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Varför behövs det 
en kommunikationsstrategi?



Genom kommunikation klär vi 
strategin i ord
Hälso- och sjukvårdsbranschen förändras i allt snabbare takt. Valfriheten, social- och 
hälsovårdsreformen, förändringarna inom den specialiserade sjukvården styr våra val och 
beslut som individer och som ett sjukvårdsdistrikt.

Vi har en strategi som vi använder till att bemöta utmaningarna i vår verksamhetsmiljö. Vi 
håller som bäst på att bygga ett spetssjukhus med omfattande jour där vi vill ge våra 
kunder den bästa kundupplevelsen i Finland.

Med hjälp av vår kommunikationsstrategi kan vi berätta det väsentligaste om oss och vår 
verksamhet. Men också bestämma vad vi själva vill att människor ska tänka om Vasa 
centralsjukhus och hur vi vill att vi ska upplevas som organisation. Men också vad vi 
kommunicerar och hur vi kommunicerar.

Marina Kinnunen

Sjukvårdsdistriktets direktör
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Vasa centralsjukhus mot 
år 2025

Enligt visionen är Vasa centralsjukhus ett spetssjukhus med 
omfattande jour. Sjukhuset är känt som ett centralsjukhus 
med en högklassig vård och med den bästa kundupplevelsen 
i Finland.

För oss är tvåspråkighet en attraktionsfaktor och en rikedom 

I linje med strategin bygger vi vår framgång på hög kvalitet, 
patientsäkerhetsarbete, babyvänlig verksamhet, 
kundorientering och en välmående personal.

För att strategin ska kunna omsättas i praktiken måste 
kommunikationen skötas planenligt och målinriktat. 



Mål



Med hjälp av kommunikationsstrategin…
• kan vi genom en professionell och konsekvent 

kommunikation skapa en positiv bild av Vasa 
centralsjukhus. 

• kan vi göra vår kommunikation mer proaktiv, öppen, 
modig och helgjuten.

• kan vi stärka den positiva bilden av Vasa centralsjukhus 
och hur vi erbjuder kunder den bästa kundupplevelsen 
inom hela hälso- och sjukvården. 

• kan vi skapa en bild av en öppen, tillförlitlig, interaktiv 
och betydelsefull verksamhet. 

• Allt det här gör vi tillsammans!



Strategiska mål för kommunikationen

Genom kommunikationsstrategin kan 

vi också förändra våra 

tillvägagångssätt och vår 

verksamhetskultur.

• Utgångspunkten för all vår kommunikation är de mål som 

fastställts i vår strategi. 

• Genom en professionell, konsekvent och strategienlig 

kommunikation kan vi på lång sikt bygga upp Vasa 

centralsjukhus anseende.

Genom kommunikation bygger vi upp 
Vasa centralsjukhus anseende – men 
den hjälper oss också att verkställa och 
förverkliga vår strategi.

1

Kommunikationsstrategin bidrar 

både till att engagera vår personal att 

arbeta mot vårt gemensamma mål 

och till att skapa en ram för all vår 

kommunikation.

2

3

• Med hjälp av gemensam kommunikationsstrategi kan vi förbinda 

personalen till att arbeta tillsammans mot vårt gemensamma 

kommunikationsmål. Kommunikation hör till oss alla – varje anställd 

kan påverka sjukhusets anseende. 

• Med hjälp av gemensamma kärnbudskap blir Vasa centralsjukhus 

kommunikation tydlig och enhetlig, samtidigt som den ligger i linje 

med vår fastställda målbild.

• Våra tjänster är kundorienterade, liksom vår 

kommunikation. 

• Vi gör vår kommunikation mer proaktiv, öppen, modig 

och helgjuten. 



Kommunikationsprinciper
 Vi kommunicerar öppet, tillförlitligt, proaktivt, jämlikt och 

kundorienterat. 

 Vår kommunikation är tillgänglig och tydlig. 

 Kommunikationen är en del av all verksamhet och allt 
beslutsfattande, även en del av enheternas verksamhets- och 
projektplaner. 

 Kommunikationen stöder Vasa centralsjukhus grundläggande 
verksamhet och strategiska mål. 

 När vi kommunicerar så är det viktigt att vi är så mänskliga och 
förståeliga som möjligt. 

 Vi kommunicerar alltid på de båda inhemska språken, liktidigt.



