


Kurs i rolleforståelse og partssamarbeid 

Hvordan kan et godt 
partssamarbeid bidra til bedre 

arbeidsmiljø og lavere sykefravær?



Kvalitet i tjenesteneBedre partssamarbeid Bransjespesifikke behov 

Reduksjon i sykefravær og frafall 

Inkluderende arbeidsliv 2018-2022, 
prolongering 2023-2024



7 ulike bransjeprogram med egne 
prosjektledere, arbeidsgrupper og 
styringsgrupper



Leder

Tillitsvalgt

Verneombud

Kurs i rolleforståelse og partssamarbeid



Klikk for å redigere 
undertittelstil i malen

Klikk for å redigere 
undertittelstil i malen

Klikk for å redigere 
undertittelstil i malen

Klikk for å redigere 
undertittelstil i malen

Partenes 
ansvar og 
myndighet

Arbeidsmiljø
-kunnskap

Forbedrings
metodikk og 

verktøy

Endrings-
ledelse 



Fellessamling

Modul 1

• Rolleforståelse, 
arbeidsmiljøkunnskap og 
problemløsning

Modul 2

Jobbe lokalt

• Lage rammer for 
partssamarbeidet, 
hvordan skal vi jobbe 
sammen, om hva, 
når og hvordan.

Modul 4

• Jobbe lokalt med valgte 
problemstillinger

Jobbe lokalt 

Modul 3

• Hvordan har det gått og 
jobbe med valgte 
problemet? Og hvordan 
skape varige endringer på 
arbeidsplassen 

Fellessamling

Informasjon og 
forberedelse 

Involvere og 
forankre

Involvere og 
forankre

Informasjon og 
forberedelse 

Modul 5

• Rett tiltak til rett problem og 
hvordan søke ut av de 
«vante banene»

Fellessamling

Modul 6

Fellessamling

• Oppsummering, 
refleksjon og veien 
videre

Informasjon og 
forberedelse 



• Problemet skal løses der det oppstår

• Samme problem kan ha ulike 
løsninger 

• Alle ansatte skal medvirke i å få til 
endring og forbedring (involvering og 
forankring)

• Utvikling krever ulike former for 
kunnskap



Forstå og løse problemet i den kontekst det oppstår i

Samme metodikk, men ulike løsninger



.. men har det skjedd noen konkrete endringer? 



Forskning viser (Sintef) at et godt 
partsamarbeid gir positive effekter på 
arbeidsmiljø 

• Kurset er initiert av IA-
bransjeprogram sykehjem og 
barnehage

• Rammeverket og faglig ståsted er 
utviklet av partene i arbeidslivet 

• Konkretisering, ferdigstilling og 
operasjonalisering av kursets innhold: 
partene i arbeidslivet i samarbeid 
med fag- og forskningsressurser  

Bakgrunn 



Leder

Tillitsvalgt (e) Verneombud 

Barnehage/sykehjem

Hjelper 
(IA-rådgiver eller HR-ressurs i 

kommunen) 

Hjelpernes rolle er
• Bistå med fasilitering av 

gruppeoppgaver på samlingene

• Støtte virksomhetene i å 
gjennomføre 
aktivitetene/oppgavene de har 
mellom fellessamlingene: «train-
the-trainer»

• Det gjennomføres egne kurs for 
hjelperne slik at de er forberedt 
før fellessamlingene og i 
mellomperiodene og øktene som 
skal utføres på arbeidsplassen



Rolleklarhet

Rolleforståelse Rolleutøvelse



Hvor er du i 
din rolle?



1. Finne rett 
problem 

2. Involvere
Finne rett 
problem

3. Sette mål
Endringsledelse 

4.Involvere
Jobbe sammen

Lage plan 

5. Idegenerering
Idejakt og 

ideslak 

6. Gjennomføre 



Litt om det faglige ståstedet



Rolleforståelse og utvidet 
driftsnært partssamarbeid

• Gir mulighet for å samarbeide utover det som er lov- og 

avtaleregulert. 

• Driftsnært' betyr at det er partene på den enkelte 

arbeidsplass som "partssamarbeider" om forhold 

som angår drifta. 

• Fjern «hattene». Slå ut 

håret

• Anerkjenn at det finnes 

flere perspektiver, 

• Jobb med fakta og 

kunnskaping, klokskap, 

refleksjon og diskusjon

Innovative løsninger for 
arbeidsmiljøet
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Modell for jobbkrav 
og jobbressurser

Begreper som hjelper oss med å beskrive 
vårt arbeidsmiljø.

Hva er vi gode på?
Hva kan forbedres?
Hva kan og bør styrkes?
Hva er det vi mangler?

