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Målsetting for kommunikasjon

1. Sikre åpenhet om prosessen og bidra til at 
premissene for det som skal legges til grunn 
for prosessen (= oppdraget fra Helse Nord), er 
kjent blant de som skal gi innspill til arbeidet. 

2. Sikre at interessenter blir ivaretatt gjennom 
en åpen kommunikasjon slik at formålet med 
arbeidsprosessen blir forstått.

3. Sikre at relevante interessenter blir informert 
og involvert i tide. Det bidrar til å ivareta 
framdrift og tillit.



•HOD og regjeringen
•Rikspolitikere utenom regj.partier
•Nordnorske politikere på Stortinget 
•Lokale politikere i Narvik og omegn
•Helse Nord RHF
•Ansattes organisasjoner i HF og RHF
•Kommunene i Ofoten/Harstadreg
•Narvik kommune/Harstad kommune
•Næringslivet i Narvik/Harstad
•Høyskolen i Narvik/Harstad

• Arbeidsgruppe
• Ansatte i UNN Narvik/UNN Harstad
• Ansatte i UNN
• UNNs brukerutvalg
• Aksjonskomiteen for UNN Narvik
• Sykehusalliansen
• Media
• Driftsrådet Narvik
• Driftsrådet Harstad
• Klinikklederteamene
• HFene i Helse Nord

Interessentanalyse



Budskap for prosjektet
Hovedbudskap:
Alle helseforetak skal utrede/beskrive organiseringen av 
helseforetaket og hvordan stedlig ledelse ivaretas, jf. krav om en 
leder på alle nivå, jf. Spesialisthelsetjenesteloven § 3-9

Støttebudskap:
•Det er et mål og et krav for arbeidsgruppen å få til en ryddig 
prosess med gjennomsiktighet og åpenhet. God dialog med ulike 
interessegrupper er nødvendig for tilliten til prosessen.

• Informasjon til – og involvering av medarbeidere skal 
ivaretas gjennom  åpenhet og dialog.



Forts. budskap for prosjektet

•Det er et mål for arbeidsgruppen å sikre et omforent 
faktagrunnlag. Det innebærer å beskrive organisasjonen og 
ledelsesmodellen i dagens struktur jmf foretaksmøtets 
rammer og kravet til en leder på alle nivå.



Kommunikasjonsansvar

•Det overordnede ansvaret for kommunikasjon om utredningen og 
prosessen ligger hos arbeidsgruppens leder, Marit Lind.

•De viktigste interessentene er medarbeidere, tillitsvalgte og 
vernetjenesten internt i UNN. Disse gruppene blir informert og 
involvert gjennom UNNs etablerte kanaler som møter og Internett. 
All dokumentasjon blir publisert på UNNs internettside www.unn.no

•Arbeidsgruppen leverer utredningen til UNNs direktør i midten av 
desember. Når utredningen er levert fra arbeidsgruppengruppen til 
adm. direktør i UNN og til UNN-styret, er det adm. direktør og 
styreleder i UNN som overtar kommunikasjonsansvaret.

http://www.unn.no


Aktivitetsplan
• Etablere nettsted på www.unn.no hvor all informasjon om utredningen publiseres  

• Etablere inngangsport på UNN sitt intranett med lenke til informasjonen på Internett

• Møter med driftsrådene i UNN Narvik og UNN Harstad

• Gjennomføre høringsprosesser for berørte interesser

• Skrive og publisere saker til Internett og Pingvinavisa ved aktuelle hendelser/milepæler

• Møter med Overordnet samarbeidsorgan mellom UNN og kommunene

• Møte med Arbeidsmiljøutvalget (AMU) i UNN

• Møte med Brukerutvalget i UNN

• Møter med tillitsvalgte i UNN

http://www.unn.no/


Kanaler
• Interne møter
• www.unn.no : Egen side med all 

informasjon om utredningen
• Intranett – Boks med direktelink til 

Internett
• E-postadresse for spørsmål/innspill til 

sekretariatet: sykehusplan@unn.no
• Møter med eksterne interessentgrupper 

(OSO)

http://www.unn.no/
mailto:sykehusplan@unn.no
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