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Forandringsledelse
Bliv bedre til at inddrage de centrale personer, når noget 
skal forandres
Lær at lede og gennemføre forandringsprocesser i egen organisation med henblik 
på udvikling og fornyelse.

Få blik for, hvordan du involverer medarbejdere og brugere, så I arbejder i sam-
me retning. Lær at håndtere modsatrettede følelser og kommunikere bevidst og 
involverende om forandringerne, så de giver mening.

Ved at du som leder lærer, hvordan du håndterer forandringsprocesser, udvikler 
du både din egen og organisationens evne til at modtage og bearbejde forandrin-
ger. Målet er, at forandringer bliver en typisk måde for organisationen at agere 
på, og at forandringer bliver skabt i et indbyrdes, effektivt samspil.

Undervejs arbejder du med et konkret område, som skal udvikles og forandres i 
din organisation. Du bliver bevidst om, hvilke områder du er udfordret på, hvor-
dan du kan håndtere dem. 

Målet er, at du:
• Opnår viden om og forståelse for teorier og modeller om forandrings- og ud-

viklingsprocesser i et ledelsesmæssigt perspektiv.

• Opnår færdigheder til at kunne reflektere over og vurdere teoretiske modeller
om forandringsledelse i forhold til problemstilling fra egen praksis.

• Lærer at begrunde og udvælge relevant løsningsmodel/-teori.

• Lærer at formidle ledelsesmæssige problemstillinger om forandringer til andre
ledere, medarbejdere og interessenter.

• Opnår færdigheder til selvstændigt at kunne indgå i faglige, tværfaglige og
tværgående samarbejder for at gennemføre forandringsprocesser i egen
organisation.

Modulet udbydes i samarbejde med  
Center for Diplomledelse/Zealand

Underviser Charlotte Eli
Du er velkommen til at kontakte  
Charlotte Eli for at høre mere om  
indhold, litteratur og eksamen 

mail@charlotteeli.dk 
Telefon 3030 7606
charlotteeli.dk 

2019 
Undervisning kl. 8.30 – 15.00
28. august
11. september
25. september

2.  oktober

Vejledning
9.  oktober

Opgaveaflevering
29.  oktober

Eksamen
5. november
6. november

Pris 
7.500,- kr.

Tilmeldingsfrist  
24. juni 2019

Tilmeld dig modulet på hjemmesiden 
psvidenscenter.dk eller ring 9330 3093

Diplomuddannelsen i ledelse, valgmodul
5 ECTS-point