Strategiska element 
förknippade med 
kommunikation



Målbild

• Vasa centralsjukhus har den bästa kundupplevelsen i Finland. Vi är en 
mänsklig och säker vård- och arbetsplats. Vi bemöter kunden 
individuellt – lyhört och nära – med en genuint tvåspråkig service. 

Målbilden berättar vad vi vill att människorna ska tänka om Vasa centralsjukhus i framtiden. Den 
berättar också om hur vi ska urskilja oss från de övriga sjukvårdsdistrikten. Och beskriver samtidigt 
hur vi vill bli betraktade av våra nuvarande och potentiella kunder, vår egen personal samt övriga 
intressegrupper. Målbilden bygger på våra starka sidor och våra utvalda mål. 



Så här skiljer vi oss från mängden

Urskiljande faktorer:

patientsäkerhet, tvåspråkighet, internationalism, vård av 

toppkvalitet, mänsklighet och empatiskhet, den bästa 

kundupplevelsen

Möjliggörande faktorer:

högklassig vård, effektiv och smidig service, innovativitet, 

det att vi utvecklar kundupplevelsen tillsammans med 

kunderna

Grunden:

högklassig klinisk vård, kompetent och välmående personal. 

En liten enhet som trots det tas på allvar, vänligt bemötande 

av hela familjen, en stenfot för hälsan i regionen
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VÅR MÅLBILD

Vi erbjuder den bästa 

kundupplevelsen i Finland. 

Vi är en mänsklig och säker 

vård- och arbetsplats –

genuint tvåspråkig.

Urskiljningsfaktorer

Föregångare på 

patientsäkerhetsområdet

Språkkunskap och 

internationalism

Den bästa kundupplevelsen

KUNDPERSPEKTIV

”Jag bemöts som en 

individ”

”Jag kommer hit trygg i 

sinnet”

Vårt sätt att agera

Vi är mänskliga, vänliga 

och trygga. Vi är en 

mindre enhet, men på 

ett bra sätt: nära, en 

bekant och smidig grupp 

av kompetenta 

yrkespersoner.

STARKA SIDOR

Tvåspråkighet

Internationalism

Patientsäkerhet

Kvalitet (SHQS)

VÄRDEN

Kundorientering

Respekt för människovärdet

Ansvarsfullhet

Rättvisa

Kärnan i kommunikationen

I goda händer.



Vårt sätt att kommunicera

Hur urskiljer sig Vasa centralsjukhus kommunikationsstil från de andras stil? Hur ska 
budskapet se ut för att det ska uppfattas som ett budskap från Vasa centralsjukhus?

Vasa centralsjukhus kommunikationsstil är:

– Mänsklig

– Modern

– Sakkunnig

– Inspirerande

I Vasa centralsjukhus kommunikation tas människan i beaktande. Vi kommunicerar 
verkningsfullt, aktivt och positivt om det som händer på vårt lite mindre sjukhus.



* modernt

* inspirerande

* avslappnat

* modigt

* mänskligt

* med ett ansikte

* ansvarsfullt

* väcker en 

känsla av 

trygghet

* sker genom 

flera kanaler

* proaktivt

* konkret

* betydelsefullt

* förståeligt

* högklassigt

* faktabaserat

* engagerat

* visuellt

• för sakligt, utan 

betydelse

• textbetonat

• icke-systematiskt

• tillkännagivande 

• reaktivt

• splittrat

• opersonligt

• distanserat

• slätstruken och 

jämngrått

• stelt och från ett 

organisationsperspe

ktiv

• försiktigt

• tjänstemannalikt

• byråkratiskt

• onödigt 

anspråkslöst

Hur kommunicerar vi? Hur kommunicerar vi inte?



Kundlöfte

Hur ska Vasa centralsjukhus bemöta kundernas behov? 

I kundlöftet ges kunder, intressegrupper och den egna 

organisationen en koncis beskrivning av vad Vasa 

centralsjukhus vill med sin verksamhet.

I goda händer.



Teman och kärnbudskap 
förknippade med kommunikation



De strategiska målen bestämmer de teman som  används 
i kommunikationen
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Teman ock kärnbudskap 
förknippade med kommunikation
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Vi går ut med att vi har den bästa kundupplevelsen inom hälso- och sjukvårdsbranschen i 
Finland men också med vad det här betyder i praktiken. 

Vi stärker vår roll som vägvisare inom patientsäkerhetsområdet

En klar 
kommunikationsstrategi och 

ett modernt uttryck.

Vi stärker förändrings- och 
beslutskommunikationen. 

Sakkunnigkommunikationen 
och personalens 

kommunikationsfärdigheter 
utvecklas och understöds.

