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Helse Vest RHF har delteke i ei omdømmeundersøking der norske journalistar har vurdert i alt 109 
organisasjonar. Undersøkinga vart gjennomført per telefon i perioden 17. september til 15. desember 
2009. I alt 27 journalistar har vurdert Helse Vest RHF på ein skala fra 1 – 10 (10 er best). Helse Vest 
RHF hadde på førehand lista opp 36 journalistar, nasjonale, regionale og lokale, som er særleg viktige 
for oss. 62 prosent av desse deltok i undersøkinga. Ref tabell under – fig 1. 
 
Aftenbladet AS Haugesunds Avis Rogalands Avis 

Bergens Tidende Hordaland Sogn Avis 

Bergensavisen NRK Hordaland Stavanger Aftenblad 

Dagbladet NRK Rogaland Sunnhordland 

Dagens Medisin NRK Sogn og 
Fjordane   

Firda NTB   
 
Fig 1: Mediene i tabellen har vurdert Helse Vest RHF. 
 
Merk at Helse Vest er vurderte også i tidlegare undersøkingar av same slag; i år er det likevel første 
gongen vi aktivt har delteke.  
Resultat på 5 eller betre er rekna som bra. 
Firmaet AALUND har gjennomført undersøkinga. 
 
Ulike tema 
Undersøkinga er omfattande, men i analysen oppsummerer AALUND svara i fire hovudkategoriar: 
1) Kor tilfredse er journalistane med samarbeidet 2) Profil på kommunikasjonsområdet 3) Profilen til 
den administrative leiinga 4) Top of mind  
I den vidare framstillinga oppsummerer eg hovudpunkta i tilbakemeldingane – og samanliknar Helse 
Vest RHF med andre verksemder som deltok. 
 
Resultat – kor tilfredse er journalistane med samarbeidet? 
På dei ulike parametra ligg scoren for Helse Vest jamnt over mellom 6 og 7. Dette betyr at 
journalistane gir oss god tilbakemelding.  
AALUND har samanlikna Helse Vest RHF sine resultat dei tre siste åra. Samanstillinga viser ein fin 
framgang. I 2007 var gjennomsnittet for denne indikatoren 4,7, i 2008 var resultatet 5,6 og i 2009 
oppnådde vi 6,0.  
 

 
 
Figur 2: Helse Vest er med i undersøkinga i 2009. AALUND har bede journalistane vurdere Helse Vest 
også i 2008 og i 2007. Figuren viser ein klar framgang for Helse Vest RHF. 
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Når det gjeld ”Vilje til å fortelle om kritiske saker, som omhandler organisasjonen selv” og ”Evne til å 
delta i samfunnsdebatter” endar resultatet på 5. Størst framgang er det likevel for indikatoren ”Evne 
til å fortelle om kritiske saker” og ”Talspersonen sin evne til å uttale seg i klartekst”.  
 
Dei journalistane Helse Vest RHF har bede spesielt om å få tilbakemelding frå, gir litt lågare 
tilbakemelding enn dei andre journalistane.  På indikatoren ”Evne til å delta i aktuelle debatter” gir 
likevel ”våre” journalistar betre tilbakemelding enn dei andre som er med i utvalet. 
 
Dersom vi samanliknar Helse Vest RHF med gjennomsnittet av alle selskapa som deltek i underøkinga, 
kjem vi ut nokolunde likt. Dette gjeld anten ein samanliknar oss med gruppa av statlege institusjonar 
eller om vi samanliknar med alle organisasjonane som er med i undersøkinga.  
Datatilsynet scorer best av dei statlege institusjonane. 
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Figur 3: Oversikt over mediene si vurdering av Helse Vest RHF når det gjeld samarbeid. 
 
