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7. november opprettet 
kommunikasjonsavdelin-
gen på UNN sykehusets 
offisiell Snapchat-konto, 
«UNN_HF». Halvannen uke 
senere gikk det galt.  
Sykehuset har kjøpt inn en 
egen telefon kalt "Snaper'n" 
som går på rundgang i avdelin-
gene og de 5.000 ansatte. De 
bruker telefonen til å dele bil-
der og videosnutter fra deres 
hverdag på den sosiale medie-
arenaen Snapchat. 

Flere ansatte motsatte seg 
innføringen av Snapchat-kon-
toen, grunnet risikoen for at 
opplysninger kunne lekkes.

To uker etter innføringen ble 
det 18. november sendt en 
"snap" fra kontoen hvor man 
helt tydelig ser en skjerm med 
ambulanseloggen på UNN, 
hvor gatenavn, tidspunkt står 
tydelig, mens årsaken til utryk-
ningen er oppført: "brystsmer-
ter". Personen som har sendt 
"snapen" har også lagt på tek-
sten: "Helga drar seg til. #akutt-
mottakt". 

– Svært alvorlig
Elisabeth Olstad er foretakstil-
litsvalgt for Yngre legers foren-
ing. Hun var kritisk til 
Snapchat-kontoen før den ble 
innført. Etter den personsensi-
tive informasjonen lekket, 
meldte hun ifra til ledelsen om 
avviket.

– At slik informasjon legges 
ut er svært alvorlig, og er et ty-
delig brudd på taushetsplikten. 
Det er mulig å identifisere en 
person med slike opplysninger. 
Det skal ikke skje, men det er 
vanskelig å forhindre når man 
deler ut en telefon blant 5.000 
ansatte og ber dem "snappe" 
hverdagen sin. Da er det ikke 
tilstrekkelig med et Snapchat-
regelverk.

Pasientsikkerhet 
Nå ber hun om at omfattende 
endringer iverksettes, eller at 
hele Snapchat-prosjektet til 
UNN avvikles. 

– Pasientsikkerhet vil alltid 
være viktigere enn omdømme-
bygging og ”kule og mor-
somme” tiltak. Jeg mener en 
slik snapchat-konto ikke er 
verdt risikoen det innebærer. 
Skal den eksistere, må det skje i 
en helt annen form, hvor noen 
modererer innholdet før det 
legges ut.

Olstad er ikke nådig i sin kri-
tikk av kommunikasjonsavde-
lingen.

– Det er pasientenes penger 
vi forvalter på sykehuset, det 
gjelder også kommunikasjons-
avdelingen. Da mener jeg at de 
burde fokusere på kjernevirk-
somheten. Vi har store utfor-
dringer med 

internkommunikasjon på UNN. 
Blant annet viktige prosedyrer 
som gjelder pasientsikkerhet, 
og det burde i mine øyne kom-
munikasjonsavdelinga priorite-
re fremfor Snapchat.

– Legger oss flat
Kommunikasjonsdirektør på 
UNN, Hilde Pettersen, forteller 
at de er kjent med hendelsen, 
og tar situasjonen på alvor.

– Vi har fått meldt inn et av-
vik hvor personsensitiv infor-
masjon har blitt delt på 
Snapchat-kontoen. Det er uhel-
dig og skal ikke skje. Her må vi 

bare sterkt beklage, og legge 
oss helt flat.

– Har dere gjort noen risi-
koanalyser før dere begynte 

med en egen Snapchat-konto 
for UNN? 

– Nei, det er ikke gjort noen 
risiko- eller sårbarhetsanalyse. 

Det er noe vi vil gjøre nå, etter 
dette avviket. Men vi var klar 
over at dette var en risiko da vi 
begynte med Snapchat. Samti-
dig så er det ikke slik at Snapc-
hat-kontoen har forrang foran 
pasientsikkerhet. Pasientsik-
kerheten har alltid førstepriori-
tet.

Fortsetter med Snapchat
Til tross for hendelsen ønsker 
ikke kommunikasjonsavdelin-
gen å avvikle Snapchat-konto-
en.

 • Ble advart av ansatte

UNN lekket taushetsbelagt info på egen Snapchat-konto

           KRITISK: Foreningstillitsvalgt Elisabeth Olstad er kritisk til at UNN har begynt med Snapchat.

SNAP: Dette er snapen som ble sendt ut fra UNNs egen Snapchat-
konto, "UNN_HF" 18. november. iTromsø har sladdet adressene i 
ambulanseloggen.
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 • Ble advart av ansatte

UNN lekket taushetsbelagt info på egen Snapchat-konto

           KRITISK: Foreningstillitsvalgt Elisabeth Olstad er kritisk til at UNN har begynt med Snapchat.