Känslan av gemenskap byggs 
upp genom kommunikation.

Digitalisering tillgodogörs, 
moderna 

kommunikationskanaler och –
sätt.

Åtgärder

Aktiv kommunikation om 
Utvecklingscentret för patient-

och klientsäkerhet

Verkningsfull kommunikation

V I S I O N
På Vasa centralsjukhus får kunden den allra bästa kundupplevelsen inom hälso- och 
sjukvårdsbranschen.



Målgrupper och 
kärnbudskap



Kommunikationens roll och kärnbudskap 
enligt målgrupp
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Vi skapar en känsla av gemenskap genom kommunikation. Vi ser 
till att personalen har lätt att få den information och de 
kommunikationsverktyg som den behöver. Vi uppmuntrar och 
understöder personalen att den ska kunna förmedla bilden av 
en sakkunnig verksamhet. Vi skapar en bild av arbetsgivaren 
genom att externt gå ut med information om oss och våra 
värden.

Vi agerar vid behov som Vasa centralsjukhus ansikte utåt och 
som en förmedlare av viktiga budskap. Vi producerar 
information om vår säkra och högklassiga vård. Vi ser till att 
kunder kan få en aktuell information om undersökningar och 
behandlingar. Kommunikation utgör en del av servicestigen.

”Vi är en rättvis, tillförlitlig och ansvarsfull 
arbetsgivare. Vasa centralsjukhus erbjuder sina 
anställda goda möjligheter att arbeta och utveckla 
yrkeskunskapen i en internationell miljö. ”

”Vi har en mänsklig, högklassig och säker vård – och 
den bästa möjliga kundupplevelsen. Som kund kan 
du lita på att vår personal har ett starkt kunnande 
som tryggar att vården är högklassig och säker.”

”Vi är kostnadseffektiva, högklassiga och kan 
erbjuda en verkningsfull vård. Våra ägarkommuner 
kan lita på att vi kan ge dem valuta för pengarna.”



Kommunikationens roll och kärnbudskap 
enligt målgrupp
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Vi stöder ministeriernas politiska arbete och de politiska 
beslutsfattarnas beslut och tillgång till information genom att ta 
fram rapporter och information om vår verksamhet, ekonomi och 
planer. Vi samarbetar kring kommunikation för att främja våra 
gemensamma mål inom social- och hälsovården. 

Med hjälp av kommunikation gör vi det så lätt som möjligt för alla 
aktörer inom hälso- och sjukvården att samarbeta med oss. Vi 
samarbetar tätt och bra med alla våra samarbetsparter, exempelvis 
patientföreningar, läroanstalter, arbetssökande och övriga 
kumpaner.

”Vi är en tillförlitlig samarbetspart som man kan 
samarbeta med flexibelt och i alla frågor. ”

”Vi är en tillförlitlig spetsenhet inom hälso- och 
sjukvården. Vår kommunikation är 
professionell, öppen och föregripande.” 



Kommunikationskanaler 
och -åtgärder



• Vasa centralsjukhus förmedlar sitt budskap om den högklassiga vården och den 
bästa kundupplevelsen – via olika kanaler. Skildringen och budskapet förmedlas 
via alla kanaler med en, identifierbar röst som är kännetecknande för Vasa 
centralsjukhus. Ett starkt budskap via alla kanaler, såväl i fråga om den 
kommunikation som är riktad till kunder som till massmedier, men även i den 
interna kommunikationen.

• I modern kommunikation framhävs de digitala kanalerna, varför vi utvecklar och 
använder dem aktivt. Förutom den digitala kommunikationen så producerar vi 
tryckt skriftligt material och muntlig information för våra kunder och varierande 
målgrupper, bl.a. tidningen Hembesöket.

• Vi erbjuder våra anställda utbildning om hur de i egenskap av yrkespersoner kan 
använda olika kanaler för att förmedla interaktiva och verkningsfulla budskap. Vi 
arbetar tillsammans med personalen kring kommunikation.  

• Vi iakttar och mäter ständigt hur vi lyckas med kommunikationen på olika kanaler 
och satsar på verkningsfullhet genom att ta fram budskap som tilltalar våra 
målgrupper.

• Det visuella uttrycket och bildvärlden används för att stöda vår helgjutna 
kommunikation.

• Vi kommunicerar på de båda inhemska språken.
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Kommunikationskanaler och -åtgärder
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Webbsidor Intern kommunikation Sociala medier

Vad

En grund för all kommunikation, 
med en aktuell, tillgänglig och 
opartisk information och service 
för alla intressegrupper.

