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Utviklet basert på ønsker og behov hos ledelsen av 
sykehjemmene:

• Lansert ut fra et ønske om lignende kurs for ledere som Agilt 
prosessveileder-kurs.

• «Jeg føler meg ensom som leder» - ønsker å treffe andre ledere

• Ønsker ledelsesutvikling som de makter å ta inn (ikke noe stort 
program)

• Ønsker seg velfungerende HMS-grupper

Resultater:

• 58% oppgir at de har fått nye perspektiver på problemstillinger 
som er relevante for deres arbeid og situasjon

• 53% oppgir at de har fått klarere forståelse av egen rolle som 
leder

• 33% melder at de har fått verktøy og erfaringer som lar de 
takle motstand og konflikter på andre måter enn før kurset

Stødig lederskap



Stødigere sammen
Øke tryggheten og tydeligheten til leder i rollen

Bevisstgjøring og trening på sentrale ledelsestema:

Egen rolle og utførelsen av denne
● Oppdage egne tanke-vaner og virkelighetsforståelser
● Oppdage antakelser og tankefeller

Kontekstforståelse
● Balansere utforsking og fokus på fremdrift
● Kompleksitetsforståelse

Friksjonskompetanse
● Frustrasjon og utvidet konfliktforståelse
● Dilemma og krysspress
● Etisk og pragmatisk refleksjon

Refleksivitet og responsivitet
● Utforske det som skjer ‘her og nå’
● Utvikle kollegaveiledning og fellesskap



Stødig Lederskap – pedagogisk rasjonale

Farevannet vi operer i:
• Høy grad av kompleksitet
• Ofte ikke generaliserbart
• Kontekstavhengighet

Kjerne: neste kloke steg

Metode:
• Casebasert (situasjonsspesifikt)
• Refleksjon rundt egen praksis, 

individuelt, i gruppe 
(profesjonsfellesskap) og plenum

• Utvikle refleksiv praksis

Fem moduler:
1. Rolle & mandat
2. Kontekstforståelse
3. Organisatorisk kløkt
4. Nytt blikk på endring
5. Konfliktforståelse

Digital kompetanse ‘intravenøst’

Faglig ståsted:
• Schein (Humble Inquiry)
• Snowden (Cynevin)
• Kahneman (heuristikker)
• Coaching Agile Teams (KS)
• Aristoteles: Phronesis (klokskap)
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Å utvikle stødig lederskap

Øke tryggheten og tydeligheten til leder i rollen
Bevisstgjøring, rolleforståelse og mandat

Bevisstgjøring på eget «modus operandi»
• Oppdage egne tankevaner og virksomhetsforståelser
• Oppdage antakelser og tankefeller

Bevisstgjøring og trening i kontekstforståelse
• Balansere utforsking og fokus på fremdrift
• Kompleksitetsforståelse

Trening på friksjonskompetanse
• Frustrasjon og utvidet konfliktforståelse
• Dilemma og krysspress
• Etisk og pragmatisk refleksjon

Trening i refleksivitet og responsivitet
• Utforske det som skjer her og nå
• Utvikle kollegaveiledning og fellesskap



Lederprogram: stødig lederskap i krevende farevann
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Viktigste funn i lederutviklingsprogrammet

1. Lederne er verdidrevne – de har kontakt med samfunnsoppdraget og er stolte 
over å gjøre en forskjell. Det er mye ‘lederglede’.

2. Samtidig er det ofte veldig krevende kontekst medarbeiderne (og lederne) 
jobber i. Det er både fysisk og emosjonelt hardt arbeid.

3. Lederne er opptatte av å ivareta de ansatte. Å finne gode måter å bidra til 
motivasjon og arbeidsglede.

4. Lederne trenger hverandre for å stå stødig! Profesjonsfellesskap for å diskutere 
konkrete cases og støtte hverandre. ‘Jeg er ikke alene’. Sammen i stormen.



Hva deltakere fra testen sier

"Jeg har aldri opplevd 

noe så 

profesjonelt!"

"Mikromakt var 

spennende. Fint å få ord 

på det vi opplever."

"Jeg elsker de forskjellige 

virkemidlene!"

"Det hjelper å se 

at jeg ikke er alene med 

det jeg sliter med. Det er 

godt å diskutere med 

andre ledere."

"Jeg får energi av dette 

programmet. Jeg har ikke 

tid, men jeg trenger det."
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