– Vi har fått mye positive tilbakemelding fra 
ansatte, særlig i den yngre garden. De synes det 
er positivt å få vist fram sin hverdag. Vi kommer 
til å fortsette med Snapchat-kontoen, men inn-
føre nye regler for å unngå at det skjer igjen.

– Vi gjør ikke dette istedenfor å bruke ressur-
ser på internkommunikasjon. Dette er kultur-
byggende, og i all hovedsak laget for sykehusets 
egne ansatte.

MARTIN LÆGLAND ELLINGSEN
martin@itromso.no
RONALD JOHANSEN 
ronald@itromsø UHELDIG: Hilde Pettersen er kommunikasjonsdi-

rektør på UNN. 

I fjor ble forskerduoen fer-
dig med dokumentarfil-
men om Bleik. Lørdag 
vises filmen på NRK2.
Anniken Førde og Trond Waage 
er begge samfunnsforskere på 
Universitetet i Tromsø–Norges 
arktiske universitet, og i 2012 
flyttet de sammen med sine tre 
barn til Bleik for å se nærmere 
på de mange mobiliserings-
kampene bleikværingene har 
tatt opp gjennom årene. 

– Vi er begge opptatte av 
stedsutvikling, og Bleik har 
over mange år vært et spen-
nende sted hvor det skjer vel-
dig mye. Andre kystsamfunn 
sliter med blant annet fraflyt-
ting, men på Bleik er det både 
kø for å få plass på skolen, og 
det er vanskelig å få tak i 
hustomter. Vi lurte derfor på 
hva det var som var så spesielt 
med Bleik, og bestemte oss for 
å flytte dit en periode, forteller 
Førde.

Mobilisering
Da de ankom fiskeværet ble fa-
milien slått av hvor sterke bleik-
væringene er på 
stedsfortellinger, og hvordan 
de bruker disse fortellingene i 
mobilisering. Nettopp det kom-
mer godt fram i dokumentaren, 
som har fått tittelen «Så bygg vi 
oss en foss».

– Bakgrunnen for tittelen er 
en av fortellingene som ofte 
fortelles på Bleik. Det handler 
om da Bleik fikk strøm, som 

første tettsted nord for Trønde-
lag. Lokalbefolkningen sendte 
et brev sørover med forespør-
sel om å få strøm til bygda, og 
da montøren kom nordover 
lurte han på hvor fossen var. På 
Bleik var det ingen foss, og da 
sa bleikværingene at «da får vi 
bygge oss en foss». Det gjorde 
de, og historien om fossen og 
lysverket begynte vi å kjenne 
igjen i flere av historiene fra 
Bleik, forteller Førde.

Gode tilbakemeldinger
– Vi ønsker gjennom filmen å 
vise de mange mobiliserings-
prosessene som foregår på 
Bleik, og hvordan de klarer å 
opprettholde sosiale arenaer 
som gjør bygda levedyktig, sier 
samfunnsforskeren.

Saken om Andøya Flystasjon, 
og lokalsamfunnets kamp for å 
bevare den har gjort filmen 
svært aktuell.

– Vi skulle gjerne sett at de 
slapp nok en mobiliserings-
kamp, men det er nettopp det 
de igjen står oppe i, sier Førde.

Lørdag klokken 17.30 vises 
dokumentarfilmen på NRK2, 
og Førde håper den blir godt 
tatt imot.

– Filmen er på mange måter 
en kjærlighetserklæring til 
kystsamfunnene, og vi vil gjer-
ne inspirere andre kystsam-
funn til å hente fram kraften 
sin, sier hun. 

RENATE PETTERSEN
renate@itromso.no

Får endelig vise fram 
dokumentarfilmen

VISES: Anniken Førde og Trond Waages dokumentar om lokalsam-
funnet Bleik vises på NRK2 lørdag.   FOTO: TROND WAAGE

En 32 år gammel mann er dømt til 31 dagers fengsel der fullbyr-
dingen av straffen utsettes med en prøvetid på to år. Bakgrunnen 
er at mannen i vår truet en taxisjåfør. Domfelte var kunde hos 
fornærmede, og truet han med vold. Da truslene kom valgte for-
nærmede å snu drosjen og kjøre tilbake til sentrum der turen 
hadde startet. Her gikk 32-åringen ut av taxien i fart, og i etterkant 
av dette var han i kontakt med fornærmede to ganger til, og i 
begge situasjonene oppsto det håndgemeng. Siste gang ble dom-
felte lagt i bakken til politiet kom til stedet. 32-åringen erkjente 
ikke straffskyld, og forklarte for retten at han ikke husker noe fra 
hendelsen ut over at han tok taxi.

Truet taxisjåfør 


