
1. 

Kampagnens titel: Stræk. Snak. Smil.  

Kunde: Dansk Råd for Genoplivning og TrygFonden.   

 

Produkt: Oplysningskampagne om symptomerne på stroke.  

2. 

År shortlistet/vundet ved CCA:  

2020.    

 

Belønning (guld, sølv, bronze, shortliste):  

Advertising & Digital Advertising — Film / 61 – 180 sekunder, shortlist.  

3. 

Executive summary: 

Stroke er Danmarks fjerdehyppigste dødsårsag og hyppigste årsag til at voksne får handicap. 

Kampagnen opfandt en helt ny måde at kommunikere stroke på, som øgede danskernes viden 

om symptomerne på stroke markant på meget kort tid (over 50% stigning i danskere som 

uhjulpet kunne nævne et symptom) og det sendte flere på hospitalet i tide.  

Det var et modigt valg at bryde med årtiers måde at tale om symptomerne på stroke (både 

nationalt og internationalt), men på bare tre uger outperformede kampagnens humoristisk-

kreative (og lettere bizarre) mnemo-teknik-univers den gamle måde at kommunikere 

symptomerne og efterlod samtlige høje NGO-benchmarks i støvet. 

 



4. 

Har du tidligere indsendt denne kampagne i Creative Effectiveness/Creative Impact? Hvis ja, 

giv venligst et kort referat af casen (max 500 ord):  

 

Nej.  

5. 

Hvad var målsætningen for kampagnen? 

Rammes man af stroke, kan man ikke nødvendigvis selv opfatte tegnene. Derfor er det vigtigt, 

at alle i Danmark – ikke bare særlige risikogrupper – kan genkende symptomerne på stroke og 

handle med det samme. 

Med en relativ lav procentdel af danskerne, som kendte til symptomerne på stroke, var 

opgaven både ganske simpel og ganske omfattende: Øg danskernes viden om symptomer på 

stroke, og få dem til at forstå, at det er vigtigt at reagere ved straks at ringe 1-1-2.  

• Find præ- og postmålingerne i Appendiks 1. 

Der skulle skabes et kommunikationskoncept, som supporterede en stabil og langvarig 

adfærdsændring om at reagere hurtigt på symptomer på stroke og samtidig forberede den 

præhospitale praksis til at sikre hurtig erkendelse. Konceptet skulle kunne oplyse, uddanne og 

engagere de danske borgere – og det danske sundhedspersonale. 

 

Da indsatsen forsat er i gang, og foreløbig løber frem til 2022, blev der sat en række delmål for 

hvert år, kampagnen kører.  

 

Delmål for 2019 rettet mod danskerne: 

1. Øg uhjulpet kendskab til symptomet tab af kraft i den ene arm (Stræk) med 30%. 

2. Øg uhjulpet kendskab til symptomet talebsvær (Snak) med 30%. 



3. Øg uhjulpet kendskab til symptomet ansigtslammelse (Smil) med 30%. 

4. Øg viden om at ringe 1-1-2 ved symptomer.  

5. CTA: Få flere til at opsøge mere viden på redhjernen.dk.  

Mål for hele kampagnen som foreløbig løber til og med 2022: 

6. Introducer begrebet stroke og øg kendskab: Et væsentligt mål i kampagnen er at 

indføre ordet stroke i det danske sprog og få danskerne til at forbinde betegnelsen 

med blodprop eller blødning i hjernen. Det engelske ord er en torn i øjet på mange.   

7. 35% af alle patienter med stroke kommer i behandling inden for 4,5 time inden 

2022. 

6. 

Beskriv ideen og arbejdet som sådan - og forklar hvilke kanaler, der blev brugt i 

eksekveringen 

Kampagnens største opgave var at få danskerne til at kende de symptomer, som det er 

vigtigt at reagere akut på. I særdeleshed de tre hyppigste tegn på stroke: ansigtslammelser, 

problemer med at løfte den ene arm og talebesvær.  

 

Historisk er kommunikationen omkring stroke bygget op om en speciel slags remser, 

såkaldte initialforkortelser. Det gælder både i Danmark og i resten af verden.  

