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NTFs kommunikasjonsplan

Lokalforeningene utgjør en viktig del av NTFs kommunikasjonsarbeid

Kommunikasjonsplanen sier noe om

- Hvorfor vi kommuniserer
- Hva vi skal vi si
- Til hvem
- I hvilke kanaler

Presenter Notes
Presentation Notes
Kommunikasjonsplanen sier noe om



NTFs kommunikasjonsplan

• Høy tilfredshet blant medlemmene 
▫ Tilhørighet/nettverk, bistand, kollegahjelp, 

yrkesstolthet, fordeler, rettigheter

• Faglig kompetente medlemmer med høy etisk 
standard
▫ Kurs og arrangementer

• Tydelig rolle i samfunnsdebatten
• Politisk gjennomslag for prioriterte saker

Presenter Notes
Presentation Notes
Kommunikasjonsplanen sier noe om



NTF er der for deg!

• Ivareta medlemmenes interesser

• Fremme kompetanse 

• Være en samlet, sterk stemme

• Relevant og tilgjengelig kurs- og etterutdanning

• Det lønner seg å være medlem

• Støtte i utøvelsen av tannlegeyrket (bistand, verktøy og tjenester)

Presenter Notes
Presentation Notes
Kommunikasjonsplanen sier noe om



Innhold?

• Bli kjent med lokalforeningens tillitsvalgte

▫ Kjennskap og tilhørighet

▫ Bidra til å verve nye tillitsvalgte?

• Synliggjøre kurs og sosiale arrangementer

• Synliggjøre medlemsfordeler/tjenester

• Plikter og rettigheter

• Samfunnsansvar - bygge omdømme og yrkesstolthet

Presenter Notes
Presentation Notes
Kommunikasjonsplanen sier noe om



Kommunikasjonskanaler
Hvor skal vi si det?

Nettsted 

www.tannlegeforeningen.no

• Navet i 
kommunikasjonsarbeidet

• Alle lokalforeninger har 
egen underside

Presenter Notes
Presentation Notes
5.1.1 Nettsted www.tannlegeforeningen.noMedlemmer: �Nettstedet skal være navet i kommunikasjonsarbeidet, være en støtte i utøvelsen av tannlegeyrket og bidra til at medlemmene holder høy faglig og etisk standard. NTFs nettsted skal ha en tydelig, brukervennlig og responsiv navigasjonsstruktur. Sidene skal ha oppdatert innhold slik at medlemmene lett kan finne aktuell informasjon om kurs, politisk arbeid, faglige råd, veiledere og retningslinjer, kontrakter, avtaler, medlemsfordeler og annen relevant informasjon.Myndigheter og organisasjoner:�Nettstedet skal tilgjengeliggjøre relevante dokumenter slik som prinsipprogram, arbeidsprogram, policydokumenter, høringssvar og rapporter. Nyhetsarkivet skal gjenspeile foreningens politiske aktivitet. Befolkningen:�Nettstedet skal i størst mulig grad referere til offentlige myndigheter for pasient- og forbrukerinformasjon som krever vedlikehold. Nettstedet bør inneholde relevant forbrukerinformasjon om utvalgte satsingsområder innen folkehelse som medlemmene kan videreformidle til sine pasienter. 5.1.2 TidendeNTFs sekretariat disponerer en egen seksjon for foreningsnytt i fagtidsskriftet, og retter seg kun mot NTFs medlemmer. Sidene brukes til å markedsføre kurs og synliggjøre innsats og aktiviteter fra NTFs sekretariat, lokalforeninger og tillitsvalgte innen politikk, fag, medlemsrådgivning og etterutdanning.5.1.5 Nyhetsbrev (eDM)Sendes ut regelmessig, normalt hver annen uke, per e-post via e-DM verktøy. Nyhetsbrevet retter seg hovedsakelig mot medlemmene, men andre interesserte har mulighet til å abonnere på utsendelsene. 

http://www.tannlegeforeningen.no/


Kommunikasjonskanaler
Tidende

• Egen seksjon for foreningsnytt. 
Sidene brukes til å markedsføre kurs 
og synliggjøre innsats og aktiviteter 
fra NTFs sekretariat, lokalforeninger 
og tillitsvalgte innen politikk, fag, 
medlemsrådgivning og 
etterutdanning

Lokalforeningsblader?

