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∗ Hva er konflikt? Ulike perspektiver
∗ Om samarbeid- tverrfaglighet- organisasjon
∗ Verdikollisjoner
∗ Personkollisjoner; 

Personlighetstrekk og vanskelige væremåter
* Om sinne

Disposisjon



”En vanskelig/brysom 
uenighet relatert til 
samarbeid med en annen 
ansatt, gruppe eller team 
der vanlige problemløsende 
atferd ikke resulterer i en 
løsning eller akseptabelt 
resultat”

Definisjon av konflikt





Konflikt vs. Problem

Konflikt kjennetegnes ved;
* Atferden er negativt vurdert av en part
* Den må ha en viss frekvens
* Den må være viktig nok til å skape negative 

følelser som blir husket
* Atferden må oppleves som klart avvikende 
fra hvordan partene forventer at relasjonen 
mellom dem skal være 

Hva er en konflikt?



Hva er samarbeid?
”Sam” uttrykker fellesskap; 
er avtalt og ordnet

Må-sidene; delvis regulert gjennom arbeidskontrakt

Vil-sidene; personlig innsats 

Gå fra 
”må” til ”vil” 
samarbeid er 
avgjørende for å lykkes som arbeidsgruppe



Samarbeidet mellom personer, 
profesjoner, vaktlag, enheter 
styres gjennom:

- prosedyrer,regler,
- organisasjonsstruktur og 
kultur

- faglige autorisasjoner
- lederroller

- gjensidig tilpasning

SAMARBEID



FAG: Virkefelt, metoder, 
teknologi, begreper

Faglighet-Flerfaglighet-
Tverrfaglighet

Arbeidslivet krever 
tverrfaglighet, mens i 
yrkesutdanningen er det 
egen faglighet

Tverrfaglighet 
krever faglighet 
som forutsetning

Formålet med 
tverrfaglighet:
*Sikre kvalitet i 
arbeid med brukerne
*Utvikle et felles 
kunnskapsgrunnlag
*Integrasjon av 
arbeidsprosessene i 
organisasjonen



Brukerens problemer er 
tverrfaglige

Kompleksiteten i problemer 
krever tverrfaglige perspektiver

Spesialisering krever
integrasjon

Teknisk utvikling og økonomiske 
krav krever større grad av 
samordning 

Tverrfaglighet som utfordring



• Felles mål
• Gode rutiner; 

Klart hvem gjør hva
• Kunnskap: ansatte kan 

jobben og vet hva som 
skal gjøres

• God ledelse
• Vise respekt

Forutsetninger for samarbeid i behandlings 
organisasjoner ifølge ansatte



• Dynamisk perspektiv
• Frustrasjon-aggresjon
• Rasjonelt perspektiv
• Narrative perspektiv

PERSPEKTIVER PÅ KONFLIKT



”En konflikt har alltid tre sider, min, din  
og det som faktisk skjedde”

Fortellingen kjennetegnes av:
- Rekonstruksjon
- Utvelgelse (selektiv hukommelse)
- Perspektivvalg som får fram størst 
mulig avstand mellom egne ønsker og 
her/nå

KONFLIKT SOM FORTELLING



En fortelling som når den blir fortalt:
*skaper motsetning mellom personer/grupper
*posisjonerer en part på negativ måte
*partene har forskjellige versjoner 
*reduserer en parts tilgjengelighet
til fortellingsprosessen, som kan medføre at
denne marginaliseres 

Konflikt er…..



• Partens egen posisjon
• Partens vurdering
• Rasjonalitet
• Fortellingens linje
• Helhet
• Retorikk
• Allianser

Kampen om 
den dominante fortelling





Verdikollisjoner
vs. 

verdispenninger
Verdikollisjoner mellom sets 
av verdier; 
Personlige- profesjonelle- organisatoriske 

Verdier - for – praksis 
(forfektede, åpne)
vs. 
Verdier- i - praksis 
(bruks, skjulte)



Profesjonelle og organisatoriske verdier
*Kvalitet vs. ressursforbruk
*Pasientsentrert omsorg vs. 
oppgaveorientert  sykepleie
*Pasient vs. institusjon

Mellom profesjonelle verdier
*Leger prioriterer behandling, mens 
sykepleiere helhetlig omsorg i 
tverrfaglig team

Personlige og profesjonelle verdier
*Grenseløs altruisme vs begrenset 

Organisasjons- og samfunnsnivåer
*Helsepolitiske verdier-
lokal samfunn vs. faglig spesialisering

Verdikollisjoner



Verdier- for -praksis-
dokumenter alle må ha!



Verdier – i – praksis 

Liten uenighet i norsk 
kontekst om forfektede 
verdier

Det er i operasjonaliseringen
av verdier f-praksis at 
verdispenningen viser seg:

Respekt
*Kommunikasjon-informasjon
*Bruk av tid sammen med 
pasienten/klienten
*Unødvendig venting
*Teamarbeid - tverrfaglighet



Hvorfor synes personlighet å 
være viktig i konflikter?

Attribusjon: 
I stor grad til aktørenes personlighet og 
væremåte

Arbeidsprosesser: 
Høystruktur gir mindre rom for personlighet
Lavstruktur gir større rom for personlighet

Konflikthåndteringsprosessen:
Aktørenes personlighet setter begrensninger 



Kampen om å 
definere det 
personlige i 
konflikten



Person kollisjoner
Personlighets trekk: 
Intensitet:opinionmaker,utadvendt
Realitetssvakhet: lever i sin egen 
verden
Vanskelig væremåte
Fungerer ikke i gruppen- isolering
Ikke-deltakende
Overdreven selvmarkering, 
Latterliggjøring, mistenksomhet, 
Negativ samhandling-
”Bad is stronger than good”



Vanskelige væremåter hos LEDERE er ”mørke 
sider“ som irriterer, provoserer og  fremmedgjør 
medarbeidere; hindrer teamutvikling

ARROGANSE
NARSISSISME
OVERKONTROLL
UFØLSOMHET
BESLUTNINGSVEGRING
AGGRESJON
IKKE DELEGERING



Om sinne
Enhver kan bli sint- det er lett. Men å bli sint
• På rett person
• Til rett tidspunkt
• På riktig grunnlag
• På rett måte
Det er ikke lett!

(ifølge Aristoteles)

Judith and Holofernes
by Gentileschi 1620



Utfordringen med sinneatferd –
formidler blaming!

JJudith og Holofernes
by Caravaggio 1598



Kunsten å være snill
Kontrollere og kanalisere 
aggresjon på en konstruktiv måte

Være bevisst at ukontrollerte 
utbrudd av aggressivitet som 
oftest går utover oss selv

Det viktigste er ikke å krangle, 
men hvordan vi krangler og om 
vi evner å gjøre opp på en 
positiv måte etterpå
(Stefan Einhorn: Kunsten å være snill. Forlaget Lille Måne, 
2006  )



Lykke til med egne konflikter!



Ryktespredning 
og en fastlåst 
konflikt med 
partisekretær 
Stenseng er 
ifølge 
Ap-toppen 
Amundsen 
grunnen til at 
han sier opp 
jobben

«Jeg kunne ha 
vist en utstrakt
hånd tidligere»









”Sam” uttrykker fellesskap; 
er avtalt og ordnet
Må-sidene; delvis regulert gjennom 
arbeidskontrakt
Vil-sidene; personlig innsats 

Gå fra ”må” til ”vil” samarbeid 
er avgjørende for å 
lykkes som 
arbeidsgruppe

Hva er samarbeid?
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