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STYRESAK 6-2010  FELLES REGIONALE  
 KOMMUNIKASJONSTILTAK FOR 2010 
 

Møtedato: 3. februar 2010 

 
Bakgrunn/oppsummering 
I styremøte på Svalbard, den 22. april 2009 uttrykte styret i Helse Nord RHF ønske om at det 
ble laget en plan for videre arbeid med kommunikasjon. Vedlagt følger plan for regionale 
kommunikasjonstiltak for 2010. Planen er utarbeidet av kommunikasjonsenhetene i 
helseforetakene og RHF-et i fellesskap og er forankret i helseforetakene.  
 
Hovedprioriteringene for 2010 er å styrke ledernes kommunikasjonsmessige ferdigheter som 
sentral del av lederfunksjonen, fokusere informasjon på nett om tjenestetilbudet for brukerne, 
gjennomføre kampanjepregede aktiviteter på aktuelle tjenesteområder, styrke 
kommunikasjonselementet i endrings- og utviklingsarbeid, systematisere samfunnskontakt og 
arbeide mer offensivt mot media. 
 
Nasjonale og regionale mål for kommunikasjonsarbeidet 
Kommunikasjonsvirksomheten i spesialisthelsetjenesten legger målene for den statlige 
kommunikasjonspolitikken til grunn. Prinsippene for god kommunikasjon er åpenhet, 
medvirkning, relevant informasjon til alle, aktiv informasjonsformidling, enhetlig og 
samordnet kommunikasjon. Kommunikasjon er del av linjeansvaret i Helse Nord.  
 
Kommunikasjonsaktivitetene i helseforetaksgruppen skal understøtte realisering av de mål og 
det ansvar Helse Nord RHF og helseforetakene har. Hovedmålsettingene for 
kommunikasjonsarbeidet for 2010 er: 
 
• Helse Nord skal drive aktiv kommunikasjon om sin virksomhet basert på åpenhet og 

troverdighet. 
• I Helse Nord er kommunikasjon et lederansvar på alle nivå. 
• I Helse Nord skal vi styrke kommunikasjonen med pasienter og pårørende av 

spesialisthelsetjenesten. 
• I Helse Nord skal vi ha et aktivt og profesjonelt forhold til media. 
• I Helse Nord skal vi ha et aktivt og samarbeidende forhold til arbeidstakernes 

organisasjoner, myndigheter og andre samarbeidspartnere. 
 
Kommunikasjonstiltak 2010 – hovedprofilering 
I helseforetaksgruppen vil særlig to områder ha økt oppmerksomhet i 2010.  
 
Kommunikasjon er et avgjørende element i all ledelse. Her vil vi i 2010 gjennomføre tiltak for 
å styrke den enkelte leders og organisasjonens samlede kompetanse på kommunikasjon som 
det viktigste medium i å lede og utvikle en organisasjon. Kommunikasjon som emne i 
lederprogram på alle nivå, ikke minst i forhold til førstelinjelederne, må styrkes. I tilknytning 
til dette skal også kommunikasjonsaspektet av endrings- og utviklingsarbeidet synliggjøres 
sterkere. Det innebærer at en ved større og mindre endrings- og utviklingsprosesser skal ha 
med som et obligatorisk element informasjons- og kommunikasjonsaktiviteter.  



 
 
Styrking av informasjon til og kommunikasjon med brukerne av våre tjenester er helt 
nødvendig. I første omgang vil vi gjøre en undersøkelse av hva brukerne forventer/ønsker seg 
av informasjon. Ut fra tilbakemeldingene her vil vi målrette informasjonsaktivitetene.  
 
Informasjon om ventetidsdata og publisering av kvalitetsindikatorer skal prioriteres. I det hele 
tatt vil nettsidene i større grad ”rendyrkes” til å handle omtjenestetilbudet og i mindre grad ha 
informasjon om organisasjonen.  For 2010 ønsker vi også å gjennomføre mer 
”kampanjepregede” aktiviteter på ulike områder sammen med fagmiljøene. Dette gjelder i 
første omgang psykisk helse, diabetes, hjerneslag og rehabilitering.  
 