I Danmark var der allerede skabt to initialforkortelser, som skulle hjælpe folk med at huske 

symptomerne og handlingsmønstret:  

 

AKUT: Arm, Krop, Udtale, Tid 

ALARM: Ansigt, Lammelser, Afasi, Ring 112, Med det samme  

 

I den engelsktalende verden er der ligeledes to initialforkortelser, som der er skabt utallige 

oplysningskampagner ud fra i England, USA og Australien.  

 



FAST: Face, Arm, Speech, Time 

BEFAST: Balance, Eyes, Face, Arms, Speech, Time  

 

Det gik tidligt op for os, at de initialforkortelser, vi skulle arbejde med, var tæt på umulige at 

huske. Selv dem, der arbejder med stroke til hverdag, skal tænke sig alvorligt om. 

Initialforkortelser er i højere grad gåder, end de er huskeværktøjer. Derfor var det 

indledende strategisk-kreative arbejde et studie i mnemoteknik. Hvad er nemt at huske?  

 

Gode remser virker intuitive, fordi de har en opbygning, der hjælper hukommelsen på vej. 

Nogle af de simpleste genveje til hukommelsen er at finde i tekster til børn. De indeholder 

bogstavrim, gentagelser og mønstre, rytmer og melodier.  

Og hvad var det så, vi skulle have folk til at huske? Der er mange forskellige symptomer på 

stroke, men de tre symptomer, som oftest går igen, når man rammes er  

 

1. nedsat funktion i armen/tab af kræft el. følelse i armen  

2. talebesvær 

3. ansigtslammelse  

 

Der blev dermed lagt vægt på at udarbejde en simpel remse, som borgerne kunne huske, 

samtidig med at der blev fokuseret på, hvordan man aktivt kan tjekke, om man er ramt. 

Remsen blev S-allitterationen: Stræk, Snak, Smil. Hvert af de tre ord relaterer sig til et 

konkret symptom på stroke, der så beskrives med anaforen ”hænger”.  

 

Stræk – hænger den ene arm? 

Snak – hænger ordene ikke sammen? 

Smil – hænger den ene mundvig? 

 

Med henblik på den filmiske eksekvering, som havde til formål at engagere målgruppen, 

inkorporerede vi assonansen, rytmen og gentagelsen fra børnerimene, og fandt visuel 



inspiration i den lidt tungere ende af mnemoteknik-litteraturen: Joshua Foers 

”Moonwalking with Einstein”, der, som titlen antyder, beskriver hvordan kendte ansigter og 

virkelig overraskende situationer hjalp ham med at huske så godt, at han endte med at 

vinde verdensmesterskabet i hukommelse.  

 

Filmen består af hele ét minut of femoghalvtreds sekunder, hvor en lang række kendte 

danskere optræder i nogle yderst bizarre situationer, imens de gentager ’Stræk, Snak, Smil’ 

remsen og ’ring 1-1-2’ henover et rytmisk beat. Pointen var at sikre, at publikum fik remsen 

på hjernen og dermed var i stand til at genkende symptomerne på stroke.  

 

Samtidig var eksekveringen en influencer- og kanalstrategi, som skulle hjælpe spredning og 

engagement. (Kanaler er uddybet i næste afsnit).  

 

• Se kampagneperiode, medietyper & media-spend i Appendiks 2. 

• Se vedlagte case-video for mere om influencer-strategien og eksekveringen 

7. 

Hvad var strategien bag det kreative arbejde? 

Der lå en mediestrategi bag den kreative strategi, der, som beskrevet i forrige afsnit, smelter 

sammen med idéen og eksekveringen.  

Mediebudgettet satte nogle naturlige begrænsninger for distribueringen af kampagnen. Til 

gengæld pressede det os også til at tænke endnu mere kreativt – og involvere alle 

samarbejdspartnere – for at sikre, at budskabet kom ud til så mange danskere som muligt. Det 

blev til en 5-delt distribueringsindsats, som smeltede sammen med det kreative arbejde.  

