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HVA SKJER?

NOVEMBER
 3 oppfølgingsdag

profi l- og evnetester i praksis (1 dag). 
Etter modul 2 er alle deltakere velkom-
men tilbake til oppfølgingsdag.
www.cut-e.no

 3 «Selvhypnose» – Gratis introduk-
sjons- og temakveld med felles 
 gruppecoaching. 
Opplev den høyeste standard innen 
NLP, coaching  og hypnose i praksis.
www.metaresource.net 

 4 «Ny dimensjon lederskap» modul 1
De beste lederne i verden fl ytter gren-
ser for hva som er mulig. Nå får norske 
ledere innsikt i hvordan. 
www.metaresource.net

 4–5 Introduksjonskurs i shipping
Kurset retter seg mot nyansatte i det 
maritime clusteret. 
Bergen – www.bi.no/shipping

 5 Kurs i omstilling og nedbemanning
Slependveien 48
 www.norseng.no

 5 Heldagskurs 
«Fordypningskurs i handel og forhand-
linger med kinesere» 
www.chamber.no

 8–9 Magnetisk selvhypnose
To behagelige og avslappende dager 
med ro og glede,  hvor du lærer å 
skape ressurssterke indre tilstander 
bl.a. gjennom elementer fra NLP og 
teknikker for selvhypnose. 
www.metaresource.net

 11 1/2 dagskurs 
«Tips og råd om kulturforskjeller i Nor-
den og mellom Asia og Europa»
www.chamber.no

 12–14 NLP Master Practitioner – modul 4 av 5
Utdanning som skiller seg ut gjen-
nom meget høy faglig standard og 
utpregede lærekrefter. Sertifi sering av 
Dr. Richard Bandler og  The Society of 
NLP. 
www.metaresource.net 

 14 Nedbemanning
Gratis seminar Kl. 08:30 - 10:30
Brækhus Dege
www.bd.no

 17–19 CERTIFIED COACH – modul 3 av 4
Utdanningen skiller seg ut gjennom 
kvalitet, bredde, faglig standard og         
utpregede lærekrefter. Godkjent i Den 
Norske Coach Forening. 
www.metaresource.net 

 18 Importseminar 
– Hvordan lykkes som importør – 
suksesskriteriene for etablering av en 
fremgangsrik importbedrift
www.chamber.no

 19 Lovpålagt HMS-kurs
Sarpsborg, Quality Hotel & Resort 
Sarpsborg
www.infotjenester.no

 20 Gransking
Gratis seminar Kl. 08:30 - 10:30
Brækhus Dege
www.bd.no

 20–22 NLP Practitioner – modul 4 av 5
Utdanning som skiller seg ut gjen-
nom meget høy faglig standard og 
utpregede lærekrefter. Sertifi sering av 
Dr. Richard Bandler og  The Society of 
NLP. 
 www.metaresource.net

DESEMBER
 1 Evne- og ferdighetstester

grunnleggende testbruk med autorisa-
sjon på evne- og ferdighetstester 
www.cut-e.no

 1 Kveldsmøte 
Internationalt Forum – møte mellom 
næringsliv og handelsattacheer
www.chamber.no

 1 «Glede» – med sesongavslutning.
 Gratis introduksjons- og temakveld 
med felles gruppecoaching. Opplev 
den høyeste standard innen NLP, coac-
hing og hypnose i praksis.
www.metaresource.net 

 2 Heldagskurs 
Key Account management – nøkkel-
kunde-bearbeidelse
www.chamber.no

 4 Lovpålagt HMS-kurs
Oslo, Radisson SAS Scandinavia Hotel
www.infotjenester.no

 3–5 NLP Master Practitioner – modul 5 av 5
Utdanning som skiller seg ut gjen-
nom meget høy faglig standard og 
utpregede lærekrefter. Sertifi sering av 
Dr. Richard Bandler og  The Society of 
NLP.
www.metaresource.net 

 8–9 CERTIFIED COACH – modul 4 av 4
Utdanningen skiller seg ut gjennom 
kvalitet, bredde, faglig standard og         
utpregede lærekrefter. Godkjent i Den 
Norske Coach Forening. 
www.metaresource.net

 8–10 Personlighets- og motivasjonstesting
grunnleggende testbruk (3 dager).
Modul 2 bygger direkte på modul 1, og 
fokuserer på profi ltester.
www.cut-e.no

 10 Restrukturering
Gratis seminar Kl. 08:30 - 10:30
Brækhus Dege
www.bd.no

 11–13 NLP Practitioner – modul 5 av 5
Utdanning som skiller seg ut gjennom 
meget høy faglig standard og utpre-
gede lærekrefter. Sertifi sering av Dr. 
Richard Bandler og The Society of NLP. 
www.metaresource.net 

