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Kommunikasjonsstrategi for Nye metoder

Beslutning 20. november 2017:

Beslutningsforum for nye metoder ber fagdirektørene om å legge 
frem en kommunikasjonsstrategi for de ulike stadier for innføring 
av nye metoder i spesialisthelsetjenesten



Grunnlagsarbeidet

• Mandat og tidsramme

• Startet med ROS-, SWOT- og Interessent-analyse

• Utkast til tekst

• Sendt til alle aktører ved kommunikasjonsansvarlige for innspill

• Møte med kommunikasjonsdirektørene i RHFene

• Samling med kommunikasjonsansvarlige hos alle aktørene

• Videre tekstarbeid

• Møte med kommunikasjonsdirektørene i RHFene

• Sendt til fagdirektørene

• Tilbakemeldinger

• Justeringer før oversendt til fagdirektører igjen

• Besluttet 21. oktober 2019



Eksempler på utfordringer 

Internt

• Ulik forståelse av felles mål

• Mange aktører og mangelfulle mandater

• Manglende tidlig varsling om utfordrende saker

• Uformelle oppdrag – fare for dobbeltarbeid

• Spre informasjon om beslutninger til interessentene

Eksternt

• Mer brukervennlige nettsider (nyemetoder.no)

• Fokuseres ofte på nei-beslutninger 

• I enda større grad informere om beslutninger og begrunnelser for disse

• Mer brukervennlig kommunikasjon



Nye metoder og media



Hva skal til

• Sikre felles forståelse for roller og ansvar om kommunikasjon

• Sikre samkjøring av oppdrag og prosesser som berører Nye metoder

• Nyemetoder.no som primær informasjonskanal

• Synliggjøre Brukermedvirkning i Nye metoder

• Skape forståelse for behov for å prioritere

• Tydelig kommunikasjon om at systemet også inkluderer metoder som ikke 
er legemidler samt om utfasing av metoder



Kommunikasjonsprinsipper

• Enhetlige budskap

• Framstå samordnet og tydelig

• Åpen, inkluderende, proaktiv og etterrettelig

• Hver aktør uttaler seg innen sitt område

• Informere andre aktører

• En felles inngangsport



Ønsker åpenhet



Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i møte 21. oktober 2019: 

• Beslutningsforum for nye metoder godkjenner 
kommunikasjonsstrategi Nye metoder med de innspill som 
fremkom under behandling av saken

• Det bes om at det utarbeides en handlingsplan som viser 
hvilke kommunikasjonstiltak som skal prioriteres, og at denne 
rulleres årlig



Plan fremover

Implementere kommunikasjonsstrategien

• Plan for hvilke kommunikasjonstiltak som skal prioriteres

• Utarbeide kommunikasjonsplaner på de utvalgte tiltakene

• Eksempel på områder hvor det kan utarbeides kommunikasjonsplaner

– Nettsidene – Mer brukervennlige (forenkle språk, budskap, temasider etc.)

– Kjennskap til at Nye metoder også gjelder utfasing, medisinsk teknisk utstyr og 
andre metoder; ikke bare legemidler

– Åpenhet rundt Brukermedvirkning

– Forklare behovet for prioritering

– Sikre kjennskap til beslutninger


