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Sammendrag 
Denne praktiske masteroppgaven i journalistikk består av to deler. Den praktiske 

produksjonen er reportasjeserien «Ny turnusordning» som undersøker: ”Hvordan påvirker 

den nye turnusordningen kvaliteten på legene og helsetilbudet?” Reportasjeserien belyser tre 

dilemmaer med den nye turnusordningen. Ettersom den innleverte produksjonen er video-, 

nett- og avisreportasjer som ble publisert av legeavisen Dagens Medisin, analyserer jeg i 

oppgavens teoretiske refleksjon hvordan arbeidsvalgene i produksjonen ble påvirket av at 

reportasjene ble laget for denne avisen. I refleksjonsdelen undersøker jeg følgende 

problemstilling: ”Hvordan påvirker ønsket om å sette dagsorden den journalistiske 

arbeidsprosessen med valg av metode, bruk av retoriske virkemidler og til slutt reliabiliteten 

til reportasjeserien Ny turnusordning?” Oppgaven viser at ønsket om å sette dagsorden førte 

til bruk av undersøkende metoder for å skaffe dokumenterbare fakta, og at produksjonen 

bruker logos som appellform. Til slutt diskuterer jeg hvordan metodearbeidet og retoriske 

virkemidler påvirker reliabiliteten til reportasjeserien. 

 

Abstract 
 

This is a practical master thesis, which consists of two parts. One part is a series of reports 

called «Ny turnusordning» which investigates: “How the new internship system for medical 

doctors in Norway affects the quality on the doctors, and the governmental health services?” 

The reporting illuminates three dilemmas in the new system. Since the practical part of my 

thesis, which consist of video, online and newspaper reportage, has been published for the 

medical newspaper Dagens Medisin, the theoretical reflection will analyze how choices in the 

production, is affected as a result of reporting for this newspaper. In the analytical paper the 

research question is: “How pursuing to set the agenda affects choices, such as choosing a 

journalistic method, the use of rhetorical devices, and eventually the reliability in the overall 

coverage in the project Ny turnusordning?” The paper shows that pursuing to set the agenda 

affected the project to use investigative methods to find hard facts, and that the reportage 

appeals to logos. The discussion examines how the methods I use, and the use of rhetorical 

devices, affects the reliability in the series of reports.  
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1. Introduksjon «Ny turnusordning» 
Den 1. desember 2012 endret norske myndigheter turnusordningen for leger. Endringen 

påvirket alle norske medisinstudenter som studerer i Norge og i utlandet. Den gamle 

turnustjenesten var slik at alle hadde rett på en turnusplass som ble delt ut ved loddtrekning. 

Alle legestudenter begynte på studiet med en forsikring om jobb etter studiet. Etter endringen 

hadde legene ikke lenger rett på jobb etter studiet. Aftenposten meldte at flere 

medisinstudenter i utlandet fryktet å bli forskjellsbehandlet i det nye jobbmarkedet. Den 

antakelsen bygger på at de med norsk legeutdanning favoriseres (Hagesæther & Vedeler, 

2013).  

Siden sykehusene har fått ansvaret med å ansette turnuslegene i en vanlig 

ansettelsesprosess, fikk disse helseforetakene en stor arbeidsbelastning. 958 leger sendte over 

19.000 jobbsøknader i 2013 (Helsedirektoratet, 2013). Et annet aspekt ved omleggingen til en 

ny turnusordning, var at man i det gamle systemet måtte gjennomføre turnustjenesten for å få 

autorisasjon som lege (Helsedirektoratet, 2012). Endringen avskaffet kravet om gjennomført 

turnustjeneste for at leger med norsk utdanning skulle få autorisasjon. Turnustjenesten var av 

noen betraktet som en naturlig periode for å kvalitetssikre nyutdannede leger (Omland & 

Reiter, 2011). Det reiser spørsmål om pasientsikkerheten ivaretas i den nye turnusordningen.  

Omleggingen av ordningen har før og etter endringstidspunktet, blitt hyppig diskutert 

i norsk presse. I legeavisen Dagens Medisin (senere referert som DM) var diskusjonen 

toneangivende, og den første halvdelen i 2013 var den mest leste saken på dagensmedisin.no, 

en sak om utlyste turnusvikariatstillinger i Stavanger (Hanger, 2013a).  

Redaktør i avisen, Markus Moe (som for øvrig er min fetter), foreslo at jeg på 

frilansbasis skulle lage reportasjeserien «Ny turnusordning», for å prøve ut videoreportasjer i 

sammenheng med avis- og nettsaker, for en ung målgruppe for DM. Slik fikk jeg oppdraget 

med å lage reportasjeserien. Arbeidet og serien, som er publisert av Dagens Medisin, er 

analyseobjekter (case) i denne praktiske masteroppgaven (Johannessen, Tufte, & 

Christoffersen, 2010, s. 88). Ifølge redaktøren er turnussaken populær blant medisinstudenter, 

siden de er aktive lesere på nett (M. Moe, personlig kommunikasjon, 17. juli, 2013). Disse 

leserne har et sterkt informasjonsbehov om turnustjenesten. Siden turnusansettelsene ser ut til 

å foregå på «diskutabelt grunnlag», er det viktig at DM tar opp turnussakene. Redaktøren 

mener at det er slik legeavisen oppfyller samfunnsrollen i Vær-varsom plakatens punkt 1 

(senere referert som VVP) (VVP, 2013), ettersom avisen har leger og helsesektoren som 

hovedmålgruppe (dagensmedisin.no, 2014a). DM publiserer en papirutgave annenhver uke. I 
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tillegg har fagbladet en nettside med daglig nyhetsdekning og videosatsningen DMTV. 

Derfor må DM forholde seg til konvergens. Konvergens beskriver når pressen produserer 

innhold til flere plattformer samtidig. Slik kan større mediehus kryss-promotere mellom nett, 

TV og avis (Quandt & Singer, 2009, s. 131). Ryggsekkjournalisten eller 

konvergensjournalisten er en journalistrolle som forutsetter at journalisten kombinerer flere 

fremgangsmåter, for å produsere til ulike plattformer samtidig (George-Palilonis, 2013, s. 10; 

24). Som konvergensjournalist har jeg altså laget en praktisk masteroppgave, publisert av 

Dagens Medisin.  

 

1.1 Praktisk masteroppgave: produksjon og observasjon  
Denne praktiske masteroppgaven i journalistikk består av den innleverte produksjonen «Ny 

turnusordning» og et refleksjonsnotat. Siden den praktiske masteroppgaven i journalistikk har 

få forgjengere, har den også blitt løst ulikt. Jeg har funnet eksempel på seks oppgaver digitalt 

(Eliassen, 2010; Gjesvik, 2010; Kongerud, 2013; Nordenborg, 2010; Stockfleth, 2012; 

Ziesler, 2010), som har blitt levert med ulike oppgavestrukturer. Noen begynner med teori og 

metode, mens andre diskuterer journalistiske metoder i lys av journalistikkens forhold til 

vitenskap i slutten (Gjesvik, 2010). Felles for oppgavene er at de tar utgangspunkt i 

journalistiske produksjoner som empiri, og diskuterer journalistikken. 

Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse (SKUP) deler årlig ut en pris for 

undersøkende journalistikk, på bakgrunn av en refleksjon- og metoderapport. I SKUP-

rapportene beskrives metodevalg i sammenheng med redaksjonshensyn og refleksjoner 

(Breivik, 2012). En rapportform som forklarer hvordan arbeidsvalg påvirker retorikken i 

journalistikken sett i sammenheng med redaksjonshensyn, ser jeg på som hensiktsmessig, 

fordi man må ta hensyn til at journalistikk skal bli publisert og leses for at den skal ha en 

funksjon. Selvrefleksjon i mitt tilfelle er å forklare med begrep i teori om journalistikk hva 

jeg har gjort, hvordan jeg har gjort det, og hvorfor jeg har gjort det. Særlig relevant teori har 

vært agendasetting og retorikk. Metoder som deltakende observasjon og kjennskap til 

vitenskapelige kvalitetskriterier har også vist seg relevante, siden jeg tar utgangspunkt i 

observasjon i redaksjonen for å fortelle om det jeg har lært (Johannessen, et al., 2010, s. 132; 

Thagaard, 1998, s. 63). Det er med denne forutsetningen at jeg stiller problemstillingen for 

masteroppgavens refleksjonsnotat: «Hvordan påvirker ønsket om å sette dagsorden den 

journalistiske arbeidsprosessen med valg av metode, bruk av retoriske virkemidler og 

til slutt reliabiliteten til reportasjeserien Ny turnusordning?».  
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1.2 Agendasetting 
Redaksjonen hadde krav om at prosjektet måtte inneholde mer enn bare videoreportasjer, som 

var min opprinnelige ide. Siden det er på videoformatet jeg har spesiell kompetanse, ble jeg 

dermed nødt til å ta i bruk andre framgangsmåter enn forventet. For at videoreportasjene jeg 

laget i prosjektet skulle bli ansett som aktuelle nok, måtte de derfor publiseres i sammenheng 

med nyhetssaker i avisen som avdekker viktig og vesentlig informasjon (M. Moe, personlig 

kommunikasjon, 4. september, 2013). Konvergensproblemstillingen som oppsto, var at 

videoene måtte presenteres i en sammenheng så de oppfattes som viktig i samspill med avis- 

og nettjournalistikken. McCombs (2004, s. 3; 6) forklarer at Walther Lippmann i 1922 hevdet 

pressen definerer hva folket oppfatter som viktig, ved å skape offentlighetens bilder av 

virkeligheten. Agendasettingteori ble utviklet på bakgrunn av Lippmanns idé og undersøker 

hvordan tema som pressen setter på dagsorden, oppfattes som viktig (McCombs, 2004, s. 6). 

Smitteeffekten mellom pressens fremtredende tema (salience) og offentlighetens oppfattelse 

av viktig tematikk har blitt undersøkt i flere historiske casestudier etter piloten, ”Chapel Hill 

studien” fra 1968 (McCombs, 2004, s. 2-6; 8-20;34;51). Ettersom DM skriver for leger, har 

avisen et nisjepublikum og en unik posisjon til å sette flere tema på dagsorden. Avisen setter 

eksempelvis ulike kreftsaker på dagsorden, samtidig med fagseminaret DM Arena om kreft 

(dagensmedisin.no, 2014b; M. Moe, personlig kommunikasjon, 26. mars, 2014). For å sette 

agendaen må DM få oppmerksomhet. Derfor blir det sentralt å undersøke hvordan en skaffer 

seg oppmerksomhet, det vil si hvordan en henvender seg retorisk.  

 

1.3 Retorikk  
Retorikk kan defineres slik: «Endvidere at dens opgave ikke i og for sig er at overbevise 

nogen, men i hvert enkelt tilfælde at pege på de overbevisende momenter, der foreligger 

(…)» (Aristoteles & Hastrup, 1991, s. 33). Retorikk er å tale godt, forståelig og 

overbevisende (Fabricius & Roksvold, 2008, s. 11). Taleren må identifisere kairos, som er 

det rette øyeblikket for å tale sin sak. Å ha en fornemmelse for kommunikasjonssituasjonen 

(kairos) innebærer å forstå hva som er hensiktsmessig kommunikasjon og identifisere det 

rette budskapet, for det publikum man snakker til (Fabricius & Roksvold, 2008, s. 15; 

Kjeldsen, 2006, s. 70). Retorikken skiller mellom tre appellformer som taleren kan benytte i 

kommunikasjon. Logos argumenterer med fakta og appellerer til fornuften i mennesket. Etos 

argumenterer på bakgrunn av troverdigheten til avsenderen av budskapet. Patos appellerer til 

følelsene hos mottakeren av budskapet (Fabricius & Roksvold, 2008, s. 22 - 23). Retorikken 
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deler forarbeidet med en tale opp i fem arbeidsfaser, som kan anvendes for å beskrive 

valgene jeg har tatt med journalistikken: Inventio – å finne fakta, dispositio – å disponere og 

vinkle fakta, elocutio – å gjøre fakta tilgjengelig med virkemidler, memoria – å formidle fakta 

pedagogisk så leseren husker og actio – å appellere til mottakeren (Fabricius & Roksvold, 

2008, s. 18;40-41; 54-55; 65; 105; 114-116;120-121; Roksvold, 2014).  

DM som en nisjeavis har leger som ekspertkilde og leser. Derfor antar jeg at 

troverdigheten til DM sin behandling av fakta er essensiell for at avisen skal kunne sette en 

sak på dagsorden. Avisens troverdighet (etos), kan påvirkes av stoffvalget til avisen som 

gjøres i inventio-fasen (Fabricius & Roksvold, 2008, s. 40-41). Stoffvalg som en 

nyhetsvurdering, kan forklares med VISAKE-kriteriene (Bjerke, Øvrebø, & Brurås, 2012, s. 

27-28). For å vurdere om en nyhetssak er god, kan en se på vesentlighet, identifikasjon, 

sensasjon, aktualitet, konflikt og eksklusivitet. Vesentlighetskriteriet har konsekvenser for 

mottakeren og gir viktig kunnskap om samfunnet (Bjerke, et al., 2012, s. 27). Ettersom 

leserne er akademikere, ble vesentlig fakta og logosappell antatt som hensiktsmessig 

kommunikasjon (kairos). Og det førte til at jeg brukte forskningsmetodikk i journalistikken. 

Oltedal (2012, s. 55) definerer vesentlighetsvurderinger som styrt av profesjonsnormer og 

som et sannhetskrav. Journalister velger ut fakta av vesentlig interesse, samtidig som 

sannheten vurderes i kildekritikken. Sannhetskravet innebærer å ta stilling til hva som kan 

anses å være ”mest” sant (Oltedal, 2012, s. 97; 260). Det kan ses som et dydsetisk prinsipp at 

journalister søker sannheten, siden journalistikk som søker sannheten, er samfunnsnyttig 

(Brurås, 2012b, s. 319; Oltedal, 2012, s. 77). Slik kan avisen også bli tatt seriøst ved å vise 

gode hensikter som sannhetssøkende. DM må gi uttrykk for at avisen har funnet den beste 

informasjonen med saklig argumentasjon (logos) (Oltedal, 2012, s. 52; Roksvold, 1989, s. 

14-15; 43). Slik rettferdiggjør avisen sin eksistens. For å finne fakta som rettferdiggjør 

budskapene i videoreportasjene, bruker jeg derfor undersøkende journalistiske metoder.  

Undersøkende journalistikk er å systematisere kompliserte kilder «(…) for å avdekke 

så mye sannhet som mulig.» (Egeland, 2012, s. 411). Jeg brukte research-hypoteser for å 

strukturere nyhetssakene og videoreportasjene (Ytreberg, 2012, s. 146-147). En hypotese 

defineres som «(…) En påstand om faktiske forhold, som undersøkelsen tar sikte på å teste 

riktigheten av.» (Hellevik, 2002, s. 47). En tese i refleksjonsnotatet kan være at ønsket om å 

sette dagsorden påvirker bruken av retoriske virkemidler til å nærme seg vitenskapens 

reliabilitet, med undersøkende metode. Ønsket om å være viktig innebærer at jeg søkte 

dokumenterbare kilder som databaser og dokumenter og brukte samfunnsvitenskapelige 

metoder som spørreundersøkelser (Meyer, 2002, s. 9-10; Ytreberg, 2012). Kildene medførte 
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at jeg vinklet journalistikken annerledes og at jeg måtte skrive med et annet språk. 

Vinklingen av sakene representerer også reliabilitetsproblemet til journalistikken, siden å 

vinkle innebærer å utelukke informasjon for å skape en tekstlig konstruksjon (Allern, 2001, s. 

47-51; Fabricius & Roksvold, 2008, s. 59; 105; Wright, 2011, s. 160-161). Jeg vil diskutere 

reliabilitetsproblemet i oppgavens avslutning, sett opp imot når vi bruker retoriske 

virkemidler for å fremme en sak (M. Eide, 2001, s. 44).  

Medieagendaen er pressens fokus på en saks viktighet. Den formes i McCombs 

(2004, s. 98 - 100) sin modell bevisst og ubevisst av medienes hensikter og eksisterende 

profesjonsnormer, som former hva som blir nyheter. Flere agendasettingstudier preges av å 

være kvantitative innholdsanalyser og undersøker korrelasjon med meningsmålinger i 

historiske datasett (McCombs, 2004; Tran, 2014, s. 216). Det gjør at disse studiene ikke 

nødvendigvis belyser medienes hensikter (Kosicki, 2006, s. 124). Agendaer som skapes av 

pressen, beskrives alternativt som agenda building, som knyttes til hvordan undersøkende 

journalistikk og øvrighetspersoner fremmer endring, ved å sette saker på dagsorden (Denham, 

2010, s. 311). Tran (2014, s. 224-225) etterlyser produksjonsstudier som undersøker 

medieagendaen og om digitaliseringen av journalistikken forandrer produksjonsnormene.  

Siden jeg undersøker hvordan journalistikken påvirkes av ønsket om å sette et tema på 

dagsorden, ønsker jeg å nevne at formålet med oppgaven på sett og vis likner på den originale 

casestudien om portvakten (gatekeeper) (White, 1950). Portvakten er redaktøren som 

bestemmer hva som kommer i avisen, etter at en nyhetssak har passert flere andre portvakter, 

som alle har tatt stilling til stoffet (Shoemaker, Vos, & Reese, 2009, s. 75-76; White, 1950). 

Jeg ser i mitt tilfelle på hvordan ønsket om å sette dagsorden, påvirker hva som blir en sak.  

 

1.3.1 Gangen i oppgaven 
Først vil jeg gi en oversikt over produksjonsdelen, for så å analysere feltnotatene fra 

redaksjonsoppholdet. Deretter vil jeg analysere hvordan det fikk konsekvenser for retorikken 

i journalistikken. Så vil jeg diskutere reliabiliteten i undersøkende metoder sett i forhold til 

vitenskap. På bakgrunn av analysen, med produksjonen som case, vil jeg prøve å formulere 

noen råd om hvordan et undersøkende videoprosjekt kan planlegges (Grønmo, 2004, s. 90).  

Gangen i oppgaven er slik: Innledning  observasjonsmetode i redaksjonen  

oversikt over produksjonen  redaksjonens retoriske strategi  retoriske konsekvenser for 

produksjonen  diskusjon om reportasjeseriens reliabilitet  hypoteseformulering og råd 

for undersøkende videojournalister.  
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1.4 Observasjon og vitenskapelighet 
Analysen av kommunikasjonssituasjonen tilsier at jeg har måtte forholde meg til normene 

som eksisterer i redaksjonen. Disse normene har jeg blitt kjent med gjennom samtaler og 

observasjoner i redaksjonen. Slik sett kan en si at deltakende observasjon i Dagens Medisin 

er mitt grunnlag for å vite noe om avisen, og at å analysere disse opplevelsene teoretisk er 

vesentlig for å analysere min egen produksjon. Siden jeg undersøker hvordan ønsket om å 

sette dagsorden påvirker metodevalg, arbeidsprosess og retorikk, er hele min journalistiske 

produksjon i Dagens Medisin oppgavens case (Yin, 2009, s. 8). Fordelene med et casedesign 

er at det åpner for å kombinere observasjon og intervju. Samtidig kan jeg hente inn selve 

produksjonen i analysen. Jeg prøver ikke å komme fram til generaliserbar viten om å sette 

dagsorden, men forklarer min teoretiske tolkning av hvordan redaksjonelle hensyn (retoriske 

valg) i mitt tilfelle ble gjort for å prøve å sette dagsorden (Johannessen, et al., 2010, s. 88; 

Yin, 2009, s. 11; 15).  

Skrevne feltnotater er en av de vanligste metodene for å registrere observasjoner 

(Gentikow, 2005, s. 106-107). Johannessen, et al. (2010, s. 132) påpeker at feltnotater må 

skrives mens man er i felten. Siden man som forsker deltar, bør feltnotatene inneholde 

følelser og fortolkninger. Ved siden av å formidle observasjoner, mener Johannessen, et al. 

(2010) at sitater er en god måte å uttrykke helt spesielle observasjoner på.  

Mine feltnotater ble skrevet ned i redaksjonen etter jeg har opplevd noe, eller fått 

tilbakemeldinger på journalistikken. Noen av notatene var derfor konkrete om en enkelt sak, 

mens andre omhandlet hva som ble oppfattet som vesentlig journalistikk på et mer generelt 

grunnlag. Jeg skrev også notater da jeg var på reportasjereise, om opplevelser, 

opptaksproblemer og konkret om journalistikken jeg jobbet med.  

I tillegg har notatene blitt supplert med intervju av redaktør Markus Moe, for å 

avklare spørsmål som jeg så som nødvendig. Alle notatene ble samlet og skrevet ut 

kronologisk da jeg skrev analysen. Til kronologien har jeg supplert med spørsmål jeg har stilt 

redaktøren for å kontrollere at jeg forstår observasjoner, og for å avklare tilleggsspørsmål 

(Johannessen, et al., 2010, s. 129). Etter litteraturlisten følger en oversikt over datoene for 

samtalene jeg har hatt med Markus Moe, redaksjonsmøter, arrangementer og videoopptak.  

 Jeg navngir bare redaktøren, mens resten av innspillene og mine arbeidsnotater med 

produksjonen henvises til som opplevelser fra redaksjonsarbeidet (Observasjon-DM, 2013-

2014), opplevelser fra opptak og redaksjonsmøter (Observasjon-V1, 2013; Redaksjonsmøte-

aug, personlig kommunikasjon, 14. august, 2013).  
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1.4.1 Fokus og strukturering 
Ifølge Grønmo (2004, s. 144) er det vanlig at fokus i studier som benytter deltakende 

observasjon blir klarere jo lenger observasjonen varer.  

Ettersom jeg i løpet av arbeidet så likheten mellom agendasetting-teori og en 

bevissthet i redaksjonen om muligheten for å sette dagsorden, så jeg på dette som et 

interessant fenomen. Siden jeg planla sammenhengen i prosjektet med en klar strategi for 

rekkefølgen på de ulike plattformene, ble fokuset i feltnotatene knyttet til planleggingen av 

agendasetting (Vedlegg-Publiseringsplan, 2013-2014). Da utgangspunktet for planleggingen 

av sakene var å få dem godtatt i redaksjonen og publisert, er fokuset knyttet til hvordan 

journalistikken bør være. Derfor beskriver alle feltnotatene hvordan reportasjeserien må 

planlegges for at videoreportasjene kan publiseres av Dagens Medisin. 

Siden journalistikken hadde førsteprioritet, ble observasjonen ustrukturert 

(Johannessen, et al., 2010, s. 131). Jeg anså DM-redaksjonen som en fremmed kultur, siden 

redaksjonen skriver for leger og jeg ikke har noe erfaring med hvilke nyhetskriterier som 

gjelder innenfor medisinjournalistikk. I den forstand er notatene eksplorerende (Gentikow, 

2005, s. 38-39; Observasjon-DM, 2013-2014). Siden jeg har liten erfaring med 

helsejournalistikk og oppfattes av redaksjonen som journalistikkstudent, får jeg en 

observatørrolle som lærling (Thagaard, 1998, s. 63).  

 

1.4.2 Validitet og reliabilitet 
Gentikow (2005, s. 42-43) skriver at deltagende observasjon i naturlige omgivelser som 

eksempelvis en arbeidsplass styrker reliabiliteten og validiteten, så lenge notatene ikke er 

manipulert. Av praktiske grunner var det bare mulig å ta skrevne notater i redaksjonen. Bruk 

av lydopptak tror jeg ville svekket validiteten på notatene, fordi da kunne personene i 

redaksjonen begrenset seg i sine ytringer (Brurås, 2012a, s. 65). Av etiske grunner bruker jeg 

sitatsjekk på alle observasjoner og uttalelser fra redaksjonen. At notatene er skrevet ned i 

etterkant, kan medføre mer unøyaktige notater enn lydopptak og svekker derfor reliabiliteten 

til observasjonsdataene (Brurås, 2012a, s. 65-66; Hellevik, 2002, s. 54). Siden jeg er 

journalist, kan jeg ikke forholde meg til den deltakende observasjonsrollen som om jeg 

utelukkende forsker (Johannessen, et al., 2010, s. 126). En fare i deltakende studier er at 

forskeren går i den etnografiske fellen. Johannessen, et al. (2010, s. 126) kaller det å ”go 

native” hvis forskeren blir farget av observasjonsmiljøet. Mitt mål som journalist er å bli ett 

med redaksjonen for å integreres med profesjonaliserte medisinjournalister. Profesjonsrollen 
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min kan derfor svekke reliabiliteten til notatene (her menes profesjonsrollen slik Ottosen 

(2004, s. 125 - 127) beskriver den.). Jeg forsøker å opprettholde reliabiliteten, ikke å underslå 

beskrivelser om retoriske valg som kan fremstå som lite hensiktsmessig (Gentikow, 2005, s. 

57-58).  

 Gentikow (2005, s. 27 - 29) forklarer med Clifford Geertz sine tykke beskrivelser 

hvordan beskrivende data som observasjon kan tolkes. Ved å fremheve motstridende funn 

oppfordrer analysen til flere forståelser av det som undersøkes. Gentikow (2005, s. 29-30; 61 

- 63; 130) hevder at å oppnå analytisk kompleksitet er et kvalitativt alternativ til 

generaliserbarhetskravet i kvantitative studier. Ved å bruke feltnotatenes muligheter for å 

danne et komplekst bilde av det jeg undersøker, er målet å oppnå en rik beskrivelse av ønsket 

om å sette dagsorden, for å konkludere på bakgrunn av beskrivelsen. Det innebærer at en ikke 

kommer til et entydig svar. Målet er å gi en god beskrivelse (Gentikow, 2005, s. 63). For å få 

en forståelse av hensynene jeg har tatt i produksjonen, ser jeg derfor feltnotatene opp mot 

teori (Gentikow, 2005; Thagaard, 1998, s. 35). Siden feltnotatene er mine fortolkninger av 

redaksjonsarbeidet, er dette altså en ytterligere fortolkning av notatene (Gentikow, 2005, s. 

143).  

 

1.4.3 Analysene  
Jeg gjør to analyser i oppgaven for å svare på problemstillingen om hvordan ønsket om å 

sette dagsorden påvirker arbeidsprosessen, valg av metode og bruk av retoriske virkemidler. 

Den første analysen tar utgangspunkt i feltnotatene fra redaksjonen for å finne ut de ulike 

retoriske hensiktene redaksjonen har. Her forklarer jeg sammenhengen mellom 

agendasettingteori og retorikk for å undersøke hvilke retoriske valg som kan sette en sak på 

dagsorden og hvilke metoder jeg valgte for at redaksjonen skulle godta sakene mine.  

Så analyserer jeg hvordan retoriske valg fikk konsekvenser for arbeidet. Her forklarer 

jeg ytterligere begreper og teori der det trengs. Jeg strukturerer analysen etter tre 

videopakker, hvor sakene plasseres i sammenheng med videoene. Denne analysen undersøker 

arbeidet fra forarbeid og frem til publisering for å vise hvordan retorikken påvirkes av ønsket 

om å sette dagsorden. Analysen tar hensyn til arbeidsnotater, selve produksjonen, 

besøksstatistikk på nettsidene og noen vedlagte eksempler på uttalelser, som er respons på 

retorikken (Vedlegg-Analytics, 2014). Slik respons ser jeg på som et kvalitativt mål.  
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2 Produksjon: «Ny turnusordning» 
Siden jeg bruker de retoriske arbeidsfasene for å forklare arbeidet jeg har gjort, ser jeg det 

som nyttig å avklare hva jeg har laget, og forklare når jeg har gjort hva (Fabricius & 

Roksvold, 2008, s. 18). Ettersom videoreportasjene var utgangspunktet for hele prosjektet, vil 

jeg i analysene ta utgangspunkt i de tre videoreportasjene som tre nyhetspakker, om 

videoenes tematikk.  

En helhetlig oversikt over kronologien for publiseringen, finnes i publiseringsplanen 

(Vedlegg-Publiseringsplan, 2013-2014). Publiseringsplanen ble laget i september 2013, og er 

en oversikt over produksjonens titler, ingresser og hypoteser etter flere omskrivinger 

(Ytreberg, 2012, s. 146; 151). Den ble laget etter ønske fra redaktør, for å kommunisere en 

oversikt over publiseringsstrategien for reportasjeserien (M. Moe, personlig kommunikasjon, 

23. september, 2013). Dette var en ønsket struktureringsmetode, siden Dagens Medisin 

bruker hypoteser for å planlegge temabilag frem i tid (Observasjon-DM, 2013-2014).  

Produksjonen «Ny turnusordning» har stått på trykk i avisen og blitt publisert på 

nettsidene til DM i perioden februar – april i 2014. I avisen har nyhetsreportasjene som ble 

vurdert som viktigst, blitt publisert. Noen av disse sakene har blitt re-publisert på nett. I 

produksjonen jeg leverer som masteroppgave, har jeg inkludert kopier av de avissakene som 

har blitt re-publisert på nettet. Sakene har samme innhold som avissakene. Med produksjonen 

følger også en liste, med lenker til videoreportasjene. Videoreportasjene ble publisert på 

DMTV, som er videoplattformen på nettsidene. Vi tok et redaksjonelt valg om å ikke tekste 

engelsk språk i videoreportasjene.  