Herunder: 

1. Vores kendte medvirkende i filmen via deres egne kanaler  

2. DRG og TrygFondens samarbejdspartnere via deres egne kanaler  

3. PR via kendte og samarbejdspartnere  



4. Facebook  

5. TV 

At benytte kendte ansigter i filmen var et væsentligt led i distributionsstrategien – en form for 

influencerstrategi som sikrede, at budskabet blev spredt. Ofte sætter man influencers til selv at 

lave indhold, andre gange sætter man dem til at dele noget indhold, de ingen aktie har i. I 

Stræk, Snak, Smil-kampagnen havde rigtig mange en aktie i filmen, for rigtig mange var med. Og 

heldigvis avler opmærksomhed mere opmærksomhed, så da de deltagende kendte først viste 

engagement, fulgte mange efter.  

Samtidig var nogle kendte/influenceres deltagelse en grund i sig selv for andre til at se og 

sprede filmen. Dette kunne vi for eksempel se på al den nostalgi, det vakte at gendanne 

Gramsespektrum for første gang i det nye årtusinde.  

Nogle nøjedes med at deltage i filmen og dele den i deres egne kanaler, andre gik hele vejen og 

deltog i artikler og interviews. Niveauet af engagement var op til den enkelte deltager.  

Målgruppen var i og for sig alle danskere, fordi stroke kan ramme alle uanset alder. Langt de 

fleste som rammes af stroke er dog over 65 år (70%), men som beskrevet kan det være svært 

selv at genkende et stroke, når man bliver ramt, så det er vigtigt, at de pårørende kan kende 

symptomerne.  

Så selvom alle danskere er relevante at ramme, krævede mediebudgettet på 600.000 DKK ex 

moms, at der blev taget nogle fravalg. Derfor fokuserede vi på kvinder mellem 35 og 55 år af 

flere årsager: 1) De er massivt til stede på Facebook, som er en billigere kanal end TV. Deres 

adfærd på netop Facebook er kendetegnet ved, at de i høj grad deler budskaber med deres 

netværk og på den måde havde vi større chance for at nå længere ud med budskabet blandt 

befolkningen. 2) De er døtre til risikogruppen – nemlig de ældre (+65). 3) De har et omsorgsgen 

og er rigt repræsenteret blandt det sundhedsfaglige personale, som er en delmålgruppe.  

Det var et strategisk valg at gå efter den målgruppe, som kunne hælpe os mest med at sprede 

budskabet til resten af danskerne.  



Og det var et valg, som definerede det kreative output, da vi skulle skabe indhold som egnede 

sig til at rejse – både i PR-sammenhænge og på sociale medier.  

Lige inden kampagnestart blev der fundet 1 mio. DKK ex moms til TV. Det er stadig ikke mange 

penge til TV, og derfor faldt valget til denne pulje penge på de ældre selv (+65), da de trods alt 

er mest i risikogruppen og ikke er lige så meget til stede på Facebook. 

8. 

Hvad var kampagnens umiddelbare kreative impact? 

Stræk, Snak, Smil-kampagneindsatsen fortsætter frem til 2022 og formodentlig også derefter, 

men allerede efter det første tre-ugers kampagne-burst i 2019 var resultaterne mildest talt 

overvældende.  

Med et begrænset mediebudget brugt på en kort periode lykkedes distributionsstrategien; 

næsten halvdelen af danskerne over 18 år kan huske at have set kampagnen (+2.142.000 

danskere over 18 år). Facebook alene genererede 1.1+ millioner organiske, gratis visninger.  

Samtlige store medier i Danmark, fra EB til JP til Information, fra DR og TV2 til Radio24-7 tog 

historien op i så forskellige formater som fra nyhedsudsendelser, Go’Aften Danmark 

og Aftenshowet til Den Korte Radioavis og Det Lille Meme-mageri.  

Og budskabet blev forstået. Dansk Råd for Genoplivning og TrygFonden havde fra start haft så 

meget tillid til idéen, at de startede på et blankt kanvas. Ingen kendte remsen Stræk, Snak, Smil 

inden kampagnen af den simple grund, at den ikke fandtes ... Men hele 45% af danskerne over 

18 år tilkendegiver efter kampagnen at kende remsen Stræk, Snak, Smil og forbinde den til 

stroke. 

