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COVID-19-PANDEMIEN
ETTER ETT ÅR

Hvilke (hvis noen) av tiltakene iverksatt
gjennom det siste året tror du vil bli vanlig
praksis fremover?
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41%

5%

Hyppigere og
grundigere
håndvask

Bruk av munnbind
eller ansiktsdekke i
det offentlige rom

Digitale/virtuelle
helsekonsultasjoner

Mål for sosial
distansering i
offentlige rom

Ingen håndhilsin

Ingen av de ovenstående

I tilfelle fremtidige bølger med COVID-19: Mener
du umiddelbare internasjonale reiseforbud og
lokale nedstenginger må bli innført?
55%

Ja, begge deler

20%

Ja, bare internasjonale reiseforbud

6%

Ja, bare lokale nedstenginger

12%
Nei

Er du bekymret for at nye virusstammer vil
fortsette å utvikles og gjøre de nåværende
typene av tilgjengelige vaksiner ubrukelige?

65%

15%

Ja

Usikker

13%
Nei

Hvordan har pandemien påvirket din
jobbsikkerhet?

41%

Den har ikke påvirket min jobbsikkerhet

11%

Stor påvirkning på min jobbsikkerhet

12%

Økt min jobbsikkerhet

9%

Redusert min jobbsikkerhet

10%

Redusert min jobbsikkerhet sterkt

11%

Foretrekker å ikke svare

Tror du pandemien vil ha varig
virkning på helsestellet?
47%

Ja, jeg tror pandemien vil ha
varig negativ virkning på
helsestellet

22%

Ja, jeg tror pandemien vil
ha varig positiv virkning på
helsestellet

15%

Nei, jeg tror ikke pandemien
vil ha varig virkning på
helsestellet

9%

Jeg vet ikke på dette
tidspunktet

Hvordan har pandemien påvirket din
mentale helse?

17%

Alvorlig

26%

Moderat

29%
Litt

20%

Ikke i det hele tatt

1%

Foretrekker å ikke svare

Har du blitt smittet av koronavirus på noe
tidspunkt i løpet av det siste året?
81%
Nei

6%

Ja, men helt frisk nå

2%

Ja, har fortsatt mindre symptome

3%

Ja, har fortsatt betydelige symptomer

Har du fått din COVID-19-vaksine?
44% Ikke ennå
19% Fått første og andre dose
27% Fått første dose
1% Foretrekker å ikke svare
1% Fått en enkeltdose med vaksine

Hvor snart forventer du å oppleve at restriksjonene
blir fjernet helt i landet ditt?
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