Reportasjeseriens tre videopakker:  

Videopakke 1 handler om «Lokal tilhørighet» og er ti unike publiseringer.  

Videopakke 2 handler om «De utenlandske turnussøkerne» og er syv unike publiseringer. 

Videopakke 3 handler om «Legefabrikken i Polen» og er ni unike publiseringer.  

 

2.1 Produksjonens problemstilling  
I artikkelserien jobbet jeg med problemstillingen: ”Hvordan påvirker den nye 

turnusordningen kvaliteten på legene og helsetilbudet ?” 

Av den problemstillingen ville jeg belyse tre hoveddilemmaer med den nye 

turnusordningen. Dilemmaene kommer til uttrykk i tre overgripende hypoteser, som 

beskriver tematikken i videopakkene og videoreportasjene (L. Moe, 2014f, 2014g, 2014h).  
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H1: ”De som kommer fra distrikt, har større sjanse til å få en jobb i distrikt, fordi 

distriktene ansetter turnusleger med lokal tilhørighet. Det medfører at de med 

forskningserfaring nedprioriteres for de som kommer fra distrikt.”  

H2: ”Færre utenlandske søkere får turnusplass med den nye turnusordningen fordi de 

ikke kan godt nok norsk, men det løser ikke kapasitetsproblemene fra den gamle ordningen.” 

H3: (nullhypotese): ”Autorisasjonstidspunktet ble flyttet med ny turnusordning. Det 

er uproblematisk for helsetilbudet og leger som skal autoriseres.” (Ytreberg, 2012, s. 146-

147). 

Topikk fra retorikken beskriver hvilke spørsmål vi stiller til kildematerialet (Fabricius 

& Roksvold, 2008, s. 43). Hvilke spørsmål som stilles til kildene avhenger av om en lager 

nyhetsjournalistikk, bakgrunnsjournalistikk eller featurejournalistikk. Mens nyhetssakene 

stiller spørsmål om hva, belyser reportasjene også årsaken til hvorfor situasjonen er slik den 

er (Fabricius & Roksvold, 2008, s. 43 - 44). Artiklene i serien formulerer derfor en hypotese 

om hvordan noe er (Ytreberg, 2012, s. 152). Så undersøker videoreportasjene hvorfor 

situasjonen er slik, med en case (person- eller situasjonseksempel) (Allern, 2001, s. 34). 

 

2.2 Arbeidsforholdet 
Jeg har skrevet avissakene og laget videoreportasjene alene, mens uttegning av avissakene og 

nettpubliseringen ble gjort i samarbeid med redaksjonen. M. Moe (personlig kommunikasjon, 

2013-2014) sine innspill i arbeidsprosessen ble formende for rekkefølgen som sakene 

publiseres i. Han og redaksjonen har gitt tilbakemeldinger under redaksjonsmøter og under 

publiseringen, som har ført til ideer, omskrivinger og til at saker ble kastet. Jeg har tatt noen 

av fotografiene i artikkelserien og da er dette oppgitt i foto-byline. Andre bilder er fra arkiv 

og av andre fotografer. Alle avis- og nettsaker har vært gjennom publiseringsprosessen i DM, 

med språkvask og gjennomlesning.  

Det praktiske arbeidet tok ni måneder. Jeg er frilansjournalist i avisen og har solgt inn 

prosjektet som tre videoreportasjer med utgangspunkt i åtte avissaker. DM har stilt med 

arbeidsplass, produksjonsutstyr, redigeringsutstyr og dekket budsjettet i produksjonen. I 

tillegg har avisen gjennom å publisere produksjonen gitt tilgang til den største samlingen av 

leger i Norge som lesere (dagensmedisin.no, 2014a). Ved siden av tilgangen til denne 

spennende målgruppen fikk jeg i redaksjonen innspill fra flere journalister med 

spisskompetanse innenfor medisinjournalistikk-feltet. På reportasjereisene var det en 

døråpner å rapportere for en avis som omtrent alle oppfattet som kritisk og saklig. 
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3 Redaksjonens retoriske strategi 
Jeg vil i denne delen av oppgaven analysere samtalene med Markus Moe, og notatene om 

mine opplevelser i redaksjonen. Hensikten med det er å forklare hva ønsket om å sette 

dagsorden er, og hvordan det kan forstås. Ettersom oppgaven prøver å se hvordan dette 

ønsket om å sette dagsorden påvirker retorikken, vil jeg underveis i mine beskrivelser trekke 

inn agendasettingteori og med retorikkteori forklare hvordan effekten av ønsket kan forstås. 

Analysen søker også å få fram bakgrunnen for de valgene jeg har gjort i 

produksjonen, og hva som kjennetegner målgruppen til DM. Avisen har en 

publiseringsdekning som omfavner alle yrkesaktive leger i Norge (dagensmedisin.no, 2014a) 

og med det en spesielt utfordrende leser- og seergruppe som påvirker mine retoriske valg. 

Redaktøren forteller at målgruppen har høy forståelse for forskning, og er vant med å lese 

evidensbasert forskning (M. Moe, personlig kommunikasjon, 4. september, 2013).  

Reportasjeprosjektet begynte i august 2013, på et redaksjonsmøte hos DM. Jeg hadde 

allerede snakket med redaktør på forhånd, slik at hovedideen var å lage videoreportasjer om 

turnus til DMTV. Jeg presenterte et forslag til en videodokumentar om turnusleger i 

Finnmark. Ideen var en påstand om at ”flere turnusleger i distriktene har kommet seg dit, 

fordi de har motivasjon for å være akkurat der”.  

Ideen ble kritisert med at «(…) legene søker over alt (…)» siden «(…) ingen har 

mulighet til å ønske seg et sted. De tar jobb der de får tilbud.» (Redaksjonsmøte-aug, 

personlig kommunikasjon, 14. august, 2013).  

Jeg fikk senere beskjed av redaktør om at en enkelt reportasje ville fremstå uvesentlig. 

M. Moe (personlig kommunikasjon, 4. september, 2013) forklarte at ingen bryr seg om en 

reportasje på det grunnlaget. «Om noen skal ønske å se sakene dine, så må du avdekke 

vesentlig informasjon som forteller noe om hvordan det faktisk er. Du må belyse hvem 

sykehusene ansetter» (M. Moe, personlig kommunikasjon, 4. september, 2013).  

Moe mente videoprosjektet måtte forankres i avisen: «Du må bli kjent av leserne som 

journalist, og bør derfor publisere noe som er avdekkende i avisen først.» (M. Moe, personlig 

kommunikasjon, 4. september, 2013). Jeg måtte styrke min troverdighet (etos) som journalist, 

med godt innhold i avisen. Moe mente også at et tema bør etableres i avisen før vi publiserte 

en videoreportasje, siden avisen er hovedplattformen (M. Moe, personlig kommunikasjon, 4. 

september, 2013). Siden DM ikke har hatt videoreportasjer på nett før, er det følgelig ikke 

noe som blir sett på som hovedoppgaven til avisen. M. Moe (personlig kommunikasjon, 31. 
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mars, 2014) utdypet under en oppsummeringssamtale målet for DM sin journalistikk: «Vi har 

en målsetting om å være viktige, relevante og vesentlige.»  

Det er tydelig at nyheter og debatt oppfattes som hovedoppgaven til avisen, og det er 

veldig lite fokus på underholdningsverdien til en sak (M. Moe, personlig kommunikasjon, 31. 

mars, 2014). Derfor fikk jeg raskt en oppfatning om at avisen var det rette stedet å sette 

temaet på dagsorden på. Da kunne videoene bli aktuelle.  

«Å trekke linjene gjør du i nyhetssakene, hvor det som avdekkes av fakta viser 

størrelsen av det vi vil forklare til seeren.» (M. Moe, personlig kommunikasjon, 5. november, 

2013). Jeg hadde akkurat kommet fra den første reportasjereisen i Finnmark. Samtidig hadde 

det kommet inn svar på surveyundersøkelsen. Da påpekte redaktøren at det var viktig at jeg 

jobbet mye med nyhetssaken og ventet med klippingen av reportasjen (L. Moe, 2014e). «Det 

er veldig viktig at den saken sitter». Slik han så det, så spinner videoreportasjene på 

avissakene. «Når saken sitter, kan vi ha flere saker som spinner på poenget. Spin-off-saker er 

ikke noe problem å lage. » (M. Moe, personlig kommunikasjon, 5. november, 2013). 

Agendasettingstudier er opptatt av når en tematikk fremheves (salience) spesielt av 

media. McCombs (2004) viser til at offentlighetens opplevelse av en saks viktighet henger 

sammen med hvor mye saken fremheves i media. Som resultat av eksponering for pressen 

påvirkes publikum til å oppfatte tema som viktig (McCombs, 2004, s. 2-6; 23-24; 34-35; 51-

52). Når publikum presenteres for en nyhet som avdekker fakta, eller en forandret situasjon, 

kan leseren oppleve et psykologisk behov for å orientere seg. Slik kan dekningen av en sak 

resultere i et større behov for bakgrunnskunnskap om det samme emnet (McCombs, 2004, s. 

54). Behovet for bakgrunnskunnskap henger sammen med konsekvensene og usikkerheten 

den opprinnelige publiseringen kan skape hos leserne. Skaper saken usikkerhet, er publikum 

mer tilbøyelig til å følge medieagendaen (McCombs, 2004, s. 55 - 57). 

En konsekvensrik og opplysende sak kan derfor motivere leseren til å se eller lese 

bakgrunnsjournalistikk, som kan være en videoreportasje, som har muligheten til å utforske 

topikk, som går mer i dybden av tematikken, og spør hvorfor (Fabricius & Roksvold, 2008, s. 

44).  

 

3.1 Vinklingen og agendasetting 
På det første redaksjonsmøtet tipset en av journalistene meg om å undersøke HPR-databasen 

som har oversikt over hvor alle leger får jobb (Redaksjonsmøte-aug, personlig 

kommunikasjon, 14. august, 2013). Helsepersonellregisteret (senere referert til som HPR-
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databasen) er en database over alle leger, som blant annet viser da legene hadde 

turnustjeneste (Helsepersonellregisteret, 2014). M. Moe var enig under møtet, databasen er et 

fint utgangspunkt for undersøkelsen. Han foreslo å undersøke om det var mulig å koble hvor 

folk kom fra med hvor de fikk turnusstilling. Av dette forslaget oppsto hypotesen om at 

”hvor legene kommer fra, har betydning for hvor de kan få turnusplass” (Observasjon-DM, 

2013-2014).  

Det som er interessant med denne hypotesen, er at den minner om vinklingen i 

nyhetssaken som var mest lest på dagensmedisin.no i 2013. Den mest leste saken i 2013 

fokuserte på at turnusleger som hadde fått jobb i Stavanger, hadde familie på sykehuset. Det 

betyr at ledelsen i Helse Stavanger kan være korrupt (Hanger, 2013a). Det kan være 

konfliktfylt og salgbart stoff. Å vurdere stoffverdi gjøres i inventio-fasen (Fabricius & 

Roksvold, 2008, s. 45). Etter å evaluere stoffverdien velger man vinklingen om hva som skal 

framheves i stoffet (Østlyngen & Øvrebø, 1999, s. 141-142). 

 
Framing essentially involves selection and salience. To frame is to select some aspects of a perceived 

reality and make them more salient in a communicating text, in such a way as to promote a particular 

problem definition, causal interpretation, moral evaluation, and/or treatment recommendation for the 

item described. (Entman, 1993, s. 52) 

 

For å fremheve en problemdefinisjon i stoffet må jeg derfor velge hva som er interessant. 

Framing er altså sakens vinkling. I en nyhetssak strukturert etter fallende viktighet innebærer 

det å finne ut hva som skal fremheves i overskriften og ingressen i dispositio-fasen (Fabricius 

& Roksvold, 2008, s. 52 - 53; 60 - 61; 105). Ved å belyse og fremheve en problemdefinisjon 

slik Entman (1993) formulerer det, får vi muligheten til å gjenta tolkningen vi fremhever i 

avisen, gjennom nettartikler og i videoreportasjene. Reportasjen jeg laget i Finnmark, gir et 

konkret eksempel på den saken som tas opp i avisen, siden den viser at lokale turnusleger får 

jobb i distrikt (L. Moe, 2014e, 2014h).  

Ved å innlede med avissaken rettferdiggjør vi synspunktet vi skal vise i 

videoreportasjen (exordium) (Fabricius & Roksvold, 2008, s. 54). Å avdekke at distriktene 

ansetter lokale turnusleger, får funksjonen av å skape kontakt med tilhøreren, og sympati for 

budskapet i videoreportasjen. Vi gjør også den helhetlige historien i prosjektet forståelig for 

seeren. Ved å disponere et vesentlig nyhetspoeng om at distriktene ansetter lokale turnusleger 

i den første nyhetssaken (partitio), forklarer vi nødvendige omstendigheter for å forstå 
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videoreportasjen (Fabricius & Roksvold, 2008, s. 54-55; L. Moe, 2014e). Samtidig etablerer 

saken at det er konfliktfylt. Det er ikke åpenbart at å ansette turnusleger etter «Lokal 

tilhørighet» er omstridt, hvis vi ikke forteller det.  

Målgruppens opplevelse av hvor viktig en sak er, kan påvirkes av vinklingen. 

McCombs (2004) kombinerer framingteori og agendasetting for å forklare attribute 

agendasetting. Begrepet kombinerer tanken om at noen tolkningsrammer foretrekkes av 

publikum, fordi argumentene som fremheves av vinklingen, er mer tiltalende til målgruppen 

(McCombs, 2004, s. 88-89; 92). McCombs (2004, s. 92) kaller disse attributtene for 

compelling arguments. Konfliktorienterte vinklinger med relevans for publikum kan være 

angstfremmende. Fokus på kriminalitet som påvirker publikum, vil være en attributt som kan 

sette en sak på dagsorden. Oppfattelsen av hvor viktig et tema er, øker hvis vinklingene får 

negative effekter for leseren (McCombs, 2004, s. 93 - 95). En positiv vinkling kan ha motsatt 

effekt. Da kan leseren bli uinteressert (McCombs, 2004, s. 94).  

Nyhetssaken om lokal tilhørighet fokuserer på at det eksisterer en ulik praksis for hva 

helseforetakene vektlegger når de ansetter turnusleger (L. Moe, 2014e). Oppslaget – Jeg har 

ikke lokal lokal tilhørighet til Diakonhjemmet eller Rikshospitalet viser eksplisitt hvordan 

søkere fra byer som Oslo påvirkes negativt (L. Moe, 2014r). Ved å vise konsekvensene lager 

jeg en patosappell til Oslo-leger. Det kan øke interessen for saken i denne delen av 

målgruppen (Kjeldsen, 2006, s. 85; 308-310). Oppleves oppslaget som en patosappell, uten 

belegg i hovedsaken, får derimot vinklingen negativ effekt, og kan oppleves konstruert 

(Fabricius & Roksvold, 2008, s. 38-39; 97). Derfor er de vesentlige sakene viktige. 

Siden jeg ønsker å få oppmerksomhet om videoreportasjene, tok jeg derfor tak i 

tolkningsrammer som jeg hadde lest om turnus tidligere. Hva ansettelseskriteriene er, var 

allerede et diskusjonsemne og blir tatt opp i videopakke 1 (Hamandsen, 2013). Hvordan de 

utenlandske søkerne ble påvirket av en ny turnusordning, hadde blitt skrevet om tidligere, og 

blir diskutert i videopakke 2 (Dommerud, 2011). Norske studenter som har studert i utlandet, 

ble ofte gjort til offer av pressen (Hagesæther & Vedeler, 2013). For å utfordre denne 

vinklingen ble reportasjen om de som har studert i Polen, disponert til slutten av serien i 

videopakke 3. Vinklingen i videoreportasjen fra Krakow er opplysende, men ikke 

konsekvensrik for hele målgruppen (L. Moe, 2014g).  

George-Palilonis (2013) forklarer at konvergensjournalistikk kan se på publiseringen 

av flere saker som informasjons-lag. Hvis et vesentlig nyhetspoeng blir kommunisert i 

avisen, må dette poenget derfor repeteres i alle påfølgende saker hvor poenget er en 

forutsetning, slik at de enkeltstående tekstene blir selvforklarende. Det er viktig for at 
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historien skal kunne leses på internett, hvor et helt prosjekt må kunne leses ulineært (George-

Palilonis, 2013, s. 45-48; 66). Derfor måtte journalistikken referere de tidligere sakene. Slik 

henger disposisjonen også sammen med hva vi kan forvente at leseren kan forstå.  

 

3.2 Nyhetspoeng og case 
«Du bør prioritere tidsbruken din på å finne nyhetspoenger. Det er viktigere enn observasjon 

og meninger. På den måten kan du vektlegge reportasjebiten mindre. Når nyhetssakens poeng 

blir bedre, så blir også reportasjen bedre.» (M. Moe, personlig kommunikasjon, 18. 

november, 2013). Det var også klare ønsker om kvantifiserbare fakta. «Vi må ha tall og fakta. 

Leserne synes ikke meninger og caser er nok.» (M. Moe, personlig kommunikasjon, 4. 

september, 2013). Redaktøren mente et case alltid kan avledes fra en god sak. Derfor antok 

jeg at faktainformasjon var viktigere enn følelser og meninger. Det medførte også en 

antakelse om at enkelthendelser og caser ikke gjør en god sak.  
 
Det er lett å lage et offer-case. Uten å være skeptisk til caset. Man må ikke bare skylde på systemet 

for alt mulig, og frata enkeltmennesket ansvaret. Da ender vi opp med å lage en type journalistikk 

som bygger på selvfølgeligheter. Jeg tror det er direkte skadelig for produktet (journalistikken til 

Dagens Medisin) å lage historier basert på case som serverer selvfølgeligheter. Og mye 

casejournalistikk gjør det. (M. Moe, personlig kommunikasjon, 26. mars, 2014) 

 

Sitatet forteller at ansvarliggjøring av personer som brukes som case, er viktig for DM. 

Casejournalistikk forstås altså som en forenkling av helheten som ikke avdekker 

systemproblemer (Sjue, 2011, s. 128). Siden et case alltid kan avledes, forstås case som en 

innpakning i DM. I min journalistikk prøvde jeg derfor å klargjøre nyhetspoenget i sakene, 

før jeg lette etter et eksempel på nyhetspoenget som skulle forklares. Så prøvde jeg å finne en 

person som står oppe i situasjonen det handler om. Da åpner caset opp for at leseren kan 

identifisere seg med personen vi forteller om (Allern, 2001, s. 31-34; Fabricius & Roksvold, 

2008, s. 51; 106; Kartveit & Fangel, 2006, s. 141-142; Oltedal, 2012, s. 95-96; 123-124).  

Et case kan også være en konkret situasjon. Reportasjen i Kirkenes kan sies å fortelle 

om den konkrete historien om klagen på lokal tilhørighet (L. Moe, 2014h). En slik forståelse 

kan likne et case-studie. Caset kan være en situasjon eller personhistorie, kombinert med en 

spørreundersøkelse og ekspertuttalelser. Altså flere studieobjekter om samme sak (Grønmo, 
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2004, s. 90; Ytreberg, 2012). Jeg tar utgangspunkt i at denne likheten eksisterer for noen av 

mine saker, men bruker begrepet case for å forklare retoriske kildevalg.  

M. Moe (personlig kommunikasjon, 31. mars, 2014) forteller at DM bevisst velger 

vekk pasientperspektivet i sine saker. Det er en bevisstgjøring av at når en skal snakke til 

leger, så må en ta tak i et perspektiv som legene kjenner seg igjen i (Fabricius & Roksvold, 

2008, s. 105). Slik er altså legen case og ekspertkilde. Og det åpner for et forståelsesproblem 

siden kommunikasjonssituasjonen på nettsiden forutsetter at også journalister, ansatte i 

helsevesenet og legemiddelindustrien kan være lesere (Kjeldsen, 2008). 

 

3.3 Kontekst: forståelse og tilgjengelighet 
Å identifisere en kommunikasjonssituasjon (kairos) innebærer at taleren identifiserer hvem 

han snakker til, og hva mottakeren kan forstå (Kjeldsen, 2006, s. 31; 72). Vi må samtidig ta 

høyde for hva som interesserer leseren. Prosjektet må kommunisere hensiktsmessig 

(Kjeldsen, 2006, s. 70). Det innebærer at jeg måtte forklare sakene i nyhetsreportasjene slik at 

leseren kan tas med inn i prosjektet og forstå det vi skriver om. Jeg opplever selv at sakene er 

komplekse, og derfor var rekkefølgen på de tre videopakkene avhengig av at videopakke 1 

forklares, så videopakke 2 gir mening, som igjen gjør at videopakke 3 kan gi mening.  

Videopakke 1 forklarer i avissaken Distriktene ansetter lokale turnusleger hvordan 

byråkratiet påvirker ansettelsen av turnusleger når sykehusene får ansvaret for å velge hvem 

som får jobb. Slik kan vi opprette en felles oppfattelse om at den nye turnusordningen kan 

være urettferdig (L. Moe, 2014e). Som avsender deler jeg denne informasjonen med de som 

har lest saken. Det er konteksten vi deler for å forstå neste videopakke (Fabricius & 

Roksvold, 2008, s. 26). Leseren som har lest avissaken, kunne tilegne seg informasjonen i 

saken, på bakgrunn av kjennskap til vår felles kontekst. Den dannes i dette tilfellet av 

kjennskap til hvordan en skal lese, en oppfattelse av hva som er rett og galt i samfunnet – og 

sannsynligvis en oppfattelse om at de best kvalifiserte legene skal være fremst i søknadskøen 

(Fabricius & Roksvold, 2008, s. 26 - 30).  

Med Gadamer forklarer Krogh (2009, s. 44-56) hvordan en mottaker kan utvide sin 

viten. De forutsetninger leseren har for å forstå en tekst, utgjøres av førforståelse eller 

fordommer som utgjør det leseren vet (Gadamer referert i Krogh, 2009, s. 49; 52). Leserens 

horisont beskriver all førforståelsen til leseren (Krogh, 2009, s. 54). All førforståelsen som 

utgjør horisonten, brukes for å tolke informasjon og inntrykk vi opplever (Krogh, 2009, s. 54-

56). I den forstand bygger alltid tolkning av en tekst på sammenlikningen mellom 
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førforståelse og ny viten (Krogh, 2009, s. 52-53; 55). Hvis leseren av saken Distriktene 

ansetter lokale turnusleger, lærer noe nytt, har det forekommet en horisontsammensmeltning 

mellom tekstens horisont og leserens horisont (Krogh, 2009, s. 56; L. Moe, 2014e). Siden vi 

ønsker å utvide horisonten til publikum, må vi bygge på det de vet.  

Vi har derfor utvidet horisonten til de som har lest saken, om ansettelser i distriktet. 

Videopakke 2 utvider horisonten ytterligere ved å forklare at denne ansettelsesprosessen 

påvirker utlendinger, slik at de ikke får jobb (L. Moe, 2014f, 2014k). Så forklarer saken 

Tvilsomme tall bak endringen at Stoltenberg-2 regjeringens argumentasjon for å legge om 

ordningen, var at for mange utlendinger fikk jobb. Her kommuniserer vi hull i regjeringens 

argumentasjon (L. Moe, 2014z; Stoltenberg-2, 2012). Det var ikke så mange utlendinger, 

men det var mange nordmenn som hadde studert i utlandet. Videopakke 3 om studentene i 

Polen kan derfor forstås i lys av denne konteksten. Nettsaken Fremtidige Polen-studenter får 

autorisasjon gjentar poenget fra Tvilsomme tall bak endringen og må publiseres sammen med 

den siste videoreportasjen (L. Moe, 2014j, 2014z). 

Gjentakelsen i denne nettsaken er sentral for en forklaring av hvordan jeg prøver å 

tilrettelegge for horisontsammensmeltning i prosjektet. Ved å legge en hyperlenke til den 

gamle saken prøver jeg å legge til rette for en hensiktsmessig kommunikasjonssituasjon 

(kairos). Siden taleren ikke har mulighet til å erkjenne de enkelte omstendighetene, må derfor 

forholdene legges til rette med innholdet i teksten (Kjeldsen, 2008, s. 126). 

 

3.4 Kairos 
Å vite hva som passer seg når man skal tale i en viss kommunikasjonssituasjon, omtales i 

retorikken som kairos. Begrepet «(…) betyr «det rette øyeblikket» eller «det rette målet» 

(…)» (Kjeldsen, 2006, s. 31), på gresk. Kjeldsen (2006, s. 70) forklarer at taleren vet hva som 

er det rette uttrykket på bakgrunn av situasjonsfornemmelsen. Taleren må ta hensyn til seg 

selv, saken, uttrykksmåten, mottakeren og de konkrete omstendighetene (Kjeldsen, 2006, s. 

72). «Når alt er passende, legger vi vanligvis ikke merke til det.» (Kjeldsen, 2006, s. 73). Det 

opprinnelige begrepet tar utgangspunkt i en fysisk talesituasjon. Det eksisterer en konkret 

situasjonen, hvor en taler forholder seg til ekte mennesker. Hvordan man henvender seg til 

folkemengden, avhenger av hvem som er i folkemengden (Kjeldsen, 2008, s. 115). De 

konkrete omstendighetene kompliseres derfor av konvergens, siden artiklene publiseres på 

ulike plattformer.  
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Videopakkene inneholder saker til avisen. I tillegg publiseres nyhetssakene på nett, 

hvor oppfølgingssakene og videoreportasjene publiseres i tillegg. Turnussakene ble planlagt 

for nettet, fordi det var en oppfattelse i redaksjonen om at medisinstudentene er til stede på 

nett (Redaksjonsmøte-feb, personlig kommunikasjon, 5. februar, 2014). Det problematiske 

med kommunikasjonssituasjonen som oppstår på nett, er at studentene har ulike 

forutsetninger for forståelse. I tillegg ønsket vi å treffe alle de andre leserne.  

Kjeldsen (2008) forklarer at i kommunikasjon snakker man sjelden om enkelte 

talehandlinger, som at man holder en tale til en gruppe mennesker, slik det var i antikkens 

talesituasjoner (kairos). Siden det kan oppstå flere situasjoner for ulike leseres tolkning av et 

budskap, varierer talerens premisser. Situasjonen fragmenteres. Han viser i en lag-modell 

hvordan forutsetningene for hva en leser kan forstå, påvirkes av diskurser, som danner 

konteksten for hva leseren kan forstå (Kjeldsen, 2008, s. 124). Ved å skille konteksten i ulike 

lag kan man beskrive de ulike forutsetninger (circumstances) for den retoriske situasjonen. Å 

forstå et budskaps forutsetninger avhenger derfor av hvilke kontekstlag som etableres i den 

retoriske situasjonen (Kjeldsen, 2008, s. 115-117; 124).  

 Kjeldsen (2008, s. 124) definerer de ulike kontekstlagene som: 1 - The rhetorical 

discourse som er budskapet i teksten. 2 - The physical context som er mediet som 

kommuniseres med (avis/ nettside/ video). 3 - The rhetorical situation som oppstår når tekst 

møter leser slik at teksten tolkes. Tolkningen av disse forutsetningene, påvirkes av ytterligere 

to lag. 4. – The present social and political situation som kan innebære om en sak er på 

dagsorden og diskuteres i samfunnet. 5 – The historical and cultural situation som for flere 

av leserne innebærer at de er norske, og har med sine fordommer kjennskap til det å være 

norsk (Kjeldsen, 2008, s. 124).  

Siden en leser kan ha ulike forutsetninger for å forstå kan situasjonen hele tiden 

forandre seg (Kjeldsen, 2008, s. 121). For å illustrere hvor kompleks en 

kommunikasjonssituasjon kan være, viser Kjeldsen hvordan en tekst kan skape situasjoner 

som påvirkes av flere kontekstlag. Samtidig kan en tekst havne i ulike 

kommunikasjonssituasjoner, som i hvert tilfelle spiller ulikt på disse kontekstlagene (Figur 1) 

(Kjeldsen, 2008, s. 125). 
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Kommunikasjonssituasjonene 

 
Figur 1. ”A situational-contextual model”. Hentet fra ”Mediated publics and rhetorical 

fragmentation” av Kjeldsen (2008, s. 125).  

 

På grunn av de komplekse kommunikasjonssituasjonene må derfor fokuset på 

talehandlingen i kommunikasjonssituasjonen flyttes «(…) from rhetor-text to text-audience.» 

(Kjeldsen, 2008, s. 126). Av Kjeldsens modell antar jeg det er viktig å tenke hvordan tekstene 

kommuniserer som en enkelt tekst. For å disponere sakene hensiktsmessig bruker jeg derfor 

hyperlenker på nettet for å forklare nødvendig informasjon fra tidligere, og faksimiler i 

avissakene for å belyse stoffets inndeling (partitio) (Fabricius & Roksvold, 2008, s. 55). I 

tillegg til å disponere stoffet forståelig, ble det nødvendig å velge et språk som evner å 

kommunisere fakta, samtidig som det appellerer til målgruppen (Fabricius & Roksvold, 2008, 

s. 65; 98-99).  

