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Prosjektopplysninger 
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Åpenhet og mer positiv oppmerksomhet i mediene  
– en e-læringsmodul for ledere. 

Oppdragsgiver/Prosjekteier  
(navn og enhet) 

Bente Mikkelsen, Helse Sør-Øst RHF 

Prosjektleder – deltaker NTP  
(navn og enhet) 

Gunn Kristin Sande 

Kort bakgrunn for prosjektet Spesialisthelsetjenesten trenger å synliggjøre mer 
av de gode resultatene som leveres i tjenesten. 
Kravet til åpenhet, innsyn og transparens i 
tjenesten er stort, og det er behov for bedre å 
synliggjøre at så store offentlige ressurser brukes 
til å levere gode og trygge tjenester for 
befolkningen. 

 
Hensikt og mål med utviklingsprosjektet  
Problemstilling 
 
 
 

Spesialisthelsetjenesten framstilles ofte negativt i massemediene. 
På sikt svekker dette tilliten i befolkningen og stoltheten hos egne 
ansatte. 
Kommunikasjon er et lederansvar. Dette gjelder både intern og 
ekstern kommunikasjon.  Den enkelte leder har ansvar for å 
informere og kommunisere om den virksomheten han/hun leder - 
også eksternt. Det kan imidlertid være utfordrende å finne ”de gode 
sakene” og å bygge en riktig argumentasjon og fakta-støtte til disse 
slik at det blir interessant for journalister å omtale saken. 
I denne oppgaven tar jeg utgangspunkt i den negative framstillingen 
i mediene, og jeg konsentrerer jeg meg om hva som kan gjøres for 
å nyansere framstillingen. Oppgaven drøfter det ansvaret lederne 
har for å informere om virksomheten i sykehusene i mediene, hva 
som skal til for at journalister kan fatte interesse også for ”de gode 
sakene” fra sykehusene, og til sist en beskrivelse av hvordan en e-
læringsmodul kan være et verktøy for å gjøre det enklere for ledere 
å ivareta sitt kommunikasjonsansvar. 

Hva vil du oppnå 
(effektmål)?  

En bevisstgjøring av ledernes ansvar for å informere eksternt om 
sin virksomhet. 

Hvordan vil du oppnå 
dette (resultatmål)? 

1. Utarbeide en e-læringsmodul i mediehåndtering for ledere. 
2. Bidra til at de ansatte i økende grad opplever stolthet ved at 
virksomheten omtales positivt i media. 

Hvordan og når skal 
du måle resultatene 
(realisering av 
effektmål)? 

1. Ved at vi registrerer en økning i positive oppslag  
2. Ved å måle hvor mange som går gjennom modulen. 
 

 
 
Analyse og argumentasjon rundt problemstilling (vurdering) 
Spesialisthelsetjenesten har stor interesse i mediene og i offentligheten generelt. Det er både 
riktig og viktig at en tjeneste som betyr så mye for så mange debatteres og belyses i det 
offentlige rom, men framstillingene av tilbudet og organiseringen av sykehusene framstilles ofte 



Nasjonalt Topplederprogram  Utviklingsprosjekt 
 

 2

kritisk og med negativt fortegn. 
Som ledere i spesialisthelsetjenesten har vi et ansvar for å forebygge at tilliten og tryggheten i 
befolkningen svekkes som følge av ensidig negativ framstilling av sykehusene. 
Det er også slik at massemediene er en av de viktigste kanaler der egne ansatte henter 
informasjon. Et overveiende negativt mediebilde svekker engasjement, arbeidsglede og stolthet 
hos de ansatte. 
    
Pressens og medias rolle er naturligvis å være kritisk til det bestående. De skal omtale og 
informere lesere, lyttere og seere om det som ikke fungerer som det skal, om det som fraviker 
fra det som folk flest oppfatter bør være det normale. Samtidig vet alle som arbeider i sektoren 
at bildet er langt mer nyansert. De aller fleste pasientene er godt fornøyd med den 
behandlingen de får, sykehusene driver forskning, innovasjon og behandling med god kvalitet 
og vi har medarbeidere og ledere med høy kompetanse. 
Så selv om media i stor grad framstiller sykehusene negativt, er det viktig å kontinuerlig arbeide 
for å få fram også noen av alle de positive sidene ved spesialisthelsetjenesten.  
Det er en krevende, for ikke å si umulig, oppgave å snu dette bildet helt.  Men ledere i 
spesialisthelsetjenesten har et særskilt ansvar for å nyansere det bildet media tegner og bidra 
til at også de gode resultatene innen pasientbehandling, forskning og utvikling blir kommunisert 
til omverdenen.  
Dette utviklingsprosjektet i form av en e-læringsmodul, er ment som et verktøy der ledere kan få 
inspirasjon og konkret hjelp til å ivareta dette ansvaret på en bedre måte. 
 
 
Fremdriftsplan og leveranser 
 
Fremdriftsplan m. milepæler 
 

Nedsette arbeidsgruppe i regionen  
Motivere e-læringskoordinator til å utforme selve 
modulen 

Leveranser   
 

Utforme innholdselementer 
Utforme pedagogisk form på presentasjonen i 
modulen 

 
 
Budsjettrammer  
 
Bruk av interne ressurser, målt i antall 
ukeverk 

1 ukeverk til utarbeidelse av selve modulen. 
1 ukeverk (til sammen) i arbeidsgruppe som 
engasjeres for å delta i utformingen av innholdet i 
modulen. 

Evt. økonomiske kostnader  
 

ingen 

 
 
Risikoanalyse 
 
Mulig problem/hendelse Konsekvenser 
Deltakere i arbeidsgruppe har ikke 
tilstrekkelig tid til å bidra 

Minimale – gruppen må settes sammen slik at jeg 
ikke er avhengig av at ”alle” deltar på alle drøftelser.

E-læringskoordinator har ikke kapasitet 
til å utforme modulen 

Forsinkelse i ferdigstillelse 
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Andre opplysninger, herunder avgrensninger 
 
UNN har som et ledd i å bevisstgjøre sine ledere på ansvaret for å kommunisere ekstern, lagt 
inn i avtalene med den enkelte leder at de skal løfte fram minimum to aktuelle mediesaker per 
år fra sitt ansvarsområde. 
Dette tror jeg er smart, og det er en god kombinasjon med å ta ibruk en e-læringsmodul. 
Jeg har imidlertid valgt å ikke ta dette med i mitt prosjekt. Jeg vil følge opp dette i egen region 
ved å foreslå for prosjekteier (adm.dir) at dette legges inn i lederavtalene også i Helse Sør-Øst. 
 
 
 
Konklusjoner og anbefalinger 
 
 
Det utarbeides en e-læringsmodul for ledere; ”Har du en sak du vil se i mediene? – noen råd 
for hvordan du kan lykkes med å fange medienes interesse.” 
Modulen tilrettelegges for bruk i alle regionale foretak og helseforetak. 
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