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Don`t worry….



Program 
 

 

09.00 – 11.00 
Hvem er vi i vår profesjonelle rolle?  
 
11.00 – 11.30 
Utfylling av Diversity Icebreaker 
 
11.30-12.15 Lunsj 
 
12.15 – 14.45 
Diversity Icebreaker. 
 
Øvelser og refleksjoner 
Hvem er jeg? Hvem er de andre? Hvordan oppfatter de andre meg? 
 
14.45 – 15.00 
Avslutning og hjemmegøy 
 
 

  

 





Målsetting BoGodt

 

Programmet har som målsetting å bidra til 
høyere kvalitet i oppfølgingstjenestens tilbud 
til mennesker med psykiske lidelser, 
rusmiddelbruk, funksjonsnedsettelse og 
psykisk utviklingshemmede og kontinuerlig 
forbedring av tjenestene.  



Deltagerne skal…

•  gis ny kunnskap om barns utvikling og hvordan utvikling påvirkes av 
samspill og omsorgskvalitet; herunder hvordan menneskers adferd 
lar seg avlese som affektive utrykk, 

•  gis anledning til å reflektere over og arbeide med egen hjelper- /
lederstil, begrensninger, sensitivitet, språk og ansvarlighet. 

•  arbeide med ny forståelse og refleksjon omkring egen rolle i møte 
med andre mennesker, for å få økt handlingskompetanse som 
bidrar til gode menneskemøter mellom beboere og de ansatte 

•  arbeide med å se hele mennesket med opplevelser, ressurser, 
muligheter og evne til mestring 



		

  OUTCOMES	
(%	of	Par0cipants	who	Demonstrate	Knowledge,	Demonstrate	new	Skills	in	a	Training	SeBng,		

and	Use	new	Skills	in	the	Classroom) 

TRAINING	
COMPONENTS	

Knowledge	
	

Skill	
Demonstra0on	

	

Use	in	the	Classroom	
	

Theory	and	Discussion	

		
 

10% 
		
 

 
5% 
 

 
0% 
 

..+Demonstra0on	in	
Training	

30% 
 

 
20% 

 

0% 
 

…+	Prac0ce	&	Feedback	in	
Training	

60% 
 

60% 
 

5% 
 

…+	Coaching	in	Classroom	 95% 
 

95% 
 

95% 
 

		
		

 

Joyce and Showers, 2002 

Integrated	&	Compensatory	
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Organisasjon

I samfunnsvitenskapene:   
Kollektiv som er bygd opp for å fremme ett eller flere 
formål, eller sett av verdier. 



Kultur
•     Kultur kan beskrives som hvilke verdier, vitenskapssyn, 

 menneskesyn vi har. 

•         Organisasjonskultur: 
Felles verdier normer og virkelighetsoppfatninger 

 
•     Dette påvirker våre valg på jobb og ellers i livet. 

•         De sporene livet har satt påvirker meg som ansatt i dag. 



Hvorfor jeg har valgt som jeg har gjort….

• Fortell hverandre hvorfor du har valgt det yrket du har 
• Fortell om et menneskemøte som har vært viktig for deg, vært med 

å forme deg i ditt yrkesvalg 



Under	utvikling	



Under	utvikling	





Hvilke øyeblikk har du i dagens løp�
hvor du har slike opplevelser?�

•  Vissheten om å gjøre en forskjell. Selvrespekt. Mening  

• Bli oppslukt av oppgavene.  
 

•  Feedback fra arbeidsoppgavene. Resultatmåling som gir mening 

•  Følelsen av å være et fritt menneske – ikke en brikke i andres vilje 

•  Positiv fellesskap som gir mening  og enerigi 

 



Lederstøtte og ressurspersonopplæring

• Fire samlinger for ledere og ressurspersoner 

 



Trinn 2, organisasjonskultur og arbeidsglede

• To dager med fokus på oss selv og egen organisasjon, høsten 
2017 



Trinn 3, Traumeforståelse og traumebevisst 
omsorg

• To dager med forelesninger om traumer, traumebevisst omsorg 
våren 2018. 

 
• Det finnes ikke vanskelige beboere, men det finnes beboere 

som har det vanskelig 



Trinn 4, workshoper hvor dere kan påvirke 
innholdet

• Tre workshoper hvor vi ”knar stoffet”, og øver på å anvende det.  

• A: TBO i praksis 
• B VIVAT Førstehjelp ved selvmordsfare 
• C Egenomsorg og TBO i praksis 



• Bjørn Z Ekelund 
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Vi innehar alle en blå, rød og en grønn preferanse. Vi kan alle ta frem 
den preferansen som situasjonen krever. Det som er vår opprinnelige 
preferanse går av seg selv – de andre egenskapene må vi ha litt mer fokus 
på for å få til.  

