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Konflikthåndteringsstrategi for Brystkreftforeningen 

Innledning 
Denne rutinen er utviklet for å sikre at uenigheter og motsetninger i 
Brystkreftforeningen ikke medfører at konflikter eskalerer. Konflikter er i seg selv 
verken destruktive eller konstruktive. Det er måten de blir håndtert på som avgjør utfall 
og konsekvenser. Rutinen er utarbeidet på bakgrunn av Arbeidstilsynets veilederhefte 
«Forebygging og håndtering av konflikter på arbeidsplassen – en veileder for små 
virksomheter», samt ekstern bistand fra konfliktmegler. 

Formål 
Denne konflikthåndteringsrutinen er utviklet for å sikre at Brystkreftforeningens 
formålsparagraf, og herunder Kreftforeningens etiske retningslinjer, samt andre 
styringsdokumenter i Brystkreftforeningen etterleves ved at: 

 Konflikter håndteres slik Arbeidsmiljøloven tilsier når det er snakk om et
ansettelsesforhold eller i tråd med Arbeidsmiljøloven som om det var snakk om
et ansettelsesforhold

 Konflikter avdekkes og løses på en saklig og ivaretagende måte
 Konflikter forebygges ved at alle kjenner til hvordan foreningen håndterer

konflikter
 Konflikter håndteres tidlig, slik at de ikke eskalerer

Hvordan rapportere en konflikt og til hvem? 
Tillitsvalgte, likepersoner, øvrige medlemmer eller ansatte som opplever å være i en 
konflikt bør ta det opp med den det gjelder så tidlig som mulig.  

Dersom dette ikke fører frem, skal konflikter som hovedregel umiddelbart rapporteres 
muntlig eller skriftlig til nærmeste leder. Etter Brystkreftforeningens organisering per 
februar 2016 innebærer dette at hovedstyremedlemmer og sekretariatsleder 
rapporterer til styreleder, lokallagsleder rapporterer til hovedstyremedlem for sin 
region, lokale tillitsvalgte og medlemmer tilknyttet lokalforeningen rapporterer til 
lokallagsleder, medlemmer i valgkomité og kontrollkomité rapporterer til komiteens 
leder, ansatte i sekretariatet rapporterer til sekretariatsleder og likepersoner 
rapporterer til nærmeste likepersonsleder for sitt likepersonsverv.  

Dersom den som rapporterer opplever ubehag ved å rapportere til nærmeste leder etter 
relasjonene beskrevet over, rapporteres det til leder i Hovedstyret. Styreleder skal ta 
alle observasjoner og meldinger om konflikter på alvor, og skriftlig dokumentere alle 
tiltak.  

Dersom den som rapporterer opplever å være i konflikt med styreleder, skal det 
rapporteres til det resterende Hovedstyre.  

Dersom styreleder opplever ubehag eller anser seg å være i konflikt, rapporteres det til 
kontrollkomiteens leder dersom dialog eller andre løsningsforsøk ikke fører frem.  

Ansvarlige for håndtering av en konflikt 
Det overordnede prinsippet for hvem som er ansvarlig for håndteringen av en konflikt 
er som følger: Den som er ansvarlig for håndteringen, skal ikke være en del av 
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konflikten. Dette innebærer at alle i ansvarskjeden alltid må vurdere sin egen rolle 
tilknyttet en konflikt.  

Det er leder for Hovedstyret, med bistand fra sekretariatsleder, som har ansvar for at 
konflikter som ikke kan løses på et lavere organisasjonsnivå håndteres. Styreleder er 
også ansvarlig for å tilkalle nødvendig kompetanse, dersom styreleder selv har behov 
for det, eller selv er part i konflikten.  

Når styreleder selv er part i konflikten skal vedkommende erklære seg inhabil og 
nestleder skal overta ansvaret for at konflikten blir håndtert. Dersom nestleder også er 
part i konflikten, skal vedkommende erklære seg inhabil og sekretariatsleder skal overta 
ansvaret for at konflikten blir håndtert. Dersom sekretariatsleder også er part i 
konflikten skal vedkommende erklære seg inhabil og leder av kontrollkomitéen skal 
overta ansvaret for at konflikten blir håndtert. Dersom leder av kontrollkomitéen også 
er part i konflikten, skal vedkommende erklære seg inhabil, og det resterende 
Hovedstyret overtar ansvaret for at konflikten blir håndtert, eventuelt med ekstern 
bistand.  

Håndtering av konflikter 
Håndtering av konflikter innebærer: 

 Avklaring

 Undersøkelse

 Tiltak

 Oppfølging

Avklaring 

Leder for Hovedstyret eller andre valgte organer, eller sekretariatets leder om oppgaven 
delegeres, må vurdere om det er behov for å iverksette undersøkelser, når 
vedkommende får kjennskap til en antatt konflikt. 

Undersøkelse 

Når leder blir oppmerksom på en konflikt må det avklares: 

 Hvem er involvert?

 Hva det er uenighet om?

 Hva må leder gjøre og hvordan?