Ytterligere styrking av kontakten med media vil bli prioritert i 2010. Det er viktig for å sikre 
en åpen og fri formidling av informasjon om spesialisthelsetjenesten. Økt oppmerksomhet om 
innholdet i tjenestetilbudet gjennom tilrettelegging av aktuelle saker vil være en måte å 
arbeide på i samarbeid med media. 
 
Konklusjon 
Felles regionale kommunikasjonstiltak 2010 retter seg særlig inn mot å styrke informasjon 
mot og kommunikasjon med pasienter og pårørende. Dette står i direkte sammenheng med 
vårt mål om at pasientene skal foretrekke og bruke spesialisthelsetjenestene i Helse Nord. Den 
andre hovedprioriteringen er å styrke ledernes kommunikasjonskunnskap og ferdigheter og 
kommunikasjonselementet i endrings- og utviklingsarbeid.  
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF vedtar forslaget til felles Regionale kommunikasjonstiltak for 

2010. 
 

2. Styret vil særlig understreke behovet for å styrke informasjonen til og kommunikasjonen 
med pasientene gjennom moderne nettløsninger med muligheter for dialog.  

 
3. Gjennomføringen av felles Regionale kommunikasjonstiltak tas inn som en del av 

oppdragsdokument for 2010. 
 
 
Bodø, den 27. januar 2010 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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1. INNLEDNING OG BAKGRUNN 
 
Regionale kommunikasjonstiltak 2010 bygger på den statlige informasjonspolitikken og er 
tilpasset Helse Nords virksomhet. Tiltakene er utarbeidet i samarbeid mellom 
informasjonsavdelingene i helseforetakene i Helse Nord. Planen skal oppdateres hvert år.  
 
Formålet med en felles regionale kommunikasjonstiltak i 2010 er å få en fokusert innsats også 
kommunikasjonsmessig på nærmere definerte områder. Tiltakene skal fremme realiseringen av 
de strategiske valg som er gjort gjennom budsjett og oppdragsdokumenter. Planen er også et 
felles arbeidsdokument for samarbeidet mellom informasjonsavdelingene i Helse Nord.  
 
Det gjøres et omfattende kommunikasjonsarbeid i helseforetakene og informasjonsavdelingene ut 
over det som er beskrevet i denne planen. 
 
Planen er utarbeidet av: 
 
Informasjonsavdelingen Helse Nord: 
Informasjonsdirektør Kristian I. Fanghol  
Webredaktør Børre Arntzen 
Informasjonsrådgiver Anne May Knudsen 
 
Informasjonsavdelingen Helse Finnmark: 
Informasjonssjef Tor Heimdahl 
Informasjonsrådgiver Ivar Greiner 
 
Kommunikasjonssenteret Universitetssykehuset Nord-Norge: 
Informasjonssjef Hilde Pettersen 
Senior informasjonsrådgiver Tor Øydvin 
Webredaktør Marit Einejord 
 
Informasjonsavdelingen Sykehusapotek Nord: 
Informasjonssjef Monica Eitran 
 
Informasjonsavdelingen Nordlandssykehuset: 
Informasjonssjef Randi Angelsen 
Webredaktør Wigdis Korsvik 
 
Informasjonsavdelingen Helgelandssykehuset: 
Informasjonssjef Randi Erlandsen 
Webredaktør Elisabeth Solum 
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2. HOVEDMÅL/STRATEGI 
 

2.1 Den statlige kommunikasjonspolitikken – vår felles overbygning 
 
Målene for den statlige kommunikasjonspolitikken er at innbyggerne skal: 
 

- få korrekt og klar informasjon om sine rettigheter, plikter og muligheter  
- ha tilgang til informasjon om statens virksomhet 
- inviteres til å delta i utformingen av politikk, ordninger og tjenester 

 
Forutsetningene for å nå disse målene er at staten må: 
 

- ha kunnskap om sine målgruppers behov, forutsetninger og synspunkter 
- delta i samfunnsdebatten og understøtte økt demokratisk deltakelse 
- bruke et godt og klart språk som kan forstås av alle  
- sikre at offentlig informasjon og kommunikasjon er pålitelig og samordnet 
- kommunisere og informere målrettet og effektivt slik at målgruppene nås 
- utnytte mulighetene som ligger i ny teknologi og nye kanaler effektivt og formålstjenlig 
- vise respekt og imøtekommenhet i sin kommunikasjon  

