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Ungdommens mange valg



Hvordan påvirke ungdom
til å få lyst til å jobbe i sykehus? 



Hvorfor deltok UNN 
i 113-serien?

✓ Vise frem UNN som en attraktiv arbeidsplass 
gjennom reelle historier

✓ Synliggjøre våre dyktige medarbeidere

✓ Skape nysgjerrighet og lyst blant ungdom til å 
ta utdanning og jobbe hos oss = rekruttering



Kvalitet



Trygghet 



Respekt



Omsorg



Var 113-serien bra 

for UNNs

omdømme?



Plussfaktorer:

• Alvorlige hendelser som ble håndtert bra
av dyktige folk

• Masse humor og komiske situasjoner

• Et friskt og fargerikt språk

• UNNs profilgalleri ble mangedoblet (ikke bare Mads Gilbert som kan….)

• AMK-sentralens rolle og funksjon ble synliggjort – i tillegg til andre 
funksjoner i den akuttmedisinske kjeden

• Mye positiv omtale i media i hele landet

• Fantastiske TV-bilder fra nordnorsk natur 



Fakta og tall
• I gjennomsnitt 900.000 seere pr episode (Kilde: NRK)

• Den nest mest sette serie på NRK i januar og februar (bare slått av 
Mesternes mester, kilde: NRK)

• UNN har aldri fått så mye omtale i nasjonale medier som da serien ble 
sendt (kilde: Retriever) 

• 113 samlet «hele familien» på søndagskveldene 9 kvelder (kilde: artikler i 
media)

• Vant gullruten 2019 

Verdien av denne «omtalen» i annonsekroner? 





Senja videregående skole, 
ambulansefag:

Fra 70 søkere i 2018 til 89 
søkere i 2019.

«Det er ikke tvil om at 
økninga skyldes 113-serien»

Bength Hanssen,
avd.leder for ambulansefag 









- Vi har fått 16 særs godt kvalifiserte 
kandidatar. 
Av 123 søkjarar blei 63 invitert på fysisk test, 
og av desse var det 36 som fekk bestått og 
som gjekk vidare til intervjurundane, seier 
Lars Erik Sjømæling, avdelingssjef for 
prehospitale tenester i HMR.

Sjømæling meiner at den store interessa for 
lærlingeplassane mellom anna kan knytast
til TV-serien 113 som har blitt vist på NRK. 
Dokumentarserien har satt fokus på 
ambulanestenesta og verkelig fått fram den 
viktige samfunnsrolla dei gjer, og ikkje minst 
spenninga og variasjonen i arbeidskvardagen.



Hva har 113 lært oss om rekruttering?

• Bruk nye arenaer for å nå aktuelle 
kandidater 

• Vær modig i budskap og kanalvalg

• Bruk egne ansatte som 
«frontfigurer» – de beste 
ambassadører

• Humor og «direkte» nordnorsk 
språk, skremmer de færreste…

• Vis frem glade medarbeidere i 
spennende miljø 



Dyktige medarbeidere  
+ godt arbeidsmiljø 

= attraktiv
arbeidsplass