Informationsdistribution samt en 
kollektiv, inspirerande diskussion 
om vår gemensamma verksamhet 
och utvecklingen

Snabb, intressant och aktuell 
kommunikation, och diskussion 
med kunder. Tonen är mera 
avslappnad än i de andra 
kanalerna. Med undantag av 
kriskommunikationen.

Var

• Egna webbsidor 
vaasankeskussairaala.fi

• Intranet
• E-post
• Teams eller något annat 

elektroniskt arbetsrum
• Möten och diskussioner

• Facebook
• Instagram
• Twitter
• YouTube
• LinkedIn

För vem

• Stora allmänheten
• Kunder, patienter
• Personal
• Samarbetsparter
• Ägarkommuner
• Beslutsfattare
• Medier

• Personalen
• Styrelsen

• Stora allmänheten
• Kunder, patienter
• Personalen
• Samarbetsparter
• Ägare
• Medier



Kommunikationskanaler och -åtgärder
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Evenemang och tillfällen Publikationer Mediesamarbetet Rekryteringskommunikation

Vad

Möten där Vasa 
centralsjukhus 
specialkompetens klart 
kommer till uttryck 

Sakkunnighet som skapar 
en bakgrund för budskap 
och inspirerande 
berättelser

Proaktiv kommunikation 
om centralsjukhuset

Marknadsföring som främjar 
föreställningen av sjukhuset 
som arbetsgivare, information 
om arbetsplatser och 
karriärmöjligheter.

Var

• Informationsmöten för 
kunder

• Utbildningar
• Evenemang, t.ex. öppet 

hus
• Konferenser och 

seminarier inom 
branschen

• Tidningen Hembesöket
• Patientsäkerhets-

meddelandet

• Pressmeddelanden
• Pressmöten och 

erbjudande av stoff

• rekry.vaasankeskussairaala.fi
• Rekryteringskommunikation 

och -marknadsföring
• Rekryteringsevenemang, 

t.ex. Läkardagarna

För vem

• Kunder, patienter
• Samarbetsparter
• Övriga intressegrupper
• Stora allmänheten

• Kunder, patienter
• Samarbetsparter, övriga 

intressegrupper

• Medier
• Politiska beslutsfattare
• Samarbetsparter

• Studerande
• Yrkespersoner
• Arbetssökande



Organisering 
och ansvar



Kommunikationsansvar
• Kommunikationen är en viktig del av vårdarbetet och skapar en grund för en god kundbetjäning. Kommunikation är också en del av 

ledarskapet. Samtidigt så har hela personalen också en egen roll att spela när det gäller att upprätthålla en bra kommunikation.

• Styrelsen för samkommunen beslutar om sjukvårdsdistriktets strategi och ekonomi samt bidrar till att skapa de förutsättningar som behövs 
för en framgångsrik kommunikation. Styrelsen beslutar också om de strategiska linjedragningar som hänför sig till kommunikation och 
marknadsföring samt godkänner de utvecklingsåtgärder som anknyter till kommunikationen samt beslutar om de allmänna principerna som 
styr kommunikationen. 

• Sjukvårdsdistriktets direktör leder sjukvårdsdistriktets kommunikation.

• Utvecklingsdirektören, som är underställd förvaltningsdirektören, ansvarar för den verksamhet som bedrivs inom forsknings- och 
utvecklingsenheten, dit även kommunikationsenheten hör. I praktiken befinner sig kommunikationsenhetens verksamhet synnerligen nära 
det arbete som utförs av sjukvårdsdistriktets direktör och ledningsgruppen för samkommunförvaltningen.

• Kommunikationschefen ansvarar för realiseringen av kommunikationsstrategin. Kommunikationschefen hör till ledningsgruppen för 
samkommunförvaltningen. Hon leder kommunikationsenheten, ansvarar för den externa kommunikationen och fungerar som 
huvudredaktör för tidningen Hembesöket samt sköter om samordningen, sammanjämkningen och utvecklingen av kommunikationen i 
sjukvårdsdistriktet. 

• Kommunikationsenheten samordnar den dagliga kommunikationen och producerar också material för densamma samt sköter om 
koordineringen av de olika kommunikationskanalerna. Enheten följer med och sörjer för den verksamhet som bedrivs på 
kommunikationskanalerna. Enheten utvecklar sjukvårdsdistriktets kommunikation, samordnar och hjälper olika enheter och projekt med 
frågor som hänför sig till kommunikation. Kommunikationsenheten ansvarar för det samarbete som bedrivs med olika medier.

