pasienter

Varsler

Tilbake til alle pasienter

KRYSSNAVIGASJON

KRYSSNAVIGASJON

KJERNESIDER

HJERTESTARTERREGISTER
NÅR DU SKAL RINGE 113

Varsler

KRYSSNAVIGASJON

KJERNESIDER

KJERNESIDER

NÅR DU SKAL RINGE 113

NÅR DU
KURS
SKAL
TILBUD
RINGE 113

LENKE

LENKE

LENKE

Det tar kun 5 minutter å registrere hjertestarter her som kan hjelpe
flere i ditt nærområde, dersom noen får plutselig, uventet hjertestans.

Er du i tvil, ring 113

Kontakt oss

Registrer hjertestarter her

Om hjertestarter

Login

Alvorlige hendelser
- Bevisstløs
- Akutt pustevansker
- Ulykke med mye fart
- ……

Last ned 113-appen
(se bilde og litt info om den,
hjelp til posisjon)

Her finner du en komplett oversikt over
godkjente førstehjelps kurs

Mindre alvorlig hendelse,
ring 116 117
Nasjonal nummeret til legevakt
- Når fastlegen er stengt
- Når du har vært syk over lengre tid,
og det forverres

Hvorfor det er viktig å gå på kurs
Lenke til
dugnadsaktørene

Oversikt
/ illustrasjon
/ kart med 113
Hva
er en hjertestarter
i Norge
ogsentralene
hvorfor den
er viktig

Oversiktskart over alle registrerte
hjertestartere i Norge

Oversikt over kurs i førstehjelp

Oversikt over kurs i HLR

Skjema
Oversikt / illustrasjon / kart med 113
sentralene i Norge

Hvordan 113 sentralen fungerer

-Info om legevakten

(se bilder)

- Info om fastlegen

Oversikt / illustrasjon / kart med 113
Lenke til førstehjelp
siden
om symptomer
sentralene
i Norge

Oversikt / Hvorfor
illustrasjon
kart
med 113
kurs/ er
viktig
sentralene i Norge

Hvordan bruke hjertestarter
Se video

Oversikt over hvor kjøpe godkjente
hjertestartere

Ressurser:
Helikopter
Ambulansebil
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Testkandidatene
-

28-71 år
3 kvinner og 3 menn
3 i heltidsjobb, 2 deltid, 1 pensjonist
1 ny landsmann
1 avhengig av rullestol, svaksynt og personlig assistent
3 hadde barn
1 fagperson med mye erfaring innen livredning

Evelyn 29

Ingeborg 28

Pål 45

Rigmor 71

Yousef 30

Morten 38

En smakebit fra testen

Og gavekort med munnmaske
som takk for bidraget fra NAKOS

Observasjonsrommet koblet til
testrommet og Eyetracking
device.
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Dagens design

Inngang fra Facebook
Desktop

Dagens design
Mobil
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Hvordan skape oppmerksomhet til siden
• Visste du… fakta: Skape oppmerksomhet via Instagram, Facebook og Snap
• Kommunikasjonspakke: Ferdig pakke med 113.no info og artikler som kan deles
med offentlige aktører (helsenorge.no, kommuner og fylker)
• Pressepakke: Skaffe sannhetsvitner og ekte historier som skal deles og
betales med «Nativ Annonser».
• Facebook: Karusell med steg for steg forklaring om Førstehjelp med
113-illustrasjonene (lett å dele).
• Folkeopplysningskampanje: Sende ut brev med magnet og A4-plakat
med veiledning og illustrasjoner.
• Skolekonkurranse: Finn nærmeste hjertestarter. Er den registrert?
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Etter lansering – dugnadens rolle
• Lansering, publisering, markedsføring
• Samarbeid
• Artikler
• Kampanjer
• Milepæler
• Resultater