 

3.5 Retoriske appellformer 
Av samtalene med redaktøren fikk jeg en oppfatning om at fakta og bevis var veldig viktig 

for å kommunisere hensiktsmessig med målgruppen (M. Moe, personlig kommunikasjon, 4. 
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september, 2013). Den undersøkende journalistikken jeg gjorde i forarbeidet, inneholdt fakta 

som måtte presenteres i avisen og på nett. Ettersom argumentasjonen måtte være fundert i 

undersøkelsens funn, må argumentasjonen vise at fakta er vesentlige. I analysen av kairos, 

har vi kommet frem til at en vesentlig del av målgruppen er leger. Siden leger også er 

akademikere, vil jeg anta de foretrekker vitenskapelig argumentasjon (Bakken, 2007). Derfor 

er logosargumentasjon viktig for å kommunisere kildene og for å appellere til publikum 

(Fabricius & Roksvold, 2008, s. 34 - 35; 47; 103; Oltedal, 2012).  

God logosargumentasjon etterstreber å være minst mulig manipulerende. I en sak som 

er ukjent for leseren, hvor vi har avdekket informasjon og prøver å sette dagsorden, er vi nødt 

til å få leseren med på synspunktet vårt (Roksvold, 1989, s. 68). Det innebærer å ikke bruke 

patos- og etosappeller, uten at man har et fundament i budskapet. Hvis overdreven 

konfliktorientering virker umotivert inn på vinklingen av en sak kan det gjøre publikum 

oppmerksomme på medievridning (Roksvold, 1989, s. 112 - 114). Østlyngen & Øvrebø 

(1999, s. 106) forklarer at Gudmund Hernes brukte begrepet ”medievridning” for å forklare 

hvordan pressens normer forenkler og dramatiserer et budskap. For å unngå fokus på 

medievridning i budskapet må derfor fakta tolkes nøkternt og underbygge vinklingen 

(Roksvold, 1989, s. 114). Overskriften i saken inneholder en påstand. Ingressen må 

understøtte påstanden, og argumentasjonen i saken gir belegg for den opprinnelige påstanden.  

I argumentasjonsmodellen til Stephen Toulmin som gjengis av Fabricius & Roksvold 

(2008, s. 94) fremmes en påstand med et belegg. Påstanden vurderes i sammenheng med 

belegget, og en felles kontekstforståelse som hjemler sammenhengen mellom belegg og 

påstand. Når en er enige om hjemmelen, er det kvaliteten på belegget (beviset) som gjør en i 

stand til å sannsynliggjøre en påstand. Derfor er hjemmelen nøkkelen til kommunikasjonen. 

Og den hviler på hva leseren vet fra før. Nevner vi et belegg som sannsynliggjør en påstand 

om at noen har brutt loven, er vi nødt til å være enige om hva loven er og at alle skal følge 

den (Fabricius & Roksvold, 2008, s. 94). Jeg kan følgelig ikke vite hva mottakeren vet siden 

det avhenger av en uforutsigbar kommunikasjonssituasjon (Kjeldsen, 2008). Derfor prøver 

jeg å avklare lover og moralske prinsipper tidlig i en reportasje. Den retoriske appellformen 

logos brukes også når sakene argumenterer ved å eksemplifisere med statistikk som 

bevisform. Appellen er en måte å styrke sannhetsoppfattelsen i kommunikasjonen på 

(Kjeldsen, 2006, s. 32-33).  
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Taleren konstruerer nemlig sin ethos gjennom de retoriske valgene han foretar, gjennom de 

synspunkter og argumenter han velger, måten han disponerer sin tale på, ordene og uttrykkene han 

bruker, og måten han fremfører budskapet sitt på. (Kjeldsen, 2006, s. 116-117)  

 

Fungerer logosargumentasjonen vil kildene fremstå forståelige og som relevante argumenter 

for budskapet som legges frem. En vellykket logosappell kan vise at jeg som journalist forstår 

kildene og har undersøkt saken grundig. Derfor kan den også styrke etos (Kjeldsen, 2006, s. 

33). Vi påpeker også eksplisitt at produksjonen er undersøkende, ved å bruke begrep som 

«DM-undersøkelse» på forsiden av avisen med den første saken (L. Moe, 2014e), og ved å 

forklare at «Dagens Medisin har analysert påmeldingslistene (…)» (L. Moe, 2014z, s. 12). 

Å kommunisere om statistikk til leger innebærer at man kommuniserer om 

informasjon til et publikum vi kan anta er vant til å forholde seg til vitenskapelig metode. Fra 

et vitenskapsretorisk perspektiv kan det være gunstig å snakke til publikum med 

vitenskapelig bevisføring. Hvis tall og kvantifiserbare fakta er oppfattet som sann viten av 

leger, kan argumentasjon med hjemmel i slik empiri oppfattes som mer sant av publikum 

(Bakken, 2007, s. 11). En slik oppfattelse forutsetter derfor at publikum godtar empirien. 

Noen leger er selvfølgelig mer eller mindre kritiske til fakta som vi presenterer. 

Undersøkende journalistiske metoder er ikke det samme som evidensbasert vitenskap, 

siden de skal vinkles for å lage journalistikk, og det medfører et reliabilitetsproblem 

(Gentikow, 2005, s. 57-58; Ytreberg, 2012, s. 152). Jeg var spesielt redd for å tråkke feil i 

dette vitenskapelige terrenget under publisering, da mislykket logosargumentasjon kunne 

fremstå som argumentasjonsfeilen generalisering, og svekke mitt etos (Fabricius & 

Roksvold, 2008, s. 96-97). Derfor inneholdt en faktasjekk alltid en nøye gjennomgang av hva 

kildene ga belegg for å skrive (Ytreberg, 2012, s. 157). Målet med retorikken er at 

reportasjeserien skal fremstå som viktig, og at DM og jeg skal fremstå som troverdige. I den 

forstand ble å fremstå seriøs og vitenskapelig viktig, for å appellere til publikum.  

I videoreportasjene og noen av artiklene, prøver jeg også å appellere til patos, ved å la 

publikum identifisere seg med de det handler om. Slike patosappeller kan utnytte empati hos 

publikum, slik at de skal oppleve sympati for budskapet (Fabricius & Roksvold, 2008, s. 106; 

120). Ønsket om å sette dagsorden fører i noen tilfeller til negative og konsekvensrike 

vinklinger, som er patosappeller siden de peker på negative konsekvenser for publikum 

(McCombs, 2004, s. 93-95). For å ikke lage misforståtte patosappeller som fremstår fordreid, 

opplever jeg derfor at det var viktig å bruke saklig argumentasjon først (Fabricius & 
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Roksvold, 2008, s. 38-39). Ettersom de ulike appellene skapes av valg i arbeidet, kan det 

være nyttig å være bevisst på når de ulike valgene tas.  

 

3.6 Retoriske arbeidsfaser 
Fabricius & Roksvold (2008, s. 18) bruker arbeidsfasene for å skille ulike arbeidsfaser i et 

journalistisk arbeid. Det er hensiktsmessig å bruke fasene, ettersom de beskriver hvordan 

valg som blir tatt, påvirker journalistikkens appell til publikum. Jeg antar arbeidsfasene også 

er nyttig for videojournalistikk, siden Nichols (2001, s. 49; 60) mener fasene er nyttige for 

dokumentarfilmskapere. Jeg vil bruke arbeidsfasene i analysen som følger, for å analysere 

hvordan valgene jeg har tatt får konsekvenser for kommunikasjonen med publikum. Derfor 

vil jeg oppsummere hvordan arbeidsfasene kan bli påvirket av ønsket om å sette et tema på 

dagsorden:  

Inventio – henger sammen med at saken må være god og gi opplysninger til leseren. 

Fakta vi forteller, må være så vesentlig at leseren skjønner hvorfor vi viser videoreportasjen.  

Dispositio – henger sammen med at vi må vinkle reportasjene på poenget som vi 

ønsket å sette på dagsorden. Det innebærer å framheve visse aspekter i stoffet. Vi må plassere 

problemdefinisjonen som settes på dagsorden i reportasjene, og vinklingen må forklares tidlig 

i reportasjen. Det skaper spenning for seeren, gjennom dramaturgien. 

Elocutio – Vi må gjøre stoffet som settes på dagsorden tilgjengelig og interessant. Det 

innebærer å forklare fakta i lys av en konflikt. Samtidig velger jeg caser leseren kan 

identifisere seg med – som vil forklare vinklingen. I tillegg må argumentasjonen være 

sammenhengende. Vi må ha en argumentasjon som blir forståelig, for flere lesere og den må 

argumentere i budskapet (logos) og støtte vinklingen i saken.  

Memoria – vi må forklare stoffet pedagogisk, slik at presentasjonen skaper de riktige 

forklaringsbroene. Derfor er tekstbindingen i språkvalget viktig, slik at det blir forståelig for 

leseren og at leseren husker det han/hun blir forklart.  

Actio – Stoffet må være fremført så det appellerer til leseren. Det innebærer å 

appellere med logos først, siden vi antar leseren ønsker å bli snakket til med appell til sin 

egen fornuft. Samtidig etterstreber vi å forklare hvem kildene er (etos), og at leseren skal føle 

empati (patos) for casene (Fabricius & Roksvold, 2008, s. 52-60; 60; 71;79;91-94; 104 - 107; 

114; 116; 120 - 122).  
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4 Retoriske konsekvenser for produksjonen 
 

Ettersom alle sakene er laget på bakgrunn av at jeg ville selge inn videoreportasjen og derfor 

har blitt til av problemstillingene til videoene, ser jeg på prosjektet som tre videopakker. 

Pakkene består av informasjons-lag som dannes av nett- og avisartikler (George-Palilonis, 

2013, s. 45-48). Informasjons-laget er med å danne kontekstforståelsen til leserne, slik at vi 

kan møtes på en felles plattform – eller referere til en felles forståelsesplattform. Slik kan de 

ulike sakene i avisen og på nettet avklare nyttig informasjon, for leseren som kan ha ulike 

forutsetninger for å forstå budskapet (Kjeldsen, 2008, s. 125; Krogh, 2009, s. 56). Ved å se på 

prosjektet som tre videopakker vil jeg derfor analysere hva jeg gjorde, for at videoene og DM 

skulle få oppmerksomhet. Det henger både sammen med hvilke saker jeg laget, og når en sak 

ble publisert for å sette tematikken i videoreportasjene på dagsorden.  

Siden videoene er så sentrale i prosjektet, vil en del av analysen dreie seg om valg jeg 

måtte ta for at videoene skulle passe inn i vinklingen vi bruker til å sette dagsorden. Ettersom 

video som et visuelt opptaksmedium har et annerledes forhold til virkeligheten enn tekst, er 

det nødvendig å definere hvordan mediet kan betraktes som bevis (Kjeldsen, 2006, s. 290).  

 

4.1 Den visuelle retorikken i opptakssituasjonen 
Videoopptak har en dokumentarisk funksjon siden de er indeksikalske. Videoopptaket henger 

sammen med virkeligheten i et digitalt avtrykk. Og de er ikoniske, ved å etterlikne det som 

avbildes realistisk (Kjeldsen, 2006, s. 283; Peirce referert i Larsen, 2004, s. 62). Mekanikken 

i fotoprosessen knytter kameraet til stedet et bilde ble tatt (Bazin & Gray, 1960, s. 7-8; 

Kjeldsen, 2006, s. 269). Slik skiller et fotografi seg fra et maleri, som bare kan være ikoniske, 

ved å male realistisk. Det indeksikalske båndet til virkeligheten, gjør at video kommuniserer 

nærhet til det som avbildes og at opptaket dokumenterer at noe har skjedd. Samtidig 

kommuniserer det gjennom menneskelig persepsjon. Bilder appellerer derfor intuitivt og 

umiddelbart til følelsene hos publikum på en effektiv måte med retorisk realisme (Kjeldsen, 

2006, s. 282-284). Det gjør at appellformen patos er spesielt tilstedeværende.  

B. Eide (2012) forklarer at bildet tolkes umiddelbart med nervesystemet. Det leses 

ikke alltid betraktende, som en tekst. Ettersom persepsjonen foretrekker enkle figurer og drar 

slutninger av grupperingene, forklarer han at bildekomposisjon bør bruke enkle former (B. 

Eide, 2012, s. 28-30; 36-37; 43; 77).  
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Hensiktsmessig ordning av objekter og linjer i en komposisjon kan styre hva som blir 

bildets fokus for oppmerksomhet. Det maksimerer kommunikasjonen (Ward, 2003, s. 31-35). 

Som videofotograf jobber jeg aktivt med å tredele komposisjon i bildet og å plassere objekter 

i bildet slik at de danner linjer, eller enkle former for å styre blikket til seeren. Det er på den 

måten et aktivt, men intuitivt valg, ettersom det er noe jeg gjør automatisk under opptak. 

Samtidig kan en oppnå en konvensjonell stil, som seeren er kjent med fra å ha sett andre 

dokumentarer, som komponerer etter det gylne snitt (Frederiksen, 2009, s. 137; Ward, 2003, 

s. 46; 124). Jeg antar det er viktig at teknikken sitter for å få fokuset på innholdet i historien 

og å bli tatt seriøst. På den måte kan teknisk gode bilder også styrke troverdigheten (etos).  

Disse kameravalgene er tatt intuitivt, med en retorisk hensikt i det øyeblikket de tas 

(Kjeldsen, 1998, s. 456-457). Kjeldsen (1998) nevner i Visual Rhetoric – From Elocutio To 

Inventio at man må ta hensyn til bildets ontologi og situasjonsforhold. For å forstå bildet må 

en forstå det som foregår i inventio-fasen (Kjeldsen, 1998, s. 455). Han forklarer hvordan 

eksempelvis kameravinkling og komposisjon appellerer til følelsene (patos) og 

troverdigheten (etos). Det blir så strukturert inn i en rekkefølge, som muliggjør 

argumentasjon (logos) (Kjeldsen, 1998, s. 458). På den måten påvirkes eksempelvis de 

mulighetene stoffet kan appellere til seeren i actio-fasen, av valg jeg har tatt under 

innsamlingen av stoffet (Kjeldsen, 1998, s. 458 - 459). Innsamling av fakta og materiale, 

påvirker også den vinklingen som kan framheves i redigeringen (dispositio) og muligheten til 

å vise handlingssekvenser, for å skape engasjerende historie (elocutio) (Fabricius & 

Roksvold, 2008, s. 56-60; 104 - 107). Ettersom arbeidet med videoene gjennomføres 

kronologisk, velger jeg å strukturere analysen av de tre videopakkene, som forarbeid, opptak, 

klipp, avispublisering og nettpublisering. 

Videopptakets indeksikalske forhold til virkeligheten medfører at jeg må tenke på 

hovedpoenget i avisreportasjene som ikke er publisert, ved opptakstidspunktet (Kjeldsen, 

2006, s. 283). Det skapte i noen problemer for publiseringen av reportasjene. Flere ganger 

måtte publiseringsplanen og hypotesene i nyhetssakene forandres etter terrenget, og det 

forandret i noen tilfeller saken vi skulle sette på dagsorden (Vedlegg-Publiseringsplan, 2013-

2014; Østlyngen & Øvrebø, 1999, s. 143). Stormark (2012) mener at ofte avdekkes de beste 

sakene av den løpende nyhetsdekningen, eller ved å avsløre seg som respons på publiseringen 

(Stormark, 2012, s. 241-243). De sakene som ble vurdert som viktigst av redaktøren, var slike 

saker (M. Moe, personlig kommunikasjon, 2.; 19. mars, 2014). Jeg vurderer dem som et 

resultat av prosjektet og kildearbeidet. 
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4.2 Videopakke 1: «Lokal tilhørighet» 
4.2.1 Forarbeidet med reportasjen om «Lokal tilhørighet» 
I august deltok jeg på et erfaringsseminar på Gardermoen om den nye turnusordningen. På 

seminaret diskuterte alle de norske helseforetakene ansettelsen av turnusleger. Det var et 

innlegg som utmerket seg. Representanten fra Finnmark fortalte åpent at de hadde ansatt sine 

søkere på bakgrunn av «lokal tilhørighet», som betyr at de kom fra Finnmark eller hadde 

kulturkompetanse. Det ga meg ideen til at videoreportasjen kunne undersøke hvor viktig 

tilhørighet var for å få jobb i Finnmark (Observasjon-erfaringsseminar, feltnotat, 27. august, 

2013).  

Da flere av deltakerne på erfaringsseminaret var de som ansatte turnusleger, ville jeg 

gjøre en respondentundersøkelse til dem for å lage en nyhetssak som kunne gjøre 

videoreportasjen relevant. Jeg ba om innsyn i listen over alle som var invitert til seminaret fra 

Helsedirektoratet og silte ut alle som representerte et helseforetak. Så kryssjekket jeg listen 

med regjeringens oversikt over norske helseforetak, for å finne hvilke foretak jeg manglet (et 

helseforetak er organisasjonsenheten som styrer norske sykehus) (Helse- & 

omsorgsdepartementet, 2014). Av kildearbeidet kom jeg frem til at 19 helseforetak ansatte 

turnusleger. Jeg kontaktet en person ved alle helseforetakene, og sendte ut en 

respondentundersøkelse, hvor svarerne rangerte ulike ansettelseskriterier på en skala fra en til 

fem (Vedlegg-Questbackskjema, 2013). Å avdekke funnet i spørreundersøkelsen skulle 

argumentere for at seeren vil se en videoreportasje om hvorfor de ansetter lokale turnusleger i 

Kirkenes. Retrospektivt vurderer jeg at å sette på dagsorden hva helseforetakene vurderer i 

turnusansettelser, fungerer som innledningen til hele prosjektet (exordium) (Fabricius & 

Roksvold, 2008, s. 54; L. Moe, 2014e).  

I undersøkelsen jobbet jeg med arbeidshypotesen: ”De som kommer fra distrikt, har 

større sjanse til å få en jobb i distrikt, fordi distriktene ansetter turnusleger med lokal 

tilhørighet. Det medfører at de med forskningserfaring nedprioriteres for de som kommer fra 

distrikt.” Det skulle få oppmerksomhet for reportasjehypotesen om at: ”Finnmarkssykehuset 

forenklet søknadsbunken, ved å sortere søknadene etter lokal tilhørighet.”  

 Jeg fulgte opp HR-konsulenten som uttalte seg på erfaringsseminaret, for å komme i 

kontakt med Finnmarkssykehuset (Observasjon-erfaringsseminar, feltnotat, 27. august, 

2013). Slik kom jeg i kontakt med fagsjefen ved Finnmarkssykehuset, som jobbet ved 

klinikken i Kirkenes. Siden han var en sentral kilde for hvordan de hadde gjort ting i 

Finnmark, så jeg det som relevant å snakke med han i videoreportasjen.  
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 På klinikken i Kirkenes hadde de utfordringer med rekrutteringen. I videoreportasjen 

forteller fagsjefen om at de ønsket søkere med motivasjon, kulturforståelse og kjennskap til 

russisk (L. Moe, 2014h). Imidlertid hadde alle som ble ansatt i Kirkenes, studert på 

Universitetet i Tromsø. Det kunne støtte en del av arbeidshypotesen om at ”de som kommer 

fra distrikt, har større sjanse for å få en jobb i distrikt”. M. Moe (personlig kommunikasjon, 

23. september, 2013) var enig i at Kirkenes var en godt avledet case på problemstillingen som 

vi fokuserte på i spørreundersøkelsen (L. Moe, 2014e).  

 Da jeg reiste til Finnmark i oktober kom også svarene på spørreundersøkelsen inn. 

Ettersom det så ut som at distriktene foretrakk søkere med lokal tilhørighet, valgte jeg å 

vinkle reportasjen på at de nyansatte turnuslegene hadde studert i Tromsø (Observasjon-V1, 

feltnotat, 18 - 24. oktober, 2013). At vi ville sette «lokal tilhørighet» på dagsorden, påvirket 

derfor vinklingen i reportasjen.  

Rett før avreise snakket jeg også med en kilde i Oslo, som fortalte at det var blitt 

innsendt en klage til Legeforeningen fra en tillitsvalgt i Kirkenes. Klagen var at de hadde 

ansatt lokale turnusleger i Kirkenes. Jeg dro til Kirkenes med telefonnummeret til 

representanten (Observasjon-V1, 2013). I løpet av oppholdet mitt i Finnmark, ble de femten 

minuttene jeg hadde med personen, de viktigste. Intervjuet forklarer vendepunktet i 

dramaturgien, fordi klagen førte til at sykehuset måtte legge om ansettelsesstrategien sin 

(Fabricius & Roksvold, 2008, s. 58).  

 

4.2.2 Metodens forhold til argumentasjon og genre  
Metodevalget er uløselig knyttet opp mot valg av en journalistisk genre, i den forstand at 

observasjon er vanligere i featurereportasjer, enn i nyhetsreportasjer (Roksvold, 1989, s. 56). 

Siden prosjektet er flermedialt, kan hyperlenker og andre tekniske løsninger trekke 

oppmerksomhet mot medieringen. Steensen (2010) bruker hypermediacy-begrepet for å 

beskrive når de tekniske løsningene i kommunikasjonen setter mer fokus på selve 

kommunikasjonen og teknikken, enn på historien som skal formidles. Hans eksempel viser til 

når en kombinerer lyd, video, bilder og tekst i reportasjer på internett. Mangel på 

tolkningskontekst for hvordan seeren skal tolke en hypermediert reportasje, kan peke på at 

man bør etterligne konvensjonelle genre (Steensen, 2010, s. 74). Steensen (2010, s. 80) 

hevder derfor at å re-mediere de tradisjonelle journalistiske genrene kan være en god strategi 

på nett. For da blir det klart for seeren hvordan han skal tolke budskapet.  
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Observasjon hører med i videoreportasjer fordi leseren med sin kjennskap til å ha sett 

en videoreportasje før forventer å få skildret scener med observasjon. Slik kan 

genreforventning knyttes til forventninger i kairos. Publikums kjennskap til den fysiske 

konteksten som i dette tilfellet er en videoreportasje (kontekstlag 2), kan skape forventninger 

til at budskapets retoriske diskurs (kontekstlag 1) skal være pakket inn i en journalistisk genre 

(Kjeldsen, 2008, s. 124; Steensen, 2010, s. 74). Ved å bruke et konvensjonelt grep i en 

reportasje, tar jeg derfor hensyn til kairos.  

Reportasjeserien tar utgangspunkt i å snakke med en stemme og stil som skal 

oppfattes som seriøs. Denne stemmen ble til under produksjonen av den første reportasjen, 

som vi kan betrakte som piloten. Siden den første episoden var piloten, vil jeg forklare 

opptaket av videoreportasje 1 noe mer detaljert enn de andre reportasjene.  

 

4.2.3 Videoreportasjen 
4.2.3.1 Opptak 

Før avreise hadde jeg kartlagt hva jeg kunne være med på av aktiviteter med turnuslegene, og 

hvilke intervjuer jeg måtte gjøre, slik at jeg som enmannsteam kunne løse opptaket.  

Jeg visste at jeg kunne få bli med på en form for sportsaktivitet, siden Synnøve 

Gjelsten Mortensen var aktiv skiløper (L. Moe, 2014h). Det tenkte jeg kunne kobles til at hun 

var motivert til å være i nord. Steensen (2009) kobler observasjon som metode til den 

fortellende funksjonen. Observasjon egner seg til å vise hva som skjer (show). Da slipper vi å 

fortelle (tell) et poeng til leseren, siden da får leseren selv ta stilling til situasjonen som 

presenteres (det retoriske grepet ”show, dont tell”) (Steensen, 2009, s. 48 - 50). I min 

reportasje fra Finnmark bruker jeg skigåingen med Mortensen for å fortelle at noen er 

motivert for å være lege i Nord-Norge. På den måten tar vi fokus vekk fra min tolkning av 

denne situasjonen i reportasjens argumentasjon (L. Moe, 2014h). Observasjonssekvenser 

viser med sin mulighet til å eksemplifisere i en virkelig situasjon også et problem som 

eksisterer i visuell retorikk. For en enkelt situasjon, eller en enkelt skildring kan forstås på 

mange ulike måter. Og siden vi publiserer på internett, kan flere ulike 

kommunikasjonssituasjoner oppstå, når leseren møter tekst (Kjeldsen, 2008, s. 125).  

I den enkleste formen for argumentasjon i retorikken konkluderer leseren på bakgrunn 

av to eller flere premisser som henger sammen i et felles ledd (Fabricius & Roksvold, 2008, 

s. 92). Vi viser leseren sammenhengen, ved å skrive begge premiss og konklusjonen. Da 

utgjør argumentasjonen en syllogisme. Når konklusjonen dras på bakgrunn av at en eller to av 
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de tre leddene utelates, er påstanden et enthymeme. Typiske enthymemer er overskrifter i en 

nyhetssak, som kan være en enkelt konklusjon, eller et premiss (Fabricius & Roksvold, 2008, 

s. 92-93). De er ufullstendige syllogismer, som vi antar avisleseren har forutsetninger for å 

forstå. Fordi premisset eller konklusjonen som er forutsetningen for å forstå overskriften, 

ligger lagret i leserens sosiale og politiske eller historiske og kulturelle kontekstforståelse 

(kontekstlag 4 eller 5) (Kjeldsen, 2008, s. 124). En skildring av at Mortensen går på ski, er 

eksempelvis helt intetsigende for de fleste, tatt ut av sin sammenheng.  

Siden bilder appellerer direkte til synssansene, appellerer en beskrivelse direkte til 

følelsene. Bilder får samme funksjon som i det talte språk kalles for evidentia, ved at vi ser 

for oss situasjonen. I bildet heter dette mediert evidentia (Kjeldsen, 2006, s. 222; 267) og i 

innhenting av materiale til videoreportasjer samler man visuelle bevis (Kartveit & Fangel, 

2006, s. 20). Den perseptuelle lesningen av et bilde skaper en retorisk fortetning, siden et 

bilde kan kommunisere estetisk og med faktainformasjon på likt (Kjeldsen, 2006, s. 284). 

Siden en enkeltstående videosekvens kan forstås av leseren umiddelbart, argumenterer den 

som et visuelt enthymeme (Kjeldsen, 2006, s. 287).  

Budskapet forstås umiddelbart av mottakeren, med den informasjonen mottakeren har 

tilgjengelig. Noen hevder lesning skjer gjennom synsnerven og derfor leses bilder annerledes 

enn når vi leser en skrevet tekst, hvor budskapet forstås på bakgrunn av vår kjennskap til 

koden: alfabetet (B. Eide, 2012, s. 40; Kjeldsen, 2006, s. 284-287). Derfor kan bilder og 

video argumentere forskjellig, avhengig av hvem vi kommuniserer til, siden vi ikke kan være 

sikre på at mottakeren har forutsetninger for å forstå enthymemet (Kjeldsen, 2006, s. 287).  

Hvis videoreportasjer skal forstås hensiktsmessig, må derfor observasjon på video 

presenteres i en sammenheng. Formålet med observasjonen må eksplisitt forklares til seeren –

 og det må bringe noe til bordet for debatten om det temaet vi prøver å sette på dagsorden.  

Å skildre scenen med skigåing i reportasjen forteller ikke konflikten i historien 

direkte. Handlingssekvensen gir et eksempel på en motivert søker, til en turnusstilling i 

Finnmark, samtidig som handlingen får funksjonen av å skape driv i historien. For at seeren 

skal kunne forstå hvorfor vi skildrer scenen, må vi forklare grunnen til at vi ser scenen, ellers 

blir den bare en faktaopplysning om at noen går på ski i Kirkenes.  

 I reportasjen sitter vi også som flue på veggen når turnuslegen Siren Elisabeth 

Jerijærvi forteller at hun har fått inn en lokal pasient som drikker bjørkesopp-te for å kurere 

sin egen kreft. Det skjer (ca 04.36) i nettavspilleren til i nettavspilleren til innslaget (L. Moe, 

2014h) (Slik henviser jeg til spesifikke tidspunkt, i alle videoreportasjene). Her passet jeg på å 

hente inn hennes forklaring av observasjonssekvensen av en annen grunn. Å forklare 
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situasjonen med min fortellerstemme, antar jeg ville svekket mitt etos som journalist. Uten et 

intervju ville observasjonen vært vanskelig å ta i bruk. Slik får intervjuer en viktig funksjon i 

min historie. De forklarer hvordan observasjonsscenene kan forstås (Kobre, 2012, s. 170). 

Men siden historien handler om ansettelse av leger, og sykehusbyråkrati har intervjuet en 

enda viktigere funksjon. Intervjuene viser kontroversielle uttalelser og har derfor en viktig 

fortellende funksjon (Steensen, 2009, s. 153 - 155).  

For å forklare hovedkonflikten i historien bestemte jeg meg for at jeg skulle fortelle 

med en form som likner på dokumentarreportasjer som Brennpunkt (NRK, 2014a). Denne 

formen ønsket jeg at skulle bidra til at reportasjen visuelt, fremstår som seriøs og 

undersøkende. Reportasjen fremhever med vinklingen det samme poenget som vi avdekket i 

avisen. Vi viser i grafikken til dokumenter som ytterligere belyser en del av konflikten vi 

setter på dagsorden i avisen (L. Moe, 2014e). Stilen forsøker å ikke tiltrekke oppmerksomhet 

til fortellergrep, eller til reportasjens tilblivelse. På den måten prøver jeg å appellere til logos 

slik at reportasjen fremstår vesentlig (Fabricius & Roksvold, 2008, s. 87; 89-90).  

