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Lukk ned andre systemer
Legg bort mobilen
Bruk gjerne chat til spørsmål



Agenda • Påfyll i hverdagen:

• Myter om Gjemmekontoret

• Endringsreisen vi alle er på

• Hvordan oppdage egne symptomer på 
slitasje? 

• Konkrete tips til selvledelse

• Hvordan kan vi motivere oss selv og 
kollegaene våre?

• Betydningen av felleskapet og vårt felles 
ansvar

• Pause/mingling

• Gruppediskusjon/oppsummering



Myter

• Når vi ikke er på kontoret jobber vi ikke

• Vi må jobbe mellom 08-16

• Jobb handler om 

å være tilgjengelig foran maskinen eller sitte i møter

• Når lederen min ringer skal hun kontrollere at jeg faktisk jobber



Digitale møter med kun sosial hensikt økte betydelig

Møtene blir kortere – opp til 30 min 

Arbeidsvanene

våre har blitt

endret

Ledere bruker mer tid på individuelle møter

Jobb- og fritid blandes sammen

Arbeidsdagene blir lengre

o Andelen hurtigmeldinger etter kl. 18.00 

økte med 52% 
o Mer helgearbeid



Hvordan legge opp dagen?

Hvordan og når 

tar du pauser nå?

Når møter du kollegaer 

for den sosiale praten?

Lys, luft og 

mosjon

45 min møter?Antrekk og 

hvor sitter du?



Før pandemi, under pandemi og etter 

pandemien – hva skjer med oss?

Opphør

Omstilling

Oppstart



Stress



Stress er tabu..?



Definisjon på stress

Stress er en ubalanse mellom våre ressurser

og kravene vi opplever fra våre omgivelser 

eller oss selv. 

Stress kommer til uttrykk som adferdsmessige, 

fysiske og psykiske reaksjoner. 

(AS3, inspirert av Lazarus, 1966; 1999)



Stress er en individuell opplevelse



Vanligste årsaker til stress og mistrivsel

For høy arbeidsbelastning 
over tid

Tidspress

Uklare roller, utydelig ansvar 
og dårlig organisert arbeid

Utydelig lederskap

Dagens uforutsigbarhet

Manglende støtte fra leder



Symptomer på mistrivsel og stress

Høy prestasjon Lav prestasjon

Trivsel

Ingen

Følelse av kontroll over 
oppgaver

Arbeidsglede

Høyt energinivå
Kvalitet i leveranser

Åpen for nye ideer og 

feedback

Oversikt over ansvar og 
frister

Mistrivsel

Snakker og går fortere
Rastløshet og uro

Bekymringer

Søvnvansker
Hodepine

Magevondt

Manglende energi

Mister tro på egne evner
Dårlig prioritering – går fra 

oppgave til oppgave.

Gjør mer feil
Flere konflikter med 

kolleger/kunder

Stress

Fysisk og psykisk sammenbrudd
Sosial isolasjon

Tristhet

Nedsatte hukommelse og 
konsentrasjon.

Sykefravær

Brannslukking
Mister oversikt

Overser tidsfrister

Glemmer.
Detaljfiksering.

Uklar i kommunikasjonen

Tilstand

Stress-

symptomer

Effekt på 

prestasjon



Råd dersom du selv opplever stress

• Vær oppmerksom på egne 
symptomer

• Lag deg en oversikt over oppgavene 
som må gjøres

• Trykk på pauseknappen

• Ta kontakt med nærmeste leder og 

be om en samtale

• Er det noen oppgaver som kan 

delegeres til andre?
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Motivasjon



Mållinja flytter seg

Manglende kontroll

Hvor lenge varer dette?



Motivasjonsfaktorer

1. Prestasjoner og tilfredshet ved å 
gjøre en god jobb

2. Annerkjennelse

3. Arbeidsoppgavenes karakter, at 
der er utfordrende, interessante 

og varierte

4. Ansvar for eget arbeid og kontroll 

over egen arbeidssituasjon
5. Forfremmelse

6. Personlig vekst

Hygienefaktorer

1. Personalpolitikk
2. Lederens kompetanse 

og måte å lede på

3. Relasjoner
4. Arbeidsforholdene

5. Lønn

6. Status

7. Sikkerhet

Trivsel
I den grad de er tilstede, men ikke 

mistrivsel i den grad de ikke er 

tilstede

Mistrivsel
I den grad de IKKE er tilstede, 
men ikke trivsel i den grad de 

er tilstede

FREDERICK HERZBERG



Nytteverdi – det å løse noe 

for organisasjonen

Opplevelse av autonomi

er en motivasjonsfaktor i 

seg selv

Annerkjennelse for den 

jobben du gjør (feedback)

Tilhørighet til et godt 

fellesskap

Motivasjon



VID sin visjon:

Engasjert for mennesket – lokalt og globalt



Nytteverdi – det å løse noe 

for organisasjonen

Opplevelse av autonomi

er en motivasjonsfaktor i 

seg selv

Annerkjennelse for den 

jobben du gjør (feedback)

Tilhørighet til et godt 

fellesskap

Motivasjon



Byggesteinene 

i feedback 

God intensjon
Vær ærlig 

og konkret

Test din 

opplevelse



Fellesskap



• Arbeidsplassen er ikke bare oppgaver

og effektivitet

• Arbeidsplassen er for mange en av de 

viktigste sosiale arenaene

• Når naturlige møteplasser blir borte er 

det naturlig at noen opplever isolasjon

og ensomhet

Fellesskapets betydning



Betydningen av fellesskapet

• Sosial støtte kan beskytte for 

følelsesmessige belastninger

• Balanse mellom sosial støtte og 

aktiv problemløsning 

• Å tenke sammen gir flere 

perspektiver, mer kreativitet, 

mer læring og bedre løsninger 

på problemer



Psykologisk trygghet i en digital 

arbeidshverdag

• Still spørsmål og vær gjerne nysgjerrig på 

hvordan dine kollegaer har det utenfor jobb

• Vis sårbarhet gjennom å fortelle om dine 

opplevelser og oppfordre gjerne dine 

kollegaer til å gjøre det samme

• Bygg et faglig fellesskap i møter gjennom å 

få andre til å fortelle om sine perspektiver, 

og fortelle om eventuelle mangler som de 

ser



Eksempler på aktiviteter som styrker fellesskap

Digital morgenkaffe Fagwebinarer

Digital lønningspils

Felles «hjemmekontor-

gym» digitalt

Ukas filmanbefaling

5 min «hjemme hos»-

reportasje etter lunsj

Digital quizLæringsverksted



Minn deg selv på….

• Dine kollegaer og du opplever ikke verden 

på nøyaktig samme måte, og det er OK

• Dine medarbeidere kan være under press 

som du ikke alltid ser og ikke helt kan forstå

• Det har lite for seg å sammenligne hvem 

som har det verst

• Alle gjør så godt de kan



Stopp opp, reflekter og lær sammen



Vi fortsetter klokken 14.00 med 

gruppediskusjon



Gruppeoppgave

• Hva har du lært det siste året, som du ønsker å ta med deg videre?

• Hvilke tiltak tenker dere er gode for å holde motivasjonen oppe gjennom 

sommeren?

• Del ditt beste tips for å lage deg gode arbeidsdager

Vi kommer til å be om at noen grupper deler det de har pratet om når vi 

samles igjen.



Lag deg fin dag!