Helse Vest blir samla sett vurdert betre enn både Helse Nord, Helse Sør-Aust og Helse Midt-Noreg. 
Helse- og omsorgsdepartementet kjem ut på lik linje med Helse Vest RHF, mens Helsedirektoratet blir 
vurdert som noko betre. 
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Figur 4: Gjeld samarbeid. Figuren viser kor tilfredse journalistane er med dei fire regionale 
helseføretaka, Helse- og omsorgsdepartementet og Helsedirektoratet. Helse Vest plasserer seg samla 
sett  best av dei fire regionane. 
 
 
Resultat – Profil på kommunikasjonsområdet 
Når det gjeld kor tilgjengelege vi er, kor synlege vi er og kor profesjonell kommunikasjon vi har med 
pressa, endar Helse Vest RHF med ein samla score på 5,5. Dette betyr at vi ikke merkjer oss ut med 
ein sterk profil innan desse felta. Når det gjeld kor truverdige vi er, er scoren 7. 
Dei journalistane vi har bede om tilbakemelding frå, gir Helse Vest same score som dei andre 
journalistane. Likevel er det slik at dei vi har bede spesielt om tilbakemelding frå, meiner Helse Vest 
har profesjonell kommunikasjon med pressa. 
Når det gjeld kor synlege Helse Vest RHF er, oppnår vi ein lågare score enn gjennomsnittet. På alle 
andre område er vi på nivå med dei andre verksemdene. 
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Figur 5 viser resultatet for Helse Vest RHF samanlikna med verksemda med dårlegast resultat og dei 
med beste enkeltresultat. Resultatet gjeld alle verksemder som deltok i målinga. 
 

Nasjonale aviser
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Figur 6 viser korleis ulike mediene vurderer Helse Vest RHF når det gjeld profil på 
kommunikasjonsområdet. 
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Resultat – Profil for Helse Vest si administrative leiing 
Den administrative leiinga har ein positiv profil, med ein samla score på vel 6. Beste scoren oppnår vi 
når det gjeld truverde. Innan dette området ser vi også ein klar framgang sidan 2008. 
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Note:  
Best-in-class er den statlige 
institusjon som for hvert punkt er 
vurdert best, og hvor min. 10 
journalister står bak vurderingen. 

Helse Vest

 
Figur 7: Den administrative leiinga i Helse Vest RHF samanlikna med enkeltresultata som dei beste 
verksemdene oppnådde. Framstillinga viser også resultatet for den verksemda som oppnådde det 
dårlegaste  resultatet. 
 
Dei utvalde journalistane gir Helse Vest RHF omlag same score som dei andre journalistane. Når det 
gjeld leiinga sin vilje til å kommunisere med pressa, gir dei andre journalistane betre tilbakemelding 
enn dei spesielt utvalde journalistane. 
 
Leiinga ligg likt med gjennomsnittet for statlege institusjonar, og litt under gjennomsnittet for alle 
organisasjonar som er vurderte. Amnesty oppnår den beste scoren når det gjeld leiinga sin vilje til å 
kommunisere med pressa. 
 

 
 
Figur 8  viser plasseringa til dei fire helseregionane, Helse- og omsorgsdepartementet og 
Helsedirektoratet på indikatoren den administrative leiinga. 
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Resultat – Top of mind 
AALUND har notert kor mange gonger ei verksemd blei nemnd av journalistane. Desse verksemdene 
blei oppfatta som best på medierelasjonar: 
Politiet, Statens Vegvesen, Statistisk Sentralbyrå, Stortinget, Arbeidstilsynet, Nasjonalt 
folkehelseinstitutt, Utdanningsdirektoratet og Helsetilsynet er dei som blir nemnde oftast.. 
 
 
Oppsummering 
Det er nyttig for Helse Vest RHF å samanlikne seg med andre, både statlege verksemder og andre. 
Samla sett er resultatet bra for Helse Vest.   
At fleire journalistar ønskjer seg meir av det meste, er ikkje så overraskande. Med deadline heile 
døgeret er det krevjande å tilfredsstille alle sine behov fullt ut alltid. Ser ein resultata opp mot 
bemanning og ressursar Helse Vest RHF har å spele på innan dette området, vurderer ein resultatet 
som bra.  
 


