
SELVLEDELSE – HVORDAN BLI 
FLINKERE TIL Å LEDE SEG SELV? 



ER 

Et dykk i eget 
lederbasseng 
 

Digital tanketrening er  
morgendagens joggebølge 

Et dykk i eget 
lederbasseng… 



Kunnskap om hjernen gjør det mulig å forstå hvorfor menneskene 
omkring oss reagerer og handler som de gjør  



Endring er mulig.  
Da må hjernen 
utfordres, tanken 
trenes og viljestyrke 
bygges 
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Omstilling og 
utvikling på samme 
tid, hvilke 
utfordringer har vi 
da? 



….når pustehullene 
blir færre, 
slingringsmonnet 
borte og tids-
besparende 
teknologi 
paradoksalt nok gir 
oss dårligere tid 

VETT 

Tanketrening er effektivt. Ved å utfordre hjernen, trene tanken  

og bygge viljestyrken kan vi raskt endre vaner  

og yte mer på alle områder.  

 

VETT er et dynamisk digitalt og personlig verktøy  

for individuell tanketrening i hverdagen –  

en kontrakt med deg selv.  

 

Metodikk og innhold er utviklet av lege og  

professor Kari J Kværner, spesialutdannet  

i kognitiv trening.  

 

Tjenesten distribueres av godkjente veilednings- og treningsmiljøer.  



 

Hvorfor er endring 
så vanskelig, når man 
selv så gjerne vil?  

Når vi utsettes for stress tar den primitive delen av 
hjernen vår over -  ”fight-fright-flight” 



Noen lederutfordringer… 
 

Å lære av utfordringer  

Gi individuell tilbakemelding 

om ATFERD 

Omstille og utvikle 

organisasjon på samme tid 

– hvordan klare å bevare 

fremtidstro og optimisme? 

Hvordan skape 

endringsglede? 

Omorganisering – formidle 

beslutninger for enkeltindivider 

 

Operasjonalisere 

strategiske mål, gjøre 

dem forstått og fulgt 

Kommunisere tydelige  
forventninger og håndheve  
konsekvenser 
 

Hvordan unngår 
jeg utbrenthet? 

Utrygg og uklar ledelse 
En leder i forsvarsposisjon 
Manglende beslutningsevne 
Manglende tydelighet i kriser 
Manglende objektivitet 
Utålmodighet i situasjoner og 
med mennesker 
Gentry W et al. The Challenges Leaders Face 
Around the World 2014 

Hvordan fremstå troverdig slik at jeg får tillit og blir lyttet til? 
 



Over 
Atlanteren for 
å hente Jane 
Fonda til 
Norge 
 



        Hjernelærdom 1 
 
«Når hovmod står for fall» 
Endring er mulig. Da må hjernen utfordres, tanken trenes 
og viljestyrke bygges 

 



Å styre egen 
skute 
 

Digital tanketrening er  
morgendagens joggebølge 



        Hjernelærdom 2 
 
Motivasjon og mestring - to sider av samme sak 
 
Det hjelper ikke å fortelle andre – eller seg selv – hva som 
skal gjøres  

 



Full fart i 
dobbeltsculler 
uten årer 
 

SMIA 
Senter for  
medisinsk  
innovasjon 



        Hjernelærdom 3 
 
Alle må med i båten!  Meta-perspektiv 
 
Kommunikasjon er undervurdert! Bevissthet i dialogen med 
med- og motspillere er α-σ 

 



Når leder og 
ansatt ror i 
utakt 
 

SMIA 
Senter for  
medisinsk  
innovasjon 



        Hjernelærdom 4 
 
 
Sette egne mål og tilpasse hastighet 
 
Overstyring går ofte feil… 



Med mann og 
mus på dypt 
vann 
 

SMIA 
Senter for  
medisinsk  
innovasjon 



        Hjernelærdom 5 
 
Endring forutsetter god dialog og rolleforståelse 
 
Stress gjør galt verre. 
Fokus og prioritering mot felles mål 

 



It’s all about 
people 
 



 
 
Kunnskap om hjernen gjør det mulig å forstå hvorfor menneskene 
omkring oss reagerer og handler som de gjør  



Endre vaner 
Skreddersy 
planer 

Bygge 
viljestyrke 

Trene 
tanken 

Endre  
vaner – 
 hjerne  

det! 

Utfordre 
hjernen 

Ny kunnskap 



Hva er beste tilnærming når ledelse er å skape resultater 
gjennom andre? 
 
- selvledelse?  



Å styre egen 
 skute 

HJERNELÆRING 1 

Full fart i dobbelt- 
sculler uten årer 

HJERNELÆRING 2 

Når leder og ansatt  
ror i utakt 

HJERNELÆRING 3 

Med mann og mus 
På dypt vann 

HJERNELÆRING 4 

• Motivasjon og mestring 
 
 

• Kommunikasjon er undervurdert 
• Meta-perspektiv 

 
 

• Overstyring går feil. Sette egne mål. 
 

• Stress gjør galt verre. 
Fokus og prioritering mot felles mål. 

 



 
Selvledelse: fra teori 
til praksis 





Små steg til varig 
endring 

VETT 

Tanketrening er effektivt. Ved å utfordre hjernen, trene tanken  

og bygge viljestyrken kan vi raskt endre vaner  

og yte mer på alle områder.  

 

VETT er et dynamisk digitalt og personlig verktøy  

for individuell tanketrening i hverdagen –  

en kontrakt med deg selv.  

 

Metodikk og innhold er utviklet av lege og  

professor Kari J Kværner, spesialutdannet  

i kognitiv trening.  

 

Tjenesten distribueres av godkjente veilednings- og treningsmiljøer.  

For hjernen er det 
enkle det beste 
 
• Sette mål  
• Fokusere 
• Prioritere 
• Redusere stress 
• Trene regelmessig 

 


