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Kriseledelse på 30 minutt
• Krise- og stressteori

• Hva er kriseledelse?

• Kriseledelseshjulet 

• Ledelsesferdigheter i kriser 

• Kriser og rusmidler 



Kriser og stress
Krise - greske ordet «krisis»:  plutselig forandring, avgjørende vending eller skjebnesvanger 
forstyrrelse. I arbeidslivet er dette hendelser som har et potensiale til å true viktige verdier og som 
svekker virksomhetens evne til å utføre sine samfunnsfunksjoner. 

Stress er en psykologisk og fysisk reaksjon på opplevd belastning. Stressreaksjoner er naturlige 
reaksjoner på kriser.  

Vanskelig å predikere hvordan man vil reagere og

håndtere kriser. 

Grunnprinsipp i krisepsykologi er at man er tjent med å være godt forberedt slik at man evner å 
tenke, føle og handle adekvat i møte med en krise.  

Mye av forskning og kompetanse på øvelse og forberedelse på krisehåndtering kommer fra 
forsvaret. 

« You do not rise to the occasion in combat. You sink to the level of training» - stressforsker Dave
Grossman



VI REAGERER INSTIKTIVT PÅ FARE



«Alle ser på sjefen når en krise oppstår»
Hva er kriseledelse? 

• Evnen til å ta føringen i en uventet situasjon hvor veien videre og utfallet 
ikke er entydig gitt på forhånd

• Skiller fra daglig ledelse ved tempo i situasjonsutvikling, behovet for kritiske 
beslutninger, komplekse problem, alvorlighet og høy risiko for 
organisasjonen, begrenset informasjon og erfaring, samt stressreaksjoner 
som påvirker dine vanlige ledelsesferdigheter

• Kriseledelse er slik sett en kontekst- og kompetansespesifikk ledelsesform 
som brukes når organisasjoner av ulike årsaker har havnet i en 
krisesituasjon.

• Få om noen «ledelsesbøker» har med noe som helst om rollen som 
kriseleder og krisehåndtering. Rollen som kriseleder er generelt 
underkommunisert. Hovedfokus i litteratur og ledelsesutviklingsprogram er 
primært «å sette krisestab eller team». 



Kriseledelseshjulet 

Kriseledelse

Identifisering

Planlegging 
og trening 

Håndtering 

Evaluering 
og læring



Ledelsesferdigheter i kriser
Omhandler selve krisehåndteringen – altså hva du velger å (ikke) gjøre når 
krisen treffer. God ledelsesadferd!

• Vær forberedt – på det du kan
• Tilstedeværelse og tilgjengelighet 
• Kommunikasjon: Informer hyppig og vær tydelig 
• Tilrettelegg og vær fleksibel
• Å la andre lede – å gi slipp på kontroll
• Inviter og ta imot initiativ som kommer fra ansatte
• Synliggjør verdigrunnlaget i organisasjonen
• Vær en god selvleder – utvikling og læring 

Stå frem som en synlig og tydelig leder. 



Ta deg tid til å tenke - mentalisere

• Hvordan opplever jeg at avdelingen forstår situasjonen? 

• Hvordan påvirker situasjonen den enkelte?

• Hvordan påvirker situasjonen avdelingen/enheten?

• Hvordan oppleves jeg i denne situasjonen?

• Bidrar jeg til å trygge de som har behov for det?

«å sen andre innenfra og seg selv utenfra»



Veksle mellom å «stå på ballkongen» og å «være på banen» 



Kriser og rusmiddelbruk

• Bruk av alkohol som mestringsstrategi i for å takle stress
• Økt alkoholforbruk og større risiko for avhengighetsproblem for de som 

allerede har sårbarhet
• Viktig å være opptatt av og anerkjenne risikoen – et ekstra blikk på de som 

av ulike årsaker blir vurdert som sårbare i situasjonen. 
• Vær obs på vanedannende medikamenter – beroligende og 

smertestillende!
• Opplæring og bevissthet rundt hvordan håndtere stress som dukker opp i 

kjølvannet av pandemien – uten å benytte skadelige mestringsstrategier 
som for eksempel rusmidler.  Også et leders ansvar. 

• Og hva med oss ledere? Egne vaner? Med ekstra belastning, overtid,  
bekymring, følelse av utilstrekkelighet, lite søvn. 
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