
RVTS Vest tilbyr eit kompetanseprogram om psykososial kriseleiing, kor det 
primære fokuset er på det mellommenneskelege perspektivet. 

Relasjonar, kommunikasjon og samspel kan by på utfordringar for dei fleste av oss i 
arbeidskvardagen. Dette kan vere ekstra utfordrande, og samtidig avgjerande når vi må 
handtere kritiske hendingar.

Kriseleiing inneber to sentrale utfordringar; 1) konsekvensane av sjølve hendinga(ne) i 
samspel med avgjerdene som vert fatta, og 2) møtet med sterke emosjonar. 
Å ta avgjerder under ei pågåande krise har ofte større konsekvensar enn i normalsituasjonar. 
Samtidig vekker alvorlege hendingar sterke kjensler hos både dei ramma og hjelparane. 

Gjørv-kommisjonen påpeikte i sin rapport etter 22. juli 2011, at den største læringa når det 
gjeld krisehandtering, var knytt til leiing, samhandling, kultur og haldningar (22-juli 
kommisjonen, 2012). Kriseleiing blir her sett på som noko meir avgjerande enn mangel på 
ressursar, behov for ny lovgjevnad, organisering eller store verdival. 

Leiarskap under ei krise stiller store krav til deg som leiar. Både når det gjeld handtering av ein 
uoversiktleg situasjon, samt i møte med eit stort spekter av emosjonar; sorg, sinne, redsel og 
avmakt. I tillegg vert det forventa at du handterer eit relativt pågåande nyheitsmedia. Kva med 
dine eigne følelsar og reaksjonar i ein slik samanheng, korleis handterer du det?

Psykososial ivaretaking: Relasjonar og det 
mellommenneskelege perspektivet

Februar 2023 - januar 2024

Kompetanseprogram for 
kriseleiarar:



Det er viktig å vere klar over at dei val ein gjer som leiar under ei krise, ofte er viktigare 
enn formell rolle og posisjon. Nesse (2017) peikar på at ho som forskar og rådgjevar har 
møtt fleire dyktige kriseleiarar: 

«Fellesnevneren for disse er at de har en robust personlighet, og en trygg lederstil som 
gjerne er karismatisk, men fremfor alt er de oppgaveorientert, med verdier som 
kommuniserer ekthet (autensitet) og trygghet. Felles for de nevnte lederne er imidlertid at 
samtlige har gjennomgått mye ledertrening og utvikling, under både simulerte og reelle 
kriser. Organisasjoner og ledere som satser på å bygge slik kompetanse, kan gjøre en 
vesentlig forskjell – når det virkelig gjelder.»
 
Stresstoleranse og evne til meistring av kaotiske situasjonar, er ein viktig føresetnad for 
god handtering av leiing generelt. Imidlertid krev dette at ein har så kalla «funksjonell 
sjølvinnsikt». Kompetanseprogrammet vil derfor også ha fokus på sterke og mindre sterke 
sider hos deg som leiar på en trygg og konstruktiv måte. Å trene på demping av eigne 
stressreaksjonar og å styrke robusthet bidreg til godt leiarskap, også når det gjeld 
ivaretaking av medarbeidarane. 

Ein dyktig leiar er oppteken av å etablere tillit, gode relasjonar og tryggleik for sine 
medarbeidarar, både før og etter krisa, slik at premissane for å lykkast med det 
mellommenneskelege leiarskapet under krisa aukar.
Det er altså mange faktorar som er viktig for ein kriseleiar. Affektbevisstheit, prosess- og 
sitasjonsbevisstheit er grunnleggande tema, i tillegg til samarbeid der kommunikasjon og 
teamfungering er viktige element. 

Andre tema er «Korleis utvikle eit godt team?» Å bruke teamet til å bli kjent med seg sjølv 
og med kvarandre, der det å ha fokus på jobbtrivsel og auka tryggleik bidrar til betre 
motstandskraft og auka fellesskap.

Kompetanseprogrammet vil vidare ha fokus på hjelperan sine reaksjonar, ivaretaking og 
meistring. Derfor vert kommunikasjon og teamutvikling vektlagt. 
Hovudmålet er at deltakarane i programmet skal utvikle sin mellommenneskelege 
kompetanse som kriseleiar og slik få eit godt grunnlag for å lykkast når det skjer ei krise. 

Kompetanseprogrammet inneheld 5 samlingar x 2 dagar, frå februar 2023 til januar 
2024.