Mangel på 
samarbeidsorientering

1



Finne blindsonen

Jobber vi med det rette 
problemet? 
Rotårsaksanalyse

1



Personalmøtet
Involvering og forankring

• Hva ønsker vi å oppnå? 

• Hvordan hadde det vært om problemet 

ikke var der? 

• Har vi funnet det rette problemet? (Jobber 

man med tiltak mot symptomer får man 

ikke ønsket effekt). 

2



Hva ønsker vi oppnå? Hvordan går det med prosessen?3



Den sømløse dialogen 
i emosjonelt arbeid

• Partene må være særlig oppmerksom på de 

belastende følelser som kommer som følge av 

arbeidet. 

• Eventuelle tiltak må være både forebyggende og 

gjenopprettende. 

• Når hendelser oppstår må man ha diskusjon og 

refleksjon

3



Positiv puffing

• Hvordan sette arbeidskollektivet i bevegelse. 

• Hvordan har vi det i eget arbeidsmiljø? 

• Hva skal til for å lykkes med utprøving av et nytt 

tiltak/en endring? 

• Hva er det vi vet og hva er det vi tror. 

• Hva er det som skal til for meg? 

• Tilbakemeldingskultur. 

• Om å lytte – på intensjonskanalen

3



Rolleforståelse og adferdsendring

«Ja tenke det; 

ønske det; 

ville det med;   

- men gjøre det! 

- Nei, det skjønner jeg ikke.» 

- (Peer Gynt, 3.akt) 

3





Personalmøtet

• Finne løsninger: Hva ønsker vi å oppnå? 
• Utarbeide en plan: Hvilke hindre vil vi møte på veien
• Jobbe sammen: Hva skal vi gjøre når vi møter på 

hinderet

4



Hvordan skal vi løse problemet? 

Åpne opp for flere perspektiver og muligheter
Refleksjon
JA-OG!

Tiltak som forebygger og tiltak som gjenoppretter

Hvilke tiltak treffer best?
Diskusjon

Prioritere tiltak basert på verdi / nytte og mulighet for 
gjennomføring

5
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Evaluering

.. Hva er neste kloke steg? 



Beskrivelse 
rolleferdigheter

Rolleferdigheter er 
noe som utvikles 
over tid. Vi har alle 
våre styrker og  
områder vi kan 
utvikle og styrke.

Hva med deg?

Handler om å se ansatte fra 
deres ståsted, og å forstå og 
ivareta ulike perspektiver på 
en situasjon eller en 
utfordring. Hvor sterk er din 
empati?

Empatisk

En tilbakemelding har som formål å 
inspirere til forbedring. Kritikk mottas 
negativt, mens en konstruktiv 
tilbakemelding gir motparten et  
handlingsvalg. Hvordan vurderer du 
deg selv og din styrke her?

Gi tilbake-
meldinger

Samskaping som vi har snakket 
en del om, er et uttrykk for 
inkludering. Det styrker 
eierskap, ansvarlighet, og ikke 
minst  gjennomføringsevne.  
Hvor på skalaen er du? 

Inkludere

Å lytte er en bevisst og aktiv 
handling som i seg selv er 
inkluderende. Tar vi oss tid til 
å lytte styrker vi hverandres 
forståelse og får til bedre 
samarbeid. Når du lytter 
skaper du tillit. Hvordan er din 
lytteevne?

Lytte

Å beslutte handler bl.a om å 
sette retningen, tydeliggjøre 
valg, oppsummere, avslutte 
eller komme videre. Det 
handler også om tydelighet og 
ryddighet. Vurder din  
fremgangsmåte.

Ta 
beslutninger

Medarbeidere påvirkes  i størst 
grad av ledere sin atferd og 
spesifikke handlinger, og i 
mindre grad av informasjon. 
Kjenner du tygghet i rollen 
som leder, verneombud eller 
tillitsvalgt ? 

Rollemodell



Dette opplæringsopplegget er utviklet av partene i arbeidslivet i samarbeid med 
forskere og konsulenter:

Kristin Gustavsen Haugsvold, Utdanningsforbundet
Aud Jorunn Hovland, Norsk Sykepleierforbund
Randi Røvik, Fagforbundet
Marit Løken, KS 

Lisbeth Øyum, Sintef
Anita Jenbergsen, KPMG
Carl Jørgen Lie, KPMG
Hans Jacob Busch, selvstendig

Rakel Malene Solbu, prosjektleder IA-bransjeprogram barnehage
Sara Formo, prosjektleder IA-bransjeprogram sykehjem

Øvrige aktører har  bidratt i utviklingen: 
NHO
Virke
KA
NAV Arbeidslivssenter Trøndelag 
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