Leder gjennomfører samtaler med partene, enkeltvis eller sammen. Undersøkelser og 
tiltak begrenses til de som er direkte involvert eller har observert noe i saken, og 
nødvendigheten av fortrolighet understrekes i samtale med de involverte.  

Et medlem som er part i en konflikt kan bli innkalt til samtale med den som har ansvaret 
for å håndtere konflikten. I disse tilfellene vil det være mulighet til å ha med seg 
tillitsvalgt eller en annen støtteperson. Denne muligheten skal den som håndterer 
konflikten gjøre medlemmet oppmerksom på i forkant av samtalen.  

Tiltak 

Tiltak skal være fokusert på løsninger. Tiltak skal alltid strebe mot en dialog mellom 
partene, med ambisjon om at de forstår hverandres perspektiver bedre. 
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Konflikthåndtereren må dokumentere skriftlig hva som skjer i den videre håndteringen 
av saken. Konflikthåndtereren ser til at partene kommer i dialog med hverandre så raskt 
som mulig for å løse misforståelser og eller samarbeidsproblemer på et tidlig stadium.  

Konflikten bør løses på et lavest mulig nivå. Dersom partene ikke selv kan komme til 
enighet, må det vurderes om det er behov for å bringe inn ekstern bistand. 

Konflikthåndtereren må bli enig med partene om en tidsramme og fremgangsmåte som 
skal ende opp med en løsning begge parter kan akseptere. Dette skal oppsummeres i en 
skriftlig avtale og skal inneholde:  

 Hva som er besluttet
 Når beslutningen skal tre i kraft
 Hvem som skal gjøre hva for å sette beslutningen ut i livet
 Hvordan brudd på avtalen skal håndteres og hvilke sanksjoner som vil gjelde ved

gjentakende adferd
 Hvordan resultatet skal evalueres
 Oppfølging

Oppfølging 

Avtalen evalueres i nytt felles møte senest 30 dager etter at den er inngått. Nye tiltak 
iverksettes om nødvendig.  

Fortrolighet 
Tillitsvalgte, likepersoner, ansatte i sekretariatet eller menige medlemmer av foreningen 
som ikke er en del av konflikten eller håndteringen av den, har ingen innsynsrett.  

Alle konflikter skal håndteres fortrolig og i henhold til Brystkreftforeningens vedtekter § 
5 om taushetsplikt1. Det innebærer at eventuell informasjon som gis om konflikten er av 
generell karakter. Informasjon gis ikke ut før partene i en konflikt har vært til et møte og 
blir enige om hvilken informasjon som eventuelt gis til øvrige berørte i foreningen.  

Konfliktforebygging 
Etter hvert Landsmøte, hvert annet år, er kommunikasjon og konflikthåndtering en del 
av opplæringen for Hovedstyret, valgkomiteen, kontrollkomiteen og ansatte i 
sekretariatet. Denne delen av opplæringen inneholder blant annet informasjon om og 
eventuelt trening i: 

 Roller i foreningen
 Empatisk og effektiv kommunikasjon
 Konfliktdempende språk
 Hvordan håndtere konflikter andre er involverte i
 Evalueringsprosedyrer

1 Følgende forslag til § 5 om taushetsplikt behandles på Landsmøtet 2016: «Enhver person som har tillitsverv, 
er engasjert eller ansatt i Brystkreftforeningen, skal iaktta nødvendig taushet om fortrolige forhold som 
vedkommende har fått kunnskap om gjennom sitt tillitsverv eller arbeid». 
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brystkreftforeningen

Telefon: +47 21 49 24 79 
E-post: post@brystkreftforeningen.no
Besøksadresse: Øvre Vollgt. 11 | 0158 Oslo

Postadresse: P.b. 78 Sentrum | 0101 Oslo 
Internett: www.brystkreftforeningen.no
Facebook: www.facebook.com/brystkreft

BRYSTKREFTFORENINGEN Norwegian Breast Cancer Society

Hvert år får mer enn 3300 kvinner og om lag 30 menn diagnosen brystkreft 
i Norge. 

Brystkreftforeningen jobber med å sikre at alle brystkreftberørte i Norge 
skal få en presis og rask diagnose, en individuelt tilpasset behandling og 
en god rehabiliteringsfase. Foreningen driver blant annet landsomfattende 
likepersonsarbeid, lokalforeninger og arrangerer nyttige kurs og samlin-
ger. Brystkreftforeningen er assosiert medlem av Kreftforeningen og står 
sammen om Rosa sløyfe-aksjonen hver oktober. 

Ønsker du å melde deg inn i Brystkreftforeningen eller har spørsmål om 
likepersonsarbeidet, se www.brystkreftforeningen.no. Våre likepersoner og 
tillitsvalgte i lokalforeningene tar også i mot nyinnmeldinger. 

Ønsker du å støtte Brystkreftforeningens arbeid kan du benytte Vipps 98087 
eller starte en innsamlingsaksjon på Facebook. 

Støtt oss med

Vipps-nummer
98087