  
Prinsipper for god kommunikasjon: 
 
Åpenhet I sin kommunikasjon med innbyggeren skal staten være åpen, tydelig og 

tilgjengelig. 
Medvirkning Staten skal ta berørte innbyggere med på råd og involvere dem i utforming av 

politikk og tjenester. 
Nå alle Staten skal sørge for at relevant informasjon når fram til alle berørte. 
Aktiv Staten skal aktivt og i tide gi informasjon om rettigheter, plikter og muligheter. 
Helhet Statlig kommunikasjon skal oppleves enhetlig og samordnet. 
  
Prinsipp for gjennomføring: 
 
Linje 

 
Kommunikasjonsansvaret følger saksansvaret 

 
 

2.2 Mål for kommunikasjonsarbeidet i Helse Nord 
Helse Nord RHF har ansvar for å sørge for at befolkningen i Nord-Norge og på Svalbard får 
nødvendige spesialisthelsetjenester. Kommunikasjonsarbeidet skal understøtte ivaretakelse av 
dette ansvaret. Helseforetakene, i nært samspill med kommunene, yter tjenester av avgjørende 
betydning for folks liv og helse. Helseforetakene er ”hjørnesteinsvirksomheter” i sine lokalmiljø 
og av største betydning for det øvrige samfunn. For at helseforetakene skal yte kvalitetsmessig 
gode helsetjenester må de å være gode arbeidsplasser som rekrutterer og beholder motiverte 
medarbeidere. Kommunikasjonsaktivitetene må reflektere aktiviteter på alle disse områdene.  
 
Med dette som bakgrunn har vi følgende målsettinger for det felles kommunikasjonsarbeidet i 
Helse Nord: 
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Helse Nord skal drive aktiv kommunikasjon om sin virksomhet basert på åpenhet og 
troverdighet. 
 
Hovedmålene for kommunikasjon om virksomheten i 2010 er å: 

 
- synliggjøre behandlings- og tjenestetilbudet i eget HF og i Helse Nord samlet 
- synliggjøre prioriteringer og ressursbruk slik at Helse Nord framstår helhetlig 
- synliggjøre prioriterte grupper/områder 
 
I Helse Nord er kommunikasjon et lederansvar på alle nivå.  
 
Kommunikasjonsansvaret følger linjen. Den enkelte leder har ansvar for å informere om egen 
virksomhet både internt og eksternt. Det påhviler også den enkelte medarbeider et ansvar for å 
holde seg informert. 
 
Hovedmålene for ledernes kommunikasjon i 2010 er å: 
 
- holde egne medarbeidere godt informert og sikre medvirkning i prosesser 
- tydeliggjøre medarbeidernes eget ansvar for å holde seg informert 
- kultur- og tillitsbygging.   
- utvikling, endring og omstilling 
 
 
I Helse Nord skal vi styrke kommunikasjonen med pasienter og pårørende (brukerne) av 
spesialisthelsetjenesten.  
 
Hovedmålene for 2010 er å: 
 
- gjøre tjenestene bedre og mer brukervennlige 
- gjøre tjeneste bedre kjent  
- gi brukerne tilgang på kunnskap for å kunne ta informerte valg  
 
 
I Helse Nord skal vi ha et aktivt og profesjonelt forhold til media.  
 
Hovedmålene for 2010 er å: 
 
- gi rask og god service i aktuelle saker 
- legge til rette for at media kan belyse innhold i og utvikling av tjenestetilbudet, 

rammebetingelser og prioriteringer  
- utvikle kontakten med media 
 
I Helse Nord skal vi ha et aktivt og samarbeidende forhold til arbeidstakernes 
organisasjoner, myndigheter og andre samarbeidspartnere.  
 
Hovedmålene for 2010 er å: 
 
- videreutvikle samarbeidet med arbeidstakernes organisasjoner 
- styrke samarbeidet med kommunene 
- utvikle samarbeidet med fylkeskommunene og fylkesmennene 
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3. KOMMUNIKASJONSTILTAK OG SAMARBEID 
 
Her beskriver vi tiltak for å nå mål og bruk av kommunikasjonskanaler. 
 