 15 «Ny dimensjon lederskap» modul 2
De beste lederne i verden fl ytter gren-
ser for hva som er mulig. 
Nå får norske ledere innsikt i hvordan.            
www.metaresource.net

 17 oppfølgingsdag
profi l- og evnetester i praksis (1 dag). 
Etter modul 2 er alle deltakere velkom-
men tilbake til oppfølgingsdag.
www.cut-e.no 

UTVALGTE KURS, KONFERANSER, 
SEMINARER OG EVENTS

KS-Konsulent AS - best på kommunal sektor

Hold deg oppdatert - følg med på  
våre kurs, seminarer og konferanser:
www.kskonsulent.no- konferanser

HR må levere, skriver Ukea-
visen Ledelse 24. oktober 

2008, og det er ikke vanskelig å 
være uenig i dét.  Men hva skal 
HR levere? Jo, HR skal ikke len-
ger bare forvalte lover og regler 
i forbindelse med ansettelser, 
oppsigelser, og avslutning av 
ansettelsesforhold. HR skal være 
proaktive i forhold til å redusere 
gjennomtrekk, utvikle ledere, og 
generelt systematisk planlegge, 
belønne og utvikle organisa-
sjonen ut fra organisasjonens 
overordnede mål (presumptivt 
uten selv å bidra med innspil 
hva angår om organisasjonens 
overordnede mål er realistiske 
gitt de menneskelige ressursene 
som kan skaffes eller er til rådig-
het). Man må være unnskyldt for 
å anta at det er nettopp dette HR 
skulle bli da det skiftet navn fra 
personal. Var det ikke annet enn 
navnet som skiftet?

Av og til ser jeg på stillingsan-
nonser etter HR-medarbeidere 
og blir forundret og kanskje 
litt provosert over hva det er 
meningen at de skal kunne. 
Den typiske stillingsannonse 
spør etter en person som har 
økonomisk/administrativ 
bakgrunn, vedkommende skal 
kunne lønn, SAP HR, oppdatere 
personalhåndbøker men også 
delta i utvikling av bedriftens 
menneskelige ressurser. Det er 
altså, såvidt jeg kan se, mennes-
ker som ikke har noen formell 
kunnskap om «bedriftens viktig-
ste ressurs» som skal forvalte og 
videreutvikle den.

Hvor de skal hente kom-
petansen til å møte de nye 
utfordringene er en gåte. Det 
virker som om ingen vet at HR 
er et fag, at det er et fag som 
kan læres, og at det er noen som 
forvalter dette faget, og at det 
er psykologene. Det overrasker 
mange innen HR, i og med at 
mange innen HR erfaringsmes-
sig tror at «psykolog» er identisk 
med «terapeut».  Men psyko-
loger som terapeuter er relativt 
nytt (ca 1950). Det er organisa-

sjonspsykologisk forskning som 
er grunnlaget for det vi vet om 
hvordan individer oppfører seg i 
organisasjoner.

Mennesker er vanskelig. 
Mennesker er mangefasetterte, 
vanskelig forutsigbare, oppfø-
rer seg forskjellig i forskjellige 
sammenhenger, og i den grad 
man er interessert i å fi nne ut 
hva forskningen sier om det, er 
forskningen enorm og uoversikt-
lig. Ikke desto mindre later det 
til at HR-personale ansettes med 
utgangspunkt i at det er forferde-
lig viktig at de behersker lover og 
regler – ting det er mulig å lese 
seg opp på på fritida eller i løpet 
av noen få kurs – mens men-
nesker, nei, det kan man lære 
seg ved å «komme i gang og lære 
av erfaring» sier Elina Bjørck 
til Ukeavisen Ledelse. Men, 
fortsetter hun, «Å knytte til seg 
et rådgiverfi rma er nok heller 
ikke dumt for enkelte». Joda, 
det burde jo sant å si LO gått 
inn for å lovfeste, men når man 
ikke aner hvem som kan dette, 
hvordan skal man da kunne vite 
hvilket rådgivningsfi rma man 
bør knytte seg til?

Hva skal 
HR levere?

■  Av Psy-
kolog Rolf 
Lindgren
E-post: 
r.m.b.lindgren
 @usit.uio.no

«Det virker som om 
ingen vet at HR er 
et fag, at det er et 
fag som kan læres, 
og at det er noen 
som forvalter dette 
faget, og at det er 
psykologene.»
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