20 



Personer med Blå preferanse 

• Konkrete og praktiske 
 
• Ting skal være nyttig og tjene en hensikt 
 
• Kommunikasjonens formål er å sørge for at oppgaver blir løst 

på en presis måte 
 
•  I beslutningsprosesser er de tilhengere av at fakta legges frem, 

og at argumenter veies ut fra nytteverdi og måloppnåelse. De er 
opptatt av at resultatet skal være presist og riktig på detaljnivå 
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Fortsettelse Blå 
•  Tendens til å tenke seg om og vurdere konsekvenser før de sier noe eller gjør noe konkret 
 
•  Fokuserer målrettet i den hensikt å fullføre en jobb 
 
•  Lite dominante sosialt, ikke de som prater om følelser eller lar seg rive med i fantasiens 

verden 
 
•  De oppsøker ikke spenningen for spenningens skyld 
 
•  Det er ikke impulsiviteten som styrer hverdagen og spontane innspill blir mest sett på som 

forstyrrelser 
 
•  Hva som er gjort tidligere blir vektlagt med tanke på hva som er å foretrekke fremover 
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Blå bør være oppmerksomme på: 

•  Ikke strekk dere for langt i forhold til gruppen og ledelsen, på 
bekostning av dere selv 

 
• Kjenn etter hva som er din egen grense og gi utrykk for dette 

tidlig 

• Vær klar over at andre i større grad vektlegger relasjoner og 
være bevisst egen motstand mot forandring 
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Personer med rød preferanse 

•  Liker å være sammen med andre mennesker 
 
•  Personlig og entusiastisk budskap er viktig for å vinne frem 
 
•  Oppnår lett trygg og åpen dialog med andre 
  
•  Åpne om egne følelser 
 
•  Viser respekt og tålmodighet over for andre 
 
•  Harmonien i den sosial sammenhengen er viktigst, noe som gjør at konkret arbeid kan bli 

nedprioritert  
 
•  Kommunikasjonens formål er å sørge for inkludering og samhold 
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Fortsettelse av Rød 

•  Spontane og impulsive i møte med andre 
 
• Den følelsesmessige biten er mer viktig enn handling og konkrete 

ideer 
 
•  Er bevisst på at de selv kanskje tar for stor plass 
 
•  Sørger for inkludering og respekt på tross av forskjellighet 
 
• Mindre ambisiøse i å nå målsettinger og kan være vanskelig å få 

samlet til fokusert innsats over lengre tid 
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Fortsettelse Rød 

• Historiske fakta og klare analyser blir mindre viktig i forhold til å 
skape en løsning gjennom samtale her og nå 

• Oppofrende i den hensikt å kunne sørge for tilfredshet og 
harmoni 
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Rød bør være oppmerksomme på 

• Sørg for struktur og kontinuitet i arbeidsoppgavene 

 
• Vær obs på at ikke alle andre har like lett for å ta ordet og si ting 

 
• Respekter andres behov for ro og konsentrasjon 
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Personer med grønn preferanse 

• Trigges lett av nye ideer og muligheten til å gjøre ting 
annerledes 

 
• Uvanlige og utradisjonelle ideer og løsninger vekker deres 

entusiasme 
 
• Liker å dukke ned i problemstillinger samtidig som de leter etter 

helhetsforståelse og nye vinklinger på oppgaven 
 
• Ambisiøse med høye mål og morgendagens muligheter 
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Fortsettelse grønn 

•  Tendens til å markere seg, gjerne rask med tanker og ideer som kan legge føringer for videre fokus 
 
•  Lar seg lett rive med i luftige og spennende diskusjoner 
 
•  Impulsivitet og kreativitet er hverdagsformen 
 
•  Kan bruke følelser og opplevelse av skjønnhet som inspirasjon og begrunnelse for hva de synes er 

viktig 
 
•  Tenker seg ikke lenge om og vurderer ikke konsekvenser før de sier noe eller gjør noe konkret 
 
•  Gode i idedugnader, men ikke nødvendigvis de som har mest tålmodighet til å fullføre jobben 
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Fortsettelse grønn 

•  Selvdisiplin, tålmodighet, orden og detaljer og det å være 
pliktoppfyllende er ikke karaktertrekk som dominerer deres hverdag 

 
•  Kan være dominante sosialt, og ikke så føyelige når det gjelder å 

kunne tilpasse seg gruppens rådende ideer 
 
• Opptatt av verdier – og uavhengighet er en viktig verdi 
 
•  Beskjedenhet er ikke en dyd, og oppofrelse til  organisasjon og 

fellesskap usannsynlig med mindre det er knyttet til sterke 
verdibaserte aktiviteter 
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Grønn bør være oppmerksomme på 

• Slippe andre til og vise hensyn og respekt overfor andres måter 
å tenke og angripe problemstillinger på 

• Stagge egen utålmodighet og arbeide for forankring av egne 
ideer hos andre 
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Har du blå, rød eller grønn preferanse?

• Hvordan stemmer resultatet med din erfaring? 

• Hvor typisk er beskrivelsen for din farges preferanse for deg? 

•  I hvilke sammenhenger er du annerledes? 
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• Hva er herlig med å være… 



Til neste gang

• Ledere fordeler i grupper på 6-8 etter hvem som naturlig jobber 
mye sammen 

• Øvelse 4 – min selvinnsikt 



Å heie på forskjellighetene



Be the change you want to see! 
 
 
(Mahatma Gandhi) 
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