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Hvilken verdi har det at jeg går på jobb?
 Verdier

 Valg

 Holdninger og hverdagskultur

 Motivasjon 

 Hva kan vi få til i praksis?  eks fra Lillehammer



Verdier
 Hvorfor har vi verdier?

- Verdier er et sett formuleringer som klargjør hva vi tror 
på (hvordan vi skal handle, hvordan vi skal være)

- Verdier er en viktig basis i utviklingen av samspill 

- Godt samspill er avhengig av at verdier blir forstått og 
etterlevd i organisasjonen



Verdier fortsetter
 Kvaliteter 
Åpenhet ,ærlighet, helse, respekt … 
 Aktiviteter 
Det vil liker å gjøre 
 Personer og ting 
Barn, bil, penger ….. 

 Moralske verdier (Dygd) 
Kvaliteter, egenskaper eller kjennetegn ved relasjoner og handlinger 
tilpasset samtiden. 



Helseforetakets verdier
 Omsorg

 Tilstedeværelse

 Trygghet



Verdibasert ledelse, hva vil det si?
 Ledelse er et etisk prosjekt

 Verdibasert lederskap er menneskeorientert

 Arbeidsglede fremmer moralsk praksis- og omvendt

 Systematisk verdiarbeid og kulturutvikling reduserer 
sykefraværet, humanitet fremmer kvalitet og det 
lønner seg – også økonomisk 

 Være glad i mennesker!



Holdninger
 Består av både tanker, følelser og handlinger 

 Tilegner vi oss gjennom erfaring og samvær med 
andre, bevisst og ubevisst 

 Blir påvirket av menneskene og miljøet rundt oss. 

 Holdninger kan være positive eller negative og 
våre holdninger påvirker oppførselen vår 



Tilbakemeldingskultur
 Hvordan håndterer vi og takler vi tilbakemeldinger? 
 Hvordan gir vi hverandre tilbakemeldinger? 
 Når vi får tilbakemeldinger på at vår praksis ikke er som 

den bør 
 Når en ansatt opptrer slik en ansatt ikke bør 
 Å snakke til og ikke om 
 Hva sier vi til hverandre og om hverandre 
 Hvordan omtaler vi pasienter og pårørende? 
 Hva snakker vi om i rapporten eller på pauserommet? 





Motivasjon
1. Indre motivasjon

 Motivasjon for selve oppgavene og jobben man har 

 Oppleve dem som meningsfulle, lystbetonte, 
interessante m.m

 En rekke godt dokumenterte positive effekter



Autonom og kontrollert motivasjon:
 Autonom motivasjon er basert på selvbestemmelse, 

valgfrihet og lyst til å utføre en oppgave

 Kontrollert motivasjon er motivasjon som springer ut 
av forpliktelse, press og en følelse av å bli kontrollert



Motivasjon fortsetter:
2 Prososial motivasjon

 Motivasjon til å gjøre noe nyttig for andre og bidra til 
at andre når sine mål – eks kollegaer eller pasienter

 En rekke godt dokumenterte positive effekter



Motivasjon fortsetter:
3. Ytre motivasjon:

 Motivasjon som ikke er knyttet til jobben/oppgavene, 
men til belønninger og ytre faktorer, som lønn, bonus, 
goder,status etc

 En rekke godt dokumenterte negative effekter, spesielt 
over tid



Noen sitater:
 «tilhørighet, meningsfull jobb»

 «ønsker å bidra i et miljø der jeg blir hørt pga min 
kunnskap, humør og at jeg er jeg»

 «god ledelse, gode kollegaer, positiv stemning»

 «blir respektert for den jeg er»

 « jobben er meningsfull»

 «får tilbakemeldinger, eks takk for god hjelp»



Måleindikatorer:
 Det gir meg energi å arbeide med oppgaver som kan være til nytte for 

andre

 Jeg liker å arbeide med oppgaver som kan være til nytte for andre

 Jeg foretrekker å arbeide med oppgaver som gjør at jeg kan gjøre noe 
godt for andre

 Jeg gjør mitt beste når jeg arbeider med en oppgave som bidrar til at 
andre får det bedre

 Det er viktig for meg å ha muligheten til å bruke min kompetanse til å 
gjøre noe som kan være til nytte for andre



Forventninger 
 Hva kreves egentlig av meg i min jobb?

 Hva blir jeg etterspurt på, og blir jeg egentlig spurt om 
noe?

 Blir jeg sett?



Roller
 Viktig at vi har fokus på vår rolle og ikke bekymrer oss 

over oppgaver andre skal utøve, eks ledelsen



Eksempel fra Lillehammer sykehus
 Opprettet refleksjonsgrupper i nesten alle avdelinger

 Avdelingen har sin ressursperson som «styrer» 
refleksjonstimen



Hva er refleksjon?

