
Undersøkelse blant Stiftelsen Dam og  
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjons  
medlemsorganisasjoner

22. april - 30. april 2020

Konsekvenser  
av koronakrisen  
for helsefrivilligheten



Har din organisasjon avlyst  
aktiviteter for medlemmene?

 Svært stor grad  Stor grad   Noen grad  Liten grad   Ikke i det hele tatt

Stiftelsen Dam har  
38 medlemsorgaanisasjoner

32 av organisasjonene har  
svart på undersøkelsen

I tillegg har 12 av FFOs  
medlemsoganisasjoner  
besvart undersøkelsen

Nesten 80 prosent av organisasjonene 
svarer at de i stor eller svært stor grad 
har måttet avlyse aktivitteter for  
sine medlemmer. 

95 prosent av organisasjonene svarer 
at det er utfodrende å møte behovet til 
sine medlemmer. 



Har din organisasjon tapt  
inntekter som følge av  
koronaepidemien?

Nesten 75 prosent av  
organisasjonene oppgir at de  
i noen, stor  eller svært stor  
grad har tapt inntekter som følge  
av koronaepidemien. 

Tapene ligger i hovedsak et sted  
mellom mellom 100.000 og  
fem millioner kroner per  
organisasjon i perioden  
12. mars til 1. juli 2020. 

For ti prosent av organisasjonene  
er tapene på over fem millioner  
kroner denne perioden. 
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Har din organisasjon behov for  
å gjøre større omstillingstiltak i  
tiden som kommer?

Nesten 80 prosent av organisasjonene 
svarer at de har behov for å gjøre  
større omstillingstiltak i tiden som  
kommer. 

For mange av organisasjonene  
handler dette om å endre måten  
de jobber på for å møte  
medlemmenes behov. 

Et stort flertall av organisasjonene  
oppgir at økonomi og isolasjon av  
medlemmene er den største  
bekyrmingen i tiden som kommer.

Helseorganisasjonenes medlemmer 
består i stor grad av sårbare og  
utsatte grupper. 

 Svært stor grad  Stor grad   Noen grad  Liten grad   Ikke i det hele tatt



 Svært stor grad  Stor grad   Noen grad  Liten grad   Ikke i det hele tatt

Har din organisasjon mottatt 
økonomisk støtte fra staten  
i forbindelse med  
koronaepidemien?

 Svært stor grad  Stor grad   Noen grad  Liten grad   Ikke i det hele tatt

Over 90 prosent av organisasjonene 
oppgir at de ikke har fått økonomisk 
støtte fra staten i forbindelse med  
koronaepidemien. 

30 prosent av organisasjonene  
oppgir at de har blitt spurt av  
myndightenene om å bidra i  
forbindelse med epidemien. 

De organisasjonene som oppgir at de 
har mottatt økonomisk støtte har fått 
dette til ekstra oppgaver de har fått i 
forbindelse med epidemien. 

Støtten dekker ikke verken  
inntektstap eller omstillingstiltak. 


