
- en del av Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser

Kunnskapsspredning i mange 
kanaler bidrar til likeverdige tilbud
Thale Hartmann og Camilla LaHart

TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser



• Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser
• Nasjonalt kompetansesenter for porfyrisykdommer
• Nasjonalt kompetansesenter for sjeldne epilepsirelaterte diagnoser
• NevSom - Nasjonalt kompetansesenter for 

nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier
• Nevromuskulært kompetansesenter
• Norsk senter for cystisk fibrose
• Senter for sjeldne diagnoser
• TAKO-senteret - Nasjonalt kompetansesenter 

for oral helse ved sjeldne diagnoser
• TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser

https://helsenorge.no/sjeldnediagnoser

TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser er en del av

https://helsenorge.no/Sjeldnediagnoser
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Samle  skape  spre
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• Hvorfor må vi være til stede i så mange kanaler?

• Hvordan kan man enkelt få til å filme selv?

Dette skal vi snakke om
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AnneAnne



• Lars travel fastlege, pasient med MO

6

Lars
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Hussein



8

Line
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Theo
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Bjørg
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Nettsidene
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Hvor finner de informasjon?
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Nettsiden har «alt»

Facebook sprer budskapet

Viktigste kanaler



• Faglig kvalitet

• Teknisk kvantitet

• Se at vi har noe til alle målgrupper - i deres format

• Bli kontinuerlig bedre kjent med målgruppene våre
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Kan ikke gjøre alt på alle kanaler
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Så hva med Anne, Lars, Hussein…..?
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Bilder er sterkere enn ord
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Levende bilder har stoppeffekt
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Hvorfor valgte vi film?

• To år siden

• Behov for å nå flere grupper

• Mange leser ikke

• Film illustrerer budskapet
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Dette skal jeg snakke om

• Filmformater

• Kanaler for publisering

• Lavterskel produksjon

• Utstyr vi bruker

• Redigeringsprogrammer



Informasjonsfilmer
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Animasjon
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Rekrutteringsfilmer



23

Filmer tilpasset sosiale medier
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Starter kurs med film
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Korte snutter og trailere
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Lavterskel
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Utstyr

• Mobiltelefon (iPhone eller Huawai Pro) til filming. 

• Stativ som kan festet på det meste og settes oppå bord etc.

• Mygger (mikrofoner)  for bedre lyd .

• Gimbal (en stabilisator som gjør det enklere å filme uten for mye rykk 
og napp. Den har også et stativ man kan plassere den på.)
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Redigeringsprogrammer
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WeVideo
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Teksting
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Musikk
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Takk for oss!

Thale Hartmann & Camilla LaHart, kommunikasjonsrådgivere
TRS kompetansensenter for sjeldne diagnoser.

camilla.lahart@sunnaas.no

thale.hartmann@sunnaas.no

mailto:camilla.lahart@sunnaas.no
mailto:Thale.hartmann@sunnaas.no

