
 

Vil du gerne være  

en relationsstærk  

leder med fokus  

på hovedopgaven? 

Undervisningen foregår på 
Kobæk Strand Konferencecenter 
i naturskønne omgivelser. 
Forplejning er inkluderet i  
kursusprisen, samt overnatning 
i forbindelse med internat. MBL 

MENTALISERINGS- 
BASERET 
LEDERUDDANNELSE 

 
Tilmeld dig    inden 15.9.23 

    

En anderledes lederuddannelse  

med fokus på læring om  
dig selv og dine arbejdsmæssige  
relationer og om hvordan  
du kan præge disse. 



Hvorfor mentaliseringsbaseret ledelse?  
I mødet mellem den psykodynamiske organisations- 
psykologi, systemteoretisk tradition i forhold til grupper 
og terapi og den mentaliseringsbaserede forståelse er 
der opstået en række nye indsigter og arbejdsformer, 
som kan inspirere organisationsforståelse og 
ledelsespraksis. Organisationer, der har interesse i, hvad 
der foregår ”in the mind” hos medarbejdere, brugere, 
kunder, borgere, kan blive klogere af at inddrage 
mentaliseringsforståelsen i deres praksis. 
Mentaliseringsbaseret ledelse er egnet til at fremme 
humanisering af arbejdsmiljø og arbejdslivet for 
medarbejdere og af ”betjeningen” af kunder og borgere.  

Om uddannelsen  
> Fokus: Overblik, indblik og handlemuligheder  
 i din organisation, din lederrolle og dine centrale  
 relationer. 
> Metoder: Organisations-, gruppe-, rolle-, relations-  
 og situationsanalyse gennem forelæsninger, dialog,   
 øvelser og mentaliseringstræning (inkl. video 
 optagelse). 
> Faste elementer: Teorioplæg, Supervision, Personlig 
Mentaliseringsgruppe og Mediangruppe. 

Fokus på overblik, indblik og 
handlemuligheder i din 
organisation, din lederrolle og dine 
centrale relationer. 

Målgruppe 
Leder/mellemleder, fagspecialist, nøglemedarbejder 
inden for fx sundheds-, skole- og socialvæsen: 
behandlingsinstitutioner, uddannelsesinstitutioner, 
daginstitutioner med flere.  

Ledere og specialister, der gerne vil udvikle stærke  
relationer til medarbejdere, kolleger og 
samarbejdspartnere. 

Læs mere om uddannelsen  
Se mere om MBL og underviserne på www.iga-kbh.dk 

Uddannelsens indhold 
UDDANNELSESDAG 1+2 // INTERNAT 2.-3.11. 2023 Det 
teoretiske fundament: Psykodynamisk systemteori og 
mentalisering. Centrale begreber. Praktiske øvelser. 

UDDANNELSESDAG 3 // 30.11. 2023 Kontekstens 
betydning for mentalisering: Hvad præger 
mentaliseringen i det accelererende samfund?  

UDDANNELSESDAG 4 // 14.12. 2023 
Den undersøgende og mentaliserende kultur i 
organisationen: Det mentaliserende miljø og hvordan 
det skabes omkring arbejdet med hovedopgaven. 

UDDANNELSESDAG 5+6 // INTERNAT 24.-25.1. 2024 
Intergruppetræning: Mentalisering i og mellem grupper: 
Intergruppeøvelse.  

UDDANNELSESDAG 7 // 29.2. 2024  
Ydre og indre pres og krav i organisationen: 
Konfliktløsning. Mentalisering som vejen til resiliens. 

UDDANNELSESDAG 8 // 7.3. 2024 Mentaliserende 
relationer i netværket: Netværksanalyse: Kunder, 
klienter, pårørende, brugere, borgere, 
tilsynsmyndigheder, politikere m.fl.  

UDDANNELSESDAG 9+10 // INTERNAT 10.-11.4. 2024 
Mentaliserende forandringsledelse: Hvilke forandringer 
kan jeg implementere – og med hvilket formål? Effekten 
af uddannelsesforløbet – hvordan er det gået med mig 
og min mentalisering siden start? 

Undervisning på enkeltdage starter kl. 9.30 og slutter kl. 
16.30. Der er ankomst og mulighed for morgenmad fra 
8.30 (inkluderet i prisen).  

TILMELDING: Senest den 15. september 2023 på 

https://iga-kbh.dk/mentaliseringsbaseret-ledelse-

mbl/ PRIS: 49.500 kr. 

Mentaliseringsbaseret Lederuddannelse  
ved Institut for Gruppeanalyse Kbh. 

Har du brug for  

nyt input til din  

ledergerning? 