Ut over det stilistiske var det viktig for meg å kunne bruke dybdeintervjuer som 

metode – noe Brennpunkt ofte gjør (NRK, 2014a). Jeg vurderte å ha en kontrollert 

intervjusituasjon som ytterst nødvendig for å få stilt gode og i noen tilfeller, konfronterende 

spørsmål (Frederiksen, 2009, s. 121). Med en fastsatt opptaksmetode hvor jeg alltid tok 

innklippsbilder med personer på intervjuplassen og dekkbilder av miljøet hvor reportasjen 

foregår antok jeg at det ville fungere i etterarbeidet (Kobre, 2012, s. 211). Samtidig som jeg 

kan bruke min fortellerstemme for å lede seeren og å oppsummere essensielle fakta 

(Steensen, 2009, s. 50; 57 - 59).  

Siden vi tar utgangspunkt i at det er en komplisert kommunikasjonssituasjon på 

internett, er det derfor viktig at videoreportasjen danner en sammenhengende argumentasjon 

imellom de ulike sekvensene som settes sammen. Rabiger (2004, s. 52) knytter innhenting av 

ulike synspunkt i en sak, sammen med hvordan en dokumentarfilm argumenterer. Han 

forklarer at dokumentarfilmens presentasjon av fakta kan betraktes som en rettsak, hvor 

publikum er jury (Rabiger, 2004, s. 62 - 64). Dokumentaristen deltar gjennom å møte 

mennesker. Det blir til intervjuer og observasjoner, som vises til publikum og lar publikum 

konkludere (Nichols, 2001, s. 49; 115 - 122). Slik gjøres ulike synspunkt tilgjengelig for 

seeren. Siden en syllogisme beskriver logiske resonnement hvor seeren bruker sin egen logikk 

for å utlede konklusjonene, antar jeg at å la publikum konkludere på bakgrunn av intervjuene, 

kan få en logisk appell. Med en slik antakelse kan å vise intervjuer fremstå som mindre 

manipulerende og være egnet for målgruppen som vi antar foretrekker logosargumentasjon 
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(Fabricius & Roksvold, 2008, s. 92). Ved å la intervjuene fortelle historien, i stedet for en 

fortellerstemme etterstreber jeg mer show, enn tell. Slik prøver jeg å etterlikne den retoriske 

effekten vi får av å vise observasjonssekvenser for å la leseren konkludere (Steensen, 2009, s. 

48-50). Jeg er klar over at intervjubruken kan gjøre at historien oppleves fremdriftsløs. 

Samtidig var virkeligheten jeg skulle skildre byråkratisk og foregikk på kontorer. 

Handlingssituasjonene jeg kunne observere på sykehuset, ble også begrenset av at jeg måtte 

undertegne en taushetsplikt som innebar at alt observasjonsmateriale med pasienter var 

ubrukelig (Frederiksen, 2009, s. 52; Observasjon-V1, 2013; Steensen, 2009, s. 153).  

Det er altså flere grunner til at dybdeintervju ble en formende metode for å fortelle 

historien. Metodevalget var et av opptaksvalgene, som fikk konsekvenser for etterarbeidet.  

 

4.2.3.2 Klippen: dispositio 

Siden videoreportasjen publiseres på internett, var jeg på jakt etter en kort uttalelse som raskt 

forklarer premisset for reportasjen til seeren (Kartveit & Fangel, 2006, s. 128). Hensikten 

med det var å koble reportasjen på nyhetspoenget vi skulle sette på dagsorden. Uttalelsen får 

funksjonen av å være en overskrift, og den illustrerer vinklingen i reportasjen. Utsagnet må 

altså si «(…) ”Her er et problem”.» (Frederiksen, 2009, s. 58).  
 
When you’re building a digital story, the best hack/shortcut to greatness is simple: put your best bit first. 

Whether it is an audio clip, a still image, a video, or even a question— start immediately with the piece of 

your reporting you love the most, the one you’re telling your friends about at the bar. (O`Leary, 2012, s. 

10) 

 

Da jeg satt i klippen, hadde jeg vist et intervju flere ganger til redaksjonen. Åpningsuttalelsen 

til turnuslegen Axel Lupton koblet reportasjen på tolkningsrammen fra vinklingen i 

avissaken, om at Distriktene ansetter lokale turnusleger (Entman, 1993, s. 53; L. Moe, 

2014e). Uttalelsen oppsummeres i sakens overskrift på nettsiden: «Er du fra Øst-Finnmark? 

Klart du skal få jobb!» (L. Moe, 2014h). Utsagnet avslører hva som har skjedd i Kirkenes, 

samtidig som den fanger interesse ved å være provoserende i eksposisjonen, som er den 

første av tre akter i klassisk dramaturgi, hvor historiens konflikt forklares (exordium og 

narratio) (Fabricius & Roksvold, 2008, s. 56-57; 60).  

Siden reportasjen avslører vinklingen med en gang, og avslører det vesentlige 

nyhetspoenget, kan vi si at vi opererer med en blanding av fallende viktighet og en klassisk 

dramaturgiform. De finnes i ulike former hvor anslag, presentasjon, utvikling og slutt 
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forklares mer eller mindre detaljert (eks: APUS- eller Hollywoodmodellen) (Handgaard, 

2008, s. 248; 250; Steensen, 2009, s. 96; 99).  

Etter at jeg har brukt provokasjon i anslaget, struktureres historien etter klassisk 

dramaturgi. Da forklarer jeg nødvendig informasjon om hvor mange søknader som ble sendt i 

den nye turnustjenesten, og at det var kamp om fire plasser i Kirkenes (narratio) (Fabricius & 

Roksvold, 2008, s. 55; 57). Slik blir reportasjen et vesentlig eksempel på hvordan distriktene 

ansatte turnusleger. Så forteller jeg at Mortensen fikk en av plassene og lar henne koble 

reportasjen tilbake på problemdefinisjonen om lokal tilhørighet. Derfor forteller Mortensen at 

alle som ble ansatt, har studert i Tromsø. Det skjer (ca 01.10) i nettavspilleren til innslaget (L. 

Moe, 2014h). Siden publiseringen er på internett, vurderte jeg det som vesentlig å forklare 

hovedkonflikten innen tre minutter. Hovedpoenget i Kirkenes var at Yngre legers forening 

hadde klaget på ansettelsesprosessen etter tre minutter (ca 02.50). Så diskuterer reportasjen å 

ansette på bakgrunn av lokal tilhørighet (confirmatio). For å holde på interessen holder jeg 

tilbake informasjonen om at sykehuset la om ansettelsesprosessen i fem minutter (ca 05.00). 

Å holde tilbake informasjonen, skaper konfliktopptrappingen før konklusjonen (conclusio) 

(Fabricius & Roksvold, 2008, s. 54-61; Kartveit & Fangel, 2006, s. 125). 

 

4.2.3.3 Klippen: elocutio 

For at det ikke skal virke som om vi overdriver provokasjonen med anslaget til Lupton, er det 

viktig at reportasjen raskt fremstår saklig. Hvis vi betrakter argumentasjonen i dokumentaren 

som en rettsak, er det derfor viktig at vi viser fram bevisene uladd (Rabiger, 2004, s. 60-62).  

Derfor viser jeg fram metoden og holder bildet synkront med lyden (senere forklart 

som ”sync”) når videoreportasjen forteller noe kontroversielt (Steensen, 2009, s. 155). Jeg 

viser hele uttalelsen til Lupton, når han forteller han fikk jobb fordi han var fra Båtsfjord (ca 

00.40). På samme måte forteller Mortensen i sync at de som har fått jobb, studerte i Tromsø 

(ca 01.20), og fagsjefen forteller at det ikke ville vært lettere å ansette leger etter akademiske 

meritter (ca 03.40) (L. Moe, 2014h). Å vise til metoden bak en påstand, som i dette tilfellet er 

et intervju, gjør at budskapet fremstår troverdig (Steensen, 2009, s. 145 - 146; 154). Slik 

etterstreber jeg å appellere til logos. Av samme grunn var jeg bevisst på at min stemme kun 

skal forklare nødvendig kontekstuell informasjon eller være tekstbinding for at leseren skal 

forstå reportasjen. Eksempelvis ved å si at Siren vokste opp «(…) rett ved siden av 

sykehuset.» ønsker jeg at seeren skal assosiere at hun har lokal tilhørighet, og derfor er en av 

”dem” med lokal tilhørighet (ca 03.58) (L. Moe, 2014h). Slik blir informasjonen tilgjengelig, 
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og vi minner seeren på et vesentlig poeng (memoria) (Fabricius & Roksvold, 2008, s. 79 - 81; 

114; 116). 

Jeg velger å begrense stemmebruken til forklaring av fakta, for å appellere til logos. 

Samtidig så jeg det som nødvendig å fremheve min egen stemme, i stedet for en karikert 

nyhetsblokk, ettersom personlighet kan styrke etos (Fabricius & Roksvold, 2008, s. 119).  

 

4.2.3.4 Klippen og opptak: actio  

Jeg kom tett på som videojournalist, og det skaper åpenbare etiske problemstillinger før og 

etter intervjuene. En ettermiddag spiste jeg middag med turnuslegene som jeg fulgte i 

Kirkenes. Da jeg ville betale for min egen mat, sa en av dem: «Men du er jo vennen vår» 

(Observasjon-V1, personlig kommunikasjon, 18-24. oktober, 2013). Jeg insisterte 

selvfølgelig, og betalte for maten. Min deltakende metode som videojournalist innebærer at 

jeg deltar på flere aktiviteter uten formålet å ta opp alt med kamera. Å være til stede er viktig 

for å bli akseptert og inkludert (Thagaard, 1998, s. 64). Det kan være nøkkelen til 

reportasjens siste sekvens. 

I slutten av reportasjen forklarer Mortensen hvordan vi kan forstå scenen (ca 06.40). 

Jeg gjorde to lange dybdeintervjuer med Mortensen. Formålet var hele tiden å skaffe stoff for 

å fortelle bildesekvensene som jeg puttet først og sist i reportasjen (Observasjon-V1, 

feltnotater, 18-24. oktober, 2013). For å få gode lydopptak hvor hun snakker ærlig, 

reflekterende, samtidig som jeg kunne stille utfordrende spørsmål, var det viktig å skape 

trygghet i intervjusituasjonen. Derfor unnlot jeg å stille konfliktorienterte spørsmål. Men 

fokuserte på å skaffe personlige synspunkter om ansettelsesprosessen i Finnmark: ”Hvorfor 

tror du de ansetter turnusleger som har studert i nord?”, ”hva tror du er viktig for 

pasienttilbudet i Kirkenes?”, ”beskriv hvordan det er å være i turnus her?”. (Fabricius & 

Roksvold, 2008, s. 122-123; Handgaard, 2008, s. 81-83).  

Da jeg laget reportasjen, visste jeg at flere var kritiske til å ansette på bakgrunn av 

lokal tilhørighet. Siden vinklingen i starten av reportasjen gir et kritisk blikk på lokal 

tilhørighet, var det viktig for meg at Finnmarkssykehuset og casene fikk svare godt for seg i 

slutten av reportasjen. Jeg ser i etterkant på det som en etisk og en retorisk vurdering. Den 

etiske vurderingen er å etterstrebe en balansert framstilling i saken (Oltedal, 2012, s. 214). 

Retorisk vurderer jeg en balansert avslutning som styrkende for mitt etos.  

Ved å nyansere vinklingen tenkte jeg i tillegg at å skildre skigåingen kunne åpne opp 

for at reportasjen lar leseren forstå hvorfor noen er motivert for å være i nord. Derfor klipper 

jeg fra fagsjefen som sier han vil ha motiverte leger, til at Mortensen går på ski. Slik kan 
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seeren assosiere motivasjon med skigåingen som en detaljskildring i en tekst (Fabricius & 

Roksvold, 2008, s. 110). Mortensens påfølgende refleksjon om «lokal tilhørighet» er mitt 

forsøk på å bruke et featuregrep. Her gis seeren perspektiv over situasjonen. Det er 

dramaturgiens uttoning (dispositio) hvor seeren får perspektivet til Mortensen (elocutio). Slik 

skapes patosappellen: identifikasjon (actio) (Fabricius & Roksvold, 2008, s. 58;61; 105;120; 

Steensen, 2009, s. 55; 58-59).  

 Jeg hadde frem til publisering antatt at logos var den viktigste appellformen i 

prosjektet. Derfor var jeg usikker på hvordan denne avslutningen ville bli mottatt av seerne. 

Antakelsen om at leserne var mest interessert i fakta, gjorde også at jeg ble overrasket på 

redaksjonsmøtet før publiseringen av den første avissaken. 

 

4.2.4 Avissakene om «Lokal tilhørighet» 
Redaktøren hadde satt meg i gang med å tegne ut to hele sider, med kart og grafer som viste 

hovedtrekkene i undersøkelsen. Til det første redaksjonsmøtet den 5. februar hadde 

uttegneren og jeg laget et forslag til et fire siders oppslag i avisen. Oppslaget ble altfor 

komplisert for redaksjonen. «Hvor er studentene dine (…)» var innspillet jeg fikk på 

redaksjonsmøtet (Redaksjonsmøte-feb, personlig kommunikasjon, 5. februar, 2014 ). 

Løsningen vi hadde tegnet ut, manglet nærhet og caser. Personeksempel til avissaken hadde 

jeg bevisst unngått, fordi jeg hadde tatt M. Moe (personlig kommunikasjon, 4. september, 

2013) for bokstavelig og tenkt at caset i Kirkenes bare skulle brukes på nett. Det var ulike 

meninger om hvor viktig det var med personeksempler, men jeg ble nødt til å løse saken 

annerledes, så det var mindre fakta og mer case (Allern, 2001, s. 34).  

 

4.2.4.1 Faktasjekking 

I omstruktureringen redigerte jeg hovedsaken ned til to sider, og vi nedskalerte all grafikken 

til en søylegraf. Jeg hadde et forslag med prosentfremstilling av grafene i undersøkelsen, men 

det var for uoversiktlig til at redaksjonen mente det fungerte i avisutgaven (Observasjon-DM, 

2013-2014). 

Vi tegnet derfor ut grafer som viste gjennomsnittsverdien for hvert 

ansettelseskriterium og rangert verdiene i stigende rekkefølge. Siden verdiene var fra en 

spørreundersøkelse hvor respondentene rangerer ulike kriterier på en skala fra en til fem, 

likner svarene på de man får fra en likert-skala (Johannessen, et al., 2010, s. 271). Å sortere 

snittene i stigende rekkefølge skulle derfor gi en illustrasjon av hva som var rangert høyest, i 
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en intern rangordning av svarene (Hellevik, 2002, s. 177-178). Men det kunne være en 

diskutabel måte å framstille svarene på, siden verdiene ikke er på intervallnivå (Johannessen, 

et al., 2010, s. 253; 293). Med M. Moe (personlig kommunikasjon, 5. november, 2013) sin 

påstand om at det var helt avgjørende at den første saken ”sitter”, var jeg veldig redd for at 

dette skulle bli oppfattet som en argumentasjonsfeil og felle saken (Fabricius & Roksvold, 

2008, s. 96 - 97). Samtidig var forenklingen av saken nødvendig fordi prosentfremstillingen 

ikke fikk fram vinklingen tydelig nok (Observasjon-DM, 2013-2014). Her har altså 

argumentasjonen som burde være minst mulig manipulerende (elocutio), potensial til å 

kollidere med tilgjengeligheten og appellen vi ønsker stoffet skal fremkalle (actio). Siden 

saken bruker statistikk som en logosappell, antok jeg at en feil i grafens argumentasjon kunne 

skape gal appell (Kjeldsen, 2006, s. 32-33). Det som talte til fordel for forenklingen, var at en  

artikkel publisert i Legeforeningens fagtidsskrift Tidsskriftet brukte gjennomsnitt som et mål 

for hva respondentene oppga som mer eller mindre populært i en undersøkelse (Aasland & 

Wiers-Jenssen, 2013).  

Da jeg ytret bekymringen og et ønske om å tegne ut med prosentgrafer, mente alle at 

prosentgrafene var uoversiktlige. Det holdt med en søyle per spørsmål, og søylene måtte være 

ensfargede for at vinklingen skulle komme fram (Observasjon-DM, 2013-2014). M. Moe 

(personlig kommunikasjon, 11. februar, 2014) mente at grafen måtte kommunisere alle 

spørsmålene vi hadde stilt. Han var ikke bekymret for argumentasjonen så lenge jeg hadde 

hold for det som sto i teksten (L. Moe, 2014e).  

Redigeringen av avissaken innebar derfor å ikke konkludere bombastisk, men å 

vektlegge «uenighet» mellom respondentene. Ingressen hadde vi hold for å skrive, ved å 

fokusere på at de ulike respondentene internt vurderte lokal tilhørighet som «mer relevant» 

enn forskning (L. Moe, 2014e). Jeg anså intervjuene i teksten hvor ulike fagpersoner 

bekrefter praksisen som viktig for argumentasjonen. De uttalelsene styrket belegget for 

overskriften. Dette var saken som skulle sette hele artikkelserien på dagsorden. Derfor brukte 

jeg mye energi på å legge meg på et så lite manipulerende språk som mulig, så vinklingen 

som fremhever forskjellen i ansettelseskriterier mellom distrikt og by, ikke skulle virke 

urimelig (Observasjon-DM, 2013-2014). Under grafene skrev jeg at svarene var utsatt for 

ekstreme verdier (L. Moe, 2014r). Prosentgrafene publiserte vi på nettet i Mer om DM-

undersøkelsen (L. Moe, 2014w). I tillegg skrev redaktøren en leder i avisen, hvor han 

understreket at undersøkelsen var journalistisk, og ikke vitenskapelig (M. Moe, 2014).  
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Jeg antok at det var et stort informasjonsbehov hos publikum om ansettelseskriteriene. 

Oppslaget hadde derfor et potensial for å sette dagsorden. Men vi måtte forklare hvem «lokal 

tilhørighet» får negative konsekvenser for (McCombs, 2004, s. 93-94). Siden jeg hadde en 

ekstra sak liggende med fylkeslege Karin Straume, som mente «lokal tilhørighet» styrket 

pasienttilbudet i distrikt, ble denne saken brukt for å få fram turnuslegene (L. Moe, 2014u). 

Jeg skrev inn Jerijærvi som case i starten av saken med fylkeslegen. Ettersom jeg ikke hadde 

sikret bilde av Jerijærvi, ringte jeg en fotograf i Kirkenes som dro til sykehuset og tok et bilde 

av henne. Jeg laget også et oppslag som lot lesere fra byer identifisere seg med 

medisinstudenter i Oslo. På Rikshospitalet var det 

tilfeldigvis et informasjonsmøte om den nye 

turnusordningen for Oslo-studentene. Jeg møtte noen 

studenter på møtet og viste dem undersøkelsen for å lage en 

enquête (L. Moe, 2014r).  

I begge oppslagene bruker vi casene for å øke 

relevansen og konsekvensene i det vi avdekker, ved å gi 

leseren perspektivet til dem turnusordningen handler om 

(Fabricius & Roksvold, 2008, s. 104-106). Det fikk jeg 

tilbakemelding om at fungerte. Nå gikk det tydeligere fram 

hvem det handlet om (Observasjon-DM, 2013-2014). 

 

4.2.5 Nettet og respons på «Lokal tilhørighet» 
Den dagen avisen kom ut, fikk jeg denne meldingen av en person jeg vil betegne som en 

kritisk forskerlinjestudent (bilde). Videoreportasjen gjorde det bedre enn de re-publiserte 

avissakene på nett og ble anbefalt av over 100 personer på Facebook (L. Moe, 2014h). 

Undersøkelsen satt ifølge redaktøren dagsorden fordi «(…) diskusjonen blir om temaet, og 

ikke produksjonens kvalitet og dine hensikter med reportasjen». (M. Moe, personlig 

kommunikasjon, 24. februar, 2014). Kommentarfeltet gikk fint i den re-publiserte 

hovedsaken fra avisen, i den forstand at det ikke var kritikk av undersøkelsen, men diskusjon 

om tematikken (L. Moe, 2014d).  

 Jeg betrakter responsen på reportasjeserien som et kvalitativt mål. At Gudbrandsdølen 

Dagningen siterte undersøkelsen, kan vise at ansettelseskriteriene ble satt på dagsorden 

(Utgaard, 2014). Studentforeningen slapp også uttalelse hvor de refererte direkte til 

reportasjeserien og tok klar avstand fra ansettelseskriteriet «lokal tilhørighet» (L. Moe, 
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2014x; Nmf, 2014a). Annen respons kan være eksempel på at sakene har blitt lest. Ettersom 

jeg lager saker for at de skal leses, vurderer jeg at retorikken er vellykket hvis saken får 

respons (Fabricius & Roksvold, 2008, s. 131-132). Oppfølgingssaker jeg laget var også i 

noen tilfeller slik respons.  

Planen på nettet var å følge opp med en uttalelse, helst fra politisk hold, og publisere 

en ferdigskrevet sak som avsluttet historien i Finnmark (L. Moe, 2014b-f; Observasjon-DM, 

2013-2014). Det kom raskt inn et blogginnlegget fra Ap-politiker Torgeir Micaelsen, hvor 

opposisjonspolitikeren etterlyste flere turnusplasser (Micaelsen, 2014). For å følge opp 

blogginnlegget hentet jeg inn svar fra Helse- og omsorgsdepartementet som ikke mente det 

var behov for flere turnusplasser (L. Moe, 2014p).  

Derfor holdt vi den ferdigskrevne oppfølgersaken Vurderte ikke det medisinskfaglige 

en ekstra dag (L. Moe, 2014b-f). Å holde oppfølgeren, kan betraktes som et dramaturgisk 

hensyn for den helhetlige historiefortellingen på nett (dispositio), ettersom saken avslutter 

problemstillingen om «lokal tilhørighet». I videoreportasjen avkreftet fagsjefen hypotesen 

min om at de hadde forenklet søknadsbunken ved Finnmarkssykehuset. Da var svaret at «Det 

gjorde ikke jobben enklere for oss å velge lokale kriterier (…)» (ca 03.45) (L. Moe, 2014h). 

Senere viste påstanden seg å være feil. Og akkurat det gikk opp for meg i Kirkenes, da jeg 

intervjuet klinikksjefen (Observasjon-V1, 2013). Jeg forsto at fagsjefen unnlot å fortelle meg 

noe når jeg tok innklippsbilder på kontoret til klinikksjefen, etter et intervju. Da snakket jeg 

med henne uformelt og sa ”at det ikke var så lett å skjønne hvordan de hadde valgt ut søkere 

ved HR-avdelingen i Hammerfest”. 

Hun svarte at det var noen på personal som hadde sortert søknadene i Finnmark og at 

sorteringsprosessen «(…) var en uheldig prosess (…)» (Observasjon-V1, 2013). Da jeg 

logget innklippsbildene senere, hørte jeg svaret igjen. Jeg vurderte det etisk slik at jeg ikke 

kunne bruke uttalelsen, siden hun åpenbart ikke tenkte over at jeg tok opp det hun sa. Derfor 

fulgte jeg opp saken og fikk en sitatsjekk på den samme uttalelsen, slik at jeg kunne skrive en 

nyhetsreportasje til nett. På den måten ble oppfølgingssaken en avslutning på historien som 

korrigerer arbeidshypotesen til reportasjen (L. Moe, 2014b-f; Ytreberg, 2012, s. 150-152).  

Med Finnmarkssaken avsluttet ble uttalelsen til Micaelsen og oppfølgingssaken HOD: 

– Ikke behov for flere turnusstillinger en bro til neste del i reportasjeserien (Micaelsen, 2014; 

L. Moe, 2014p). Oppfølgingssaken resulterte i at vi fikk innsyn i en hemmelig utredning, som 

ble kilden bak den mest leste saken i hele prosjektet (L. Moe, 2014m; Vedlegg-Analytics, 

2014). Men før jeg forklarer neste del av nettpubliseringen, skal vi tilbake til planleggingen 

av videopakke 2 – i september 2013.  
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4.3 Videopakke 2: «De utenlandske søkerne»  
4.3.1 Forarbeidet med «De utenlandske søkerne»  
Den første rapporten fra Helsedirektoratet (2013) om den nye turnusordningen kom i 

september 2013. Da skrev jeg en kort nettsak om rapporten som viste at det var 958 

turnussøkere, men bare 455 fikk jobb (L. Moe, 2013).  

 Av den samme rapporten gikk det fram at bare 15 av de som hadde fått jobb, hadde 

utenlandsk statsborgerskap. Ifølge rapporten kunne grunnen til at få utlendinger fikk jobb, 

komme av at de snakker dårlig norsk (Helsedirektoratet, 2013, s. 17). Derfor laget jeg en 

videoreportasje om utenlandske turnussøkere.  

For å gjøre reportasjen relevant tenkte jeg at en artikkel som ga oversikt over 

endringen fra gammel til ny ordning, kunne motivere leserne til å se en reportasje. Det fantes 

ingen god oversikt over hvor mange utlendinger som hadde fått jobb med den gamle 

turnusordningen, bare løse påstander fra pressen om at det var mange utlendinger som fikk 

jobb etter den. I flere av nyhetssakene var det snakk om at «55 prosent er fra land utenfor 

Norge». Kilden min i Den norske legeforening mente disse formuleringene var feil 

(Dommerud, 2011; L. Moe, 2014y; NRK, 2011; NTB, 2011). Siden en sentral begrunnelse 

bak endringen av turnusordningen var at flere utlendinger tok turnusplassene, tenkte jeg å 

utfordre den påstanden, kunne sette de utenlandske søkerne på dagsorden (Stoltenberg-2, 

2012). Jeg hadde jobbet siden det første redaksjonsmøtet, med å skaffe innsyn i 

Helsepersonellregisteret. Registeret og de tidligere trekningslistene (antall påmeldte) til den 

gamle turnusordningen var datasettene som kunne beskrive hvem som søkte og fikk 

turnusplass på den gamle turnusordningen (E-vedlegg-HPR-databasen, 2013; E-vedlegg-

trekningslister, 2014; Helsedirektoratet, 2013). Å få innsyn i de gamle registrene var 

utfordrende. Fordi Statens Autorisasjonskontoret (senere nevnt som SAK) ikke ville utlevere 

dataene og ba meg snakke med Helsedirektoratet. Ettersom SAK ikke var interessert i å 

snakke med meg, visste jeg ikke hva slags data jeg egentlig kunne be om innsyn i 

(Observasjon-DM, 2013-2014). En søknad om en sammenstillingen av databasene avhenger 

av at de lett lar seg anonymisere, og det trengte jeg noen som kunne bekrefte (Andersen, 

2013, s. 90-91). Under et internettsøk kom jeg over en referanse til HPR-dataene hos Statens 

Helsetilsyn (Helsetilsynet, 2013). Siden Helsetilsynet vanligvis ikke administrer HPR-

dataene, tok jeg en telefon for å høre hvordan dette hang sammen (Helsepersonellregisteret, 

2014). Det viste seg at SAK hadde lånt en tekniker i Statens Helsetilsyn for å administrere 
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databasen, frem til de overtok den igjen i 2014. Da jeg fikk snakke med teknikeren, forklarte 

han meg hva dataene inneholdt. Han bekreftet også at han kunne anonymisere databasen, og 

godtok å bli sitert i innsynssøknaden (Observasjon-DM, 2013-2014).  

Jeg fikk utlevert HPR-databasen i september og senere trekningslistene til den gamle 

turnusordningen i desember, som HPR-databasen bygger på (L. Moe, 2014b-e). Databasene 

støttet hypotesen om at bare litt færre utlendinger hadde fått turnus på det nye systemet. Men 

databasene inneholdt store innrapporteringsfeil. Rapporteringen av søkere som kom fra 

utenlandske utdanningssteder var tilnærmet komplett, mens det fra norske universitet var 

registrert mange med ”ukjent” statsborgerskap. Nyhetspoenget ble at det var færre 

utlendinger som fikk turnus fra utenlandske universitet, samtidig som vi vektlegger at vi og 

helsemyndighetene ikke ”vet” (L. Moe, 2014k, 2014z, 2014b-e). Å tydeliggjøre usikkerheten 

i HPR-databasen ser jeg på som en ukonvensjonell nyhetsverdi (Bjerke, et al., 2012, s. 27). 

Sakene evner ikke å besvare alle spørsmål, fordi det er ikke mulig på bakgrunn av 

informasjonen vi fikk utlevert. Hensikten med det er å vise at Dagens Medisin stiller seg 

kritisk til databasene, og viser frem hullene i datamaterialet.  

