
  

 
Åpent kurs for mellomledere  
  Mellomlederen – rolleforståelse og gode verktøy 

 
For:    Mellomledere i alle næringer – offentlig og privat   
Tid:    Kl. 09.00 til 15.00 i to dager (5. og 19. september 2018) 
Pris:    Kr 3600,- pr. deltaker 

Kr 2400,- f.o.m 2.deltaker fra samme virksomhet. 
Arrangører:   Bedriftshelsetjeneste AS og Rådhuset Vingelen AS 
Kursholdere:   Christian Eidsvåg og Hedvig Rognerud  
Kontakt:  christian@bht.no tlf 90184326 eller       
                                          hedvig@radhusetvingelen.no tlf. 90363096 
Påmelding:   christian@bht.no  
Sted:   Malmplassen gjestegård, Tolga  
 

Unn Nymoen, leder marked og salg Infonett AS, deltok på kurs høsten 2017:  
«Måten kurset var lagt opp på gjorde at vi fikk være med å sette dagsorden, slik at  

det ble fokus på de utfordringene vi som mellomledere opplever i hverdagen. 
Den ga meg og mine kolleger mange nyttige innspill og en utvidet verktøykasse  

som har gitt oss en økt trygghet i lederrollen. 
Med felles utgangspunkt ble det også naturlig å diskutere oss imellom i etterkant,  

og vi har dermed fått enda bedre nytte av kurset». 

 
Dag 1 
 
Mellomlederrollen: 

 Mellomlederen i et organisatorisk perspektiv og i et helseperspektiv.  

 

 Hva betyr det å være mellomleder?  

o Rolleforståelse 

o Utfordringer  

o Lovkrav og formaliteter 

 

 Hvordan ønsker jeg å fylle mellomlederrollen? Hva slags mellomleder vil jeg 

være?  

 

 Tillit 

o Verdier 

o Respekt 

o Samhandling 

 

 Verktøy i mellomlederrollen, introduksjon. Fortsetter dag 2. 

https://bht.no/
https://www.radhusetvingelen.no/
mailto:christian@bht.no
mailto:hedvig@radhusetvingelen.no


  

 
 
Dag 2 
 
Verktøy i mellomlederrollen:  
 

 Konflikt:  

o Kommunikasjonsverktøy 

o Forhandlingsteknikk  

 

 Forpliktelse 

o Plassering av lojalitet 

o Hvem er teamet mitt?  

o Hvorfor gjør vi ikke det vi ble enige om? 

o Medarbeidersamtale 

 

 Ansvarliggjøring  

o Spille hverandre gode, go’fotteorien 

o Utfordre folk til å bruke ressursene sine 

o Følge opp og etterspørre 

o Den nødvendige samtalen 

 

 Mål/Resultater: 

o Mer go’fotteori, det er laget som teller 

o Merverdien i lagspill, skape en prestasjonskultur 

o Veien videre 

Det legges opp til oppgaver/case underveis i kurset. 
 
Velkommen til 2 samlinger der målsetningen er å gi deg trygghet og videreutvikling i 
lederrollen! 
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