Presenter Notes
Presentation Notes
5.1.1 Nettsted www.tannlegeforeningen.noMedlemmer: �Nettstedet skal være navet i kommunikasjonsarbeidet, være en støtte i utøvelsen av tannlegeyrket og bidra til at medlemmene holder høy faglig og etisk standard. NTFs nettsted skal ha en tydelig, brukervennlig og responsiv navigasjonsstruktur. Sidene skal ha oppdatert innhold slik at medlemmene lett kan finne aktuell informasjon om kurs, politisk arbeid, faglige råd, veiledere og retningslinjer, kontrakter, avtaler, medlemsfordeler og annen relevant informasjon.Myndigheter og organisasjoner:�Nettstedet skal tilgjengeliggjøre relevante dokumenter slik som prinsipprogram, arbeidsprogram, policydokumenter, høringssvar og rapporter. Nyhetsarkivet skal gjenspeile foreningens politiske aktivitet. Befolkningen:�Nettstedet skal i størst mulig grad referere til offentlige myndigheter for pasient- og forbrukerinformasjon som krever vedlikehold. Nettstedet bør inneholde relevant forbrukerinformasjon om utvalgte satsingsområder innen folkehelse som medlemmene kan videreformidle til sine pasienter. 5.1.2 TidendeNTFs sekretariat disponerer en egen seksjon for foreningsnytt i fagtidsskriftet, og retter seg kun mot NTFs medlemmer. Sidene brukes til å markedsføre kurs og synliggjøre innsats og aktiviteter fra NTFs sekretariat, lokalforeninger og tillitsvalgte innen politikk, fag, medlemsrådgivning og etterutdanning.5.1.5 Nyhetsbrev (eDM)Sendes ut regelmessig, normalt hver annen uke, per e-post via e-DM verktøy. Nyhetsbrevet retter seg hovedsakelig mot medlemmene, men andre interesserte har mulighet til å abonnere på utsendelsene. 



Kommunikasjonskanaler (forts.)

• Facebook @dennorsketannlegeforening
Treffer medlemmer der de er
Senker lista for tilgang for informasjon, 
interaktivitet og dialog
Godt egnet for synliggjøring og promotering
av kurs og foreningsarbeid

• Lokalforeningenes egne Facebooksider/grupper

• Andre?
Instagram? Podcast? Arrangementer?