Legen og journalisten Ragnar Levi (2000) etterlyser i Medical Journalism kritisk 

medisinjournalistikk som understreker når evidensbasert forskning ikke kan konkludere 

(Levi, 2000, s. 112-113). Å vise fram at HPR-databasen besto av det jeg vil kalle svak empiri, 

tenkte jeg kunne være en spennende vinkling for et publikum som har et kritisk forhold til 

evidensbasert forskning (L. Moe, 2014z, 2014b-e). Det tenkte jeg kunne sette tema på 

dagsorden og skape et godt utgangspunkt (kairos) for videoreportasjen. 

I arbeidet med sakene, jobbet jeg derfor med en arbeidshypotese som sa at  

”færre utenlandske søkere får turnusplass med den nye turnusordningen fordi de ikke 

kan godt nok norsk, men det løser ikke kapasitetsproblemene fra den gamle ordningen”.  

Reportasjehypotesen til videoen i videopakke to var at ”den nye turnusordningen gjør 

at de som ikke kan norsk blir valgt vekk og det er bra for pasienttilbudet. Av samme grunn 

kan noen søkere bli diskriminert.” 

 

4.3.1.1 Forarbeidet til videoreportasjen 

Videoreportasjen skulle gi et ansikt til utlendingene som søker turnus i Norge, samtidig som 

jeg tenkte at de kunne fortelle om de var redde for å ikke få jobb. Jeg begynte å lete etter 

kilder som jeg kunne intervjue til reportasjen i Oslo i november og desember, og gjorde 

spredte intervjuopptak over en hel måned (Observasjon-V2, feltnotat, 22.nov - 10. des, 2013).  
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 Jeg hadde allerede bestemt meg for å intervjue Grethe Kolloen, som var 

turnusansvarlig på HR-avdelingen ved Akershus Universitetssykehus (Ahus), for å vise 

hvordan sykehuset ansatte. Siden Ahus ble trukket fram som et sykehus som gjennomførte en 

rettferdig ansettelse av turnusleger, tenkte jeg at leserne var interessert i å høre hvordan de 

sorterte turnussøknadene (Nmf, 2013).  

Kolloen hadde allerede fortalt meg på telefonen at hun trodde den nye 

turnusordningen var hensiktsmessig, fordi den sikret språkkompetansen til turnuslegene som 

ble ansatt. Et intervju med Kolloen regnet jeg med kunne knytte vinklingen i reportasjen til 

tallene som jeg skulle avdekke i avisen (Observasjon-V2, 2013).  

For å fortelle en interessant historie og å sette et ansikt på utledningene så jeg etter en 

eller to caser som kunne fortelle hvordan det var å søke turnus i Norge. Jeg fulgte opp en 

utenlandsk medisinstudent som jeg møtte på Akuttmedisinsk Seminar på Soria Moria, og fant 

noen han hadde gått på språkkurs med (Observasjon-DM, feltnotat, 24. august, 2013).  

Stefan Ristic fra Serbia brukte jeg som eksempel på en som ventet på autorisasjonen 

sin, og som en ekstra stemme. Catherine Pereira holdt på å pugge til språkeksamen. Det 

syntes jeg var interessant, fordi jeg kunne gjøre to opptak og bruke hennes vei til eksamen 

som en historie i reportasjen. I tillegg ble jeg tipset av en i redaksjonen om norske Peyman 

Hakimnejad. Han hadde ikke fått ett eneste svar på over hundre jobbsøknader (L. Moe, 

2014f; Observasjon-DM, 2013-2014).  

En vinkling på utenlandske turnusleger som fokuserte på om de ble diskriminert, ble 

utfordret av redaktøren, som mente det ikke nødvendigvis var relevant å fortelle om 

utlendinger som ikke fikk jobb (M. Moe, personlig kommunikasjon, 18. november, 2013). 

Han mente det var essensielt at reportasjen fokuserte på hvordan kvaliteten i helsetilbudet 

påvirkes av at færre utlendinger får jobb, for at den skulle fremstå vesentlig.  

Et problem med å fortelle om utenlandske turnusleger, er at utlendingenes perspektiv 

ikke deles av hovedmålgruppen, som er norske medisinstudenter. Det gjør at sakens negative 

konsekvenser kan oppleves mindre relevante (Fabricius & Roksvold, 2008, s. 50; 106). Det 

kan føre til at saken ikke har like stort potensial til å sette dagsorden som videopakke 1, siden 

vinklingen mangler et negativt compelling argument for målgruppen (McCombs, 2004, s. 93-

94). Samtidig vurderte jeg det som viktig å fortelle om at bare tre prosent av de som får jobb, 

er utlendinger, siden utledningene fikk skylden for at det gamle systemet var overbelastet. I 

tillegg fortalte flere nordmenn som hadde utenlandsk navn og utdanning, at de ikke fikk svar 

på sine turnussøknader (Observasjon-DM, 2013-2014). Det henger sammen med 

journalistikkens samfunnsrolle å påpeke at det kan forekomme diskriminering (VVP, pkt. 1). 
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I tillegg framstår det som mer balansert i kommunikasjonen, slik at ikke reportasjen ukritisk 

fokuserer på at endringen hvor færre utlendinger får jobb er bra for helsetilbudet (Oltedal, 

2012, s. 214). Å ta opp diskrimineringsspørsmålet kan styrke DM sitt etos, for de seerne som 

har utenlandsk opprinnelse, eller er skeptiske til argumentasjonen bak problemdefinisjonen 

jeg ønsket å sette på dagsorden (attribute agendasetting) (McCombs, 2004, s. 88-89). 

Av M. Moe (personlig kommunikasjon, 4. september, 2013) sitt ønske vurderte jeg 

det slik at reportasjen måtte ta opp hvordan helsetilbudet ble påvirket av den nye 

turnusordningen for å bli vurdert som vesentlig av redaksjonen. Retrospektivt er jeg usikker 

på om sakens vinkling på utlendinger er konsekvensrik nok for målgruppen til å sette 

dagsorden (Fabricius & Roksvold, 2008, s. 47;50;106). Siden antallet utlendinger var et 

sentralt argument bak endringen av turnusordningen, vurderte jeg at avissaken jeg hadde 

forberedt om Tvilsomme tall bak endringen inneholdt essensiell informasjon for å forstå 

resten av reportasjeserien (L. Moe, 2014z; Stoltenberg-2, 2012). Å forklare at det var færre 

utlendinger enn antatt i den gamle turnusordningen, tenkte jeg var nødvendig siden 

reportasjeserien senere handler om norske studenter i utlandet (L. Moe, 2014j, 2014k). Derfor 

var det viktig å først forklare hvordan situasjonen var for utenlandske turnussøkere.  

 

4.3.2 Videoreportasjen 
4.3.2.1 Opptak 

I motsetning til den første videoreportasjen (L. Moe, 2014h), så forteller ikke historien i «I 

disse dager så kommer det 12 – 17 henvendelser hver dag» (L. Moe, 2014f) om en konkret 

saksgang i selve caset, som utgjør historien.  

Siden historiens konflikt om at færre utlendinger får turnusstilling, blir fortalt 

gjennom intervjuene, var jeg observant på at det kunne skade seerens følelse av fremdrift i 

reportasjen (elocutio) (Frederiksen, 2009, s. 31-32). Jeg var derfor bevisst på at jeg var nødt 

til å fange noen scener med de jeg intervjuet, for videohistorier må ha sekvenser for å fortelle 

historien. Jeg sikrer alltid innklippsbilder av personer og dekkbilder fra miljøet. Men jeg ville 

helst ha observasjonssekvenser, siden de har en fortellende funksjon (Frederiksen, 2009, s. 

52; Kobre, 2012, s. 142 - 144; 211). I denne reportasjen var det en utfordring å finne 

situasjoner som skaper fremdrift.  

Jeg bruker tidsforløpet til Pereira fra før til etter eksamen, slik at hun får et mål. 

Gåturen til serbiske Ristic på Ullern brukes også for å vise en scene med handling i historien. 

Tanken var at informasjonen i reportasjen fortelles imellom handlingssekvensene (Steensen, 
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2009, s. 111). Pereira sin historie fra før til etter eksamen er det nærmeste reportasjen 

kommer klassisk dramaturgi. Å følge Pereira til etter eksamen anser jeg som viktig for at 

historien skulle få en utvikling fram mot konklusjonen på vinklingen. Konklusjonen, er at 

språkeksamen ikke evner å kvalitetssikre språket til legene og fortelles (ca 03.20) i innslaget. 

Hensikten med historien til Pereira er at reportasjen skal ha fremdrift frem mot denne 

konklusjonen (elocutio) (Fabricius & Roksvold, 2008, s. 57-58; 107; L. Moe, 2014f).  

Problemet for fremdriften i reportasjen er etter min mening at den må forholde seg til 

tolkningsrammen vi planla å sette fokus på i prosjektets agenda, ettersom jeg jobbet med 

problemstillingen til avisen om at færre utlendinger får jobb etter den nye turnusordningen. 

Ønsket om å koble seg på agendaen gjorde kanskje at jeg ikke så en bedre løsning på 

reportasjen, som kunne vært løst bedre. Det kan også nevnes at jeg prøvde å få følge en 

russisk lege på Ahus. Men på grunn av hets fra andre russere ville ikke personen stille opp 

(Observasjon-DM, 2013-2014). Hadde jeg laget videoreportasjen igjen, ville jeg jobbet for å 

finne en case som var på sykehuset og brukt mer observasjon (L. Moe, 2014f; Steensen, 

2009, s. 77-80; 105-114).  

 

4.3.2.2 Klippen: dispositio og elocutio 

Premisset for vinklingen i videoreportasjen om at få utlendinger får jobb blir introdusert med 

den første syncen i reportasjen. Min fortellerstemme forklarer hvor mange utenlandske leger 

som fikk jobb i den nye turnusordningen (Helsedirektoratet, 2013). Slik kobles vinklingen i 

reportasjen på tolkningsrammen jeg hadde forberedt. I avisen skulle vi sette på dagsorden at 

færre utlendinger fikk turnusstilling med ny turnusordning (Entman, 1993, s. 53). Å 

introdusere fakta er også viktig for å informere eventuelle seere som ikke kjenner til 

forutsetningene for at utenlandske leger har vansker for å få jobb i den nye turnusordningen. 

Informasjon som jeg vil anta er tilgjengelig for de som kjenner til den sosiale og politiske 

situasjonen (kontekstlag 4) (Kjeldsen, 2008, s. 124).  

Ved å la Pereira fortelle at hun er bekymret for å få jobb, ber jeg seeren om å se 

situasjonen fra en utenlandsk lege sitt synspunkt (exordium). Slik kan seeren også forstå at 

omstendighetene som forklares av fortellerstemmen, belyser Pereira sin situasjon (Fabricius 

& Roksvold, 2008, s. 54-55) 

Så klipper jeg til Kolloen, som sier at det viktigste er at søkerne har praktisk erfaring 

fra Norge. Etter hennes presisering introduseres søknadsbunken. Det skjer (ca 01.10) i 

nettavspilleren til innslaget (L. Moe, 2014f). Men hvordan Ahus behandler søknadsbunken, 

svarer ikke reportasjen på før helt til slutt. Ettersom Kolloen forteller at kvaliteten sikres ved 
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at færre utlendinger får jobb, er det viktig å holde tilbake informasjonen om at Ahus 

behandler søknadsbunken anonymt. Ellers ville det gitt et eksempel på at utenlandske leger 

ikke forskjellsbehandles, og det kunne ødelagt spenningen i historien (Kartveit & Fangel, 

2006, s. 125).  

Pereira bekrefter at Kolloens argument er vesentlig. Med scenen hvor hun trener på 

språk med kollegene sine, kan seeren høre at hun fortsatt sliter med grunnleggende språk. 

Samtidig understreker Pereira selv at hun ikke er klar til å jobbe som lege ennå (ca 03.20).  

I denne scenen var det viktig at leseren forstår poenget etter sin egen logikk, og derfor 

vises observasjon av at hun snakker norsk. Så spør jeg henne i et intervju om hun tror at hun 

står på eksamen. Og da vises svaret om at hun selv vurderer det slik at hun ikke er god nok i 

norsk. Slik etterstreber innslaget å fremstå lite manipulerende, når vi argumenterer for at 

språkeksamen man får etter universitetseksamen, ikke er nok for å jobbe som lege. Dette er i 

tråd med de språkproblemene Kolloen forteller om på den gamle turnusordningen (Fabricius 

& Roksvold, 2008; L. Moe, 2014f).  

Så introduseres problemstillingen vi foreløpig ikke har nevnt. Kanskje søkere med 

utenlandsk navn diskrimineres i ansettelsesprosessen. Denne problemstillingen diskuteres til 

slutten av reportasjen, hvor reportasjens dramaturgi avsluttes i uttoningen, ved å forklare 

hvordan Ahus behandler søknadsbunken. På den måten nøster reportasjen opp en klassisk 

dramaturgi. Her forklarer Kolloen hvordan de vurderer alle søknadene, som ble vist i 

eksposisjonen av reportasjen (Fabricius & Roksvold, 2008, s. 56-60; Handgaard, 2008, s. 

250-251). 

Denne reportasjen gjør seg ferdig med språkpoenget, for så å ta opp diskriminering i 

slutten av reportasjen (ca rundt 03.20). På den måten likner strukturen i reportasjen også på et 

nyhetsinnslag fordi temaene fortelles etter fallende viktighet. Først forklarer reportasjen 

hvordan kvaliteten på ordningen påvirkes av temaet som vi prøver å sette på dagsorden. Så 

tar den opp diskriminering, som en alternativ forklaring på at færre utlendinger får 

turnusjobb. Hadde reportasjen vært disponert med diskrimineringspoenget som hovedpoeng, 

ville jeg etablert den problemdefinisjonen i eksposisjonen, i stedet for å nedprioritere den 

som mindre viktig (Fabricius & Roksvold, 2008, s. 56-57; 60-61; Handgaard, 2008, s. 249).  

Det henger også sammen med at vi ønsker å introdusere diskriminering på en mindre 

manipulerende måte. Å ta opp diskriminering var noe jeg tenkte kunne virke tendensiøst. Det 

var derfor viktig at sekvensen ikke argumenterer for at det forekommer diskriminering, uten 

et sannsynlig belegg (Fabricius & Roksvold, 2008, s. 94).  
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4.3.2.3 Klippen: elocutio og actio 

I redigeringen av innslaget var jeg observant på at seeren kunne oppleve at reportasjen tar 

opp diskriminering bare for å skape sympati. Jeg ønsket ikke en umotivert patosappell som 

oppfattes medievridd (Fabricius & Roksvold, 2008, s. 38-39; 97). Derfor er det Pereira som 

sier at hun håper det ikke forekommer diskriminering, for å introdusere at reportasjen skal 

diskutere diskriminering. Under klippingen av sekvensen var jeg spesielt påpasselig med å 

vise frem intervjuet som metode bak denne påstanden, og ikke bruke min fortellerstemme, 

ettersom jeg ikke ønsker å fremstå som tolk (Steensen, 2009, s. 48-50). 

På denne måten kan seeren sette sammen argumentasjonen om at det kan forekomme 

diskriminering, på bakgrunn av intervjuene (Steensen, 2009, s. 145 - 146; 154). Derfor viser 

jeg Pereira på kamera når hun sier at hun håper ikke vurderingen ser på «(…) where they 

come from, or what their name is (…)» (ca 03.46), Hakimnejad tror han ikke får svar på 

jobbsøknader fordi «(…) at jeg har et utenlandsk navn da.» (ca 04.26). Ristic kommer med 

motargumentet som jeg viser i sync når han diskuterer at «(…) andre sier at nordmenn er 

rasistiske» (ca 04.49). I alle tilfellene passer jeg på at bildet er i sync når det blir sagt noe som 

kan oppfattes som kontroversielt.  

Fortellerstemmen min forklarer bare nødvendige fakta, slik at alle lesere kan forstå 

vinklingen i reportasjen (ca 00.37). Ut over det bruker jeg fortellerstemme for å effektivisere 

historien og fremheve vinklingen i det intervjuobjektene sier. Jeg forteller eksempelvis at 

Kolloen tror «(…) den nye ordningen fungerer(…)» (ca 01.35). Så brukes stemmen som 

tekstbinding og etablering, slik at historien får en naturlig bro til legevakten i Lillestrøm (ca 

03.51) (Fabricius & Roksvold, 2008, s. 79-81). Unntaket er når jeg eksplisitt forteller at 

Pereira sier hun sliter med språket (ca 03.13) og derfor vises belegget for denne uttalelsen 

tydelig ved at jeg klipper til observasjon hvor hun øver på språk. Bruken av fortellerstemme 

før den sistnevnte scenen er et kompromiss, for å tydelig forklare sammenhengen mellom 

denne situasjonen og vinklingen vi har satt på dagsorden.  

Jeg ønsker å påpeke retrospektivt at allerede på dette stadiet i reportasjeprosjektet, ser 

jeg at vinklingen kan være uforståelig for en seer som ikke har kjennskap til hva den nye 

turnusordningen er. Det er også bare lesere som har kjennskap til reportasjeserien eller den 

nye turnusordningen, som har mulighet til å forstå patosappellen til medisinstudentene som 

saken ble frontet med på nett (Fabricius & Roksvold, 2008, s. 97; 120).  
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Overskriften til reportasjen «I disse dager så kommer det 12 – 17 henvendelser hver 

dag» ble nemlig formet og presentert i en helt annen kontekst på DM sine nettsider enn jeg 

hadde planlagt (L. Moe, 2014f). Fordi etter publiseringen av den første turnussaken så 

forandret kommunikasjonssituasjonen seg (L. Moe, 2014e).  

 

4.3.3 Avissakene om «De utenlandske søkerne» 
For å tydeliggjøre gangen i arbeidet vil jeg påpeke at planleggingen og opptaket av 

videopakke 2 var i perioden september – desember 2013. Etter at jeg hadde publisert den 

første avissaken i prosjektet den 20. februar, fulgte jeg opp Micaelsen (2014) sitt 

blogginnlegg. I innlegget pekte Micaelsen på at Arbeiderpartiet hadde bestilt en utredning 

som kartla behovet for flere turnusplasser. Siden statssekretær Anne Grethe Erlandsen (H) 

uttalte at de hadde mottatt direktoratets vurdering, ba jeg derfor om innsyn i utredningen, som 

frem til da hadde vært unntatt offentlighet (L. Moe, 2014p). Vi hadde planlagt saken 

Tvilsomme tall bak endringen (L. Moe, 2014z), til avisen som skulle i trykken 4. mars og gis 

ut 6. mars. Det var opprinnelig den saken som skulle sette dagsorden for videopakke 2.  

 Jeg fikk utlevert Helsedirektoratets hemmelige utredning fredag 28. februar, rett før 

jeg tok helg og dro fra kontoret. Saken var helt åpenbar, siden Helsedirektoratet foreslo å 

kutte 150 turnusplasser i utredningen (Observasjon-DM, 2013-2014). 

Søndag kveld ringte M. Moe (personlig kommunikasjon, 2. mars, 2014) som hadde 

tenkt på poenget jeg hadde fortalt om på fredagen. «Det er ikke plass til en ny problemstilling 

i publiseringen nå. Det blir ikke riktig å slippe artikkelen om søkerne på den gamle 

ordningen, før saken om utredningen får utspilt seg ferdig.» sa M. Moe (personlig 

kommunikasjon, 2. mars, 2014). Jeg hadde to dager på å løse saken før avisen skulle i 

trykken. Saken jeg hadde planlagt, ble derfor ikke publisert før avis nr.6.  

Jeg skrev derfor Helsedirektoratets siste turnusrapport: Foreslår 150 færre 

turnusstillinger til avis nr.5 (L. Moe, 2014o). For å forstå saken må en kjenne historien som 

hadde gått på nettet. Derfor ble det nødvendig å forklare blogginnlegget og svaret fra 

departementet i starten av avisreportasjen, slik at alle lesere skulle ha forutsetninger for å 

forstå saken (Micaelsen, 2014; L. Moe, 2014p).  

At Moe (M. Moe, personlig kommunikasjon, 2. mars, 2014) ville ta hensyn til 

nettdebatten og vurderte utredningen som vesentlig, fikk følger for disposisjonen av hele 

reportasjeprosjektet og blir et vendepunkt i den overordna historien vi forteller. Sakens 

vending etablerer at Helsedirektoratet og Legeforeningen var uenige om hvor mange 
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turnusplasser det burde være i den nye turnusordningen (Fabricius & Roksvold, 2008, s. 56). 

Vinklingen i saken vi publiserte fremhever at den påvirker alle medisinstudenter som skal 

søke turnusstilling negativt, fordi den handler om at det kanskje blir færre turnusplasser 

(compelling argument) (McCombs, 2004, s. 93-95).  

 

4.3.4 Nettet og respons på «De utenlandske søkerne» 
Et resultat av at vi skrev om den hemmelige utredningen i avisen, var at vi måtte holde på 

saken om Tvilsomme tall bak endringen som opprinnelig var planlagt til avis nr.5 (L. Moe, 

2014z). Videoreportasjen i prosjektet måtte derfor presenteres i en annen sammenheng enn 

planlagt på nett, hvis ikke den skulle forsinkes. Siden den hemmelige utredningen hadde tall 

om hvor mange utlendinger som hadde fått jobb til turnusstart i mars 2014, var det lett å 

vinkle om nettreportasjen jeg hadde forberedt til publiseringen av videoen, med de nye 

tallene. Det var fortsatt få utlendinger som fikk jobb, og saken ble derfor vinklet som 29 av 

157 utenlandske fikk jobb (L. Moe, 2014n). Slik knyttet jeg videoreportasjen som var planlagt 

for et annet nyhetspoeng, opp mot oppfølgeren i avisen. For å knytte videoreportasjen opp 

mot avispoenget siterer overskriften Kolloen på enthymemet «I disse dager så kommer det 12 

– 17 henvendelser hver dag» (L. Moe, 2014f). Slik åpner overskriften opp for at leseren kan 

assosiere overskriften med at det er mange desperate søkere. Ettersom overskriften publiseres 

i kontekst med at direktoratet foreslår å kutte 150 turnusplasser, vil jeg at overskriften skal 

tolkes i lys av det (L. Moe, 2014o).  

Det er viktig å merke seg at denne videoreportasjen ble mindre delt enn de andre 

reportasjene på Facebook og har færrest sidevisninger av reportasjene (L. Moe, 2014f; 

Vedlegg-Analytics, 2014).  

  I forarbeidet med avissaken hvor direktoratet ville kutte 150 turnusplasser, delte jeg 

den hemmelige utredningen med Den norske legeforening, for å få en kommentar 

(Legeforeningen.no, 2014a; L. Moe, 2014o). Det genererte en oppfølger om at 

Legeforeningen – Kritiserer utydelig turnusutredning (L. Moe, 2014s). I tillegg fikk 

Legeforeningen svar fra Helseministeren i en reportasje på Dagsrevyen 9. mars. Saken kom 

to dager etter at jeg avdekket utredningen, som tok opp at det var behov for flere 

turnusplasser (NRK, 2014b). Nyhetsinnslaget refererer ikke min sak og vinklingen fokuserer 

på at det er behov for flere spesialistleger (LIS). Jeg kan derfor ikke konkludere med om 

journalisten har lest min sak om utredningen, men jeg vil påpeke at Dagsrevyen-reportasjen 

snakker med Torgeir Micaelsen (Ap) og Johan Torgersen (Ylf). Det er de samme kildene som 



 46 

jeg brukte i mine to nyhetsreportasjer (L. Moe, 2014m, 2014p). Etter Dagsrevyen innslaget 

oppsto det en debatt på Twitter, hvor utredningen vi avdekket i avissaken blir diskutert (L. 

Moe, 2014o; Vedlegg-Twitter, 2014). 

Publiseringen av saken hvor Helsedirektoratet foreslår å kutte 150 plasser, medførte at 

prosjektet tok en helt annen retning enn planlagt. I utgave 6 av Dagens Medisin publiserte vi 

saken som ble spart fra den forrige avisen: Tvilsomme tall bak endringen, med undersaken 

Færre utlendinger fikk jobb. På nett publiserte vi saken Turnusfeil i helsepersonellregisteret 

for å vise kilden bak påstanden i avissaken, samtidig som vi viser at vi er kritisk til datafeilen 

i HPR-databasen (L. Moe, 2014k, 2014z, 2014b-e). Redaktør mente kritikken styrket 

troverdigheten i prosjektet (M. Moe, personlig kommunikasjon, 21. mars, 2014). 

Allerede før publiseringen av disse sakene diskuterte jeg med redaktør at saken om 

Tvilsomme tall bak endringen ble en naturlig forklaringsbro til det siste temaet i 

reportasjeserien (M. Moe, personlig kommunikasjon, 2.mars, 2014), siden statistikeren som 

uttaler seg i saken, tror «(…) kapasitetsproblemene i den gamle turnusordningen kom av en 

økning av norske søkere med utenlandsk utdanning.» (L. Moe, 2014z, s. 12-13).  

 

4.4 Videopakke 3: «Legefabrikken i Polen» 
4.4.1 Forarbeidet med «Legefabrikken i Polen» 
På det første redaksjonsmøtet i august ble det trukket frem en konflikt som var spesielt 

relevant for en reportasjeserie om turnusordningen. Daværende studentleder Bjørg Bakke 

hadde skrevet et blogginnlegg om innlands- og utenlandsstudenter på dagensmedisin.no. I 

dette øyeblikk (6. mai, 2014) har innlegget 211 kommentarinnlegg, noe som er mange 

kommentarer for DM sine nettsider (Bakke, 2013; Redaksjonsmøte-aug, personlig 

kommunikasjon, 14. august, 2013). Blogginnlegget kritiserer at utenlandsstudenter har 

dårligere karakterer enn de som studerer i Norge, og eksemplifiserer konflikten som norsk 

presse fremhevet i sin tolkning av turnusordningen (Entman, 1993, s. 52-53). En vanlig 

vinkling var historien om en nyutdannet lege fra Polen, som ikke får jobb. Eksempler på 

antall kommentarinnlegg som en slik vinkling genererer er henholdsvis: 36 (Aftenposten), 57 

(Dagens Medisin) og 132 kommentarinnlegg (Universitas) i skrivende stund (6. Mai, 2014) 

(Foss, 2012; Hagesæther & Vedeler, 2013; Hanger, 2013b). Disse sakene er vilkårlige 

eksempler på det jeg anser som den mest betente konflikten i miljøet som utgjør målgruppen 

for prosjektet. Derfor ville jeg lage en reportasje om de som studerer i utlandet.  
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Da den nye turnusordningen ble innført, endret norske myndigheter også 

autorisasjonstidspunktet for leger, slik at det nye systemet skulle gi autorisasjon til leger med 

norsk utdanning før de hadde turnustjeneste. Det er ikke lenger et krav om gjennomført 

turnustjeneste for å få autorisasjon. Samtidig er den norske legeutdanningen foreløpig lik som 

den var før den nye turnusordningen (Helsedirektoratet, 2012, s. 14).  

Jeg snakket med flere studenter som fortalte at i Polen gjorde myndighetene en 

liknende endring, men her hadde de lagt om studiet fullstendig, uten å bare flytte 

autorisasjonstidspunktet for leger (Observasjon-DM, 2013-2014). En reportasje i Polen kunne 

derfor forklare hvorfor en valgte å legge om studiet for å avskaffe turnustjenesten i Polen, 

samtidig som det kunne sammenlignes med det som var blitt gjort i Norge. I tillegg hadde 

flere norske studenter i Polen kommet uheldig ut av situasjonen. De som studerte i Polen på 

en gammel ordning hadde etter den nye turnusordningen plutselig ikke krav på å få 

autorisasjon som lege etter studiet, slik de hadde da de begynte på studiet (Helsedirektoratet, 

2012, s. 4; 14). Den siste videoreportasjen handler derfor om norske utenlandsstudenter som 

studerer i Krakow (L. Moe, 2014g).  

For å gjøre en slik reportasje relevant, tenkte jeg det var viktig å sammenligne 

endringen i Polen med hva som hadde blitt gjort i det norske systemet. Siden jeg ikke hadde 

en konkret ide om hvordan jeg skulle problematisere autorisasjonsendringen i Norge, så jeg 

etter en vesentlig og konfliktfylt sak om hvordan norske myndigheter la om 

autorisasjonstidspunktet. Ideen var å koble videoreportasjen til et nyhetspoeng om norske 

myndigheter, for å kunne fortelle om hvordan de hadde lagt om medisinstudiet i Polen. Slik 

kan videoreportasjen fremstå som relevant bakgrunnsinformasjon for leseren som er kjent 

med den første saken (Fabricius & Roksvold, 2008, s. 44; McCombs, 2004, s. 54).  

Jeg begynte derfor å undersøke vedlegget til yrkeskvalifikasjonsdirektivet (Annex-

VII, 2014) som forteller hvordan den norske legeautorisasjonen tolkes. Samtidig sendte jeg 

innsynsbegjæringer til Helse- og omsorgsdepartementet og Kunnskapsdepartementet om den 

dokumentasjonen de hadde oversendt til europeiske myndigheter. Etter å ha gjennomført 

research-intervjuer og fått innsyn i flere av dokumentene sto jeg fast i januar 2014, og jeg 

hadde ikke en konkret nyhetssak (Observasjon-DM, 2013-2014). 

Samtidig hadde jeg funnet et bra case i Polen for å lage en spennende videoreportasje. 

