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Agenda
10:00 Helhetlig kommunikasjon 

10:45 Muligheter og utfordringer i kommunikasjonsarbeidet
Presentasjon fra Fosenkommunene, v/ Anna Størseth Lyngstad 
Presentasjon fra Nye Namsos v/ Sissel Pettersen

11:45 Pause

12:00 Slik lager du en kommunikasjonsplan

13:00 Lunsj

14:00 Mediehåndtering og verktøykasse for kommunikasjon

15:00 Slutt









Aktørene
Innbyggerne, politikerne, 

forvaltningen, 
frivilligheten, næringslivet og 

forskerne 









Styrker?
«Samhandling mellom flere nabokommuner.»

«Vi er mange fra ulike instanser som sitter i plangruppa for folkehelsearbeidet 
i vår kommune. Dette ser vi styrken av gjennom det helhetlige synet vi har i de 
ulike rollene vi står i til daglig.»

«Bruker kommunens Facebookside mye - treffer mange»

«Konkrete tiltak som presenteres på sosiale medier»

* Fra forundersøkelsen



«Det kommuniseres ikke særlig bra p.t..»



Utfordringer?
«Engasjerer befolkningen for lite, folkehelsearbeidet har for lav status.»

«Tid og ressurser til å utarbeide og gjennomføre kommunikasjonsplaner.»

«Liten erfaring med kommunikasjonsarbeid. Folkehelsebegrepet er utvannet, 
så alle bruker det i mange ulike sammenhenger.»

«Ulike oppfatninger om hva folkehelse er og hvordan det skal jobbes med.»

«Det er en utfordring at folk flest fortsatt oppfatter at folkehelse hører inn 
under paraplyen helse i snever forstand»

* Fra forundersøkelsen



Synlighet

Forståelse

Aksept

Samhandling



14





Se den andre



VW ser amerikaneren





– Søren Kierkegaard
«Hvis det skal lykkes å føre et menneske hen 
til et bestemt sted, må man først passe på å
finne ham der hvor han er og begynne der»





Du gjør fire ting med den andre

1. Informerer

2. Styrer

3. Styrker eller svekker tilhørighet

4. Forteller historien om deg selv



Hva kan du påvirke?

1. Kunnskap

2. Holdning

3. Handling

4. Gruppetilhørighet



Eierne

Samfunnet

Markedet

Medarbeiderne

Helhetlig kommunikasjon



OMDØMME

KULTUR

VISJON

Visjon
Det inntrykket virksomheten 
ønsker omverdenen skal ha av 
selskapet

Kultur
Slik virksomhetens egne 
medarbeidere omtaler selskapet

Omdømme
Det etterlatte inntrykket markedet 
og samfunnet faktisk har av 
virksomheten
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Muligheter og utfordringer i 
folkehelsearbeidet

Fosenkommunene, v/ Anna Størseth Lyngstad 
Nye Namsos v/ Sissel Pettersen



Gruppeoppgave:

Hvilke kommunikasjonstiltak trenger vi for å involvere og 
engasjere flere i folkehelsearbeidet? 

5 minutter individuelt

15 minutter gruppediskusjon

(3-4 personer per gruppe)



Planlegging av 
kommunikasjonstiltak



1. Hvem er viktigst å nå ut til?

2. Hva skal være effekten? 

3. Hva er budskapet? 

4. Hvilke kanaler? 



Høy interesseLav interesse

Lav innflytelse

Høy innflytelse

Interessentanalyse – hvilke målgrupper er det viktig å kommunisere med?

Maksimal innsats

Holdes informert

Tilfredsstilles

Minimal innsats









Vi øver!

Velg ett av kommunikasjonstiltakene fra forrige gruppeoppgave og 
planlegg gjennomføring ved hjelp av utdelt skjema. 

15 minutter, to og to







Mediehåndtering, 
verktøykasse, tips og triks





Godt stoff

Aktuelt Vesentlig

Overraskende

Først ute

Bilder

Kort overskrift

Konflikt

Følelser

Salgbart







1. Slipp henne inn hoveddøra, ellers sniker hun seg inn 
bakdøra

2. Vis at du gjerne vil hjelpe til

3. Beskriv din rolle i prosjektet og organisasjonen

4. Ikke svar ja eller nei til et intervju med en gang

5. Spør om navn, spørsmål, innfallsvinkel og  andre kilder

Hva gjør du når journalisten banker på?



6. Vis til bakgrunnsinformasjon på nettet

7. Foreslå andre kilder

8. Spør om tidsfrist, forhandle om tidsfrist

9. Hvis du ikke vil stille opp, si hvorfor

10. Ikke si noe du ikke vil bli sitert på, avtal sitatsjekk

Hva gjør du når journalisten banker på?