Presenter Notes
Presentation Notes
EGNE KANALER5.1.3 Facebook @dennorsketannlegeforeningMedlemmer:�På Facebook treffer vi medlemmer der de er, og senker lista for tilgang for informasjon, interaktivitet og dialog. Facebook er en god kanal for synliggjøring av NTFs fanesaker, meninger og for promotering av kurs og foreningsarbeid. Innleggene består hovedsakelig av nettsaker fra NTFs nettsted, medieoppslag, konkurranser og arrangementer, samt forbrukerstoff tiltenkt deling av foreningens medlemmer. Målet er å drive trafikk til nettstedet, bygge omdømme, skape engasjement og bygge tilhørighet i medlemsmassen. Myndigheter og organisasjoner / Befolkningen:�I dag fungerer Facebook først og fremst som en kanal for å nå medlemmene, men NTF bør vurdere hvordan kanalen kan brukes til å øke samfunnsengasjementet og politisk gjennomslagskraft, enten ved å opprette en egen samfunnsrettet side, eller ved å fremme enkelte (betalte) innlegg mot tilpassede målgrupper (kjønn, geografi og alder).5.1.4 Instagram (NY)I dag fungerer Instagram først og fremst som en lyttekanal for å plukke opp innlegg og bilder fra NTFs arrangementer, og har vært lite brukt for utadrettet kommunikasjon. Myndigheter og organisasjoner / Befolkningen: �NTF bør bruke kanalen mer aktivt for å synliggjøre foreningens fanesaker, fremme munn- og folkehelseinformasjon og bli en aktiv aktør i samfunnsdebatten. For å lykkes med å bygge NTFs instagramprofil bør det utvikles et visuelt uttrykk og en ressursbank med illustrasjoner, grafikk og bilder.Medlemmer:�Instagram brukes i liten grad for kommunikasjon med medlemmer.5.1.6 ÅrsrapportÅrlig rapport som på en enkel og visuell måte viser et sammendrag og høydepunkter for NTFs aktivitet i året som gikk. Rapporten publiseres på nettstedet og markedsføres gjennom nyhetsbrev og Tidende. 5.1.7 PodcastMålet med Odontopoden er å diskutere, opplyse og løfte viktige saker innen odontologi og munnhelse. Tematikk er bl.a. tannhelsepolitiske saker, folkehelse, fag og arbeidsliv. Det publiseres en ny episode annenhver uke, med opphold ved jule- og sommerferie. Primærmålgruppe er NTFs medlemmer, men enkeltepisoder vil kunne være av interesse for andre grupper. Slike enkeltepisoder bør fremmes med annonsering i sosiale medier. 5.1.8 Presidentens timePresidentens time er et nyetablert medlemstilbud våren 2022. Tilbudet består av et månedlig digitalt møte med presidenten hvor medlemmene kan spørre, kommentere, utfordre og komme med innspill. Lenke til det digitale møtet ligger tilgjengelig for innloggede medlemmer på www.tannlegeforeningen.no/minside.5.1.9 Arrangementer Både interne og eksterne arrangementer kan fungere som gode kommunikasjonskanaler for å nå de ulike målgruppene med ulike kommunikasjonsbudskap. Eksempler på dette er arrangement under Arendalsuka for samfunnsdebatt og politisk kommunikasjon, markeringer av ulike merkedager slik som Munnhelsedagen, Verdensdagen for psykisk helse og Diabetesforum for spredning av folkehelseinformasjon, og informasjon om NTFs arbeid til medlemmer og deltakere på Landsmøtet og andre NTF-kurs. �5.2 Fortjente kanalerMed fortjente kanaler menes eksterne kanaler slik som media, tidsskrifter og magasiner, samt deling av innhold eller omtale i andre aktørers kommunikasjonskanaler. Slike eksterne kanaler benyttes ikke for å nå ut til NTFs medlemmer, men for å nå ut til befolkningen, myndigheter og organisasjoner. Målet med bruk av eksterne kanaler er å drive omdømmearbeid på vegne av profesjonen, fremme foreningens helsepolitiske standpunkter, samt heve kompetansen om ulike helseutfordringer.Det skal jobbes proaktivt og systematisk for å lete etter og skape muligheter for medieoppslag for å forankre NTFs rolle som en synlig aktør i samfunnsdebatten. NTFs president er foreningens fremste talsperson, og uttaler seg i samråd med visepresidenten, generalsekretæren og sekretariatet. Lokal- og spesialistforeningene og andre tillitsvalgte kan anmodes om bistand i relevante situasjoner og aktiviteter, spesielt i forhold til lokale medier der lokalforeningens leder også kan spille en vesentlig rolle. Det bør vurderes medietrening av relevante personer.NTF skal alltid svare på henvendelser fra media, og bør opprette og videreutvikle relasjoner til relevante journalister for å vedlikeholde rollen som ekspert og kompetansekilde. NTF bør ha som mål å få antatt minst et leserinnlegg/kronikk i året i riksdekkende medier om hvert av de uttalte satsingsområdene, og helst en sak hvert kvartal. NTF skal jobbe for å inkluderes i viktige debatter på radio og TV i foreningens prioriterte, politiske saker.For større kampanjer og arrangementer som retter seg mot offentligheten bør det utvikles egne kommunikasjonsløp for å nå ut i relevante medier. NTF har en fast blogg i Dagens Medisin hvor vi kan nå ut med NTFs fanesaker til andre helseprofesjoner. Bloggen publiseres i gjennomsnitt hver 6. uke (minst 8 ganger i året). NTF kan bistå med faglig innhold om munnhelse på nettstedene og i kommunikasjonskanalene hos andre aktører.�5.3 Betalte kanaler: Med betalte kanaler menes ulike typer av annonsering hvor NTF kjøper oppmerksomhet og bedre rekkevidde på innhold. NTF benytter seg kun unntaksvis av betalte annonser i eksterne kanaler/medier (annonsering for enkeltarrangementer i fagprogram, lokalaviser e.l. kan vurderes ved behov).Det settes av et årlig budsjett til annonsering og fremming av poster i NTFs egne sosiale medier. Annonsene kan rettes spesifikt mot medlemmer og/eller ulike grupperinger av befolkningen. Eksempler på slike aktiviteter er fremming av NTFs facebookside for å øke antall likes på siden, fremming av arrangementer og enkelte odontopodepisoder for å nå spesifikke målgrupper eller for å øke rekkevidden av enkeltinnlegg på Facebook og Instagram. 



