Kommunikationskonferens 23 september
PROGRAM
09.30-10.00

Registrering och kaffe/te plan 12

10.00

Välkommen
Åsa Gunnarsson, kommunikationsstrateg på SKL, presenterar dagen

10.05-11.05

Medielandskapens förändringar – demokratins klimatfråga
Jesper Strömbäck, professor i journalistik och politisk kommunikation vid Mittuniversitetet
i Sundsvall förmedlar följande: Mediernas förändringar har gjort att mer information än
någonsin tidigare finns tillgänglig. Men växande skillnader mellan hur mycket olika
grupper följer nyheterna och vilka källor man söker sig till riskerar att leda till ökade
kunskaps- och deltagandeklyftor samt försvagad social sammanhållning.

11.15

Gränsdragningar i uppmärksamhetssamhället
Jörgen Vikström, pressinformatör och social medier-expert i Östersund kommun, om
förhållandet mellan politiker och tjänstemän i det nya medielandskapet. Om gränser som
ständigt flyttas. Om nya möjligheter och nya dilemman.

12.00

Lunch på plan 12

13.00

Så minimerar du personfokuserade drev
Chefer inom vård och omsorg hamnar ofta i fokus i medierna. Det leder till ett mediefokus
på den enskilda personen snarare än organisationen. Maria Wilmar, adjunkt/leg psykolog
vid Göteborgs Universitet och doktorand vid Kungliga Tekniska Högskolan förmedlar
slutsatser från rapporten ”Ledarskap i vården: att möta media och undvika
personfokuserade drev”:

14.00

Diskussion – Hur kan du som pressansvarig bidra i kollegans möte med medierna?
Claes Bertilson, presschef på SKL, leder en diskussion med konferensdeltagarna med
utgångspunkt från Maria Wilmars föredrag. Bland frågorna: Hur ger vi bäst kommunikativt
stöd i våra respektive organisationer?

14.30

Paus kaffe/te på plan 12

15.00-15.45

Hade vi gjort det igen?
Allt fler produktionsbolag vill göra reality-TV i välfärdsverksamheter. Så här hanterade
Landstinget i Uppsala län medieuppmärksamheten kring sin medverkan i TV3:s
”Sjukhuset” och den efterföljande rättsprocessen, som fortfarande pågår. Jessica
Elgenstierna, presschef i Landstinget i Uppsala län delar med sig av erfarenheter och
tips.

15.50-16.30

Medietryck – pressarbete vid oplanerade händelser
Hur hanterar man som pressansvarig en oförutsedd händelse – och hur kan man
förbereda sig för oförutsedda händelser. Dan Svanell har arbetat som pressansvarig
under tiotalet år och har erfarenhet från bland annat Regeringskansliet och
Rikspolisstyrelsen.

16.30
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