
Leder kjenn deg selv







Målsetting

Programmet har som målsetting å bidra til høyere kvalitet i 
oppfølgingstjenestens tilbud til mennesker med psykiske lidelser, rusmisbruk og 
psykisk utviklingshemmede og kontinuerlig forbedring av tjenestene. Dette 
søkes gjort gjennom Lederstøtte program for hele ledergruppen, Superbruker-
opplæring for ei gruppe utvalgt medarbeidere og ved Kompetansehevings 
programmet «traumebevisst omsorg for voksne i bofellesskap» for alle 
deltakerne i prosjektet.

Introduksjon



Læringsmål – fire dimensjoner
dels skal deltakerne gis ny kunnskap om barns utvikling og 
hvordan utvikling påvirkes av samspill og omsorgskvalitet; herunder 
hvordan menneskers adferd lar seg avlese som affektive utrykk,
dels skal deltakerne gis anledning til å reflektere over og arbeide 
med egen hjelper- /lederstil, begrensninger, sensitivitet, språk og 
ansvarlighet.
dels skal deltakerne arbeide med ny forståelse og refleksjon 
omkring egen rolle i møte med mennesker som har opplevd 
traumer, for å få økt handlingskompetanse som bidrar til gode 
«menneskemøter» mellom beboere og de ansatte.



Vi har gjort noen valg
• God ledelse skapes ikke av gode lederteorier, men av 

mennesket som bruker teoriene, metodene og verktøyene

• Språkbruk er med på å forme organisasjonskulturen

• Medarbeiderskap utvikles gjennom å utvikle seg selv 



Lederstøttens 4 faser
• Leder, kjenn deg selv.

•Bevisst sin egen ledelse

• Leder kjenn dine medarbeidere.
•Økt kunnskap om  og kjennskap til sine medarbeidere

• Leder, utvid ditt repertoar.
•Definere utviklingsmål, lage utviklingsplan

• Leder finn veien videre
•Veiledning av utviklingsplan frem mot og i gjennomføringen av organisasjonsprogrammet
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Organisasjonstrekanten

!



Verdier	/	
holdninger

KunnskapErfaring	/	
ferdigheter

Kompetanse

Falender C.



FagOppdrag

•Hva trigget deg?

•Hva følte du da?

•Plasser følelsen der du kjente den!



TFS analyse
Fra refleks til refleksjon



TFS-analyse
Øve	opp	oppmerksomt	nærvær	
– legge	merke	til,	
forstå	hva	trigger- reaksjoner	henger	
sammen	med





”Fra refleks til refleksjon”
TFS - analyse

Tanke Hvilke	tanker	går	gjennom	hodet?

Følelse Hvilken	 følelse	har/fikk	jeg?
Når	har	jeg	denne	 følelsen	ellers?
Hvor	kommer	den	 fra?	Følg	den	bakover	 i	tid

Sansning/motorikk/prose
dyre

Hva	gjør	kroppen	min?	stresset,	armbevegelser,	 begynner	 foten	å	
riste,	blir	 jeg	kortpustet,	 får	lyst	til	å	gå,	tar	jeg	på	folk,	legger	 jeg	
armene	 i	kors…	Hva	skjer	med	musklene	 i	ansiktet,	begynner	 jeg	å	
massere	skulderen	min,	drar	jeg	meg	 i	håret	osv



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 barnets utviklingsmessige sårbarhet
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Speilnevroner

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.



4 Temperamenter
• Hvorfor bruker vi dette verktøyet?



Auds profil



4 temperamenter
Kunsten å forstå seg selv

• Handlingsorientert, krevende, utålmodig adferd. Skaper resultater gjennom å 
ikke ta hensyn til motstand

• Personorientert, sosial, utadvendt adferd.        Skaper resultater gjennom 
allianser og begeistring.

• Trygghetsorientert, imøtekommende, lojal adferd. Skaper resultater gjennom 
stabilitet og samarbeid.

• Normorientert, kritisk, analytisk adferd.             Skape resultater gjennom å 
mestre detaljene



4T
• Arbeidsglede og utfordringer i jobben
• Utvikling og utnyttelse av dine sterke sider
• Relasjoner på arbeidsplassen
• Relasjoner i familien og privatlivet
• Tid og rom for dine egne behov



Fagoppdrag
1. Svar på spørsmålene 
2. Sett dere sammen tre og tre og del med hverandre. Gi gjerne 

hverandre tilbakemeldinger
3. Plenum: Fortell oss andre hvem du er styrker og sårbarheter på 

jobb



Tilstanden lek inneholder engasjement, 
konsentrasjon, tilstedeværelse, opplevelse av 
velbehag og lyst til å gjøre uventede eller nye ting. 
Dette er de øyeblikkene en bør lete etter dersom 
man vil bidra til positiv endring hos mennesker. 
(Schore)



• Frykt stopper lek, uten lek, ingen utvikling (Brown, 2010)

• Traumatiserte barn slutter å leke, utviklingen hemmes (Kestly, 2015)

Hva er lek, og hva er vitsen?
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Å heie på forskjellighetene



4 T Profilen







Oppgave 1



Oppgave 2



Oppgave 3





FagOppdrag
4 temperamenter

1. Jobb med spørsmålene i teamprofilen


