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Workshop: Ledelse i komplekse organisationer
Institut for Gruppeanalyse afholder i samarbejde med Psykiatrisk Klinik for
Spiseforstyrrelser workshop fredag d. 1. marts 2019 kl 8.30-17.00.
IGA Århus og PKS AUH-P inviterer til workshop med den engelske professor i kompleksitet
og ledelse, Chris Mowles. Chris Mowles har gennem mange år har været optaget af at
uddanne erfarne ledere i ledelse af organisationer, hvor uvished og usikkerhed er en
tilbagevendende virkelighed.

"Managing in uncertainty – taking group life seriously in organisations"
At være menneske indebærer, at vi er født ind i deltagelsen i grupper med og af andre
mennesker. Et forhold som kan opleves inspirerende og urovækkende, idet gruppen både
rummer potentialet til at vedligeholde og ændre vores identitet. I organisationer ses dette på
daglig basis som medarbejdernes oplevelse af ikke at have sikker viden og den deraf afledte
oplevelse af usikkerhed. Chris Mowles har fordybet sig i, hvordan vi kan forberede ledere
bedre på at arbejde med oplevelsen af usikkerhed i organisationer. Han peger i dette arbejde
på gruppens store potentiale til at understøtte læring i organisationer. Ved at trække på
gruppeanalytiske metoder opnås kompetence til at lede i organisationer, hvor følelser af
usikkerhed og utryghed gør sig gældende og til at forstå lederskab som relationelt og
gensidigt forhandlet mellem ledere og medarbejdere, samt få en øget evne til refleksion og
analyse af organisationens læringspotentiale. Samtidigt påpeger Chris Mowles den
gruppeanalytiske tilgangs begrænsninger, eksempelvis i relation til forståelsen af
fænomenet modstand i organisationer.

Program:
08.30 - 09.00 Register
09.00 - 10.15 Lecture – Managing in uncertainty
10.15 - 10.30 Break
10.30 - 12.30 Reflections
12.30 - 13.30 Lunch
13.30 - 15.00 Live-lab
15.00 - 15.30 Break
15.30 - 16.30 Live-lab
16.30 - 17.00 Wrap up and questions
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I løbet af workshoppen vil Chris både holde et oplæg og facilitere deltagernes arbejde med
tvivl og udfordringer i egen organisation i form af live-lab, der understøtter forståelsen af
teorien i praksis. Til dette opfordres deltagerne til at medbringe et organisatorisk dilemma
som de også selv er part i.

Om Chris Mowles:
Professor of Complexity and Management
Director of the Doctor of Management Programme
Research Theme Leader Managing Complex Change
Hertfordshire Business School, England

Sted: Mødelokale i nærheden af venteområde 6 (Lokale 359), AUH Psykiatrien, indgang K.
Pris for medlemmer af IGA og ansatte i Psykiatri og Social Region Midtjylland: 1.000 kr.
Pris for ikke-medlemmer: 1.200 kr.
Tilmelding senest 15. februar
Ved mail til Trine Paludan Malver:
trimal@rm.dk og samtidig indbetaling af ovenstående beløb via mobile pay til: 85622, også
med angivelse af samme navn som i mail.
Eller ved i mail at oplyse EAN nr. og afdeling, som faktura skal fremsendes til
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