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Oppstart

• https://www.youtube.com/watch?v=u9Dg-g7t2l4

https://www.youtube.com/watch?v=u9Dg-g7t2l4


Speed - date





Menneskemøteakademi  - Søgne Kommune

1. samling: Forankring for forandring (Februar 2019)

2. samling: Forankring for forandring (April 2019)

3. samling: Teoridag - Menneskemøter (August 2019)

4. samling: Workshop (Oktober 2019)

5. samling: Teoridag - Menneskemøter (Januar 2020)

6. samling: Workshop (Februar/April 2020)

Mellomarbeid

Mellomarbeid

Mellomarbeid

Mellomarbeid

Mellomarbeid



Mål for dagen

• Bli bedre kjent med god praksis på din arbeidsplass
• Identifisere egen arbeidsglede
• Bevisst egen kompetanse



Romme hverandre

• https://www.youtube.com/watch?v=yA3H9pkwvZE

https://www.youtube.com/watch?v=yA3H9pkwvZE


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. 

Gleden ved å se resultater
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 energi



Tiltak

Metode

Teori

Kultur/Verdier



«Organizations are, first and foremost, 
centers of human relatedness»

The appriciative organization. (H Anderson, D Cooperrider mfl. 2008)



Koordinerte 
handlinger

”Moralsk orden”, 
rådende diskurs

Standarder &
forventninger

Ritualer &
mønster

”Constructing a World”
Sheila McNamee (2015) Radical presence: Alternatives to the terapeutic state, 
European journal of Psychoterapy & counselling.



Heine Steinkopf, RVTS Sør

Forankring for forandring
Jeg er metoden…..



”Hjelperens blikk fokuserer innenfor gitte 
rammer, det er disse rammene som bestemmer 
hva som avdekkes og hva som forblir skjult”.

Wifstad





Kulissenes regi: henspiller på det i situasjonen vi 
ikke har oppmerksomheten rettet mot, men som 
allikevel gjør situasjonen gjenkjennelig og 
identifiserbar. I det moderne samfunn er det i 
tiltakende grad kulissene som har regien.

Wifstad



Problemløsning i offentlig sektor

https://www.youtube.com/watch?v=GUXw_Q--WEQ

https://www.youtube.com/watch?v=GUXw_Q--WEQ


Anerkjennende undersøkelse ...



Anerkjennende forskning 
på egen arbeidshverdag





Intervju

Gå sammen to og to

Intervju hverandre 15 minutter hver vei.

Intervjuer og informant, hold fokus på den andre 
(Lytte og spørre, opptatt av den andres «nyhet»)



Forskningsintervju

Gå sammen i grupper på 4.
Del kort historiene ... (1 min på hver)
Hva har dere lært?
Hva ønsker dere skal prege arbeidet videre?

Bli enige om en eller to historier som dere vil jobbe videre med!



Forskningsintervju

Gå sammen i grupper på ca 10 personer.

Med bakgrunn i disse 10 forskningsintervjuene skal dere 
forberede en kort presentasjon (max 4 min) av hva dere har 
funnet til å være viktige faktorer for å lykkes i Søgne Kommune.

Vi oppfordrer til at presentasjonen er kreativ og på en god og  
inspirerende måte viser hva dere har funnet og hva deres 
kolleger kan ta med seg videre.



Heine Steinkopf, RVTS Sør

Forankring for forandring
Jeg er metoden…..



T-F-S Analyse



FagOppdrag

Hva kan trigge deg i situasjoner med de du 
skal hjelpe?
Hva kan trigge deg i samarbeidet med
kollegaer?
Hvorfor blir du trigget?



TFS-Analyse
Tanke

Følelse

Kropp 
(sanser/
motorikk)

Utløser Mestring/reaksjon



Tanke – Følelse - Sanse
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/
prosedyre

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

Tanke – Følelse - Sanse



The Power of vulnerability (Brenè Brown)

• https://www.youtube.com/watch?v=X4Qm9cGRub0

https://www.youtube.com/watch?v=X4Qm9cGRub0


Mennesker som lever ”helhjertede liv”:

• Vilje og evne til å ”tåle sin sårbarhet” (Embrace vulnerability)

• En tro på egen verdi (worthy of love and belonging)

• Forståelse av betydningen av tilhørighet (connectedness)

(Brenè Brown, 2012)



Tre hindre

1) Skam. Redsel for å bli gjort til latter, eller gjort liten. Opplevelse 
av verdi knyttet til prestasjon eller lydighet

2) Sammenlikning 
3) Frakopling (Disengagement), «bedøver» (numb) følelsen(e)



Mål for dagen

1. Bli bedre kjent med god praksis din arbeidsplass
2. Identifisere egen arbeidsglede
3. Heie på forskjellighet



Til neste gang

1. Se filmen « Traumefeltets viktigste terapi»
Drøft på et team/personalmøte hva dette kan betyr for dere.

2. Last ned presentasjonen fra i dag. Snakk sammen om
innholdet og de refleksjonene dere har gjort så langt



Evaluering av dagen – rvtssor.no



Avslutning

• https://www.youtube.com/watch?v=-Jp4FFVfXo0&t=19s

https://www.youtube.com/watch?v=-Jp4FFVfXo0&t=19s