• Förmännen ansvarar för kommunikationen inom deras egna service- och ansvarsområden. Respektive förman ansvarar för det egna 
områdets interna och externa kommunikation i samarbete med kommunikationsenheten. Respektive enhet har minst 1-2 webbredaktörer 
som ansvarar för uppdateringen av det innehåll som enheten har på webben.



Sjukvårdsdistriktets 
direktör

Organiseringen av kommunikationen

Kommunikationsenheten

- Strategisk planering av kommunikationen

- Kommunikationens expertstöd och 
samordning av kommunikationen

- Utbildning i kommunikation

Förmännen

- Intern kommunikation

Olika enheter

- Enhetsspecifik intern kommunikation

- Extern kommunikation i samarbete med 
kommunikationsenheten

- Some-team

- Webbredaktörer

Redaktionsrådet för 
tidningen Hembesöket

Förvaltnings-
direktören

Utvecklings-
direktören

(kommunikations-
enhetens förman)



Personalens roll i kommunikationen

• På Vasa centralsjukhus är kommunikationen decentraliserad. Kommunikationsenheten samordnar 
kommunikationen och stöder personalen i frågor som är förknippade med kommunikation. 

• Hela personalen deltar i den direkta kundkommunikationen. Kommunikation är en uppgift som 
hör till oss alla – varje anställd kan påverka sjukhusets anseende och den bild som förmedlas av 
sjukhuset.

• Personalen ansvarar för den kundkommunikation som krävs för att sjukhuset ska förmå erbjuda 
kunden en så bra kundupplevelse som möjligt. Personalen kan berätta om sitt eget arbete inom 
ramen för de krav som ställs på den via dataskyddsbestämmelser och lojalitetsålägganden samt 
övriga lagar. Varje anställd är skyldig att säkerställa att de uppgifter som den anställda ger är 
korrekta. Personalen stöder arbetsgivarens kommunikation genom att delta i den offentliga 
diskussionen på ett konstruktivt sätt och genom att lyfta fram sin kompetens.

• Vi uppmuntrar personalen att berätta om sitt eget arbete och sitt välbefinnande i arbetet med 
stolthet.



Mätning av 
kommunikationen



Kommunikationsmätare
Kvalitativa mål

• Image och anseende (välkändhet, 2021 och därefter med 2-3 års mellanrum

• Medieanalys, analys av synlighet och nyhetsteman (en gång per år)

• Personalens rekommendationsmätare, 4 ggr per år

• Undersökningen av de specialiserande läkarnas utbildningsställen, en gång vartannat år (Unga läkares 
förening)

• PR-barometer, en gång vart tredje år

Kvantitativa mål
• Analys av kanalerna på de sociala medierna, analys av besökardata (halvårsvis)

• Analys av webbsidorna, analys av besökardata (halvårsvis)

• Medieanalys, kvantitativt en gång per år

Mätare som hänför sig till de strategiska insatsområdena
• Förverkligandet av de planenliga utvecklingsåtgärderna
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Kommunikationens 
utvecklingsmål 
2020–2022



De första utvecklingsmålen för 
åren 2020-2022
Kommunikationens utvecklingsmål har härletts från de val som gjorts i sjukvårdsdistriktets strategi och 
kommunikationsstrategi.

1. Vi stärker bilden av Vasa sjukvårdsdistrikt som ett distrikt med en högklassig kompetens samtidigt som vi är 
måna om enheternas goda anseende.

2. Vi planerar den kommunikation som hänför sig till förankringen av sjukvårdsdistriktets strategi och 
använder oss av nya kommunikationssätt för att nå hela personalen

3. Vi utarbetar klara processer för förändrings-, strategi- och beslutskommunikationen. 

4. Vi medverkar i utvecklandet av planeringen av ansvars- och serviceområdenas kvartalsvisa kommunikation 
(lista över teman).

5. Personalens kommunikationsfärdigheter fördjupas. Personalens förståelse för kommunikation fördjupas 
med hjälp av en intern kommunikationsutbildning. Målet är att främja den planenlighet och kvalitet som 
hänför sig till kommunikationen.

6. Vi informerar om det nationella expertnätverk som grundats för forskning och utveckling av patient- och 
klientsäkerheten inom hälso- och sjukvården samt om de mål som uppställts för detta nätverk samt vad 
kunderna kommer att få för nytta av detta nätverk.
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