Kommunikasjonskanaler (forts.)
• Nyhetsbrev (eDM)

Sendes ut ca. hver 14. dag til alle medlemmer 
(pluss andre interesserte)

• Epostutsendelser fra lokalforeningene

• Andre?
Instagram? Podcast? Arrangementer?

Eksterne kanaler?

• Samarbeid med andre foreninger/organisasjoner

• Andre som deler på SoMe/nettsteder

• Medieoppslag - lokalaviser 

Presenter Notes
Presentation Notes
EGNE KANALER5.1.3 Facebook @dennorsketannlegeforeningMedlemmer:�På Facebook treffer vi medlemmer der de er, og senker lista for tilgang for informasjon, interaktivitet og dialog. Facebook er en god kanal for synliggjøring av NTFs fanesaker, meninger og for promotering av kurs og foreningsarbeid. Innleggene består hovedsakelig av nettsaker fra NTFs nettsted, medieoppslag, konkurranser og arrangementer, samt forbrukerstoff tiltenkt deling av foreningens medlemmer. Målet er å drive trafikk til nettstedet, bygge omdømme, skape engasjement og bygge tilhørighet i medlemsmassen. Myndigheter og organisasjoner / Befolkningen:�I dag fungerer Facebook først og fremst som en kanal for å nå medlemmene, men NTF bør vurdere hvordan kanalen kan brukes til å øke samfunnsengasjementet og politisk gjennomslagskraft, enten ved å opprette en egen samfunnsrettet side, eller ved å fremme enkelte (betalte) innlegg mot tilpassede målgrupper (kjønn, geografi og alder).5.1.4 Instagram (NY)I dag fungerer Instagram først og fremst som en lyttekanal for å plukke opp innlegg og bilder fra NTFs arrangementer, og har vært lite brukt for utadrettet kommunikasjon. Myndigheter og organisasjoner / Befolkningen: �NTF bør bruke kanalen mer aktivt for å synliggjøre foreningens fanesaker, fremme munn- og folkehelseinformasjon og bli en aktiv aktør i samfunnsdebatten. For å lykkes med å bygge NTFs instagramprofil bør det utvikles et visuelt uttrykk og en ressursbank med illustrasjoner, grafikk og bilder.Medlemmer:�Instagram brukes i liten grad for kommunikasjon med medlemmer.5.1.6 ÅrsrapportÅrlig rapport som på en enkel og visuell måte viser et sammendrag og høydepunkter for NTFs aktivitet i året som gikk. Rapporten publiseres på nettstedet og markedsføres gjennom nyhetsbrev og Tidende. 5.1.7 PodcastMålet med Odontopoden er å diskutere, opplyse og løfte viktige saker innen odontologi og munnhelse. Tematikk er bl.a. tannhelsepolitiske saker, folkehelse, fag og arbeidsliv. Det publiseres en ny episode annenhver uke, med opphold ved jule- og sommerferie. Primærmålgruppe er NTFs medlemmer, men enkeltepisoder vil kunne være av interesse for andre grupper. Slike enkeltepisoder bør fremmes med annonsering i sosiale medier. 5.1.8 Presidentens timePresidentens time er et nyetablert medlemstilbud våren 2022. Tilbudet består av et månedlig digitalt møte med presidenten hvor medlemmene kan spørre, kommentere, utfordre og komme med innspill. Lenke til det digitale møtet ligger tilgjengelig for innloggede medlemmer på www.tannlegeforeningen.no/minside.5.1.9 Arrangementer Både interne og eksterne arrangementer kan fungere som gode kommunikasjonskanaler for å nå de ulike målgruppene med ulike kommunikasjonsbudskap. Eksempler på dette er arrangement under Arendalsuka for samfunnsdebatt og politisk kommunikasjon, markeringer av ulike merkedager slik som Munnhelsedagen, Verdensdagen for psykisk helse og Diabetesforum for spredning av folkehelseinformasjon, og informasjon om NTFs arbeid til medlemmer og deltakere på Landsmøtet og andre NTF-kurs. �5.2 Fortjente kanalerMed fortjente kanaler menes eksterne kanaler slik som media, tidsskrifter og magasiner, samt deling av innhold eller omtale i andre aktørers kommunikasjonskanaler. Slike eksterne kanaler benyttes ikke for å nå ut til NTFs medlemmer, men for å nå ut til befolkningen, myndigheter og organisasjoner. Målet med bruk av eksterne kanaler er å drive omdømmearbeid på vegne av profesjonen, fremme foreningens helsepolitiske standpunkter, samt heve kompetansen om ulike helseutfordringer.Det skal jobbes proaktivt og systematisk for å lete etter og skape muligheter for medieoppslag for å forankre NTFs rolle som en synlig aktør i samfunnsdebatten. NTFs president er foreningens fremste talsperson, og uttaler seg i samråd med visepresidenten, generalsekretæren og sekretariatet. Lokal- og spesialistforeningene og andre tillitsvalgte kan anmodes om bistand i relevante situasjoner og aktiviteter, spesielt i forhold til lokale medier der lokalforeningens leder også kan spille en vesentlig rolle. Det bør vurderes medietrening av relevante personer.NTF skal alltid svare på henvendelser fra media, og bør opprette og videreutvikle relasjoner til relevante journalister for å vedlikeholde rollen som ekspert og kompetansekilde. NTF bør ha som mål å få antatt minst et leserinnlegg/kronikk i året i riksdekkende medier om hvert av de uttalte satsingsområdene, og helst en sak hvert kvartal. NTF skal jobbe for å inkluderes i viktige debatter på radio og TV i foreningens prioriterte, politiske saker.For større kampanjer og arrangementer som retter seg mot offentligheten bør det utvikles egne kommunikasjonsløp for å nå ut i relevante medier. NTF har en fast blogg i Dagens Medisin hvor vi kan nå ut med NTFs fanesaker til andre helseprofesjoner. Bloggen publiseres i gjennomsnitt hver 6. uke (minst 8 ganger i året). NTF kan bistå med faglig innhold om munnhelse på nettstedene og i kommunikasjonskanalene hos andre aktører.�5.3 Betalte kanaler: Med betalte kanaler menes ulike typer av annonsering hvor NTF kjøper oppmerksomhet og bedre rekkevidde på innhold. NTF benytter seg kun unntaksvis av betalte annonser i eksterne kanaler/medier (annonsering for enkeltarrangementer i fagprogram, lokalaviser e.l. kan vurderes ved behov).Det settes av et årlig budsjett til annonsering og fremming av poster i NTFs egne sosiale medier. Annonsene kan rettes spesifikt mot medlemmer og/eller ulike grupperinger av befolkningen. Eksempler på slike aktiviteter er fremming av NTFs facebookside for å øke antall likes på siden, fremming av arrangementer og enkelte odontopodepisoder for å nå spesifikke målgrupper eller for å øke rekkevidden av enkeltinnlegg på Facebook og Instagram. 



