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Kvalitet på tjenestene

 System kvalitet

– Utstyr og bygninger

– Personell (kompetanse)

– Arbeidsprosesser

– Kultur

– Ressurser

 Personlig kvalitet

– Det jeg bidrar med i verdiskapingen



Hvilken kompetanse trenger en 

fagperson (ledere og medarbeidere) ?

• Må kunne et fag 

– fra novise til ekspert

• Må bli en person 

– personlig utvikling 
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Personlig kvalitet – oppmerksomt nærvær



Meterko et al, 2010



Meterko et al, 2010







Legens empati bedrer helsen til 
diabetikere (242 leger)

 Høy empati

– 29 av 7224 pas innlagt med akutte komplikasjoner 

 Lav empati

– 42 av 6434 pas innlagt med akutte komplikasjoner 

 Funn uavhengig av legens alder, kjønn, type praksis, 
og lengde på lege-pasient forholdet

(Canale 2012, Academic medicine). 



Empati og trening i nærvær

 70 primærleger

 8 ukers kurs (2.5t/uke + 7 timers dag) og oppfølging 
2.5t /mnd i ett år.

 Økt evne til nærvær, mindre utbrenthet og økt 
empati

 Økt evne til å ta pasientens perspektiv og denne 
effekten var mediert av økt nærvær

Krasner MS. JAMA 2009. 



Singh et al. 2006

Effekt av trening i tilstedeværelse på 
tjenestemottakere

 Personale i 3 boliger for psykisk utv.hemmede fikk 8 
ukers opplæring i ON, ga mindre aggressiv atferd, økt 
oppnåelse av læringsmål, økt fornøydhet hos pårørende

 Mekanismer:
– Lettere å være til stede med den andre som et menneske og ikke 

en atferd

– Ikke-dømmende holdning fremmer likeverd

– Stille væren kan redusere aggresjon 

– Spontantitet fremmer positiv samhandling



Oppmerksomt nærvær 

 Innebærer å være helt våkne i våre liv. Å fornemme 
det pulserende livet i hvert øyeblikk. Vi føler oss da 
mer levende. Vi åpner oss samtidig for våre indre 
ressurser, vår innsikt, vår forvandling og vår vekst. 
(John Kabat Zinn)

 Utvikles de første 18 måneder av livet

 Sentral for vår bevissthetsutvikling og 
relasjonskompetanse

 Avgjørende for terapiprosesser

(D.Stern, Her og Nå)



Oppmerksomt nærvær - ON

 Balanse mellom:

– gjøren og væren (hvile)

– indre og ytre 
oppmerksomhet

– fokusert og distrahert

– identifisert med sinnets 
innhold eller mitt vesen

 ON:  en aksepterende oppmerksomhet på det som skjer i 
øyeblikket. 



Oppmerksomt nærvær

 Nøkkelen er oppmerksomhet – awareness and 
attention

 Viljen utøves gjennom vår oppmerksomhet

 Oppmerksomhet påvirker kroppen,  hjernens 
struktur og funksjon (nevroplastisitet), og sinnet



Øvelse

 The proof of the pudding is in the eating!
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Studie-/arbeidsstress, helse og livskvalitet 

hos helsearbeidere

 Nedsatt livskvalitet (Kjelstadli, BMJ Med Educ 2006) 

 Angst (Dyrbye, Acad Med 2006)

 Depresjon (Dahlin, Med Educ 2005)

 Nedsatt jobbtilfredshet (Flanagan, Res in nursing and 

health 2002)

 Brutte relasjoner (Gallegos, Maryland Med J 1990)

 Utbrenthet (Spickard JAMA 2002, Thomas JAMA 
2004)

 Selvmord (Tyssen, J of Affective dis 2001, Richings, Br 

J Psych 1986, Hem Psychol Med 2005)



Stress, sykdom og kvalitet på behandling

 West CP, et al. Association of resident fatigue and distress with 
perceived medical errors. JAMA 2009; 302(12):1294-1300.

 Shanafelt TD et al. Burnout and self-reported patient care in an 
internal medicine residency program. Ann Intern Med 2002; 
136:358–367.

 Fahrenkopf, A.M et al. Rates of medication errors among depressed 
and burnt out residents: prospective cohort study. BMJ (Clinical 
research) 2008; 336:488-491.

 Shanafelt, T.D et al. Burnout and medical errors among American 
surgeons. Ann Surg  2010; 251:995-1000.

 Williams, E.S et al. The relationship of organizational culture, stress, 
satisfaction, and burnout with physician-reported error and 
suboptimal patient care: results from the MEMO study. Health Care 
Manage Rev 2007; 32:203-212.



Et  overbelastet liv

“For lite av det som nærer,                 
for mye av det som tærer” 

For mye stress, for lenge, for ofte, uten mulighet 
for regenerasjon, heling og støtte...        