Med et Twitter-søk fant jeg frem til Christian Lolland, som var nyvalgt nestleder i Norsk 

medisinstudentforening og studerte i Krakow. Han var villig til å stille opp i en reportasje om 

medisinstudiet i Polen, da jeg forklarte reportasjens vinkling om at jeg ville undersøke 

hvordan studiet i Polen ble lagt om. Samtidig snakket jeg med konsulentselskapet European 
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Educational Consultants, som formidler alle studenter til Det Jagiellonske universitet i 

Krakow. Etter en telefonsamtale forsto jeg det slik at omtrent 60 av totalt 80 internasjonale 

studieplasser gikk til skandinaviske studenter. Da Polen er landet med flest norske 

utenlandsstudenter og Universitetet i Krakow var byen i Polen som samlet flest av dem, 

tenkte jeg at Krakow var et relevant case for reportasjen (EEC, 2014; Legeforeningen.no, 

2014b; Observasjon-DM, 2013-2014). Jeg antok at reportasjen kunne få frem universitetets 

økonomisk interesser i å undervise norske studenter.  

Derfor jobbet jeg med en reportasjehypotese som etter omskriving så slik ut: 

”Studieledelsen i Krakow mener kvaliteten på undervisningen er bedre i det nye 

studieprogrammet som har mer praksis. Teorien i studieløpet har samtidig blitt kuttet med et 

år og medfører derfor at studenter på det nye studieløpet må tilegne seg teoretiske 

kunnskaper på kortere tid.” (L. Moe, 2014g; Ytreberg, 2012).  

At Polen hadde lagt om studiet og tematikken allerede var betent, gjorde at jeg 

vurderte saken som veldig relevant. Så fort jeg fikk sikret en avtale med studieledelsen i 

Krakow, bestilte jeg flybilletter til Krakow i januar. Da jeg forklarte hypotesen i saken til 

redaktør rett før avreisen, var han enig. Han mente at hvis studiet ble lagt om i Polen, så var 

det relevant stoff for DM sine lesere (M. Moe, personlig kommunikasjon, 9. januar, 2014).  

Siden jeg ikke hadde lagt en klar plan for hvordan saken skulle passe inn i 

reportasjeprosjektet, jobbet jeg med en nullhypotese for å finne en sak, eller en kilde som 

kunne knytte videopakke 3 opp mot turnus og omleggingen av autorisasjonssystemet 

(Ytreberg, 2012, s. 147). Nullhypotesen som til slutt ble til to avissaker og en nettsak, var: 

”Autorisasjonstidspunktet ble flyttet med ny turnusordning. Det er uproblematisk for 

helsetilbudet og leger som skal autoriseres.” 

Den påstanden regnet jeg med at det ikke var hold i. Setningen ble omformulert til to 

avissaker og en nettsak, men det var først i mars/april 2014 (L. Moe, 2014i, 2014t, 2014b-a).  

 

4.4.2 Videoreportasjen 
4.4.2.1 Opptak 

Den vanlige tolkningsrammen i pressen var at studentene fra Polen har vansker med å få 

turnusplass i Norge. I kommentarfeltene på dagensmedisin.no gikk ofte diskusjonen om 

hvorvidt studentene fra Polen har nok praksis i studiet (Hanger, 2013b).  

Å få fram denne vinklingen og tydeliggjøre at debatten eksisterer, var en måte for 

videoreportasjen å koble seg på en eksisterende vinkling. Jeg prøvde å få fram akkurat denne 
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vinklingen på opptak, men jeg hadde ikke på opptakstidspunktet kjennskap til at effekten 

hvor vinklingen aktualiserer seg selv, heter attribute agendasetting (McCombs, 2004, s. 88-

89). Slik forklarer agendasetting-teori hvordan tolkningsrammen har en publikumsappell.  

Jeg så det som essensielt å eksplisitt etablere vinklingen på en konflikt mellom 

utenlands- og innlandstudenter i starten av reportasjen. En grunn var at jeg ville gjøre 

historien tilgjengelig og relevant for medisinstudenter som allerede kjenner til konflikten 

(elocutio) (Fabricius & Roksvold, 2008, s. 104-105). Den andre grunnen var for å forklare 

bakgrunnen for konflikten for potensielle seere på nettet som ikke har kjennskap til 

nettdebatten. Den kom til syne i ulike nyhetsreportasjer og ble formet i kommentarfeltet på 

dagensmedisin.no og kan tenkes å etablere kontekstlag 2 og 4 i en kommunikasjonssituasjon 

(Hanger, 2013b; Kjeldsen, 2008, s. 124). Konflikten mellom innlands- og utenlandsstudenter 

kan være mer eller mindre ubevisst konstruert av media (Entman, 1993, s. 56-57). Derfor 

ville jeg ikke bruke min fortellerstemme for å introdusere konflikten, siden det kan virke 

polemiserende. Konfliktsøkende vinkling kunne fremstå som retorisk patosargumentasjon, og 

slik fremkalle en uønsket patosappell (Fabricius & Roksvold, 2008, s. 38-30; 97).  

Derfor brukte jeg mye tid under dybdeintervjuet med Lolland, for å få han til å 

fortelle om konflikten. Han har det jeg anser som rett etos for å ta opp den betente debatten. 

Han er utenlandsstudent, samtidig som han er studentpolitiker.  

Jeg brukte spørsmål som eksplisitt søker konflikten, for å få Lolland til å beskrive 

hvordan kommentarfeltet på nett var (Handgaard, 2008, s. 147). Da samtalen begynte, ba jeg 

han beskrive debatten og fulgte opp med ”hvordan da?” for å få forklaringer med flere 

detaljer i beskrivelsene. Slik fikk jeg fram forklaringen av konflikten som er nødvendig for å 

forstå spenningen i reportasjen (Handgaard, 2008, s. 148). Uttalelsen får derfor funksjonen av 

å sette opp konflikten for seeren (Kartveit & Fangel, 2006, s. 116).  

Siden reportasjen følger Lolland som går det gamle studieprogrammet, tenkte jeg at 

observasjon fra det gamle studieprogrammet skulle kryssklippes til intervjuet med Jerzy 

Walocha, som er studieleder ved den internasjonale utdanningen. Jeg antok han ville forklare 

at det nye studieprogrammet blir bedre, noe han også gjorde under intervjuet (Observasjon-

V3, feltnotater, 10 - 15. januar, 2014).  

Derfor måtte jeg ha observasjonsscener fra det gamle studiet, slik at reportasjen kan 

forklare hvordan vi skal forstå endringen i det polske studieprogrammet. Jeg møtte samme 

problemstilling i Polen som i de to foregående opptakene. Det var ikke mulig å gjøre 

videoopptak inne på sykehuset. Heldigvis fikk jeg muligheter til å følge med i 

undervisningssituasjon. De opptakene tenkte jeg ville illustrere intervjuet med studielederen. 
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Jeg fulgte derfor med på all undervisning på skolen som jeg fikk mulighet til. Hadde jeg gjort 

reportasjereisen på nytt, vurderer jeg det slik at jeg burde lagt fra meg videoutstyret og 

observert i den kliniske undervisningen til Lolland. Da kunne jeg ha skrevet en reportasje om 

hvordan studentene jobber i klinikken (Observasjon-V3, 2014). 

Observasjonen jeg hadde gjort i undervisningen, gjorde at jeg visste hva jeg trengte da 

jeg snakket med studielederen Jerzy Walocha. Undervisningen var veldig teoretisk, noe han 

var tydelig på at var en av grunnene til at de hadde lagt om undervisningen for nye studenter.  

Walocha formulerte seg veldig langt, og jeg ble gjentatte ganger nødt til å bruke 

spørsmål som fikk han tilbake på sporet om hvorfor endringen i studiet førte til at det ble 

bedre (Handgaard, 2008, s. 146 - 147). Men etter intervjuet var historien avklart. Han var klar 

på at studiet ble bedre, og at det gamle manglet praktisk undervisning. I tillegg var han 

tydelig på at det polske universitetet hadde økonomiske interesser. Uttalelsene til 

studielederen var kontroversielle og jeg forsto at de ville belyse undervisningen negativt. Jeg 

avklarte derfor på slutten av intervjuet at jeg ikke hadde misforstått noe, slik at jeg ikke skulle 

sitere han feil (Observasjon-V3, feltnotat, 13. januar 2014). Intervjuet gjorde at jeg fortalte 

Lolland at jeg hadde fått uttalelser fra studielederen som ville stille observasjonssekvensene 

fra undervisningen i et spesielt lys. Derfor inngikk jeg en sitatsjekkavtale med både Christian 

Lolland og Olav Aartun. Studentene fikk godkjenne bruken av opptakene med dem.  

Avklaringene ser jeg på som vesentlige for at jeg kunne vinkle reportasjen på at det 

gamle programmet var dårligere enn det nye programmet, og forklare at universitetet hadde 

økonomiske interesser. Kildene kunne uten problemer ha satt min etikk som journalist under 

tvil, siden kommentarfeltet på nett gir mulighet for umiddelbar debatt om innholdet. Siden all 

faktainformasjonen i reportasjen er basert på muntlige kilder og klippen forenkler uttalelsene, 

ville et svekket etos være fatalt fordi en rapport som ikke er troverdig, mister sin 

dokumentariske verdi. Og da er reportasjen meningsløs (Bech-Karlsen, 2000, s. 170; 

Fabricius & Roksvold, 2008, s. 22; 25; 95). 

 

4.4.2.2 Klippen: dispositio 

I denne reportasjen forklarer jeg den overordna konflikten før jeg viser reportasjens vinkling. 

Derfor starter reportasjen med å forklare at det studerer mange nordmenn i Krakow. Vi møter 

studenten Christian Lolland, som forklarer at mange ser ned på utenlandsstudentene fordi de 

ikke har nok praksis. Det skjer (ca 00.40) i nettavspilleren til innslaget (L. Moe, 2014g). Han 

har et problem, siden han ikke er sikret autorisasjon rett etter studiet. Utfordringen i 

reportasjen er å forklare alle omstendighetene som knytter dilemmaet til Lolland, til 
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vinklingen jeg ønsket å fokusere på, som var at autorisasjonstidspunktet ble flyttet med den 

nye turnusordningen (Observasjon-DM, 2013-2014).  

Jeg hadde intervjuer (sync) hvor Lolland forklarer alle omstendighetene, men for å 

fortelle effektivt velger jeg å bruke et langt strekk med fortellerstemme i eksposisjonen til 

reportasjen (ca 01.24). Hensikten med det er å tydeliggjøre vinklingen. Fortellerstemmen 

(tell) peker på omstendigheter ved omleggingen av turnusordningen og hvordan det påvirker 

utenlandsstudentene. Argumentasjonen avhenger av at min forklaring oppleves som 

troverdig. Jeg ville ikke tatt sjanse på en slik argumentasjon i videoreportasjen fra Kirkenes 

(Fabricius & Roksvold, 2008, s. 56-57; L. Moe, 2014g, 2014h; Observasjon-DM, 2013-2014; 

Steensen, 2009, s. 48-49).  

Bruken av fortellerstemme var sentral for å knytte reportasjen opp til 

problemdefinisjonen som jeg ønsket å sette på dagsorden. Det er problematisk for flere at 

autorisasjonstidspunktet bare flyttes. Dette er tolkningsrammen jeg framhever i eksposisjonen 

(Entman, 1993, s. 53). Så tydeliggjør Lolland hvordan turnusendringen påvirket han, ved å si 

«Da jeg startet å studere her (…)» (L. Moe, 2014g) (ca 01.51) hvor reportasjen signaliserer at 

dette er vendepunktet i hans historie, og at noe forandret seg med det nye turnussystemet for 

Lolland. Her tydeliggjør vi altså at problemet som angår Lolland skal utdypes i reportasjen 

(Steensen, 2009, s. 99). Den klargjør også at vi følger hans perspektiv. Det kan skape 

dramatisk fremdrift hvis seeren ønsker å høre Lollands historie, samtidig som vi 

forhåpentligvis vekker interesse for at seeren vil vite mer om studiet i Polen (elocutio) 

(Kartveit & Fangel, 2006, s. 125). Så fortelles hovedpoenget i reportasjen med sync av 

studielederen. Studiet har blitt endret. De som går på det nye studieprogrammet, får mer 

praksisundervisning (ca 02:30). Han forteller det sentrale nyhetspoenget i reportasjen, slik at 

seerne som lurer på hvorfor de ser reportasjen, får en forklaring. Samtidig formidles 

nyhetspoenget, slik at hvis noen hopper av etter tre minutter, så har de fått med seg det 

essensielle.  

Etter at endringen i studiet er forklart, gjentar reportasjen flere ganger at Lolland 

studerer på det gamle programmet (ca 03.10; 04.07 – 04.30). Grunnen til at jeg gjentar 

poenget flere ganger er fordi reportasjen blir uforståelig hvis ikke seeren husker at Lolland 

studerer på det gamle studiet. Å gjenta dette argumentet likner på hvordan TV-nyheter 

strukturert etter fallende viktighet repeterer et essensielt nyhetspoeng (Fabricius & Roksvold, 

2008, s. 61-62; Handgaard, 2008, s. 249). Gjentakelsen er viktig for at alle seere skal få med 

seg premisset i argumentasjonen til reportasjen.  
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4.4.2.3 Klippingen: elocutio og actio 

Som i de andre videoreportasjene, viser jeg fram intervjuet som metode for at seeren skal 

sette sammen den kontroversielle informasjonen med sin egen logikk (Steensen, 2009, s. 145-

146). Etter at reportasjen har tydeliggjort at Lolland går på det gamle systemet, har 

reportasjen en sekvens om det gamle studiet i Krakow (L. Moe, 2014g) (ca 05.00). 

Reportasjen viser en undervisningssituasjon. Samtidig forteller studielederen at den gamle 

undervisningen ikke var tilstrekkelig. Siden seeren forhåpentligvis vet at Lolland studerer på 

systemet Walocha forteller om, må observasjonsscenen vise undervisning som ikke har 

tilstrekkelig praksis (Fabricius & Roksvold, 2008, s. 92-94). Her bruker jeg bevisst ikke 

fortellerstemme, for å ikke gi inntrykk av at jeg fortolker. Samtidig viser klippingen 

paradokset i at studielederen snakker nedlatende om elever som går på det gamle studiet. 

Dette er min tolkning, som jeg forteller ved å la seeren konkludere på bakgrunn av 

observasjon i undervisningen (Steensen, 2009, s. 50). Jeg anså det som viktig å vise skepsis 

til studielederens påstand, om at det blir bedre kvalitet på det nye studieprogrammet. Derfor 

forteller jeg også om hvordan arbeidsbelastningen er for Aartun, som studerer på det nye 

programmet, for at tolkningen skal fremstå balansert (ca 05.58) (Oltedal, 2012, s. 214).  

Til avslutningen av reportasjen har jeg holdt tilbake informasjonen om at Lolland 

bekymrer seg for å få en turnusstilling (ca 10.20). Scenen vi avslutter med, er den samme 

som vi innledet med. Ettersom scenen er gjenkjennbar, åpner den opp for at seeren kan 

oppleve identifikasjon. Lolland ytrer en frisk kommentar, med et stikk til tidligere 

medisinstudenter, hvor han forteller at han ikke er bekymret for å få jobb. Ved å fortelle at 

Lolland ikke er stresset, inviterer vi seeren til å dele hans perspektiv (Fabricius & Roksvold, 

2008, s. 51; 58; 106; Handgaard, 2008, s. 251; Kartveit & Fangel, 2006, s. 137). Slik forsøker 

jeg å skape en patosappell. Hadde jeg avslørt at Lolland ikke bekymrer seg og vist hele 

intervjusekvensen i starten av reportasjen, hadde det tatt luften ut av historien. Å spare den til 

slutten blir den eneste logiske løsningen, siden det skaper spenning i historien ved å holde 

tilbake informasjonen (Kartveit & Fangel, 2006, s. 125). Og vi er nødt til å ha uttalelsen med, 

for noe annet ville vært uetisk mot han som person.  

 

4.4.3 Nettsaken som ble relatert til «Legefabrikken i Polen» 
Jeg hadde satt en midlertidig nullhypotese før jeg reiste, om at det var uproblematisk for 

helsetilbudet og turnusleger som søkte jobb at myndighetene hadde lagt om turnusordningen. 

Hensikten med en slik researchhypotese er å avkrefte den. Å avkrefte den innebærer å finne 
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kilder, eller en sak som forklarer at det var problematisk å endre autorisasjonsordningen 

(Ytreberg, 2012, s. 150). Jeg tenkte at polenreportasjen ville virke mer relevant om vi kunne 

belyse at myndighetene hadde tatt noen byråkratiske snarveier. Alle kildene jeg snakket med 

i Norge, fortalte at autorisasjonsordningen hadde blitt flyttet «(…) med et pennestrøk (…)». 

Derfor regnet jeg med at nullhypotesen var feil. Det var bare ingen som ville forklare saken 

(Observasjon-DM, 2013-2014). 

 Bernhard Zaglmayer er avdelingsdirektør for interne markeder i EFTA sitt 

overvåkningsorgan (ESA) i Brussel. Han er kilden som intervjues i en av sakene som 

avkreftet nullhypotesen (L. Moe, 2014t). Saken som avkreftet nullhypotesen var slik: Norge 

hadde lagt om turnusordningen, og derfor flyttet autorisasjonstidspunktet for leger. Det hadde 

de ikke gitt beskjed om til ESA, før de gjorde det. Derfor kunne ikke norske leger jobbe med 

norsk autorisasjon i resten av EØS-området før ESA hadde godkjent søknaden og oppført 

endringen i direktivvedlegget som ESA gir ut (ESA, 2014). I januar hadde fortsatt ikke ESA 

godkjent søknaden og Zaglmayer forklarte meg at de ventet på papirer fra norske 

universiteter (L. Moe, 2014t).  

 Jeg trålet Offentlig Elektronisk Postjournal (OEP, 2014) frem til midten av mars 

2014, for å finne internkommunikasjon mellom universitetene og departementene for å se hva 

de diskuterte. Samtidig snakket jeg med ansatte ved universitetene. Alle forventet at 

omleggingen var uproblematisk (Observasjon-DM, 2013-2014). Da jeg fikk innsyn i 

kommunikasjonen fra Kulturdepartementet, var noe av kommunikasjonen sladdet. Jeg ba om 

innsyn fra alle de andre mottakerne av den samme dokumentasjonen og fikk innvilget innsyn 

i de samme dokumentene (av hensyn til at dokumentene har få mottakere, velger jeg å ikke 

legge disse ved oppgaven) (VVP, pkt. 3.4). Dokumentasjonen viste at de hadde tatt høyde for 

45 timer per uke der de utplasserte studentene i praksis (Observasjon-DM, 2013-2014). Var 

ikke timeantallet som studiestedene hadde sendt inn, på over 5500 timer i hele studieløpet, 

ville aldri den nye autorisasjonsordningen bli oppført i ESA-vedlegget (Annex-VII, 2014). 

Jeg var usikker på om dette var relevant informasjon og forhørte meg med kilden i Brussel, 

som avkreftet min problemstilling (Observasjon-DM, feltnotater, 7-20. mars, 2014). 

Dokumentasjonen viste ingenting. Samtidig fortalte han noe annet interessant. På grunn av at 

Norge hadde søkt ESA for sent etter de la om turnusordningen, kunne det hende at et helt kull 

med medisinstudenter hadde ugyldige eksamensdokumenter – for alltid (L. Moe, 2014t).  

«Dette er den viktigste saken du har avdekket til nå», sa M. Moe (personlig 

kommunikasjon, 19. mars, 2014) da jeg fortalte om saken. Vi publiserte et intervju med 

Zaglmayer som nettsaken Lege-eksamen fra 2013 kan være ugyldig i EØS (L. Moe, 2014t). 
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Egentlig ønsket redaktør å putte saken i avisen, men vi vurderte det som for risikabelt å holde 

på saken i over en uke.  

Det var en saftig påstand å hevde at lege-eksamen kunne være ugyldig. Derfor sendte 

jeg hele intervjuet til sitatsjekk hos kilden for å være sikker på at all informasjonen var 

korrekt. Jeg anså kilden som troverdig, siden han jobbet med å behandle den norske søknaden 

til ESA. Men siden Zaglmayer er den eneste kilden i saken, var det viktig å vise at vi hadde 

undersøkt alle muligheter for at vi ikke hadde misforstått saken. Det innebar å vise i teksten 

at vi hadde spurt om problemet med dokumentene gjaldt, selv om studentene gjennomførte 

en norsk turnustjeneste (L. Moe, 2014t). På samme måte mener jeg at vi styrket sakens 

argumentasjon, ved at Helse- og omsorgsdepartementet ikke ønsket å kommentere saken 

(Observasjon-DM, 2013-2014).  

 

4.4.4 Nettsaken som ble avissak «Legefabrikken i Polen» 
For å lage en annen utgave av saken til avisen hentet vi inn ett innspill fra lederen i Norsk 

medisinstudentforening i avis 7: Studentleder om turnustrøbbel: Ber HOD rydde opp i 

Brussel (L. Moe, 2014b-a). Før vi publiserte videoreportasjen fra Polen, hadde jeg også en 

siste sak som problematiserte autorisasjonsendringen. Ifølge et brev fra dekanen ved 

medisinsk fakultet på Universitetet i Oslo hadde ikke Statens Autorisasjonskontor bestilt en 

fagprøve i 2014 (OSCE) for å autorisere leger fra land utenfor EØS-området 

(utenlandsmedisinere) (Vedlegg-OSCE, 2014). 

Prøvene fra 2013 hadde en strykprosent på 70 prosent. Det medførte at ni av totalt 35 

leger hadde bestått prøven som kostet over én million å avholde. Prislappen på eksamenen 

gjorde det til en veldig god nyhetssak. «Dette er en udiskutabelt god sak» mente Moe, da han 

så saken i publiseringsplanen (M. Moe, personlig kommunikasjon, 4. april, 2014; Vedlegg-

Publiseringsplan, 2013-2014). Når turnusordningen ikke lenger ga autorisasjon, var det heller 

ikke rom for å kreve at legene som ikke var meldt opp til en fagprøve skulle gjennom 

turnustjeneste før de fikk autorisasjon. Saken Fagprøve for ni leger kostet én million belyste 

derfor et annet problem med å flytte autorisasjonstidspunktet (L. Moe, 2014i).  

Jeg mente at saken tydeliggjorde poenget om at det var problematisk at 

autorisasjonstidspunket ble flyttet. Slik setter vi fokus på autorisasjonsendringen som vi også 

belyser i reportasjen, mente jeg. Det var redaktøren enig i, og vi utsatte derfor publiseringen 

av videoreportasjen fra Krakow en hel måned (M. Moe, personlig kommunikasjon, 4. april, 

2014; Observasjon-DM, 2013-2014).  
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De to nyhetssakene som binder prosjektet sammen, ble avdekket i den løpende 

nyhetsdekningen og kom av langvarig kontakt med flere kilder (L. Moe, 2014i, 2014t; 

Stormark, 2012, s. 241). Stormark (2012, s. 242-243) mener langvarig kildekontakt og 

muligheten til å undersøke årsakssammenhenger er styrken til en papiravis. Den løpende 

dekningen gjorde at videoreportasjen ble satt i sammenheng med aktuelle saker.  

Jeg vurderer det slik at vi i avslutningen av prosjektet var veldig bevisst i de grepene 

vi tok for å sette autorisasjonsendringen på dagsorden (McCombs, 2004, s. 54). I den forstand 

tenkte vi dramaturgisk i disponeringen av sakene for å skape et orienteringsbehov.  

De siste sakene før reportasjen fra Krakow fungerer som omformulering av 

nullhypotesen: ”Å flytte autorisasjonstidspunktet for leger kan gjøre lege-eksamen fra 2013 

ugyldig i EØS. Flyttingen av tidspunktet gjør at turnustiden ikke lenger er en kvalitetssikring 

av utenlandsmedisinere.” (Ytreberg, 2012, s. 150). Å avkrefte nullhypotesen viste at å flytte 

autorisasjonstidspunktet kan være problematisk. Mer enn det kunne vi ikke generalisere.  

 

4.4.5 Nettet og respons på «Legefabrikken i Polen» 
Før videoreportasjen fra Krakow ble publisert, kom den siste rapporten fra Helsedirektoratet, 

som jeg vinklet på at 292 står uten turnus (L. Moe, 2014a). Den ble publisert for å holde 

tolkningsrammen om at mange står uten jobb, i live og tok opp et sidespor om at 

lovgivningen for leger i spesialisering ikke fungerer optimalt. Den vinklingen genererte 

respons fra lederen i studentforeningen som tok diskusjonen videre i et blogg-innlegg 

(Rustad, 2014b). Siden vi hadde publisert saken om Tvilsomme tall bak endringen den 20. 

mars, som var en måned tidligere, måtte denne informasjonen repeteres på nett (L. Moe, 

2014z). Vi måtte forklare at en vesentlig andel av de som søkte turnus på den gamle 

turnusordningen, var norske studenter i utlandet. Dette poenget gjengis med en hyperlenke i 

saken Fremtidige Polen-studenter får autorisasjon (L. Moe, 2014j), som vi publiserte 

sammen med videoreportasjen DM-TV: Kuttet utdanningen med et år (L. Moe, 2014g). Uken 

før vi slapp videoreportasjen, fikk vi også tilsendt en pressemelding fra Akershus 

Universitetssykehus, om at 67 prosent av søkerne på Ahus har utenlandsk utdanning (L. Moe, 

2014b). Jeg laget en kort nettsak og publiserte nyheten dagen etter videoreportasjen for å 

støtte videoreportasjens vinkling. Videoreportasjen fra Krakow fikk flest unike sidevisninger 

av de tre videoene (Vedlegg-Analytics, 2014). Men kommentarfeltet i videosaken var helt 

stille (L. Moe, 2014g). Det vurderer jeg som at argumentasjonen fungerer og at 

informasjonsbehovet og sakens relevans kan være redusert (McCombs, 2004, s. 56-57).  
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4.4.6 Oppsummering av responsen: målet for retoriske konsekvenser  
«(…) diskusjonen blir om temaet, og ikke produksjonens kvalitet og dine hensikter med 

reportasjen». (M. Moe, personlig kommunikasjon, 24. februar, 2014). Slik formulerte 

redaktøren det etter vi hadde sluppet den første saken. At kommentarene ikke angrep 

reportasjeserien, gjør at vi kunne anta ingen stilte store spørsmål ved våre hensikter med å 

gjennomføre undersøkelsen – med et unntak da fagsjefen i Finnmark i et debattinnlegg 

påpeker at undersøkelsen som vektlegger lokal tilhørighet var «(…) utført av samme avis 

(…)» (Sunde, 2014). Debatten vi skapte i etterkant, oppfølgersakene og uttalelsene vi fikk fra 

studentforeningen, kan sees som et kvalitativt mål på at vi ble lest og forstått av noen, spesielt 

av medisinstudentene som slapp uttalelser på sine nettsider (Nmf, 2014a, 2014b). Som et mål 

på respons, vil jeg også trekke frem at jeg ble sitert ved to anledninger i andre aviser og i et 

blogginnlegg (Rustad, 2014a; Stenhaug & Gipling, 2014; Utgaard, 2014).  

Fra Google Analytics finnes det data over nettbesøket (Vedlegg-Analytics, 2014). I 

intervallet 1. februar til 13. mai har 5067 unike brukere lastet nettsaken 150 færre 

turnusstillinger, 3832 leste Lege-eksamen fra 2013 kan være ugyldig i EØS , 3812 har sett 

DM-TV: Kuttet utdanningen med et år og 3208 så «Er du fra Øst-Finnmark? Klart du skal få 

jobb!» (L. Moe, 2014g, 2014h, 2014m, 2014t). Her har oppfølgingssakene og videoene flere 

lesere enn de største undersøkelsene jeg gjorde i prosjektet. Bare 2320 unike brukere leste 

Distriktene ansetter lokale turnusleger, 1444 så videoreportasjen «I disse dager så kommer 

det 12 – 17 henvendelser hver dag» og 1355 leste Tvilsomme tall bak endringen (L. Moe, 

2014d, 2014f, 2014y). Det er umulig å konkludere med hvorfor noen saker blir mer populære 

enn andre, men videoreportasjene ser ut til å være populære – og kanskje mer populære enn 

antatt. Hvor interessante de ville vært uten andre nett- og avissaker, er umulig å si.  

På bakgrunn av mine opplevelser vil jeg anta at disse sakene var viktige for at 

redaksjonen skulle oppleve videoreportasjene som vesentlige, og forståelige i nettuniverset. 

