
Motivation og trivsel  
i lederrollen
Som leder på ældreområdet er du ansvarlig for at drive og udvikle din organisation i 
en tid med mange krævende ledelsesopgaver.
 
Tendenserne er velkendte: Vores ældre borgere lever længere, antallet af borgere 
med kroniske sygdomme og komplekse behandlingsforløb er stigende og kræver øget 
tværfagligt samarbejde. Dertil kommer store rekrutterings- og fastholdelsesproblema-
tikker i mange organisationer på ældreområdet.
 
Opgaverne er spændende at bidrage til – både i et lokalt og nationalt perspektiv 
– men når de gode intentioner og målsætninger møder hverdagens realiteter, kan 
ledelsesopgaven blive svær, og som leder kan man blive slidt. Derfor er det vigtigt at 
sætte fokus på netop det, der understøtter din trivsel og motivation – for det er der 
brug for.
 
Kom med til vores fyraftensmøde og bliv inspireret samt få nyttige greb til at arbejde 
med din trivsel og motivation.

Fyraftensmøde
Motivation og trivsel i lederskabet

Ældreområdet:

Tid og Sted
Den 2. maj 2023 kl. 17.00-19.30 
Clavis Erhvervspsykologi  
Nørreport 26, 2. sal, 8000 Aarhus C
Den 6. juni 2023 kl. 17.00-19.30 
FOKUS Folkeoplysning | KaffeFair 
Strandvejen 19, 2. sal, 9000 Aalborg 

Pris
300,00 kr. ekskl. moms. pr. møde 
Prisen inkluderer let forplejning.
Tilmelding: kontakt@clavis.dk
Din tilmelding til fyraftensmødet er  
bindende.
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Velkommen til faglig fyraften
Clavis Erhvervspsykologi inviterer dig til en faglig fyraften med titlen ”Motivation 
og trivsel i lederrollen”. Her vil vi give dig som leder på ældreområdet en indføring 
i de centrale positive faktorer samt de risikofaktorer, som kan henholdsvis booste 
eller hæmme energien og trivslen i lederskabet. Vi kommer desuden til at belyse 
de organisatoriske konsekvenser ved manglende trivsel blandt ledere. Indholdet på 
fyraftensmødet bliver løbende koblet sammen med dig og dit lederskab, så du går fra 
fyraftensmødet med et konkret udbytte.  

Aftenen vil være en blanding af oplæg fra aftenens værter samt drøftelser med andre 
ledere på ældreområdet, som kan inspirere og vække genkendelse samt være med til 
at udbygge dit netværk på området. 
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Aftenens værter
Benedikte Øster Enstrøm er cand.psych. og arbejder som erhvervspsykolog hos 
Clavis Erhvervspsykologi. Her beskæftiger Benedikte sig særligt med ledelses- og 
organisationsudvikling på de større offentlige velfærdsområder. Hun arbejder bl.a. sammen 
med både ledere og medarbejdere om at navigere i den kompleksitet og de mange 
modsatrettede krav, som påvirker samarbejdet og opgaveløsningen i hverdagen. Dette 
gør hun gennem større organisatoriske udviklingsforløb samt teamudvikling og individuelle 
sparringer.

Laura Krogh Christensen er psykolog hos Clavis Erhvervspsykologi, og som konsulent 
arbejder Laura bl.a. med ledelsesudvikling på ældreområdet, hvor hun trækker på sine 
egne erfaringer som medarbejder på plejehjem og demenscentre i ind- og udland. Det har 
givet en værdifuld indsigt i organisatoriske vilkår og rammer samt indgående kendskab til 
organisationskultur på ældreområdet. Med dette hjælper Laura på vej til, at ledere lykkes i 
deres rolle.

Program kl 17.00 - 19.30
• Energi, trivsel og motivation – grundlæggende forståelser samt 

perspektiver på betydningen af ledertrivsel for organisation og medarbejdere

• Let forplejning – vi serverer snacks og drikkevarer 

• Lederens udspændtheder og forventninger fra alle sider – værktøjer til at 
håndtere krydspresset

• Kobling til egen organisation og ledelse – sigtepunkter og strategier for 
egen trivslen og motivation

Tilmeld dig allerede i dag: kontakt@clavis.dk
Der er et begrænset antal pladser til fyraftensmøderne. 

Oplys venligst hvilken dato, du ønsker at deltage samt navn, stilling,  
organisation samt information til kontakt og betaling.