Symptomer 

Før Stræk, Snak, Smil blev lanceret kunne 41% af danskerne uhjulpet nævne mindst ét af de tre 

mest almindelige symptomer på stroke. Efter kampagnen var det hele 64% af danskerne som 



kunne nævne mindst ét af symptomerne på stroke. Uhjulpet. En stigning på over 50 %. 

Herunder steg fx. det uhjulpne kendskab til symptomet ’ansigtslammelse’ til det tredobbelte.  

Kampagnelanceringen afføder i øvrigt en meget positiv tendens i antallet af opkald til 1-1-2. 

2019-målsætning 1: Øg uhjulpet kendskab til symptomet tab af kraft i den ene arm med 30% 

• Tabet af kraft i den ene arm (”Stræk”) steg fra at være kendt af 27% af danskerne i 

præmålingen til 47% af danskerne i postmålingen. Dvs. en stigning på over 74% i 

modsætning til den 30% stigning som var målsætningen. 

• Tilmed påpejer en midtvejsevaluering i februar 2020 fra It’sAFact, at budskabet forsat 

holder momentum vel ind i det nye år, idet 42% af danskerne forsat husker symtomet 

’stræk’, uden at der har været medietryk bag budskabet. En væsentlig indikation på at 

danskerne for alvor har taget remsen til sig.  

2019-målsætning 1: Øg uhjulpet kendskab til symptomet usammenhængende tale med 30% 

• Usammenhængende tale (”Snak”) steg fra 24% til 44% blandt danskerne. Altså en +83% 

øgning i uhjulpet kendskab. 

• Ligeledes påpeger midtvejsevalueringen også her, at danskerne forsat husker 

symtomerne – selv uden annoncenekroner bag budskabet. Kendskabet er nemlig kun 

faldet med 2 procentpoint fra 44% efter kampagnen i efteråret 2019 til 42% i februar 

2020.  

2019-målsætning 1: Øg uhjulpet kendskab til symptomet ansigtslammelse med 30% 

• Ansigtslammelsen (”Smil”) gik fra 11% til 32%. Næsten en tredobling (190% stigning) og 

igen langt over den oprindelige målsætning på en 30% stigning.  

 

 



2019-målsætning 4: Øg viden om at ringe 1-1-2 ved symptomer 

Adfærden omkring det at ringe 1-1-2 ved tegn på stroke skulle vise sig i præ-undersøgelsen 

allerede at ligge meget højt, med hele 78% af danskerne som svarede, at de ville ringe 1-1-2, 

hvis de oplevede en eller flere af symptomerne. I postundersøgelsen var tallet steget til 82%.  

2019-målsætning 5: CTA, få danskerne til at opsøge viden på redhjernen.dk 

Hver 5. dansker har søgt mere information om stroke. I alt har 407.000 danskere opsøgt 

redhjernen.dk for mere information om stroke efter at have set kampagnen  

Langsigtet målsætning 1: Introducer begrebet stroke og øg kendskab 

Endnu en vigtig målsætning med kampagnen var at indføre ordet stroke i det danske sprog. 

Ordet var en torn i øjet på mange – men som forudset, ligesom da sukkersyge skulle blive til 

diabetes – hjalp det umådeligt meget til at skabe debat og få filmen op i algoritmen. 

”Signifikant flere, der husker kampagnen, nævner uhjulpet, at stroke er en blødning eller 

blodprop i hjernen ift. præ-testen. Rigtig godt!” skrev analysebureauet It’sAFact.  

Tilmed mente 9 ud af 10 danskere, som kunne huske at have set kampagnen, i høj eller nogen 

grad, at det lykkedes med filmen at fortælle, at stroke er en begyndende skade på hjernen som 

følge af en blødning eller blodprop i hjernen. 

Langsigtet målsætning 2: 35 % af alle patienter får den bedste behandling for stroke på 

hospitalet 

I 2019 fik 2.557 strokepatienter ud af 10.586 den bedste behandling for stroke på hospitalet 

(trombolyse eller trombektomi). Fra 2017 til 2019 er der sket en stigning i antallet af stroke- 

patienter, der får den bedste behandling for stroke på ikke mindre end 33% (6 procentpoint fra 

18 %. til 24 %), og kampagnelanceringen afføder en meget positiv tendens i antallet af opkald til 

1-1-2. 