Sentralt for de undersøkende tekstsakene er at de legitimerer samfunnsrollen, og budskapet 

som vi fremmer i reportasjeserien, er hele tiden selvrefererende til tidligere avdekkinger. Som 

jeg innledet med, kom valget av undersøkende metoder og logos som appellform av ønsket 

om å være viktig. Roksvold (1989, s. 43) peker på at å vurdere metodearbeidet i inventio-

fasen med blikk på om en utelater fakta for å gjøre en sak mer salgbar, kan være en etisk 

evaluering. Siden selvlegitimering er så sentralt, for valg i produksjonen, kan en vurdering av 

de undersøkende metodene og vårt motiv, gi et kritisk blikk på hva journalistikken 

presenterer som en sannhet.  
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5 Konklusjon 
5.1 Svar på problemstillingen 
I innledningen til refleksjonsnotatet stilte jeg problemstillingen: «Hvordan påvirker ønsket 

om å sette dagsorden den journalistiske arbeidsprosessen med valg av metode, bruk av 

retoriske virkemidler og til slutt reliabiliteten til reportasjeserien Ny turnusordning?».  

I analysen av kairos identifiserte jeg målgruppen som akademikere og at å skaffe 

fakta som tall var viktig for at redaksjonen skulle oppfatte journalistikken som vesentlig. 

Ønsket om å sette dagsorden knyttes derfor opp mot å finne fakta og bygge etos (Bakken, 

2007; Kjeldsen, 2006; Oltedal, 2012, s. 260). Kommunikasjonen av fakta og analysen av 

kairos førte til at jeg antok logos var den viktigste retoriske appellformen. Derfor tok jeg flere 

forbehold i hvordan jeg skrev, og passet på å ha belegg for påstandene i kildene (Fabricius & 

Roksvold, 2008, s. 71; 94). I videoreportasjene innebar det å vise frem intervjuet som metode 

bak kontroversielle utsagn (Steensen, 2009, s. 145-146; 154). Ønsket om å sette dagsorden 

påvirket vinklingen i videoene. De belyser problemdefinisjonene som vi fremhever i 

nyhetssakene, og fokuserer på misforhold, for å få oppmerksomhet med appell til patos 

(Entman, 1993; McCombs, 2004, s. 88 - 92). På bakgrunn av retorikkanalysen ser jeg 

muligheten til å fortelle lengre historier og skape dramaturgi mellom enkeltstående 

nyhetssaker i reportasjeprosjektet (dispositio) (Fabricius & Roksvold, 2008, s. 58; George-

Palilonis, 2013, s. 48). M. Eide (2001, s. 44-47) skriver at journalister styres av 

profesjonsnormer som gjør dem til profesjonelle dramaturger, når han forklarer 

medievridning. For å belyse hvordan reliabiliteten i journalistikken påvirkes av ønsket om å 

sette dagsorden, vil jeg diskutere journalistiske metoder, opp mot et vitenskapelig 

reliabilitetskrav og fortellende hensyn som jeg tok (Roksvold, 1989, s. 43).  

 

5.2 Metodediskusjon 
I retorikkanalysen påpeker jeg ved flere anledninger at fakta fortolkes og fremstilles, for å 

påvirke mottakeren til en viss tolkning av fakta (Fabricius & Roksvold, 2008, s. 92). Med 

intervjuer, observasjoner, dokumenter og databaser dokumenteres påstander i en reportasje, 

med en rot i virkeligheten. Disse kildene fortolkes og fremstilles i reportasjen, som er en 

konstruksjon (Bech-Karlsen, 2000, s. 151-153; 155; 159). Wright (2011, s. 158) setter ord på 

hva vi kan si er objektive sannheter i journalistikk. Hun viser til Windschuttle (1999) sitt 

argument, og til diskusjonen om at et konstruktivistisk syn på journalistikk kan oppleves som 
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meningsløs, ettersom det innebærer at profesjonsnormer og etikk ikke har en funksjon, hvis 

ikke journalister skal tro på at de kan formidle sannhet (Windschuttle, 1999; Wright, 2011, s. 

157-158). Wright (2011, s. 159 - 161) sin forklaring av kritisk realisme gjør det mulig å skille 

mellom objektive sannheter og tolkningen som oppstår i en tekst. Eksempelet hennes er at 

hvis noen kaster en stein, så har hendelsen skjedd (Wright, 2011, s. 159). Handlingen kan 

formidles, men å kommunisere den innebærer en fortolkning (Wright, 2011, s. 161).  

Vitenskapsmetode hvor et fenomen kvantifiseres som en variabel, medfører også en 

konstruksjon i form av en database. Som jeg tidligere har nevnt, må jeg i 

vesentlighetsvurderingen ta stilling til hva som kan sies å være ”mest” sant, eller om noe har 

skjedd (Oltedal, 2012, s. 260). Derfor er det fruktbart å skille objektive sannheter fra 

journalistikkens tolkende framstilling, for å diskutere den journalistiske metoden. Hensikten 

med det er å anerkjenne tekstene som konstruksjoner, uten å være moralrelativistisk, som 

betyr at objektive sannheter ikke eksisterer (Allern, 2001, s. 49-51; Stenmark, 2014, s. 9; 

Wright, 2011, s. 163; 167). «Precision Journalism» er samlebetegnelsen på undersøkende 

journalistikk, som bruker samfunnsvitenskapelig metode (Meyer, 2002, s. 6-7). Ved å bruke 

hypoteser og kvantitative data distanserer presisjonsjournalistikk seg fra et relativistisk 

kildesyn og har derfor ikke et absolutt krav om kildebalanse (Meyer, 2002, s. 9-10). Det kan 

tenkes at bruken av undersøkende metoder har en funksjon hvor de både appellerer med 

logos til publikum og evner å sammenstille mer ”sannhet” (Egeland, 2012, s. 411). For å ta 

stilling til det vil jeg avklare hvordan forskningsresultater vurderes i henhold til validitet og 

reliabilitet.   

En forsker beslutter om en måling har validitet, hvis målingen belyser det 

problemstillingen spør etter. Så ser forskeren om innsamlingen og behandlingen av data ble 

gjennomført med en metode som ivaretar reliabiliteten (Hellevik, 2002, s. 52 - 54). I en 

kvalitativ studie kan vi spørre oss om en person vi intervjuer, er den riktige personen til å 

svare på spørsmålet for å si noe om validiteten, eller om vinklingen av et intervju påvirker 

reliabiliteten gjennom av vi utelukker viktig informasjon ved å fokusere (Gentikow, 2005, s. 

56-58; Handgaard, 2008, s. 92). Gjesvik (2010) sin masteroppgave viser at journalistiske 

intervju har problemer sett i lys av vitenskapelig validitet, reliabilitet og etikk (Gjesvik, 2010, 

s. 94; 104). En lovhjemlet forskjell på forskning og journalistikk er at undersøkelser for 

journalistisk publisering ikke omfattes av alle lovparagrafene i Personopplysningsloven 

(Johannessen, et al., 2010, s. 89-99; Personopplysningsloven, 2000, s. § 7; Vedlegg-NSD, 

vedlagt email, 27. september, 2013; VVP, 2013). Vi kan si at det er grunn til å anta at det er 

en forskjell.  



 59 

5.2.1 Research-hypoteser 
Dagens Medisin jobber med research-hypoteser for å planlegge avisen over lengre 

perspektiver. Redaktøren ønsket derfor en arbeidsmetode hvor han fikk oversikt over sakenes 

hypoteser (M. Moe, personlig kommunikasjon, 23. september, 2013). Han mente at om jeg 

ikke kan formulere sakens poeng på et par linjer, er det enten ikke en sak, eller så er ikke 

saken klar nok. Logikken er at linjene skal kommunisere det som gjør leseren interessert (M. 

Moe, personlig kommunikasjon, 31. mars, 2014). Derfor laget jeg publiseringsplanen, som er 

en oversikt over reportasjeseriens hypoteser, i form av å være en oversikt av titler, ingresser 

og overgripende arbeidshypoteser (Vedlegg-Publiseringsplan, 2013-2014, s. 146; Ytreberg, 

2012). En hypotese strukturerer undersøkelsen, siden den nevner kilder som må undersøkes 

for å forklare saken (Ytreberg, 2012, s. 147; 152). Ofte blir hypotesen så til sakens ingress, 

som i likhet med en research-hypotese rommer et misforhold eller en konflikt (Ytreberg, 

2012). Gjesvik (2010, s. 88) forklarer i sin masteroppgave at Handgaard (2008, s. 93-94) 

problematiserer hypoteser i journalistikk, samtidig som andre synes det er en fruktbar 

arbeidsmetode. For meg var hypoteseformulering før en sak undersøkes, nyttig for å 

kommunisere ideen og operasjonalisere og strukturere undersøkelsen. For å unngå 

konspirasjonsteorier må tesen så skrives om (Nielsen, 2012, s. 225-226; Ytreberg, 2012, s. 

151-157). Omskrivingen antar jeg at styrker validiteten til undersøkelsen, siden det innebærer 

å føye vinklingen i saken etter virkeligheten (Østlyngen & Øvrebø, 1999, s. 143). 

Flere saker i prosjektet vurderer dokumenter som ble skaffet ved bruk av 

Offentlighetsloven og Offentlig elektronisk postjournal (OEP, 2014; Offentleglova, 2006; 

Ytreberg, 2012, s. 152 - 153; 185-189). For å forstå dokumentene kryssjekket jeg mine 

tolkninger med muntlige kilder for å få uttalelser som verifiserer påstanden dokumentene 

sannsynliggjør (Sjue, 2011, s. 73; 154 - 155). Jeg faktasjekket også alle setninger i de 

viktigste sakene som hypoteser, ved å bruke kommentarfunksjonen i Word for å samle 

kildene. Slik effektiviserte jeg en line-by-line gjennomlesning, som kontrollerer setninger i 

manuset. Setninger uten hold måtte omformuleres (Sjue, 2011, s. 207; Ytreberg, 2012, s. 

157). På samme måte som dokumenter gir belegg for en påstand, brukte jeg 

samfunnsvitenskapelig metode til den første avissaken.  

 

5.2.2 Reliabilitet i undersøkelser av data 
Distriktene ansetter lokale turnusleger har en spørreundersøkelse som kilde (L. Moe, 2014e; 

Vedlegg-Questbackskjema, 2013). Siden undersøkelsen fikk svar fra alle helseforetak som 
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ansetter turnusleger, så jeg på utvalget som en populasjon (Johannessen, et al., 2010, s. 239; 

323). Spørsmålene i undersøkelsen ble laget på bakgrunn av samtaler med kilder i HR-

avdelinger på sykehus, artikler og uttalelser (Hamandsen, 2013; Rustad, 2013). 

Ansettelseskriteriene i spørreskjemaet rangeres av respondentene i en Likert-liknende skala, 

slik at verdiene kan rangordnes internt (Johannessen, et al., 2010, s. 271). 

Operasjonaliseringen av spørsmålene i spørreskjemaet påvirker validiteten (Hellevik, 2002, s. 

187). Vi kan bare si at validiteten ivaretas for de spørsmålene vi har stilt, så lenge 

respondentene svarer sant (Hellevik, 2002, s. 52-54). Vi kan også stille spørsmål ved om 

utvalget burde vært større, slik at alle sykehus innenfor de 19 helseforetakene fikk svare. Det 

ville styrket validiteten.  

For analysen delte jeg opp respondentene i grupper og sammenliknet distriktenes svar 

med byene for å vise forskjellen i svarene (Meyer, 2002, s. 135-136). Samsnakket med 

redaktør vurderte vi det som presseetisk greit å sile ut en gruppe med respondenter i distrikt 

og en i by, siden undersøkelsen ikke henger ut enkeltpersoner (M. Moe, personlig 

kommunikasjon, 5. november, 2013). Forskningsetisk vil gruppering i et så lite antall 

respondenter være problematisk av anonymitetshensyn (Johannessen, et al., 2010, s. 96-97).  

For å argumentere for sakens vinkling sammenliknet jeg så hvordan hver enkelt respondent 

hadde vurdert «lokal tilhørighet» i forhold til «forskningserfaring». Hver respondent kan bare 

vurdere relevansen av «lokal tilhørighet» som mer, mindre eller likeverdig 

«forskningserfaring». Det er hensiktsmessig å rangordne verdiene fra lav til høy, siden 

variabler på ordinalnivå er gjensidig utelukkende og har en logisk rangering internt (Hellevik, 

2002, s. 177 - 178; Johannessen, et al., 2010, s. 253; 293). Dette ble argumentasjonen for 

hovedpoenget i nyhetssakens om at distriktene var mer opptatt av lokal tilhørighet enn byene 

(L. Moe, 2014e).  

Uttegningen av saken innebar å fremstille gjennomsnitt på bakgrunn av 

ordinalvariabler, og det skader reliabiliteten til grafene, siden en ikke kan addere 

ordinalvariabler (Hellevik, 2002, s. 179). For å være sikker på vinklingen fremstilte jeg 

grafene i prosent og så at modus (grafens sentraltendens) stemte overens med 

hovedinntrykket som de rangordna gjennomsnittsgrafene ga i avisutgaven (Johannessen, et 

al., 2010, s. 279-286). Jeg gjennomførte analysen med tidsmellomrom og kom fram til 

samme svar (Hellevik, 2002, s. 184). Det kan styrke reliabiliteten i analysen. Tolkningen av 

spørreundersøkelsen bruker også intervjuuttalelsene for å begrunne ingressen sin, om at 

distriktene ansetter lokale turnusleger. Redaktør argumenterte med at caser i videoreportasjen 

og de som uttaler seg i avissaken vår, understøtter påstanden vår om at det ser ut til at 
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distriktene fortrekker lokale turnusleger (M. Moe, personlig kommunikasjon, 7. februar, 

2014). Her avhenger altså hypotesen som ingressen fremmer, også av ”case”. Grønmo (2004) 

forklarer at man i kvalitativ forskning, som et casestudie, formulerer hypoteser på bakgrunn 

av flere måleenheter fordi kvalitativ metode ikke egner seg til generaliserbar hypotesetesting 

(Grønmo, 2004, s. 90; 337; 345; 363-365). Av Grønmo (2004) sin påstand kan en si at 

reportasjene om «lokal tilhørighet» formulerer en mulig påstand, på bakgrunn av flere 

måleenheter som er reportasjenes kilder (L. Moe, 2014e, 2014h). Inventio-fasen til den første 

avissaken har flere likheter med vitenskapelig metode. Når data brukes for å argumentere, må 

de oppleves som relevante av leserne for sakens vinkling. Her er det altså en kobling mellom 

validitet og retorikk, i den forstand at sammenhengen mellom fakta som undersøkes, og 

sakens vinkling må oppleves som hensiktsmessig (aptum) (Fabricius & Roksvold, 2008, s. 

98-100). Vinklingen kan i den forstand være med på å vise validiteten. At respondentene har 

svart, kan være en objektiv sannhet (Wright, 2011). Svarene som kommer fram av sakens 

vinkling, er derimot selektert, og meningene som kommer frem, påvirkes av min seleksjon og 

tolkning. Tolkningen og at undersøkelsen framstilles i en nyhetsreportasje, kan svekke 

reliabiliteten og nyansene i analysen (Gjesvik, 2010).  

I nyhetssaken ”Tvilsomme tall bak endringen” undersøker jeg en påstand (hypotese) 

fra sjefsstatistiker Anders Taraldset i Den norske legeforening. Han mente at pressens 

dekning av den gamle turnusordningen ga feil inntrykk om hvor mange utledninger som fikk 

turnusplass (L. Moe, 2014z). I Kjeldsen (2008) sitt fjerde kontekstlag var  

det derfor noen spor av denne oppfattelsen som fant veien fra pressen til en Norsk Offentlig 

Utredning (Dommerud, 2011; NOU:2012:2, 2012; NRK, 2011; NTB, 2011; Stoltenberg-2, 

2012). Siden leseren får mulighet til å konkludere om denne diskursen eksisterer, kan leseren 

fatte sin konklusjon. Om leseren sier seg enig i at diskursen eksisterer, kan en si at en 

tolkningen om at det eksisterer en feiloppfatning om antall utlendinger i diskursen, har 

reliabilitet (Bergström & Boréus, 2012b, s. 40-43). Samtidig er eksemplifiseringen av 

diskursen selektiv. En vitenskapelig diskursanalyse (CDA) for å undersøke om pressen 

konstruerer oppfatningen om mange utlendinger, måtte vært mer kompleks (Bergström & 

Boréus, 2012a, s. 373 - 379).  

Min sak argumenterer på bakgrunn av HPR-databasen og trekningslistene fra den 

gamle turnusordningen, som jeg fikk sammenstilt av Helsedirektoratet og SAK (Andersen, 

2013, s. 47 - 48; 59; 79; E-vedlegg-HPR-databasen, 2013; E-vedlegg-trekningslister, 2014). 

Trekningslistene viser hvor mange som var påmeldt den gamle turnusordningen. HPR-

databasene viser hvor mange som har fått jobb. Jeg talte opp alle legene etter søknads- eller 
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oppstartsdato og sorterte etter utdanningsland og statsborgerskap, med verktøyet pivottable i 

Microsoft Excel. Slik undersøkte jeg hvor mange turnusleger som var påmeldt, og hvor 

mange som fikk turnus på den gamle turnusordningen. Med databasen kan vi si at et visst 

antall personer har blitt registrert som påmeldt, og at et visst antall skulle begynne i jobb. Når 

disse tallene så tolkes i min sak, blir beskrivelsen en del av min tolkning (Wright, 2011).  

Vinklingen i saken er at medievridning har formidlet tvilsomme tall. Denne påstanden 

hviler på at vi antar dataprogrammet ivaretar reliabiliteten når den teller (Hellevik, 2002, s. 

54). Kilden, som er en database, er resultatet av at noen har kodet informasjonen og kan ha 

mangelfull innregistrering (Hellevik, 2002, s. 173). Under tellingen så jeg at kodingen av 

dataene var mangelfull, og det skadet reliabiliteten til databasene. Ukjentgruppen i 

statsborgerskap var stor, slik at vi ikke kan måle eksakt hvor mange utlendinger som fikk 

turnus på den gamle turnusordningen (Hellevik, 2002, s. 53-54). Derfor skrev jeg nettsaken 

Turnusfeil i Helsepersonellregisteret (L. Moe, 2014b-e). Denne saken blir ryggdekning for 

avissaken, ved å vise fram feilen i databasen. For å verifisere påstanden i saken om 

Tvilsomme tall bak endringen spurte jeg databaseteknikeren som hadde utlevert dataene, om 

han fikk samme telling som meg, og jeg delte databasen med statistiker Taraldset, som uttaler 

seg i saken (L. Moe, 2014z; Sjue, 2011).  

I kvantitative undersøkelser brukes hypotesetesting for å si om statistikk er 

generaliserbar eller undersøker årsakssammenhenger. Da lages en nullhypotese, som sier det 

motsatte av hypotesen man tror stemmer. Å avkrefte nullhypotesen verifiserer undersøkelsens 

opprinnelige hypotese (Hellevik, 2002, s. 388-392). Som journalistisk metode bruker jeg en 

nullhypotese i prosjektet, for å drive frem kilder i saken Lege-eksamen fra 2013 kan være 

ugyldig i EØS (L. Moe, 2014t). Om research-hypotesens kilder er uklare og trenger 

spesifisering, kan en motsatt påstand avkreftes. Når man avkrefter hypotesen, har man funnet 

kildene som kan hjelpe til å formulere den opprinnelige påstanden (Ytreberg, 2012, s. 150). 

Derfor blir bruken av nullhypotese en metode for å formulere en korrigert hypotese, og den 

skiller seg i mitt tilfelle fra en statistisk nullhypotese.  

 

5.2.3 Reliabilitet i intervju- og observasjonsundersøkelser 
Jeg bruker intervjuer for å finne saker og for å planlegge videoreportasjene. For avissakene 

brukte jeg sitatblokk eller båndopptaker, avhengig av situasjonen. Under telefonintervju 

skrev jeg intervjuet på direkten. Av reliabilitetshensyn sitatsjekket jeg alle skrevne intervjuer 

på e-post. Jeg jobber alltid med en målsetting om å belyse endring eller konflikt, slik 
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Handgaard (2008, s. 92) forklarer metoden til John Sawatsky. Intervjuet skal fortelle om en 

endring, fordi det er interessant (Handgaard, 2008, s. 92-93; 103). Jeg bruker konsekvent 

korte spørsmål, med åpne spørreord som ”hvorfor” og ”hva” i starten av en samtale. Så 

bygger jeg oppfølgingsspørsmål på det personen forteller, for å fokusere samtalen 

(Handgaard, 2008, s. 89; 148). Det innebærer å bygge oppfølgingsspørsmålene på nøkkelord 

og referere dem i spørsmålet: ”du sier dette om (nøkkelord), - på hvilken måte?” eller kan du 

”fortelle mer om (nøkkelord)” ? (Handgaard, 2008, s. 91; 134). Jeg laget korte tematiske 

lister, i en blokk med stikkord om det jeg ville finne ut før et intervju. Ofte har jeg også 

skrevet ned et varmesøkende spørsmål, hvor jeg eksplisitt ber om en beskrivelse av det saken 

dreier seg om (Handgaard, 2008, s. 147; 179-180).  

En kan si at det oppstår en fordreining (bias) som påvirker reliabiliteten, hvis dette er 

konfliktsøkende spørsmål (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 170). Det kan også fremstå som 

ledende, og slik kan det svekke reliabiliteten for undersøkelsen (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 

172 - 174). Et annet problem for videointervjuer er omformuleringer. I noen tilfeller måtte 

jeg be om omformuleringer fra personer jeg intervjuet. Det kan skade det autentiske i 

øyeblikket (Frederiksen, 2009, s. 49). Hvis personer svarte uklart, tok jeg en runde om et 

annet spørsmål, før jeg fokuserte tilbake på sakens kjerne. Hvis ikke det fungerte prøvde jeg å 

korrigere, ved å forklare vennlig at det kan være vanskelig å henge med (Handgaard, 2008, s. 

146 - 147). Den journalistiske intervjumetoden for å fokusere med oppfølgingsspørsmål 

skiller seg ikke fra forskningsintervjuet ved å fokusere samtalen, men fokuset på enkelte 

hendelser gjør at det ikke rapporteres like mange nyanser (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 31; 

106). Ettersom validitet i intervjuundersøkelser ivaretas gjennom designet av hele studien, 

kan validiteten påvirkes av at journalistikk foregår raskere fra operasjonalisering til ferdig 

intervju (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 31; 106; 248-252).  

Ken Kobre (2012) mener en ideell metode for videojournalister som har tid, er å 

gjennomføre et intervju og så observere. Etter observasjon kan man så igjen intervjue, for å 

forklare observasjoner (Kobre, 2012, s. 171). En etnografisk rapport kan også fremstille 

narrativer og analysere betydningen av historien, i kombinasjon med observasjon og 

intervjuer, for å si noe om et case (Thagaard, 1998, s. 74-77; 110-117). I videoreportasjene 

bruker jeg observasjon og intervjuer. Siden jeg har god tid, er jeg også med casene når 

kamera slås av – og da noterer jeg. At jeg jobber alene, gjør at jeg jobber annerledes, men 

fortellerteknikken er lik som i TV-produksjon. Tidligere påpekte jeg at retoriske valg for å 

skape fremdrift er med i betraktning under opptak (Kjeldsen, 1998). Ettersom bildet skaper et 

avtrykk av virkeligheten i inventio-fasen, oppstår reliabilitetsproblemet for når observerende 
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metode på video tar et fortellende hensyn, og når den observerer (Bazin & Gray, 1960, s. 7-

8). Det som gjør video i stand til å skape visuelle bevis, gjør også at bevisene kan impliseres 

av kreative valg når en tar innklippsbilder og komponerer bilder (Frederiksen, 2009; Ward, 

2003). Valgene som gjøres under observasjon, må utgjøre et sett med kameravinkler, så de 

kan settes sammen til en sekvens (Kobre, 2012, s. 133-145). En sekvens er i kontinuitet, hvis 

seeren ikke merker at det klippes i en sekvens. For å filme en sekvens i kontinuitet bør ikke 

kamera krysse 180-graders aksen under et opptak (Kartveit & Fangel, 2006, s. 73). 180-

graders aksen dannes mellom to personer som snakker sammen. Perseptuelt opplever vi 

denne situasjonen som om vi står i kameraets sted, og skifter blikket vårt fra den ene 

personen til den andre personen som snakker sammen (Rabiger, 2004, s. 149).  

I min observasjonsmetode oppnår jeg kontinuitetssekvenser ved å begynne med 

nærbilder, for så å avslutte med en total-vinkel av situasjonen. Det opprettholder samme akse 

som nærbildet og går i prinsippet ut på å ta et bilde, og så flytte seg 30 grader, for å ta et 

større utsnitt på samme side av aksen (Frederiksen, 2009, s. 140-145; Rabiger, 2004, s. 63-

64). Når jeg observerer, begynner jeg konsekvent med nærbildet for å ivareta kontinuiteten 

og slippe å instruere. Når personer glemmer min tilstedeværelse, blir det rom for autentiske 

situasjoner (Kobre, 2012, s. 143-144; 213). Ettersom kamera sin tilstedeværelse kan få folk til 

å oppføre seg unaturlig, ser jeg på det som en måte å styrke validiteten til observasjonen på 

(Thagaard, 1998, s. 76). Etter et intervju måtte jeg alltid sikre innklippsbilder for å etablere 

situasjonen. Da spør jeg eksempelvis ”kan jeg bli værende her, mens du fortsetter å jobbe”. 

Innklippsbildene er derfor ikke det samme som observasjon, men sikrer nødvendig bilder 

med rot i virkeligheten som kompromiss (Kobre, 2012, s. 211). Frederiksen (2009, s. 26 - 27) 

etterstreber å bevisstgjøre videojournalister på muligheten for å gjøre opprør mot 

konvensjonell TV-produksjon, ved å unngå meningsløse innklippsbilder og benytte 

opptaksmetoder for videojournalister som skaper mer fremdrift og autensitet (Sync´n move) 

(Frederiksen, 2009, s. 48 - 54). En generell bevissthet på det metodiske arbeidet i 

videojournalistikk kan være med på å styrke validiteten i scener.  

Bock (2012) påpeker at det er vesentlig forskjell på journalisters yrkesetiske 

forpliktelse til objektivitet, og hvordan dokumentarfilmskapere avviser objektivitet (Bock, 

2012, s. 25). Rabiger (2004, s. 8; 149), som er dokumentarfilmskaper, mener observasjon har 

en misvisende vitenskapelig klang. For videojournalisten kan det være nyttig å være bevisst 

på at observasjon betraktes så forskjellig, siden en da kan ta stilling til metodens subjektivitet 

og vurdere hvordan metoden dokumenterer virkeligheten (Bech-Karlsen, 2000, s. 158-159). 

Klippingen av en reportasje innebærer vinkling, fokusering og utelukking. Det vil i noen 



 65 

tilfeller innebære å underslå et argument og kan preges av subjektive valg. Det skiller en 

videoreportasje fra reliabilitetskravet til en kvalitativ forskningsrapport (Gentikow, 2005, s. 

57).  

 

5.3 Råd for undersøkende videojournalister 
Ettersom vinklingen av journalistikken preges av ønsket om å sette dagsorden, kan det antas 

at dramaturgiske hensyn påvirker reliabiliteten i de ulike forskningsmetodene negativt 

(Bjerke, et al., 2012; M. Eide, 2001). Undersøkende metode er historiefortelling, gjennom å 

være en «Fortellerbasert undersøkelse (…)» (Ytreberg, 2012, s. 152). Samtidig kan ønsket 

om å få oppmerksomhet være dydsetisk, i den forstand at vi undersøker en sak for å skape 

debatt og oppfylle pressens samfunnsrolle (Brurås, 2012b, s. 318-319; VVP, 2013, pkt. 1). 

Av den innledende tesen i refleksjonsnotatet som har produksjonen som case, vil jeg 

formulere en ny hypotese: Ønsket om å sette dagsorden for et legepublikum førte til at 

argumentasjonen måtte ha belegg i fakta, for å argumentere vitenskapelig. Derfor velges 

undersøkende metoder som har likheter med samfunnsvitenskapelige metoder. Metodene 

finner fakta, men bruken av retoriske virkemidler skiller reportasjeseriens reliabilitetskrav 

fra vitenskapens reliabilitetskrav.  

I DM-redaksjonen opplevde jeg at kjennskap til vitenskapelig metode var en 

forutsetning for å lage videojournalistikk, siden jeg brukte denne kunnskapen i kildearbeidet 

(Oltedal, 2012, s. 260). Jeg fikk derfor flere ben å stå på som journalist, samtidig som jeg 

etterstrebet å være saklig, som resultat av min situasjonsfornemmelse (kairos).  

Et råd til videojournalister som ønsker å være undersøkende, kan være å ha et bevisst 

forhold til hvordan en jobber observasjonelt, og vurdere hvordan fortellende hensyn påvirker 

observasjon. Analysen av de retoriske hensynene vi tok i publiseringen, gjorde meg 

observant på muligheten til å fortelle historier mellom flere saker i dispositio-fasen. Et råd for 

videojournalister som skal lage multimediepakker, kan være å klargjøre noen helhetlige 

historier som skal fortelles, mellom flere nyhetssaker (George-Palilonis, 2013, s. 45-66). 

