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Bruk av sosiale medier
i NTFs lokal- og spesialistforeninger
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Bruk av SoMe i Norge

• Facebook (82% har profil = 3,45 millioner) – 68% daglig. 
– «Joggebuksekanalen», er på Facebook mens de gjør andre ting. 

• Snap chat (63% av befolkningen, 83,5% av de mellom 18-29) – chat med 
venner – følger ikke nyhetsaktører

• Instagram (58% har profil, 65% av bruker IG daglig) 
– visuell, bildekanal 

• Twitter (27% - 1,13 million. Men kun 32% er innom daglig) 
– samfunn / nyheter / presse

• LinkedIn (28%) – Kun 15% er på daglig. 
Nettverk, mest faglig / business.

(% av norske befolkning 18+ som bruker kanalen) 
Tall fra IpsosMMI Q4 2019

NTF kommunikasjonsstrategi
Mål - Hva skal vår kommunikasjon lede til?

▫ Økt tilfredshet blant medlemmene
▫ En tydeligere rolle i samfunnsdebatten
▫ Økt gjennomslag for prioriterte saker

Ulike kanaler har ulike målgrupper og ulik funksjon. Hvorfor facebook?

• vi treffer medlemmene der de er
• senker lista for tilgang for informasjon, interaktivitet og dialog 
• skapt for å deles – gjøre det enkelt å nå mange, raskt
• gir bred synliggjøring av NTFs fanesaker & meninger 
• billig promotering av kurs og foreningsarbeid
• driver trafikk til nettstedet
• bygger omdømme, skaper engasjement og forsterker tilhørighet i medlemsmassen. 

Facebooksiden inkluderer også en bloggfunksjon («digitale dagbok») som gir 
medlemmene en innblikk i sekretariatets og NTFs tillitsvalgtes aktiviteter. 
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Facebook hovedfunksjoner
1. Relasjonsbygger
▫ Vise hvem vi er – knytte bånd & skape identitet
▫ Skape engasjement, dialog og debatt

2. Medlemsservice 
▫ Svare på spørsmål  

3. Informasjonskanal
▫ Informere medlemmer om medlemsfordeler, faglig stoff, 

helsepolitikk m.m.
▫ Ha en stemme i samfunnsdebatten 
▫ Overvåke mediebildet, debatter, aktiviteter

4. Markedsføringskanal
▫ «Selge» medlemskap & kurs

Bruk av Facebook i NTFs lokal- og 
spesialistforeninger

• Sider
6 lokalforeninger har egne sider 
– ingen av spesialistforeningene?

• Grupper
8 lokalforeninger har grupper
– ingen av spesialistforeningene?

• Arrangementer
Vestlandsmøtet – egen side
Midt-Norgemøtet – egen side
Loenmøtet - egen side
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Ting man bør tenke gjennom
• Hva er målet – hva ønsker dere å oppnå?
• Er medlemmene deres aktive på Facebook? Når?
• Har dere nok ressurser til å drifte siden/gruppen? 
• Hvem skal ha ansvaret? 

NB: Kommer i tillegg til annen kommunikasjon, ikke som en erstatning. 

• Åpen side for alle eller lukket gruppe for medlemmer?
▫ Mulighet for å sende direktemelding?
▫ Hvor aktive vil/kan dere være?
▫ Hvor engasjerte/aktive er medlemmene?

Side = markedsføring, omdømmebygging.
Gruppe = direktekommunikasjon med et mer avgrenset publikum.
Event = arrangement. Kan gjøre det enkelt å se hvem som skal. 
(NB: informer om evt påmelding)

Facebook – gode råd
• Publiser innhold som har verdi
• Jevnlig tilstedeværelse 
• Lag innhold som engasjerer, skaper dialog og som egner seg for å deles.
• Vær personlig – vis frem de tillitsvalgte og hvem som står bak 

lokalforeningen
• Presenter foredragsholdere i forkant av lokalforeningskurs
• Bruk video og bilder   
• Still spørsmål, be om feedback, deling eller «likes»
• Vær aktiv når publikum er aktiv 
• Vær visuell og personlig (humor er lov)
• Del andres innhold som er av interesse/verdi for målgruppen
• Følg med på statistikk («Innsikt»)
• Forbrukerinformasjon – kan deles
• Når vi tar en posisjon i samfunnsspørsmål
• Skryt av tannlegene 
• Når andre snakker om oral helse
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Innsikt Facebook side

Retningslinjer
1. Uttalelser på vegne av NTF: 

• Som tillitsvalgt er du NTFs ansikt utad.
• Etiske regler; 

Unngå uttalelser som kan svekke NTFs eller tannlegestandens troverdighet.
• Husk at du kan bli oppfattet som NTF selv når du uttaler deg som privatperson.

2. Henvendelser til NTF skal kun besvares i NTFs kanaler

3. Diskresjonsplikt (etiske regler) og lovbestemt taushetsplikt 
• En tannlege må aldri gi opplysninger om et pasientforhold, og bør ikke 

under noen omstendigheter formidle pasientopplysninger i sosiale 
medier

• Dette gjelde både åpne og lukkede fora/grupper

4. Generell opptreden i sosiale medier
• Tenk over om det du legger ut på nett og i sosiale medier er forenlig 

med rollen som tillitsvalgt.
• Begrens evt. innsyn i private profiler.
• Venneforespørsler fra pasienter bør ikke aksepteres.
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Hvilke kanaler har vi?

• www.tannlegeforeningen.no
• Tidende – egne foreningssider 
• Nyhetsbrev (ca hver 14. dag)
• Facebook (inkl. «blogg»)
• Twitter
• Årsrapporten

Alle disse kanalene står til deres 
disposisjon!

LYKKE TIL!

Spørsmål?
tonje.camacho@tannlegeforeningen.no
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