Målgruppe:                                                                           

Kriseleiarar i offentlege og private verksemder (som for eksempel kommunal kriseleiing,  
innsatspersonell (helse-, politi), forsvaret, frivillige organisasjonar og private verksemder).



gi auka kompetanse hos personar som har leiarfunksjon ved kriser og katastrofar i 
organisasjonar 
bidra til auka samarbeid på tvers av organisasjonar
gi leiarar frå samarbeidande tenester ei betre forståing av ulike roller og funksjonar ved 
kriser og katastrofar, og slik betra samarbeid på tvers av tenester og profesjonar
gi ein muligheit til å bli «betre kjent med seg sjølv» under trygge rammer 
gi ein grundig praktisk trening i kriseleiing. Deltakarane får leiartrening i ei gruppe, med 
særleg fokus på personleg utvikling, samhandling, psykososiale ferdigheiter, tryggleik i 
leiarrolla og stresshandtering 
gi ein innføring i handtering av nyheitsmedia og sosiale media
gi leiarar eit høve til å fortsette i eit nettverk etter at programmet er gjennomført 

Forventa nytteverdi

Gjennomføring av programmet vil:

Krav til gjennomføring ligg på eit nivå som gir både positive erfaringar og utfordringar, slik 
at «svakheter» vert avslørt og meistring synleggjort. Tilbakemelding og evaluering skal vere 
konstruktiv.

Erfarne kriseleiarar frå fleire nivå (kriseteam, politi og forsvaret) og anerkjente forskarar på 
kriseleiing har vore med å kvalitetssikre innhald og omfang av kursprogrammet.

Programutkast: 

Første samling: 15. & 16. februar 2023, Voss 

Tema: Trygghet og gjensidig ivaretakelse 
Dag 1: Presentasjon og forventningar, 
Erfaringsutveksling
Dag 2: Oppbygging og ivaretaking av teamet. 
Korleis utvikle eit godt fungerande team? 
Leiarstøtte

Andre samling: 10. & 11. mai 2023, Bergen 

Tema: Møtet med stress og emosjonar
Dag 1: Kommunikasjon og informasjon, 
Erfaringsutveksling. Stressmeistring – korleis 
dempe eiga og andre sitt stress. 
Dag 2: Ivaretaking av ulike grupper, KAOS eller- 
samarbeid med andre instansar, Media

Tredje samling: 30. & 31. august 2023, 
Informasjon om stad kjem

Tema: Etiske dilemma og haldningar 
Dag 1: Etiske dilemma, erfaringsutveksling 
Dag 2: Verdiar, haldningar, kriseleiing når det er 
smittevernomsyn 

Fjerde samling: 8. & 9. november 2023, 
Bergen

Tema: Å bli betre kjent med seg sjølv
Dag 1: Leiarstil, situasjonsforståing, 
avgjerder, krav til kommunikasjon
Dag 2: Personlege styrker og utfordringar

Femte samling: 17. & 18. januar 2024, 
Informasjon om stad kjem

Tema: Trening og førebuing 
Dag 1: Trening på planlegging av scenario, 
øvingsmoment og dreiebok, handtering av 
media 
Dag 2: «Øving gjer meister» Fortsette med 
øvingar og ulike scenario.



Atle Dyregrov er professor emeritus ved Senter for krisepsykologi, Universitetet i Bergen og 
spesialist i klinisk psykologi ved Klinikk for krisepsykologi. Han har arbeidet svært mye med 
oppfølging av barn og familier som opplever tap og traumer, vært involvert i 
oppfølgingsarbeidet etter store ulykker og katastrofer nasjonalt og internasjonalt, og skrevet 
en rekke bøker om sorg, traumer og katastrofer. Han ble i 2014 utnevnt til Ridder 1. klasse av 
Den Kongelige Norske St. Olavs Orden for sitt arbeid på krise- og katastrofeområdet.

Forelesarar/Programansvar:

Synnøve Nesse er psykolog, organisasjonsviter og har en doktorgrad innen strategisk 
kriseledelse fra NHH. Hennes kjernekompetanse er ledelse i kontekst av krise-, endring-, og 
innovasjon, og hun har bred erfaring med organisasjonsutvikling og coaching. Synnøve er forsker 
på SNF og er konsulent hos AFF ved NHH. Hun driver også psykologklinikken MindsAhead. Hun 
har fått flere priser for banebrytende forskning og bidrar ofte i strategiprosesser for viktige 
samfunnsaktører basert på dette. De som samarbeider med Synnøve verdsetter hennes 
inspirerende og kunnskapsrike tilnærming til ledelsesfaget, og beskriver henne som tett på og 
engasjert i utvikling på tvers av systemnivåer. 

Venke A. Johansen har mange års praksis som leder, bla. innen sykehus, 
høgskolesystemet og RVTS. Hun har erfaring med undervisning, forskning og veiledning 
innen universitet og høgskole, og som prosjektleder ved flere store endringsprosjekter 
innen spesialist-helsetjenesten. Hun er intensivsykepleier og har en doktorgrad ved UiB, 
seksjon for sykepleievitenskap (2007), om psykiske reaksjoner og konsekvenser for 
livskvalitet etter å ha vært utsatt for fysisk (ikke-familievold). Hun har også utdanning innen 
pedagogikk, kriminologi, psykiatri, ledelse, bedriftsøkonomi og gruppeveiledning. Venke har 
ansvar for psykososial beredskap i regi av RVTS, der hun har en grunnelegende tro på at 
lederens innsats for å ivareta eget team og samarbeid med andre har en fundamental 
betydning. 

