MENTALISERING
OG LEDELSE
Nye tider krever nye begreper og verktøy. Få med deg den
første norske konferansen om mentalisering og ledelse.
Dato: 26. september 2014, kl. 09.00–16.00
Sted: Clarion Hotel Royal Christiania, Oslo

Marit Breivik, Hilde Nordskogen, Tom Remlov, Walter Qvam,
Finn Skårderud, Sigmund Karterud, Joar Skjevdal,
Dag Ingvar Jacobsen, Ole Asbjørn Solberg
Mentalisering som begrep handler om våre evner til å forstå sinn, sitt eget og andres,
og ikke minst til å forstå forholdene mellom mennesker. Mentalisering er å kunne se andre
innenfra og seg selv utenfra. Og vi kan bli bedre til det.
Mentalisering som faglig tradisjon setter hele mennesket sammen ved å integrere
oppdatert kunnskap fra en rekke fagfelter, som utviklingspsykologi, evolusjonspsykologi,
hjerneforskning og ikke minst forståelse av følsomme samspill. Mentalisering er i dag en
toneangivende tradisjon innenfor psykologi, psykoterapi og pedagogikk – og vekker altså
økende interesse innenfor ledelse. Mentalisering handler om endring gjennom å skape
ledelseskulturer for fleksibilitet og undring.
Moderne arbeidsliv stiller store krav til at ledere har nettopp gode mentaliserende evner, til
å forstå folk og forhold. God mentalisering er lederens verktøy for å omsette strategier til
praksis, og det muliggjør bedre motivasjon og arbeidsmiljø. Begrepet som verktøy kan også
bidra til bedre å forstå sin egen organisasjon – især når det røyner på. Ikke bare individer,
men også grupper og organisasjoner kan miste besinnelsen.
Konferansen er en effektiv innføring i mentalisering og ledelse – i teori og praksis.
Arrangør: Institutt for mentalisering i samarbeid med Lidmi Consulting AS
Konferanseavgift inkludert lunsj: 4250 NOK

PÅMELDING: www.mentalisering.no

PROGRAM
•
•
•

Finn Skårderud: Mentalisering, hva er det? En introduksjon.
Dag Ingvar Jacobsen: Direkte og indirekte ledelse. Hva legitimerer ledelse?
Ole Asbjørn Solberg: Når organisasjonen mister besinnelsen. Mentalisering som
begrepsmessig verktøy for å forstå og forhindre fallgruver i ledelse.
• Walter Hafslo Qvam: Betydningen av å se seg selv utenfra. Erfaringer fra eget
lederskap.
• Tom Remlov: Om risiko og samspill - om å skape forestillinger og om
forestillingsevne som den gode leders adelsmerke.
•
Lunsj
• Sigmund Karterud: Når makten går en til hodet. Om lederskap, narsissisme og
svekket dømmekraft.
• Hilde Nordskogen: Erfaringer fra eget lederskap og bruk av konsulent i egen
virksomhet, coaching av ledere individuelt og i grupper. I samtale med Joar Skjevdal.
• Marit Breivik: Prestasjonsledelse og mentaliseringsbasert coaching.
I samtale med Finn Skårderud.
* Dagskonferansen vil også presentere praktiske cases og noen øvelsert

Bidragsytere:
Marit Breivik
Assisterende toppidrettssjef ved Olympiatoppen og coach for lagspillsidretter. Tidligere landslagstrener for
håndball kvinner og tretten mesterskapsmedaljer fra OL, VM og EM. Flere ganger kåret til Årets trener.
Dag Ingvar Jacobsen
Professor ved Universitetet i Agder og professor II ved Universitetet i Tromsø. Har publisert en rekke bøker
og artikler om organisasjon og ledelse.
Sigmund Karterud
Professor og avdelingsoverlege ved Avdeling for personlighetspsykiatri, Oslo Universitetssykehus. Stifter av
Institutt for mentalisering.
Hilde Nordskogen
Direktør for Rambølls region Øst. Tidligere byggherredirektør i Statsbygg.
Walter Hafslo Qvam
Konsernsjef i Kongsberg Gruppen. Har omfattende ledererfaring nasjonalt og internasjonalt.
Joar Skjevdal
Utdannet som offiser, sivilingeniør og psykolog. Omfattende erfaring med coaching av ledere i offentlige og
private virksomheter. Stifter av Lidmi Consulting AS.
Finn Skårderud
Professor, psykiater og forfatter. Medansvarlig for coachingutdannelse ved Olympiatoppen. Direktør for
Institutt for spiseforstyrrelser og stifter av Institutt for mentalisering.
Ole Asbjørn Solberg
Utdannet som offiser og med doktorgrad i psykologi. Omfattende erfaring med Forsvarets internasjonale
operasjoner og Forsvarets lederutdannelser. Stifter av Lidmi Consulting AS.
Tom Remlov
Teatermann og filmprodusent som de senere år er mest kjent som kulturadministrator. Fra 2008 til 2014
var han administrerende direktør for Den Norske Opera & Ballett, og fra 2015 er han sjef for Riksteatret.

