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Marte Wang – Til deg



Vi ønsker å styrke et verdiforankret 
fagfelleskap med et godt omdømme som 
skaper trygghet og mestring i møte med 
brukere, kolleger og samarbeidspartnere.



Hei



Program for disse to dagene

10-12.30 Forankring for forandring
12.30 Lunsj
13.30-17 Forankring for forandring
19.15 Middag

9-12 Forankring for forandring
12 Lunsj
13-15 Forankring for forandring



-MenneskeMøteAkademiet-
Verdiforankret fagfelleskap

1. samling: Forankring for forandring
• 3. og 4. mars 2020

2. samling: Traumebevisst forståelse og praksis
• 1. september 2020, 

3. samling: Traumebevisst forståelse og praksis
• 3. desember

4. samling: Tilhørighet og integrering
• 26. februar 2021

5. Samling:
• 3. mai 2022

Mellomarbeid

Mellomarbeid

Mellomarbeid



Vi ønsker å styrke et verdiforankret 
fagfelleskap med et godt omdømme som 
skaper trygghet og mestring i møte med 
brukere, kolleger og samarbeidspartnere.



Mål for disse to dagene

1. Bli bedre kjent med god praksis i deres tjeneste.
2. Se styrken i hverandres forskjellighet.
3. Hvordan kan bevissthet om egne verdier og 

organisasjonskultur styrke vårt arbeid. 
4. Hva gir arbeidsglede og hvordan kan dette styrkes hos de vi 

arbeider med.
5. Hvordan traumebevisst forståelse kan være til hjelp i arbeidet.















Menneskesyn

















Våre verdier

• Hvordan forstår jeg som ansatt våre verdier?
• Hvordan merker våre brukere at vi har disse verdiene?



Tiltak

Metode

Teori

Kultur/Verdier



Sammenheng

Kompetanse

Erfaring/
Ferdigheter

Bruker-
erfaringer

Fagkunnskap/
teori

Verdier/
Holdninger

Kompetanse



Tenke – Føle - 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



Hvordan blir vi møtt?



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 20 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?



Forskningsintervju

Gå sammen i grupper på 8-10 personer.

Med bakgrunn i disse 8-10 forskningsintervjuene skal dere 
forberede en kort presentasjon (max 4 min) av hva dere har 
funnet til å være viktige faktorer for å lykkes i deres enheter.

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.



Naturally 7 – Fix you



Verdiforankret 
fagfellesskap






