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St. Olavs Hospital på Snapchat
Erfaring etter fire måneder

Kommunikasjonsavdelingen/Marit Kvikne/kommdir
Kommunikasjonskonferansen 2016, Bodø, 1.-2. september
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Vi laget en ny kanalstrategi
Det var snart jul og snart lansering av nye stolav og vi så framover…

Troverdig – Modig – Åpen og tilgjengelig
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Prioriterte tiltak og mål

• Kultur- og omdømmebyggeren – Dingsen 

• LinkedIn – Fag og rekruttering

• Helsebloggen – Fag og forskning
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Kultur- og omdømmebyggeren –
Dingsen Mål: 

Dingsen er St. Olavs 
nye kultur- og 

omdømmebygger. På 
sin reise gjennom 

sykehuset skal 
Dingsen knytte 

institutter, avdelinger 
og samfunn sammen, 
og tilrettelegge for at 
de ansatte selv kan 

lage og dele de gode 
historiene. 10 

sekunder av gangen. 
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Satset internt – hva har skjedd?
April/mai:
• Presenterte nyvinningen for ledelsen og tillitsvalgte
• Kjøpte den gule dingsen – ga den et gjenkjennende navn
• Kjøreregler på et lite kort – ingen bilder av pasienter og pårørende
• Vi følger ingen
• Markedsført på intranett og facebook
• Allierte oss med folk vi stolte på
• Snap-telefonen på rundgang
Nå:
• Vel 2000 følgere – øker hele tiden
• Venteliste for å ha telefonen
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Tatt tempen på snappen

• Tjuvstartet litt
• Spørreundersøkelse på intranett
• Har fått en pekepinn
• 190 tilbakemeldinger

• Planlagt evaluering: Januar 2017
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Følger du St. Olav på snap?
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Noen få bryr seg ikke
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Mange peker på kulturbygging
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Fem til ti snapper om dagen
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Først og fremst for ansatte?



14

Info med snert
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Mer åpenhet
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Bilder med tekst
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Fornøyde følgere – så langt
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Sjekker daglig
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Sagt om Snapchatten



Jeg tror det som treffer best med snappinga er hvis det er humoristisk men også 
informativt. Gjør Hospitalet mindre skummelt, mer alminnelig. 

Ironisk nok var det kommunikasjonsavdelingen som hadde den dårligste 
snaphistorien ;-) 

Kjempemoro å se hverdagen til andre ansatte på sykehuset. Genialt!

Kjempemorsomt å se. Godt tiltak. 

Klarer ikke helt å skjønne hva et sykehus har å gjøre på snapchat
Flott initiativ som er anbefalt til kollegaer

Kjempebra! Gøy å få innblikk i andre avdelinger på sykehuset :-)

Syns dette er et bra innspill. Syns snapper som er både informative og humoristiske er 
supert. Mye bra kreativitet på sykehuset vårt. Blir kjent med avd som en ikke vet så 
mye om. Håper det er kommet for å bli!

Og jeg liker godt den herlige variasjonen av humor, alvor 
og informasjon som snapperne har greid å få til.

Man kan med fordel la ulike ansatte ta bilder/videoer; vi ser alle med ulike øyne
- gleder meg til Kvernmo får SnapChat telefonen :-D

Krampetiltak!

Flott tiltak! Største gevinsten er at det blir åpenhet om sykehuset, vi får vist oss 
også fra en mer "personlig" side og det er informativt på en lett tilgjengelig 
måte. Humor er viktig innimellom. Ikke lange video-sekvenser med prat!

Redd for at hele St.Olavs får tilgang til mine 
Stories ;)

Keep up the good worK!

Synes det er helt unødvendig at arbeidsgiver skal sende oss snap på fritiden. Det er jo ikke lov 
å bruke mobil i arbeidstiden.
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Følg oss gjerne på…

stolavshospital
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