3.1 Kommunikasjon er del av lederansvaret 
 

 
Helse Nord samlet: 

- Kommunikasjon skal være tema i interne ledelsesutviklingsprogram. 
- Sette mål for ledernes kommunikasjonsaktiviteter og evaluere som ledd i lederoppfølgingen. 
- Undersøke lederes behov for kompetanse i kommunikasjon og tilby opplæring. 
- Tydeliggjøre lederes ansvar for innhold på internett og intranett. 
- Sette mål for ledere om å markedsføre egne tjenester. 
- Øke kunnskapen hos medarbeiderne i informasjonsavdelingene slik at de blir bedre 

kursholdere. 
- Bistå med kommunikasjonskompetanse/-tiltak i prosjekt ”Verdibasert hverdag”. 
- Gjennomføre kommunikasjonskurs for pasientreiseansvarlige og infofolk om 

kommunikasjonsstrategien for pasientreiser utarbeidet av Helseforetakenes senter for 
pasientreiser utarbeider. 

 

3.2 Informere aktivt om tjenestetilbudet og synliggjøre kvalitet for brukere 
 

 
Helse Nord samlet: 

- Gjennomføre undersøkelser i hvert HF om  brukernes behov for informasjon i møte med 
spesialisthelsetjenesten.  

- Utvikle og løfte fram informasjon om tjenestetilbudet på nett. 
- Publisere informasjon om kvalitet på en ”forståelig måte” for brukere. 
- Finne tiltak for å forbedre registreringen av ventetidsinformasjon på Fritt sykehusvalg, og 

synliggjøre ventetidsinformasjon på lokale nettsider. 
- Publisere ukens forskningsprosjekt i Helse Nord. 
- Publisere kvalitetsindikatorene hvert kvartal. 
- Publisere resultater fra kvalitetsregister. 
- Samarbeide med fagmiljøene om informasjonstiltak for store pasientgrupper, som pasienter 

med de hyppigste kreftformer, hjerneslag og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (grupper 
prioritert i oppdragsdokumentet fra Helse- og omsorgsdepartementet 2010). 

 

3.3 Kommunikasjon i endrings- og utviklingsarbeid 
 

 
Helse Nord samlet: 

- Tydeliggjøre budskapet om at endrings- og utviklingsarbeid er en kontinuerlig prosess. 
- Sørge for oppdatert informasjon om rammebetingelser og konsekvensene. 
- Kommunikasjonsplaner (intern og ekstern) skal lages i alle endrings-, utviklings- og øvrige 

prosjekter. 
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3.4 Utvikling av inter- og intranett 
 

 
Helse Nord samlet: 

- Fortsette samarbeidet på nett basert på felles løsninger. 
- Utvikle en pilotweb for pasienter og fastleger i ett av helseforetakene. 
- Fortsette utviklingen av webredaktørforumet (forvaltningsgruppen for publiseringsverktøyet). 
- Tilknytte oss utviklere i Helse Nord IKT som skal utvikle ny funksjonalitet. 
- Oppgradere designet til et mer moderne uttrykk. 
- Vurdere driftsmiljøet til intra- og internettene. Dette gjøres sammen med Helse Nord IKT. 
- Rendyrke informasjon på nettet mot prioriterte målgrupper: pasienter, fagfolk,  media og 

myndigheter. 
- Utrede bruk av toveis kommunikasjon/interaktivitet på nett (chat, kommentere artikler, 

elektronisk høring m.m.). 
- Nye informasjonstiltak rettet mot kommunehelsetjenesten. 
 

 
Helse Nord RHF: 

- Utvikle et samhandlingsnettsted for Nord-Norge i samarbeid med kommunesektoren, 
helseforetakene og fylkesmennene. 

 

3.5 Styresaker og styremøter 
 

 
Helse Nord samlet: 

- Synliggjøre styrebehandlingen gjennom egne saker på nett. 
- Aktivt informere media om styrets møter og agenda. 

 

 
Helse Nord RHF: 

- Ved møter utenfor Bodø og Tromsø aktivt tilrettelegge for kontakt med lokale media. 
- Vurdere overføring (streaming) av styremøter på internett. 
 