- Professor in Allmennmedisin Anna Luise Kirkengen



Tillit Trusler og svik

Tilhørighet og støtte Isolasjon and forsømmelse

Respekt Ydmykelse og overgrep

Omsorg Forlatthet

Ære og stolthet Skyld og skam

“Nærer” (fremmer helse) “Tærer” (skader helse)

En fenomenologisk tilnærming til helse (Kirkengen, 2005)

Biologiske følger 



Stress og sykdom/ulykker

 70% økt risiko for hjertekarsykdom hos den 1/3 med høyest 
arbeidsstress, Whitehall II studien, Eur Heart J 2008

 Vedvarende globalt stress =Lik hypertensjon og abdominal 
fedme,  Interheart studien, Lancet 2004

 61% økte jobbulykker ved overtid, uavhengig av yrke

Occup & Environm Med. 2005



Stress Stressreaksjon  (autopilot)

Stress         Oppmerksomhet Stressrespons  (bevisst)

Oppmerksomhetstrening og 

mestring av stress

Pusteanker: Stopp, Pust, Observer, Aksepter og Gi 

respons



Kjennetegn hos en nærværende 
medarbeider

 Helt til stede med seg selv, pasient og omgivelser

 Mot til å se virkeligheten slik den er

 Tåler egne og andres følelser 

 Nysgjerrighet overfor det man ikke vet

 Ydmykhet og toleranse for egne og andres svakheter

 Empati og medfølelse basert på innsikt

Epstein RM. Mindful Practice. JAMA 1999; 282: 833-9.



Autentisk ledelse (og selvledelse) 

 Forstå sin misjon: Perspektiv og personlig 

overbevisning (lidenskap)

 Praktisere verdier: ærlig på sterke og svake sider

 Empati og medfølelse 

 Gode relasjoner

 Konsistent: leve som man lærer

Kilde: Kvålshaugen, R. 2007. Autentisk ledelse - en effektiv lederstil? Magma, 10(5): 22-28.



Resultater: Effekter på medarbeidere

 Skaper håp, optimisme, trygghet 

 Identifisering med organisasjonen

 Bemyndigelse (empowerment)

 Medarbeiderskap 

 Arbeidsengasjement– og utøvelse

Kilde: Walumbwa, F. O., Wang, P., Wang, H., Schaubroeck, J., & Avolio, B. J. 2010. Psychological processes linking authentic
leadership to follower behaviors. Leadership Quarterly, 21(5): 901-914.
Peterson, S. J., Walumbwa, F. O., Avolio, B. J., & Hannah, S. T. 2012. The relationship between authentic leadership and follower job
performance: 
The mediating role of follower positivity in extreme contexts. Leadership Quarterly, 23(3): 502-516.

Ragnhild Kvålshaugen, Dr. Oecon.



Resultater: Skaper positive organisasjoner

 Positive følelser – moro, interesse, engasjement

– Det du ser er hva du får 

 Positive relasjoner – øker trygghet og evne til å 
lære

– Lettere å implementere strategier og initiere endring i 
organisasjonen

– Mer åpen og trygg kultur

 Positiv meningsskaping – bidrar til proaktivitet 
og ansvarlighet

Ragnhild Kvålshaugen, Dr. Oecon.

Lese mer: http://www.centerforpos.org/



ON og autentisk (selv)ledelse

 Sentrale karaktertrekk ved autentiske personer:

– Selvbevissthet – kjenner seg selv

– Selvkontroll

– Verdier etterleves i praksis

 Trening i ON – en metode for å bli kjent med seg selv 
og leve ut fra egne verdier

Ragnhild Kvålshaugen, Dr. Oecon.



ON fremmer autentisitet

 Bidrar til nærkontakt med erfaring og fleksibel 
respons på det som erfares

 Bidrar til økt metakognisjon

 Bidrar til bedret impulskontroll

 Positiv sammenheng mellom trening i ON og 
utvikling av autentisk ledelse

Kilde: Baron, L. 2012. Developing Authentic Leadership through Experiential Training: An Empirical Study. Academy of 

Management . Annual Meeting Proceedings: 1-1.

Ragnhild Kvålshaugen, Dr. Oecon.
Ragnhild Kvålshaugen, Dr. Oecon.



Evne til nærvær og ledelse

Evne til nærvær hos lederen predikerte:  

1. medarbeidernes  jobbtilfredshet, utbrenthet 

og  balanse mellom jobb og fritid

2. lederens bedømmelse av arbeidsinnsats  

• Ca 1/3 toppledere, 1/3 mellomledere og 1/3 

førstelinjeledere

Reb et al. 2012; 



Nærvær av betydning for

 Kvaliteten på alt vi gjør

 Kvaliteten på våre relasjoner

 Livsglede 

 Endringsprosesser