Hva kan dere gjøre/bidra med?
KURS:
Send informasjon så snart det er klart til
etterutdanning@tannlegeforeningen.no

• Tema/tittel 
• Dato, tidspunkt og sted
• Kursansvarlig 

Kurset opprettes i kursregisteret og 
publiseres med status «kommer» i kursoversikten. 

Send oss annen info fortløpende (tekst, bilder, pris, 
påmeldingslenke m.m.)

Presenter Notes
Presentation Notes
Fortløpende etter hvert som det er på plass:�Bilder (illustrasjon / kurssted / foredragsholdere)Informasjon om foredragsholdereFagprogram Pris (medlem / ikke-medlem?)Dato for åpning av påmeldingPåmeldingsfristPåmeldingslenke (E-post? Deltager.no?)Målgruppe? 

mailto:etterutdanning@tannlegeforeningen.no


Produksjon av nyheter 
- Nettstedet og sosiale medier

• Tips oss om nyheter, medieoppslag, medlemstreff m.m.
• Del bilder fra møter, arrangementer m.m. (vis hvem dere er!)
• Sett opp en kommunikasjonskalender 

– plott inn alle arrangementer/datoer – spre annen informasjon utover
• Husk at man kan forhåndspublisere saker både på nettstedet og på SoMe
• Tagg NTF på facebook (eller send meg en epost)
• Sett meg som mottaker for nyhetsbrev / medlemsblad

Opplæring i publiseringsløsningen (SiteVision)?
Fordypningsmoduler i mediehåndtering eller bruk av sosiale medier? 



Spørsmål eller behov for hjelp?

Ta kontakt!

Tonje Ruud Camacho
trc@tannlegeforeningen.no
Mob: 95101724

mailto:trc@tannlegeforeningen.no
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