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En sang fra dere 



Hjemmelekse

• Hvilken sang er du?

• Fortell noen om hva du har vært med på i dag



Speed-date



Hva vil det si å være «opplevelsesbevisst»? 

Forståelse av hvordan hjernen formes av bruken
Oppmerksomhet på egen sårbarhet og hvordan egen 
utviklingshistorie inneholder ressurser og sårbarheter i 
menneskemøter
Oppmerksomhet på pasientens utviklingsmessige sårbarhet
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Speilnevroner (Rizzolatti & Craighero, 2004)

Speilnevroner som aktive terapeutiske virkemidler
(Emde, 2009)

Positive affekter som virkemiddel



Et smils betydning



Å bli et ”vi”
Synkronisering

• Smiles Draw Attention
• Becker et al. (2011). Journal of Experimental Psychology: General, 140, 637-659.

• Eye Contact Causes Mimicry
• Schrammel et al. (2009). Psychophysiology, 46, 922-931.
• Mimicry Creates Inter-Subjectivity
• Niedenthal et al., (2010), Behavioral and Brain Sciences, 33, 417-480.

• Biobehavioral Synchrony: Acting as One
• Felix Gonzalez-Torres, “Untitled” (Perfect Lovers) 1991.

• Behavioral Synchrony
• Vacharkulksemsuk & Fredrickson (2012). JESP, 48, 399-402.

• Oxytocin Synchrony
• Feldman, Gordon, & Zagoory-Sharon (2010). Hormones and Behavior

• Neural Synchrony
• Stephens, Silbert & Hasson, 2010, PNAS, 107, 14425-14430.



En sang fra dere



Teamprofil













Oppgave 1
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FagOppdrag
4 temperamenter

1. Jobb med spørsmålene i teamprofilen



Tillit

”Tillit er å handle med få forholdsregler”             
(Jon Elster 2007)

Tillit er viljen til å være sårbar overfor en annens handlinger, basert på 
en forventning om at den andre vil ivareta mine interesser, uavhengig av 
mine kontroll muligheter.  

(Fritt etter Roger Meyer 1995)



Hvordan skape tillit

1. Vær tillitsverdig
2. Gi medarbeidere og pasienter/pårørende kontrollerbare 

tegn på at du er tillitsverdig, slik at de selv kan kontrollere 
det. Tillitsmandater åpnes over tid

3. Vis tillitsfullhet for andres kompetanse (overordnede, 
kollegaer, medarbeidere, og barn/ungdom 



FagØvelse -Tillit
Hvor stor tillit har du fra dine 
medarbeidere i dag? (1-10)

Hvor stor tillit har du fra hver av dine 
medarbeidere om dagen

Ansatt 1 (1-10)
Ansatt 2 (1-10)
Osv
..
..
..
..
..



En sang fra dere



FagØvelse - Lederstil
Beskriv din egen lederstil +/-) Hva slags lederstil mener dine 

medarbeidere at du har (+/-)



Meg som fremtidsleder

• Bruk	øvelsen	fra	
”Min	lederstil”

• Hva	er	du?
• Hva	gjør	du?

Meg	Nå

• Hva	trenger	du?
• Hva	må	du	trene	på	
å	være?

• Hva	må	du	trene	på	
å	gjøre

Vekstmål	på	
hvem	jeg	er • ListerLøft	leder

• Hva	vil	du	gjøre?
• Hva	vil	du	være?

Ønske	Leder



Medarbeiderskap

Det vi oppnår

• Yrkesstolthet
• Arbeidsglede
• Forpliktende samspill
• Vilje/Evne til å Ta Ansvar



Medarbeiderskap

For å lykkes må vi fokusere på
• Medvirkning/deltagelse
• Anerkjennelse
• Dialog og diskusjon
• Relasjoner
• Tillit
• Trygghet
• ANSVAR



Arbeidsgledefaktorene
Gleden	ved	å	være	til	nytte
Vissheten	om	å	gjøre	en	forskjell.	Selvrespekt.	Mening	

Gleden	ved	oppgavene	i	seg	selv
Bli	oppslukt	av	oppgavene.	

Se resultater	av	det	du	gjør
Feedback	fra	arbeidsoppgavene.	Resultatmåling	som	gir	mening

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

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

Samspill
Positiv	fellesskap	som	gir	mening		og	enerigi



Medarbeiderskap
Handler om hvordan man forholder seg til . . . 

Arbeidsoppgavene

Arbeidsgiveren Medarbeiderne

Hva vil det si «å være profesjonell»
på disse tre hjørnesteinene?



Yrkesstolthet og arbeidsglede
er et resultat av å være . . .
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Faglig dyktig og engasjert i 
oppgavene

En redelig og konstruktiv 
leder for organisasjonen

En leder som får 
medarbeiderne til å være 

på sitt beste

Hva kan være lettere sagt en gjort i en travel hverdag?



FagOppdrag til neste gang

•Ressursjakt:

-Lag et ressurskart over alle dine ansatte
-Be alle dine medarbeidere om å sende deg en mail hvor de skal 
beskrive sine ressurser i jobben
-Sammenlign disse to versjonene til neste gang. (TFS-analyse)
-Les artikkel fra RVTS Sør -






