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Vår hovedoppgave:

Vår hovedoppgave er å styrke det enkelte 

menneskets muligheter til i størst mulig 

grad å ivareta sin egenomsorg. For 

mennesker som er helt eller delvis 

avhengig av hjelp for å dekke 

grunnleggende behov på grunn av svikt i 

sin helsetilstand, skal vi i kortere eller 

lengre tid yte nødvendig hjelp. 



Rammebetingelser og sammenhenger

Medarbeiderne 

• Kompetanse

• Kontinuitet

• Kvalitet 

• Myndiggjøring

• Trygghet

• Klare mål



3 grunnleggende psykologiske behov

Kompetanse – følelsen av å være kompetent i 

situasjonen

Autonomi – følelsen av å handle i tråd med egen vilje, 

verdier og interesser, ha valgfrihet

Relasjoner til andre – følelsen av tilhørighet til andre, 

føle at andre bryr seg om deg.



Motivasjon

Er mer enn inspirasjon og lyst

Må være grunnleggende

Krever synlig mål

Krever eierskap til mål og arbeidsmetoder

What`s in it for me?

Utvikles gjennom opplevelsen av å lykkes



Hva er de tre viktigste motivasjonsfaktorene 

for deg i din jobb?

64% : Gleden ved å gjøre en god jobb

47% :  Interessante utfordringer

41% : Tilhørighet og å være del av et fellesskap.



Hva skal vi lete etter…hva vet vi er viktig?

Utfordringer i jobben og i livet. Mestring er grunnlaget for 

arbeidsglede

Ikke målene i seg selv, men anstrengelsene for å komme 

dit

Å være til nytte og å være ønsket er viktig for eget 

velvære



Hva sier forskerne er viktig?

En jobb der du kan utnytte dine styrker, bli utfordret og 

oppleve mestring igangsetter en positiv spiral som bidrar 

til at du utvikler deg. Det er igjen grunnlag for opplevelse 

av trygghet og verdighet.



Arbeidsglede 

Ikke tilfredshet og det å ha det koselig og gøy

Arbeidsglede må knyttes til det å være en engasjert 

medarbeider som finner mening i oppgavene man skal 

løse            

Engasjement påvirker  resultater. En god sirkel.





Faktorer som bidrar til arbeidsglede

Eget engasjement og egen innsatsvilje

Utfordringer som krever at man må strekke seg

Opplevelsen av å lykkes

Oppmerksomhet og fortjent anerkjennelse

Være del av en helhet, være til nytte.





Organisatoriske 

virkemidler og

ledelse
Det som skjer med oss og mellom oss



Ledelse

Tydelig på mål, retning, rammer og kvalitet.

• Tuftet på lovverk, nasjonale og lokale føringer

• Ledere som tør, kan og vil

• Kompetente myndiggjorte medarbeidere. Det gir 

trygghet i møte med bruker/pasient slik at 

brukermedvirkning/samvalg sikres.

• Kvalitet i alle ledd



Hva kjennetegner ledere som lykkes

Relasjonell forståelse

Tillitsvekkende sparring, kritisk utfordre, vil vel, 

nysgjerrige

Utfordrende intervensjon (viser relasjonelt mot)

Insisterende delegering – utvikling av myndiggjorte

medarbeidere

Har rotfeste under press 



Forhold som skaper begeistring:

Anerkjennelse.  En drivkraft for å eksistere, viser seg i 

etikk og kommunikasjon

Inspirerende mål. Gløden i oss gjør det interessant. Mye 

glød tåler mye trøkk!

Humor og glede. Gjør det morsomt – det smitter☺!



Det betyr at….

Vi må fylle en rolle i stedet for å spille en rolle





Ta en titt på……

www.blankholmutvalget.no

http://www.blankholmutvalget.no/