 Begrepet refleksjon betyr tilbakeblikk ettertanke eller 
overveielse 

 Verbet å reflektere betyr å overveie, tenke over, svare, 
reagere 

 Å være bevisst på egne holdninger, tanker og følelser i møte 
med andre mennesker

 ... Å speile seg selv 



Hvorfor refleksjon
 For når Man er en Bjørn med Bare Liten Forstand, og 

Man tenker på Ting, så er det ofte at Tingen kjennes 
mye lurere ut når den er inni deg enn når den kommer 
ut og andre kan se på den ”



Betydningen av refleksjon?
 Å tørre og stille spørsmål ved egen praksis hjelper oss til å 

forbedre praksis 

 Moralsk stress, eks ta imot en døende. Vi vet hva som er moralsk 
riktig, men blir styrt av ytre rammer

 Temaer som går på verdier og etiske dilemmaer, trenger å 
reflektere rundt eks lojalitet, verdighet, likeverd, etiske legetim
bruk av makt, anonymitet, ærlighet og ansvar

 Kommunikasjon/arbeidsmiljø  Relasjonsarbeid



 Egenomsorg , sette grenser, anerkjenne egne følelser og snakke 
med kollegaer om sine vanskelige opplevelser

 Refleksjon er nødvendig for å høyne faglig kvalitet og sikre at 
brukere/pårørendes behov blir godt ivaretatt 

 Refleksjon hjelper oss til å oppdage og tenke nytt! 

 Finne alternative måter å handle og samhandle på i vanskelige 
situasjoner



Suksesskriterie
 FORANKRING OG LEDELSE 

 Tilretteleggende ledelse, organisering og planlegging 
er avgjørende! 



Skriftlig plan:
 HVEM: Antall deltakere, gruppas sammensetning / tverrfaglighet, fast 

gruppe, eller de som er på jobb? Skal leder delta? Hva med 
medarbeidere som ikke vil - men som kan trenge det? 

 HVORDAN/HVA: Innhold, agenda, metode(r). Forberedelse eller ikke 
fra deltakerne? Hva skal vi snakke om? Kjøreregler? 

 Styrt refleksjon med tema eller ordet fritt? 

 HVOR: Sted er avgjørende. Sørg for at det ikke er avbrudd, tenkt 
igjennom sted opp mot metode. Hvordan skal deltakerne sitte? 



Skriftlig plan fortsetter
 MÅL: Hva er avdelingens mål for refleksjonstiden? Avklar 

forventninger! Plan for evaluering? 
 HYPPIGHET: Regelmessighet: ukentlig, hver 14. dag, en gang i 

måneden?

 Tidsperiode/antall ganger? 
 TIDSRAMME: Bør være fast. Ikke sett av for lang tid! Kvaliteten 

er viktigst. Anbefaler 30 min – 60 min 

 LEDELSE: Ledelse av tiden må være avtalt og tydelig 



Hvordan finner vi tid til det?
 Refleksjon trenger ikke ta lang tid – ikke gjør det for vanskelig

 Etablere ny møteplass eller benytte allerede eksisterende møteplasser?

 Eksisterende møteplasser – hva snakker vi egentlig om?

 Sett fokus for eksempel i en rapport  eller personalmøte

- morgenrefleksjon, refleksjonslunsj

- bruk yrkesetiske retningslinjer

- velg et tema

- personalet tar opp sine spørsmål/pas historier/case

- « etikk håndboka»  gir praktiske og praksisnære eksempler



Å lede til refleksjon
 Å ha en plan for tiden

 Å forankre refleksjonstiden og planlegge sammen med 
leder

 Bruk verktøy – bli kjent med noen og gjør de til dine egne

 Lær deg noen spørsmålsformuleringer

 Den som leder tiden har ikke svarene, men er en ressurs for 
at gruppa skal reflektere sammen



Etikk i praksis
 Det handler om de mange enkeltvalg som gjøres 

hver dag i praksis, og hvordan den enkelte 
medarbeider bør handle for å gi best mulig 
helsehjelp og ivareta utsatte brukeres integritet, 
verdighet og behov for trygghet



Forholdet mellom fag og etikk
 Et faglig problem
Kan primært løses ved medisinsk 
fagkunnskap. Det forholder seg til hva 
som er sant og falskt, og begrunnes ut fra 
rett kunnskap

 Eksempel
Hvilken virkning har en bestemt type 
antibiotika ved en bestemt type 
lungebetennelse

 Et etisk problem
Inneholder verdivurderinger og kan ikke 
løses ved fagkunnskap alene, men 
begrunnes ut fra moralske verdier og 
normer for hva som er rett og galt, godt 
og ondt

 Eksempel
Er riktig/godt å sette i gang antibiotika 
gitt pasientens tilstand, prognose, ønsker 
etc.?




