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Hva skjer med oss i endring og krise?

• Den tenkende hjernen sørger for overlevelse ved å 
bearbeide informasjon, planlegge og ta avgjørelser. 
Rommer også minner for fakta og fornuft

• Når vi føler oss truet og utfordret  går vi i beredskap og vi 
styres i større grad av følelseshjernen og 
overlevelseshjernen

• Redusert evne til kritisk tenking, langsiktig fokus og 
samarbeid



Vi responderer ulikt på endring

• Hvordan vi beveger oss gjennom 
de ulike stadiene handler blant 
annet om kontekst, tidligere 
erfaring, personlighet og 
preferanser

• Alle gjennomgår disse stadiene, 
du kan ikke «hoppe over» eller 
unngå dem

• Tempo varierer

Bridges transition model & 
Kubler Ross Change curve



Hva kan jeg som leder gjøre for å holde 
teamet samlet?
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Relasjoner og samarbeid

• Kommuniser i flere kanaler – video der 
det er mulig

• Lag gode arenaer og hold både formell og 
uformell kontakt – digital lunsj eller 
lønningspils

• Del suksesshistorier og ha felles feiringer

• Lær av feil

• Hjelp teammedlemmer til å bruke 
hverandre effektivt

• Fellesskap demper bekymringer og styrker 
problemløsning 



Eierskap og ansvar

• Kort morgenmøte – agenda for 
dagen/uken

• Ukentlige/daglige check ins – sikre at ting 
blir gjennomført og at folk tar eierskap

• Følg opp at alle er omforent om 
prioriteringer og mål – sikre deg at folk 
har forstått 1:1

• Dele kalendere og aktivitetsplaner

• Synliggjøre fremgang – feire suksess –
evaluer og lær av feil

• Vis tillit
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Tid sammen med den enkelte

• Tid sammen med hver enkelt medarbeider er viktig 
for å forstå hvordan han eller hun har det. og 
hvordan du kan bidra med tilrettelegging

• Jevnlige 1:1 møter hjelper deg til å komme tettere 
på

• Trygghet og ro smitter

• Vær tilgjengelig

• Anerkjenn følelser og bekymringer

• Still åpne spørsmål og LYTT til svaret 
(du kan ikke lytte med munnen full av ord….)



Klare og tydelige prosesser

Samhandling Plattformer
Ansvars-
fordeling

Kjøre-
regler

Opplæring



Kommunikasjon i kriser

Anerkjenn 
situasjonen

Budskap
Kommuniser

jevnlig

Leders rolle
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Grunnleggende behov

Se og 
anerkjenn 

meg

Bry deg

Hva er min 
rolle for at 

selskapet skal 
nå sine mål

Tilhørighet og 
fellesskap



Ha fokus på det du kan gjøre  noe med
(ikke hva du ikke kan påvirke)

“If a problem is fixable, if a situation is such that you can do something 
about it, then there is no need to worry. If it’s not fixable, then there is no 
help in worrying. There is no benefit in worrying whatsoever.”
- Dalai Lama XIV

• Bruk 15 minutter på å brainstorme – enten alene eller sammen med teamet. 

• Hva kan dere gjøre for å få mest mulig ut av situasjonen vi er i? Vær konkret.
Dette vil hjelpe dere å flytte fokus fra å være frustrert av situasjonen til å se muligheter 
som følge av den