3.6 Internmagasin 
 

 
Helse Nord samlet: 

- Helseforetakene har forskjellig praksis mht å produsere egne interne magasin.  
 

 
Helse Nord RHF: 

- Videreutvikle Helse Nord Nytt. 
- Distribuere Helse Nord Nytt til flere. 
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3.7 Årsmelding 
 

 
Helse Nord: 

- Helseforetakene og RHF lager hver sin elektroniske årsmelding. 
 

3.8 Samordne felles arrangementer – ”kampanjer” 
 

 
Helse Nord samlet: 

- Psykisk helse: samarbeid med Mental Helse og fagmiljøene ifbm. verdensdagen for psykisk 
helse. 

- Synliggjøre diabetessatsingen i samarbeid med fagmiljøene. 
- Informasjonstiltak om hjerneslag i samarbeid med fagråd for hjerneslag og fagmiljøene. 
- Rehabiliteringsuka i samarbeid med regional koordinerende enhet for rehabilitering. 
- Etablere felles redaksjon under nordnorsk samhandlingskonferanse. 
 

3.9 Samfunnskontakt 
 

 
Helse Nord samlet: 

- Styrke kontakten mot kommunene. 
 

 
Helse Nord RHF:  

- Følge opp samarbeidsavtalen med KS. 
- Gjennomføre møter i kontaktutvalg med kommuner og fylkeskommuner. 
- Avtale om innlegg i fylkestingene i Nordland, Troms og Finnmark. 
- I samarbeid med regionrådene, gjennomføre tematimer om utviklingen av 

spesialisthelsetjenesten for interessenter. 
- Bruke naturlige anledninger til møter med politisk ledelse i vertskommunene for våre større 

virksomheter. 
- Gjennomføre, i samarbeid med helseforetakene, halvårlige møter med Nord-Norge-benken på 

Stortinget. 
- Styrke kommunikasjonen mot nordnorske stortingsrepresentanter gjennom økt og mer direkte 

formidling av kunnskap og relevante problemstillinger. 
- Lage en presentasjonsbrosjyre om Helse Nord. 
 

3.10 Mediekontakt 
 

 
Helse Nord samlet: 

- I samarbeid vurdere økt engasjement i den offentlige debatt om aktuelle spørsmål. 
- Godt samarbeid mellom HF og RHF i håndtering av enkeltsaker slik at organisasjonen 

framstår helhetlig. 
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- Økt kontakt mot media i enkeltsaker som kan bidra til å profilere tjenestetilbudet og/eller 
generelle saker. 

Helse Nord RHF: 
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4. GRUNNLAGSDOKUMENTER 
 
Til grunn for regional kommunikasjonsplan 2010 ligger følgende dokumenter: 
 
Statlig kommunikasjonspolitikk, 2009 
 
Kommunikasjonsplan Helse Nord, 2004 
 
Kommunikasjonsstrategi  2008-2010, Helse Finnmark 
 
Kommunikasjonsstrategi 2009-2012, Universitetssykehuset Nord-Norge 
 
Informasjons- og kommunikasjonsstrategi, Nordlandssykehuset, 2004 
 
Informasjonsstrategi for Helgelandssykehuset 


	Styresak_6-2010_Felles_regionale_kommunikasjonstiltak_for_2010
	Styresak_6-2010_Felles_regionale_kommunikasjonstiltak_for_2010_vedlegg
	1. INNLEDNING OG BAKGRUNN
	2. HOVEDMÅL/STRATEGI
	2.1 Den statlige kommunikasjonspolitikken – vår felles overbygning
	2.2 Mål for kommunikasjonsarbeidet i Helse Nord

	3. KOMMUNIKASJONSTILTAK OG SAMARBEID
	3.1 Kommunikasjon er del av lederansvaret
	3.2 Informere aktivt om tjenestetilbudet og synliggjøre kvalitet for brukere
	3.3 Kommunikasjon i endrings- og utviklingsarbeid
	3.4 Utvikling av inter- og intranett
	3.5 Styresaker og styremøter
	3.6 Internmagasin
	3.7 Årsmelding
	3.8 Samordne felles arrangementer – ”kampanjer”
	3.9 Samfunnskontakt
	3.10 Mediekontakt

	4. GRUNNLAGSDOKUMENTER


