
ListerLøftet
Leder, veien videre



Dagen i dag. 
Marit Larsens tolkning av Erik Bye



FagOppdrag fra forrige gang

1. Gå gjennom ”de sporene livet har satt”. Se på denne i 
sammen med svarene på spm i 4T.

2. Forklar kort modellen til Schein (evnt se filmen) og la de 
ansatte jobbe med spørsmålene på refleksjonsarket.

3. Hvordan kan du som leder legge til rette for at superbrukere 
kan utføre sin rolle!



Målet med dagen

• Fra organisasjon til situasjon

• En egen vekstplan

• Hvordan lykkes med implementeringen av ListerLøftet
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Cynefine framework – Dave Snowden

Kompleksitet



UORDNET ORDNET

KOMPLEKS
Årsak	– virkning kun	tilgjengelig	i	
ettertid

KOMPLISERT
Vi	må	analysere	for	å	finne	
løsningen

KAOTISK
Ustabilt
Kausaliteten	er	ukjent

OPPLAGT
Vi vet	løsningen
Årsak	– virkning	er	åpenbar

Cynefine framework – Dave Snowden



Situasjonsbestemt ledelse (Geir Thompson)

• Tar i større grad hensyn til situasjonen en gruppe arbeider i og 
holdningene til deltakerne

• Situasjonen ledelsen foregår i påvirker valg av lederstil
• Paul Hersey og Kenneth Blanchard

var opptatt av om lederen var mest opptatt av selve oppgaven (autoritær) 
eller deltakerne (demokratisk)



Lederstil

Avhengig av om lederen er demokratisk eller autoritær får vi fire ulike 
lederstiler



Medarbeiderkompetanse og lederstil

Medarbeidernes kompetanse har betydning for valg av lederstil



Fagøvelse Lederstil

• Gruppeoppgave: Finn 4 ting som kan hjelpe dere å beskrive 
Listerløftet. Tid: 10 min.

• Presenter dette for oss andre.



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



Veien til ”Ønskeleder”

1. Skriv først på steiner hva som hindrer deg i å bli din ønskeleder:
• Din væremåte
• Kulturen
• Strukturen/Systemet
• Din historie/Historikk

2. Er det mulig å gjøre noe med disse hindringene?
• Hva må du gjøre
• Hva må du være
• Hvem kan hjelpe deg
• Hva må de være og hva må de gjøre
• Skriv post it lapper med hjerte på hvor du skriver løsning på og legger 

over steinen.



Tilstandsavhengig	fungering
Tids-
opplevelse

Langt	frem Dager/
timer

Timer,	
minutter

Minutter,	
sekunder

Uten	tids-
opplevelse

Primære/
sekundære	
hjerne-
områder

Neocortex
Subcortex

Subcortex
Limbisk

Limbisk
Midbrain

Midbrain
Brainstem

Brainstem
Autonom

Kognisjon Abstrakt Konkret Emosjonell Reaktiv Refleksiv

Mental	
tilstand

Rolig,
Calm

Våken,	alert,	
aktiv

Alarm Fear Sterk	frykt
Terror
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Hva oppleves farlig?
Avhengig av tidligere erfaringer

Hvordan vil din tilstand være?

Rolig Årvåken Alarm Frykt Livredd             





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/pr
osedyre

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



Fagfolks utvikling

tiltak

metode

teori

Kultur/filosofi



Resultat ett år etter gjennomført kurs/program

Innhold i kurs Kunnskap Demonstrere kunnskap/	
øvelser

Endret praksis

Teori og diskusjon 10% 5% 0%

..+	Demonstrasjon og
øvelser

30% 20% 0%

…+	Praktisering og
tilbakemeldinger på innsats

60% 60% 5%

…+	Veiledning i
arbeidssituasjonen

95% 95% 95%

Joyce and Showers, 2002

Hvordan endre praksis?
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