Geir Olsen Nestleder ved RVTS Vest, sykepleier med interfakultær Cand. Mag og Master fra 
Uib. Har lang erfaring fra sikkerhetspsykiatri og Kompetansesenter i sikkerhets-, fengsels- og 
rettspsykiatri i region vest. Har jobbet mye med arbeid rettet mot kompetanseheving av 
arbeidstakere som møter vold og aggresjon i sitt daglige virke, i en norsk og nordisk kontekst. 
Prosjektleder for arbeidet rettet mot vold og aggresjon i Helse Bergen som vant KLP sin 
arbeidsmiljøpris i 2013. Vært engasjert i arbeidet med psykososial beredskap ved RVTS Vest 
siden 2014.

Ole Asbjørn Fauske er pensjonert Brigader. Han har blant annet erfaring fra internasjonale 
operasjoner med Forsvaret fra flere kontingenter i Bosnia og Herzegovina, og fra Afghanistan. 
Han har ledet store avdelinger i Forsvaret gjennom omstillingsprosesser. Fauske er nå 
President for Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner (NVIO), - landets største 
veteranorganisasjon.

Tone Bergan Psykolog, utdannet ved Universitetet i Bergen, godkjent spesialist i arbeids- og 
organisasjonspsykologi, MNPF. Er sertifisert EuroPsy Specialist in Work and Organisational 
Psychology. Har masterstudie i Kunnskapsledelse fra Handelshøyskolen BI. Lang erfaring fra 
ulike deler av privat og offentlig sektor med arbeidsfelt blant annet innen konflikthåndtering, 
lederstøtte, stressmestring og arbeidsmiljøutvikling, samt mange års arbeid relatert til 
beredskap, kriseledelse og krisehåndtering på strategisk og operativt nivå. Har vært 7 år på 
verv i Spesialenheten for politisaker. 

Forelesarar:



Praktisk
Det har vore stor pågang på kompetanseprogrammet, så vi har laga eit interesseskjema kor 
deltakarar frå ulike etatar kan melde interesse. Frist for å melde interesse er 15. desember, og svar 
på om du får plass kjem i starten av januar 2023.

Deltakaravgift: 15.000,- Deltakeravgiften inkluder dagpakkar på samlingane. Reise- og 
oppholdsutgifter er ikkje inkludert. Skjema for betaling vert sendt etter at du har mottatt plass, og 
du har bekrefta di deltaking.

Maks tal deltakarar: 20

Ved eventuelle spørsmål ta kontakt med Venke A. Johansen.
 
E-post: venke.agnes.johansen@helse-bergen.no

Hans Kenneth Sundsbø arbeider som nå som Sjefsprest og leder Forsvarets tros- og 
livssynskorps i Sjøforsvaret, og har 17 års bakgrunn som prest i Forsvaret. Arbeidsområder 
spenner seg fra etikk, arbeidsmiljø og selvmordsforebygging, til krisehåndtering og religiøs 
betjening. Det å fokusere på etisk dilemmaer, holdninger og verdier er grunnleggende viktig i 
Forsvaret, som gjennom sin målsetting om å verne og beskytte disse verdiene, bidrar til å 
løfte det etiske aspektet på gjennomføringen av samfunnsoppdraget. Denne erfaringen er 
overførbar til andre organisasjoner som har mange ansatte. Ledere på alle nivå, som er 
involvert i kriser og beredskap vil ha god nytte av å fokusere på dette. 

Roar Nese er utdannet cand.mag med sosialøkonomi, juss og psykologi i fagkretsen. Roar 
har mangeårig ledererfaring innen HMS og beredskap ved Universitetet i Bergen. Han har 
deltatt i utvikling av beredskapsplanverk og hatt ansvar for planlegging og gjennomføring av 
et stort antall beredskapsøvelser. Roar har også bakgrunn som prosjektleder og revisor
innen helse, miljø og sikkerhet I Arbeidstilsynet og var i 20 år tilsatt i HV spesialavdeling 016. 
Roar leder i dag Beredskapsrådet for kunnskapssektoren i regi av Kunnskapsdepartementet 
og utviklet i 2017 i samarbeid med kolleger fra Oslo Met og Universitetet i Oslo Sikresiden.no 
- Kriseinfo på nett. Denne gir forebyggende informasjon om sikkerhet samt hjelp til hva man 
skal gjøre en krisesituasjon og er i dag tilgjengelig for hele kunnskapssektoren som 
inkluderer ca. 48 000 personer.

https://no.surveymonkey.com/r/FQHF3DN
https://no.surveymonkey.com/r/FQHF3DN
https://no.surveymonkey.com/r/FQHF3DN
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.sikresiden.no%2F&data=05%7C01%7C%7C21b93eeaf18e490da0a008dab299cc7e%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C638018670883736131%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=vj7csJBlEb%2FOJvd705gSswx%2BcISpCgR7tEcbVrQ5G7Y%3D&reserved=0
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.sikresiden.no%2F&data=05%7C01%7C%7C21b93eeaf18e490da0a008dab299cc7e%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C638018670883736131%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=vj7csJBlEb%2FOJvd705gSswx%2BcISpCgR7tEcbVrQ5G7Y%3D&reserved=0