Men tallene rækker langt ud over kampagneperioden, da hele 2019 tælles med, og denne 

målsætning kan derfor først del-evalueres ultimo 2021, da man først dér vil have den data, der 

giver et fuldstændig præcist billede af, hvordan Red Hjernen-indsatsen påvirker antallet af 

strokepatienter, der kommer i behandling inden for 4,5 timer og får den bedste behandling for 

stroke. 

Monitoreringsmåling, oktober 2020 

Den gode udvikling er fortsat ind i anden kampagneperiode, og ved en monitoreringsmåling 

foretaget i oktober 2020, er kendskabet til Stroke og tegnene Stræk, Snak & Smil fortsat med at 

stige markant.  

60% har således nu hørt om Stræk, Snak, Smil.   

Det er 15 point eller 33 % højere end efter første kampagneperiode (oktober 2019: 45 %).  

Derudover er der nu et flertal (54 %) af danskerne, som kan huske at have set mindst én af 

filmene i kampagnen, hvilket er en markant stigning på 8 % point flere end oktober 2019.  

Dette tegner endog rigtig godt for at nå de langsigtede mål, og det bliver spændende at følge 

kampagnens udvikling, efterhånden som vi får dataene ind.  

9. 

Hvilken positiv forskel for samfundet løftede kampagnens kreative impact?  

Hele 92% mener, at filmen i høj eller nogen grad lykkedes med at fortælle, at man skal 

undersøge symptomerne på et stroke med ’Stræk, Snak, Smil’, og 87% er enige i, at det i høj 

eller nogen grad lykkedes at fortælle, at man har gode chancer for at overleve et stroke til et 

godt liv, hvis man får den rette behandling i tide.  

Ingen kendte naturligt nok remsen inden kampagnen, og næsten halvdelen af alle danskere kan 

huske at have set ’Stræk, Snak, Smil’ efterfølgende. At genkende symptomerne er første og 

vigtigste skridt for at reagere i tide.  



Den bedste måde at beskrive kampagnens positive forskel er måske induktivt gennem en 

lykkelig kvinde fra det sydvestjyske, som skrev denne kommentar på Red Hjernens 

facebookside i starten af kampagneperioden.  

Den reklame var i forgårs med til at redde min mand <3 Vi havde set den flere gange, og 

sidst var få minutter inden han ikke kunne løfte den ene arm. Jeg hentede mobilen, og 

som vi har lært af reklamen ringede jeg 112. Ambulancen kom hurtigt og på Sydvestjysk 

Sygehus i Esbjerg var de klar med scanner og trombolyse – fantastisk god behandling og 

service <3 Resultatet er, at jeg i dag har hentet min mand hjem – og bortset fra træthed 

og følelsesmæssig reaktion, har han ingen følger af den chokerende oplevelse <3 

10. 

Er der andre faktorer, som kan have haft indflydelse på den kreative impact eller den positive 

forskel for samfundet?  

Ingen oplysningskampagner kørte sideløbende.  

Den eneste anden faktor er corona-pandemien, som desværre havde en betydelig negativ 

effekt. Man kan aflæse en markant nedgang i antallet af stroke-relaterede alarmopkald, da 

corona bryder ud. Hvad det har betydet i menneskeliv, findes der ikke tal for endnu. 

11. 

Skubbede arbejdet til grænserne for, hvordan kreativitet kan gøre en positiv forskel i verden? 

Den strategisk-kreative løsning bygget op omkring mnemoteknik ændrede årtiers måde at 

kommunikere stroke både nationalt og internationalt, og kampagnen outperformede den gamle 

tilgang i allerførste kampagneperiode på bare tre uger. Blandt andet fordi idéen også blev 

eksekveret som en medietilgang, og velvilligheden til at sprede et vigtigt budskab blev 

reflekteret i indhold som egnede sig til sociale medier.  

Vi blev bedt om at få folk til at huske – og lavede en kampagne bygget op omkring 

mnemoteknik. Nogle gange er spørgsmålet også svaret. 



Analyseinstituttet ItsAFact konkluderede bl.a. en ”Meget høj liking og signifikant højere end 

andre NGO-kampagner.” Specielt relevans og troværdigheden målte højere end NGO 

benchmark. 