Agendasettingteori bygger hovedsakelig på studier om hvordan pressen påvirker 

offentlighetens oppmerksomhet, og i noen tilfeller meningsdannelse (Kosicki, 2006, s. 124; 

McCombs, 2004, s. 34; 52; 133; 144). Disposisjonsvalgene som ble gjort i mitt tilfelle, gjør at 

agendasetting ikke bare blir et spørsmål om massekommunikasjon og politikk, det er også et 

spørsmål om valg av dramaturgi – og dermed retorikk.  
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6 Produksjon: «Ny turnusordning» 
Her følger innleveringen av den praktiske produksjonen Ny turnusordning. Den består av tre 

videoreportasjer med promoteringstrailere, åtte avisreportasjer og tolv nettreportasjer.  

I innleveringen har jeg inkludert re-publiserte nettutgaver av avisreportasjene. De re-

publiserte sakene på nett har den samme teksten som i avisutgaven. Omfanget på unike saker 

i produksjonen er på omtrent 46 sider.  

Siden nettsakene i produksjonen ser best ut på nett, har jeg lagt ved hyperlenker til 

nettutgaven i bunn av sakene.  
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6.1 Avisproduksjon 
6.1.1 Videopakke 1: avis 4 
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(L. Moe, 2014e) – Dagens Medisin 4/2014 
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(L. Moe, 2014r, 2014u) – Dagens Medisin 4/2014 
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6.1.2 Videopakke 2: avis 5 og 6 
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 (L. Moe, 2014o) – Dagens Medisin 5/2014 
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(L. Moe, 2014z)– Dagens Medisin 6/2014 
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6.1.3 Videopakke 3: avis 7 og 8 
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(L. Moe, 2014b-a) – Dagens Medisin 7/2014 
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(L. Moe, 2014i) – Dagens Medisin 8/2014 
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6.2 Nettproduksjon 
6.2.1 Videopakke 1: re-publiserte avissaker på nett 
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(L. Moe, 2014d) - http://www.dagensmedisin.no/nyheter/distriktene-ansetter-lokale-

turnusleger/

http://www.dagensmedisin.no/nyheter/distriktene-ansetter-lokale-turnusleger/
http://www.dagensmedisin.no/nyheter/distriktene-ansetter-lokale-turnusleger/
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(L. Moe, 2014q) - http://www.dagensmedisin.no/nyheter/--jeg-har-ikke-lokal-

tilhorighet-til-diakonhjemmet-eller-rikshospitalet/

http://www.dagensmedisin.no/nyheter/--jeg-har-ikke-lokal-tilhorighet-til-diakonhjemmet-eller-rikshospitalet/
http://www.dagensmedisin.no/nyheter/--jeg-har-ikke-lokal-tilhorighet-til-diakonhjemmet-eller-rikshospitalet/
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(L. Moe, 2014v) - http://www.dagensmedisin.no/nyheter/turnus-lokal-tilhorighet-

styrker-kvaliteten/ 

http://www.dagensmedisin.no/nyheter/turnus-lokal-tilhorighet-styrker-kvaliteten/
http://www.dagensmedisin.no/nyheter/turnus-lokal-tilhorighet-styrker-kvaliteten/
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6.2.2 Videopakke 1: videoreportasjen  

 
(L. Moe, 2014h) - http://www.dagensmedisin.no/dm-tv/er-du-fra-ost-finnmark-klart-

du-skal-fa-jobb/ 

http://www.dagensmedisin.no/dm-tv/er-du-fra-ost-finnmark-klart-du-skal-fa-jobb/
http://www.dagensmedisin.no/dm-tv/er-du-fra-ost-finnmark-klart-du-skal-fa-jobb/
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6.2.3 Videopakke 1: nettsaker 
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(L. Moe, 2014w) - http://www.dagensmedisin.no/nyheter/mer-om-dm-undersokelsen/

http://www.dagensmedisin.no/nyheter/mer-om-dm-undersokelsen/
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(L. Moe, 2014p) - http://www.dagensmedisin.no/nyheter/hod---ikke-behov-for-flere-

turnusstillinger/

http://www.dagensmedisin.no/nyheter/hod---ikke-behov-for-flere-turnusstillinger/
http://www.dagensmedisin.no/nyheter/hod---ikke-behov-for-flere-turnusstillinger/
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(L. Moe, 2014b-f) - http://www.dagensmedisin.no/nyheter/ny-turnusordning-

vurderte-ikke-det-medisinskfaglige-/ 

 

http://www.dagensmedisin.no/nyheter/ny-turnusordning-vurderte-ikke-det-medisinskfaglige-/
http://www.dagensmedisin.no/nyheter/ny-turnusordning-vurderte-ikke-det-medisinskfaglige-/
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(L. Moe, 2014x) - http://www.dagensmedisin.no/nyheter/nei-til-lokal-tilhorighet/ 

 

http://www.dagensmedisin.no/nyheter/nei-til-lokal-tilhorighet/
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(L. Moe, 2014c) - http://www.dagensmedisin.no/nyheter/ber-turnus-sokere-kreve-

innsyn-/ 

http://www.dagensmedisin.no/nyheter/ber-turnus-sokere-kreve-innsyn-/
http://www.dagensmedisin.no/nyheter/ber-turnus-sokere-kreve-innsyn-/
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6.2.4 Videopakke 2: re-publiserte avissaker på nett 
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(L. Moe, 2014m) - http://www.dagensmedisin.no/nyheter/helsedirektoratet-foreslar-

150-farre-turnusstillinger/ 

http://www.dagensmedisin.no/nyheter/helsedirektoratet-foreslar-150-farre-turnusstillinger/
http://www.dagensmedisin.no/nyheter/helsedirektoratet-foreslar-150-farre-turnusstillinger/
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6.2.5 Videopakke 2: nettsaker 
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(L. Moe, 2014n) - http://www.dagensmedisin.no/nyheter/turnusrapport-29-av-157-

utenlandske-fikk-jobb/ 

http://www.dagensmedisin.no/nyheter/turnusrapport-29-av-157-utenlandske-fikk-jobb/
http://www.dagensmedisin.no/nyheter/turnusrapport-29-av-157-utenlandske-fikk-jobb/
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6.2.6  Videopakke 2: videoreportasjen 

 
(L. Moe, 2014f) - http://www.dagensmedisin.no/dm-tv/er-du-fra-ost-finnmark-klart-

du-skal-fa-jobb/ 

http://www.dagensmedisin.no/dm-tv/er-du-fra-ost-finnmark-klart-du-skal-fa-jobb/
http://www.dagensmedisin.no/dm-tv/er-du-fra-ost-finnmark-klart-du-skal-fa-jobb/
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6.2.7 Videopakke 2: re-publiserte avissaker på nett 



 117 



 118 



 119 

 



 120 

(L. Moe, 2014y) - http://www.dagensmedisin.no/nyheter/ny-turnusordning-

tvilsomme-tall-bak-endringen/ 

 

http://www.dagensmedisin.no/nyheter/ny-turnusordning-tvilsomme-tall-bak-endringen/
http://www.dagensmedisin.no/nyheter/ny-turnusordning-tvilsomme-tall-bak-endringen/
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(L. Moe, 2014l) - http://www.dagensmedisin.no/nyheter/farre-utlendinger-fikk-jobb/ 

http://www.dagensmedisin.no/nyheter/farre-utlendinger-fikk-jobb/
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6.2.8 Videopakke 2: nettsaker 
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(L. Moe, 2014b-e) - http://www.dagensmedisin.no/nyheter/turnusfeil-i-

helsepersonellregisteret/ 

 

 

http://www.dagensmedisin.no/nyheter/turnusfeil-i-helsepersonellregisteret/
http://www.dagensmedisin.no/nyheter/turnusfeil-i-helsepersonellregisteret/
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6.2.9 Videpakke 3: nettsaker 
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(L. Moe, 2014t) - http://www.dagensmedisin.no/nyheter/lege-eksamen-fra-2013-kan-

vare-ugyldig-i-eos/ 

http://www.dagensmedisin.no/nyheter/lege-eksamen-fra-2013-kan-vare-ugyldig-i-eos/
http://www.dagensmedisin.no/nyheter/lege-eksamen-fra-2013-kan-vare-ugyldig-i-eos/
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(L. Moe, 2014s) - http://www.dagensmedisin.no/nyheter/legeforeningen-kritiserer-

utydelig-utredning/ 

http://www.dagensmedisin.no/nyheter/legeforeningen-kritiserer-utydelig-utredning/
http://www.dagensmedisin.no/nyheter/legeforeningen-kritiserer-utydelig-utredning/
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(L. Moe, 2014a) - http://www.dagensmedisin.no/nyheter/292-star-uten-turnus/

http://www.dagensmedisin.no/nyheter/292-star-uten-turnus/
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(L. Moe, 2014j) - http://www.dagensmedisin.no/nyheter/fremtidige-polen-studenter-

far-autorisasjon/ 

 

 

http://www.dagensmedisin.no/nyheter/fremtidige-polen-studenter-far-autorisasjon/
http://www.dagensmedisin.no/nyheter/fremtidige-polen-studenter-far-autorisasjon/
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6.2.10 Videopakke 3: videoreportasjen 

 
(L. Moe, 2014g) - http://www.dagensmedisin.no/dm-tv/dm-tv-kuttet-utdanningen-

med-et-ar/ 

http://www.dagensmedisin.no/dm-tv/dm-tv-kuttet-utdanningen-med-et-ar/
http://www.dagensmedisin.no/dm-tv/dm-tv-kuttet-utdanningen-med-et-ar/
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(L. Moe, 2014b) - http://www.dagensmedisin.no/nyheter/ahus-67-prosent-har-

utenlandsk-utdanning/ 

 

http://www.dagensmedisin.no/nyheter/ahus-67-prosent-har-utenlandsk-utdanning/
http://www.dagensmedisin.no/nyheter/ahus-67-prosent-har-utenlandsk-utdanning/
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6.3 Lenker til videoreportasjene 
 

Her følger lenker til videoreportasjene.  

 

 

6.3.1 Videopakke 1: «Er du fra Øst-Finnmark? Klart du skal få jobb!» (L. 

Moe, 2014h, 2014b-d) 
 

Lenke til videoreportasje 1: http://www.dagensmedisin.no/dm-tv/er-du-fra-ost-

finnmark-klart-du-skal-fa-jobb/ 

Lenke til trailer for videoreportasje 1: http://www.dagensmedisin.no/dm-tv/dm-tv-

ny-turnusordning/ 

 

 

6.3.2 Videopakke 2: DM-TV: «I disse dager så kommer det 12 – 17 

henvendelser hver dag» (L. Moe, 2014f, 2014b-b) 
 

Lenke til videoreportasje 2: http://www.dagensmedisin.no/dm-tv/dm-tv-i-disse-

dager-sa-kommer-det-12--17-henvendelser-hver-dag-/ 

Lenke til trailer for videoreportasje 2: http://www.dagensmedisin.no/dm-tv/dm-tv-i-

disse-dager-kommer-det-12-17-henvendelser-hver-dag/ 

 

 

6.3.3 Videopakke 3: DM-TV: Kuttet utdanningen med et år (L. Moe, 

2014g, 2014b-c) 
 

Lenke til videoreportasje 3: http://www.dagensmedisin.no/dm-tv/dm-tv-kuttet-

utdanningen-med-et-ar/ 

Lenke til trailer for videoreportasje 3: http://www.dagensmedisin.no/dm-tv/dm-tv-

leverer-et-bedre-medisinsk-produkt/ 

 

 

http://www.dagensmedisin.no/dm-tv/er-du-fra-ost-finnmark-klart-du-skal-fa-jobb/
http://www.dagensmedisin.no/dm-tv/er-du-fra-ost-finnmark-klart-du-skal-fa-jobb/
http://www.dagensmedisin.no/dm-tv/dm-tv-ny-turnusordning/
http://www.dagensmedisin.no/dm-tv/dm-tv-ny-turnusordning/
http://www.dagensmedisin.no/dm-tv/dm-tv-i-disse-dager-sa-kommer-det-12--17-henvendelser-hver-dag-/
http://www.dagensmedisin.no/dm-tv/dm-tv-i-disse-dager-sa-kommer-det-12--17-henvendelser-hver-dag-/
http://www.dagensmedisin.no/dm-tv/dm-tv-i-disse-dager-kommer-det-12-17-henvendelser-hver-dag/
http://www.dagensmedisin.no/dm-tv/dm-tv-i-disse-dager-kommer-det-12-17-henvendelser-hver-dag/
http://www.dagensmedisin.no/dm-tv/dm-tv-kuttet-utdanningen-med-et-ar/
http://www.dagensmedisin.no/dm-tv/dm-tv-kuttet-utdanningen-med-et-ar/
http://www.dagensmedisin.no/dm-tv/dm-tv-leverer-et-bedre-medisinsk-produkt/
http://www.dagensmedisin.no/dm-tv/dm-tv-leverer-et-bedre-medisinsk-produkt/
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Oversikt over deltakelse på arrangementer og videoopptak 

 

(Observasjon-DM, 2013-2014): Observasjon og refleksjon under ”Akuttmedisinsk Seminar” i 

Oslo: feltnotat, 24. august. 2013.  

 

(Observasjon-erfaringsseminar, 2013): Observasjon og refleksjoner under ”Erfaringsseminar 

ny turnusordning for leger” på Gardermoen: feltnotat, 27. august, 2013. 

 

(Observasjon-V1, 2013): Observasjon under opptak i Kirkenes: feltnotat, 18-24. oktober, 

2013. 

 

(Observasjon-V2, 2013): Observasjon under opptak i Oslo/ Akershus: feltnotat, 22. 
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(Observasjon-V3, 2014): Observasjon under opptak i Krakow: feltnotat, 10-15. januar, 2014. 
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7 Vedlegg / Appendiks 
7.1 Forklaring 
Vedleggene som følger er lederen som ble publisert av redaktøren i Dagens Medisin 4/2014 

(M. Moe, 2014), publiseringsplanen, en samling av respons på produksjonen og refererte 

kilder bak produksjonsdelen av oppgaven.  

Noen kilder fra produksjonen har jeg valgt å utelate for å begrense andelen vedlegg 

eller av kildevernshensyn (VVP, 2013, pkt. 3.4; 3.5). Om noen har spørsmål knyttet til 

kildene bak produksjonen, er jeg alltid tilgjengelig.  
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7.2 Leder: Turnusansettelser (M. Moe, 2014) 
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7.3 Publiseringsplan «Ny turnusordning» (Vedlegg-

Publiseringsplan, 2013-2014) 
 

7.3.1 Videopakke 1 :  

«Lokal Tilhørighet»  
 
Temaproblemstilling:  

Hvorfor er lokal tilknytning og lokal tilhørighet et viktige kriterium for ansettelse av 

turnusleger i Finnmark, og er dette viktigere enn forskingserfaring?  

 
Arbeidshypotese: De som kommer fra distrikt, har større sjanse til å få en jobb i distrikt, 

fordi distriktene ansetter turnusleger med lokal tilhørighet. Det medfører at de med 

forskningserfaring nedprioriteres for de som kommer fra distrikt. 

 

Reportasjehypotesen: ”Finnmarkssykehuset forenklet søknadsbunken, ved å sortere 

søknadene etter lokal tilhørighet.”   

 
Smakebit på reportasjen:  DM-TV: Ny 
turnusordning 
I en reportasjeserie retter Dagens Medisin søkelyset mot den nye 
turnusordningen. Her er en smakebit fra første innslag som kommer torsdag 20. 
februar. 

(L. Moe, 2014b-d)  

Dato: 17.02.2014 
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Avis 4: 
NY TURNUSORDNING: DISTRIKTENE 
ANSETTER LOKALE TURNUSLEGER 
De sentrale helseforetakene ser etter forskningserfaring. I distriktene er det 
viktigere hvor søkeren er fra.  

GRAFIKK: Grafer fra spørreundersøkelsen 

(L. Moe, 2014e) 

Dato: 20.02.2014 

Online utgave av saken:  

(L. Moe, 2014d) 

Dato: 20.02.20 

 

– Jeg har ikke lokal tilhørighet til Diakonhjemmet 
eller Rikshospitalet 
Lokal tilhørighet slår negativt ut for søkere fra byområder, hevder 
turnusansvarlig Sarah Løvdahl i Oslos studentforening. 

Saken inkluderer også:  

Enquête med studenter  
Fem på femte året om DM-undersøkelsen: 

 
(L. Moe, 2014r) 

Dato: 20.02.2014 

Online utgave av saken: 

(L. Moe, 2014q) 

Dato: 20.02.2014 
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Forsket på turnusleger: Lokal tilhørighet styrker 
kvaliteten 
Med sin forskning dannet fylkeslege Karin Straume grunnlaget for 
rekrutteringsstrategien i Finnmark. Turnus-forskeren vil ha lokale leger og 
samfunnsmedisinere til regionen. 

(L. Moe, 2014u) 

Dato: 20.02.2014 

Online utgave av saken: 

(L. Moe, 2014v) 

Dato: 21.02.2014 

 

 

DMTV: «Er du fra Øst-Finnmark? Klart du skal få 
jobb!» 
DM-TV: Axel Lupton hadde arbeidserfaring og forskerlinje på cv-en, men det 
var fødestedet som skaffet han turnusplass i Finnmark. 

Reportasjehypotesen: ”Finnmarkssykehuset forenklet søknadsbunken, ved å sortere 

søknadene etter lokal tilhørighet.”   

(L. Moe, 2014h) 

Dato: 20.02.2014 

 

Mer om DM-undersøkelsen 
Dagens Medisin gjennomførte en spørreundersøkelse til 19 helseforetak om den 
nye turnusordningen. Helseforetakene rangerte 20 kriterier for ansettelse, på en 
skala fra én til fem. 

(L. Moe, 2014w) 

Dato: 20.02.2014 
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HOD:  – Ikke behov for flere turnusstillinger 
Ap krever at regjeringen utvider antallet turnusplasser, men politisk ledelse i 
HOD mener det ikke er behov.  

(L. Moe, 2014p) 

Dato: 24.02.2014 

 

VURDERTE IKKE DET MEDISINSKFAGLIGE 
Den først grovsorteringen av turnussøknader ved Finnmarkssykehuset ble gjort 
av HR-avdelingen. 

Hypotese (samme som i videoreportasjen): Finnmarkssykehuset forenklet 
behandlingen av søknadsbunken, ved å sortere søknadene etter lokal tilhørighet.   

(L. Moe, 2014b-f) 

Dato: 25.02.2014 

 

Nei til «lokal tilhørighet» 
 
Norsk medisinstudentforening (Nmf) etter DM-undersøkelsen: avviser blankt 
lokal tilhørighet som kriterium for turnusansettelser. 

(L. Moe, 2014x) 

Dato: 26.02.2014 

Ber turnus-søkere kreve innsyn 
Norsk medisinstudentforening  ber alle turnusleger som føler seg forbigått i 
søknadsprosessen kreve innsyn i søkerlistene til turnusstillingene. 

(L. Moe, 2014c) 

Dato: 26.02.2014  
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7.3.2 Videopakke 2 :  

«De utenlandske søkerne»  
 
Temaproblemstilling:  

Hvorfor får færre utenlandske turnussøkere jobb, og påvirker det kapasiteten i den nye 

turnusordningen?  

 
Arbeidshypotese: ”Færre utenlandske søkere får turnusplass med den nye turnusordningen 

fordi de ikke kan godt nok norsk, men det løser ikke kapasitetsproblemene fra den gamle 

ordningen.” 

 

Reportasjehypotesen: ”Den nye turnusordningen gjør at de som ikke kan norsk blir valgt 

vekk og det er bra for pasienttilbudet. Av samme grunn kan noen søkere bli diskriminert.” 

 

Avis 5:  
 

Helsedirektoratets siste turnusrapport: Foreslår 150 
færre turnusstillinger   
Helsedirektoratet mener det vil være behov for 600-700 nye leger årlig, og 
foreslår derfor å redusere antallet turnusplasser fra dagens 950 til om lag 800 
stillinger.  

(L. Moe, 2014o) 

Dato: 6.03.2014 

Online utgaven av saken:  

(L. Moe, 2014m) 

Dato: 7.04.2014 
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Helsedirektoratets siste turnusrapport: 
29 av 157 utenlandske fikk jobb 
Grethe Kolloen på Ahus sier det er vanskelig å få jobb som utenlandsk 
statsborger på grunn av intervjuprosessen. Likevel merker Ahus en større 
pågang av søkere. 

(L. Moe, 2014n) 

Dato: 13.03.2014 

Smakebit på reportasjen:  DM-TV: «I disse dager 
kommer det 12-17 henvendelser hver dag» 
En kort smakebit fra torsdagens reportasje om utenlandske turnussøkere. 

(L. Moe, 2014b-b) 

Dato: 11.03.2014 

 

DMTV: «I disse dager så kommer det 12 – 17 
henvendelser hver dag»  
Grethe Kolloen på Ahus, ble nedringt av frustrerte turnussøkere i 
høstsøknadene. Allikevel tror hun den nye turnusordningen fungerer 
hensiktsmessig og fanger opp de som sliter med språket.  

Reportasjehypotesen: ”Den nye turnusordningen gjør at de som ikke kan norsk blir valgt 

vekk og det er bra for pasienttilbudet. Av samme grunn kan noen søkere bli diskriminert.” 

 
(L. Moe, 2014f).  

Dato: 13.03.2014 
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Avis 6:  
Tvilsomme tall bak turnusendringen 
En sentral begrunnelse for den nye turnusordningen var «en stor økning av 
påmeldinger fra utenlandske statsborgere til turnusstillinger i Norge». Men 
trolig var de fleste «utlendingene» norske medisinstudenter. 

(L. Moe, 2014z) 

Dato: 20.03.2014 

Online utgave av saken:  

(L. Moe, 2014y) 

Dato: 24.03.2014 

 
 

Færre utlendinger fikk jobb 
Andelen utlendinger som begynte i en turnusstilling, gikk fra 12 til 4,3 prosent.  

(L. Moe, 2014k) 

Dato: 20.03.2014 

Online utgave av saken:  

(L. Moe, 2014l) 

Dato: 24.03.2014 

NETT:  
Turnusfeil i Helsepersonellregisteret 
Den eneste oversikten som eksisterer for antallet turnusleger under den gamle 
turnusordningen, lider av feilrapportering fra norske studiesteder. I perioden 
2008–2012 er bare utenlandsstudenter korrekt rapportert. 

(L. Moe, 2014b-e) 
Dato: 25.03.2014 
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7.3.3 Videopakke 3 :  

«Legefabrikken i Polen»  
 

Temaproblemstilling: 

Hvorfor måtte polske medisinstudier legge om utdanningsløp og autorisasjonen av leger på 

en annen måte enn i Norge norske, og blir kvaliteten på fremtidige turnusleger fra polske 

utdanninger bedre?  

 

Arbeidshypotese (nullhypotese):  

”Autorisasjonstidspunktet ble flyttet med ny turnusordning. Det er uproblematisk for 

helsetilbudet og leger som skal autoriseres.” 

 

Reportasjehypotesen: 

” Studieledelsen i Krakow mener kvaliteten på undervisningen er bedre i det nye 

studieprogrammet som har mer praksis. Teorien i studieløpet har samtidig blitt kuttet med et 

år og medfører derfor at studenter på det nye studieløpet må tilegne seg teoretiske kunnskaper 

på kortere tid.” 

 
 

 
NETT: 
Lege-eksamen fra 2013 kan være ugyldig i EØS 
Et helt kull med norske leger kan ha eksamenspapirer som ikke er gyldige i 
EØS-området. 

(L. Moe, 2014t) 

Dato: 26.03.2014 
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Kritiserer utydelig turnusutredning 
Utredningen viser ikke om beregningene inkluderer pensjonsavgang for 530 
leger årlig, mener Legeforeningen. 

 
(L. Moe, 2014s) 

Dato: 27.03.2014 

 

Avis 7: 
Studentleder om turnustrøbbel: Ber HOD rydde 
opp i Brussel  
Siden Norge ga beskjed for sent kan leger med eksamen fra 2013 ha ugyldige 
eksamenspapirer i EØS. – Hvis Helsedepartementet har skapt dette problemet, 
bør de også rydde opp etter seg, sier Nmf-lederen.   

(L. Moe, 2014b-a) 

Dato: 03.04.2014 

 
292 står uten turnus 
Helsedirektoratet mener det reelle tallet er lavere, fordi opp mot 45 søkere kan 
starte spesialisering (LIS) - uten turnus. 

(L. Moe, 2014a) 

Dato: 07.04.2014 
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AVIS 8:  
Fagprøve for ni leger kostet én million 
Fakturaen for fagprøven (OSCE) til 35 utenlandske leger i 2013 kom på én 
million, ni leger besto prøven.  

 
(L. Moe, 2014i) 

Dato: 24.04.2014 

NETT:  
Smakebit på reportasjen: DM-TV: «Leverer et 
bedre medisinsk produkt» 
 
Medisinstudentene i Krakow får mer praksis etter omleggingen av studiet. 

(L. Moe, 2014b-c) 

Dato: 24.04.2014 

Fremtidige Polen-studenter får autorisasjon  
Alle som begynte studiet i Polen etter 2012 får autorisasjon. Det innebærer mer 
selvstendig praksis, med over tusen timer praktisk undervisning.  

(L. Moe, 2014j) 

Dato: 29.04.2014 
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DMTV: Kuttet utdanningen med et år 
I Polen får de nye studentene integrert praksis, som betyr at utdanningen gir 
legeautorisasjon, som gjelder i Norge. Ifølge studielederen har det nye 
programmet bedre kvalitet på undervisningen, samtidig som det har blitt 
komprimert.  

Reportasjehypotesen: 

” Studieledelsen i Krakow mener kvaliteten på undervisningen er bedre i det nye 

studieprogrammet som har mer praksis. Teorien i studieløpet har samtidig blitt kuttet med et 

år og medfører derfor at studenter på det nye studieløpet må tilegne seg teoretiske kunnskaper 

på kortere tid.” 

(L. Moe, 2014g) 

Dato: 29.04.2014 

 

Ahus: 67 prosent har utenlandsk utdanning 
Antallet søkerland og turnussøknader har økt. Ved Ahus har 308 av 456 
turnussøkere utdanning fra utlandet, opplyser sykehuset. 

(L. Moe, 2014b) 

Dato: 30.04.2014 
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7.4 Vedlegg: respons på produksjonen 
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7.4.1 Blogginnlegg: Torgeir Micaelsen (Ap) (Micaelsen, 2014) 
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7.4.2 Blogginnlegg: Even Holth Rustad, leder i Norsk 

medisinstudentforening (Rustad, 2014a) 
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7.4.3 Uttalelse: Norsk medisinstudentforening (Nmf, 2014a) 
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7.4.4 Debattinnlegg: Harald Sunde (Sunde, 2014) 
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7.4.5 Sitering: Gudbrandsdølen Dagningen (Utgaard, 2014) 
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7.4.6 Uttalelse: Norsk medisinstudentforening (Nmf, 2014b) 
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7.4.7 Sitering: Universitas (Stenhaug & Gipling, 2014) 
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7.4.8 Brev fra Den norske legeforening til HOD: (Vedlegg-brev, 2014) etter 

avis 5 (L. Moe, 2014o) 
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7.4.9 Twitter diskusjon: (Vedlegg-Twitter, 2014) etter Dagsrevyen innslag 

(NRK, 2014b) 
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7.4.10  Uttalelse: Den norsk legeforening (Legeforeningen.no, 2014a) 
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7.4.11 Blogginnlegg: Even Holth Rustad (Rustad, 2014b) 
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7.5 Vedlegg: Questback (Vedlegg-Questbackskjema, 

2013) 
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7.6 Vedlegg: Google Analytics (Vedlegg-Analytics, 2014) 
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7.7 Vedlegg: NSD (Vedlegg-NSD, 2013) 
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7.8 Vedlegg: OSCE (Vedlegg-OSCE, 2014)  
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7.9 E-vedlegg: liste over vedlegg i elektronisk innlevering 
Her følger en kort liste over de elektroniske vedleggene som ble levert til sensur på 

flashminne.  

 

7.9.1 HPR-databasen (E-vedlegg-HPR-databasen, 2013) 
 

Vedlagte elektronisk fil: HPR-databasen.zip 

 

 

7.9.2 Trekningslister turnus: 2003 – 2012 (E-vedlegg-trekningslister, 2014) 

 
Vedlagt elektronisk fil: SAK-Anonymiserte påmeldingslister-Turnus.zip 

 

7.9.3 Google Analytics: besøksstatistikk på dagensmedisin.no (Vedlegg-

Analytics, 2014) 
 

Høyoppløst PDF-utskrift av statistikken fra dagensmedisin.no, som også er trykt i 

masteroppgaven.  

 

Vedlagt elektronisk fil: E-vedlegg-Analytics-www.dagensmedisin.no-Sider-20140201-

20140513.pdf 

 

7.9.4 Respons på produksjonen  
Høyoppløst PDF-utskrift av responsen på produksjonen, som også er trykt i masteroppgaven.  

 

Vedlagt elektronisk fil: E-vedlegg-Respons.pdf 

 

(Legeforeningen.no, 2014a; Micaelsen, 2014; Nmf, 2014a, 2014b; Rustad, 2014a, 2014b; 

Stenhaug & Gipling, 2014; Sunde, 2014; Utgaard, 2014; Vedlegg-brev, 2014; Vedlegg-

Twitter, 2014) 
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