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Torsdag den 4. Februar 

 

09.00: Registrering, kaffe/the 

09.15 Velkomst. Præsentation af årskursusgruppen 

 

 

09.30 - 11.30 Hvordan finder menneskelig læring 

sted – Om læring generelt og transformativ læring. 

V/ Knud Illeris, professor emeritus i livslang læring ved DPU 

 

 

Hvad sker der, når vi lærer noget? Eller når vi ikke får lært det, 

vi gerne ville eller skulle? Eller når læringen er fuld af fejl og 

mangler? Og hvad med den læring, der ikke bare drejer sig om 

tilegnelse af viden og færdigheder, men om vores forståelse af 

omverdenen, af vores holdninger, værdier, og hvordan vi forholder os til andre og til 

os selv? Oplægget opridser læringens centrale elementer og strukturer og diskuterer 

også forholdet mellem uddannelse og læring. 

 

 

11.45 Frokost og – indkvartering, strække ben, gå tur mv. 

 



12.45 - 18.00 Leanspillet – arbejdet med Lean og 

relevansen for organisationspsykologen 

V/ Dea Franck, cand.psych.aut. og Organisationspsykolog ved 

Psykiatrisk Center Glostrup 

 

 

Hvad er det egentlig for noget, det der Lean? Mange har hørt om 

det – typisk i negative sammenhænge – eller kender til det på 

overfladisk plan. Få psykologer er langt nok nede i materien til at 

forstå Lean og forstå, hvorfor der er rigtig meget psykologi i Lean. Det laver vi om på 

sammen. Gennem en aktiv eftermiddag tager jeg jer gennem en teoretisk indføring i 

Lean, så I bliver bekendt med de grundlæggende principper og et udpluk af anvendelige 

værktøjer. Og teorien bliver til praksis med det samme! Trin for trin skal I nemlig 

afprøve teori og værktøjskasse i en opstillet virksomhed – vi skal spille Leanspillet. Her 

vil I blive hinandens kollegaer og gennem flere udfordrende spillerunder, vil I blive 

klogere på blandt andet: 

 

- Hvad skaber værdi for vores kunde?  

- Hvordan kortlægger vi værdien og fjerner spild i vores processer? 

- Hvordan udjævner vi processen og arbejdsbelastningen? 

- Hvordan kan vi finde frem til de grundlæggende problemer, og hvordan kan vi løse 

dem? 

 

Leanteori og Leanpraksis bliver sat i en organisationspsykologisk ramme, hvormed det 

vil blive tydeligt, hvad det egentlig er for noget, det der Lean, og hvordan det omfatter 

andre interessante områder som motivation, stress, ledelse, strategi, 

kompetenceudvikling, arbejdsmiljø og meget meget mere. 

Spillet bruges som del i Leanuddannelsen af ledere i Region Hovedstadens Psykiatri, og 

bruges også til personaledage som led i teambuilding og håndtering af udfordringer i 

afsnit. Denne eftermiddag besætter vi den opstillede virksomhed med psykologer, og 

ser hvad der sker…! 

 

18.30 Festlig middag 

21.00 Socialt samvær i Vognporten 

  



Fredag den 5. februar 

 

9.00-12.00 P-Lean - en Lean-inspireret metode til forbedring af trivsel, 
produktivitet og kundetilfredshed 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Liv Starheim, cand.psych.PHD, DTU, Ninna Brinch Jensen, org.psych.aut. specialist, 

Crecea & Birgitte Juul Diekmann, cand.psych. ledelses- og organisations-

udviklingskonsulent, Herlev, Gentofte Hospital. 

 Få indblik i en metode der har forbedret trivsel, produktivitet og 

kunde/patienttilfredshed på én gang 

 Få kendskab til en metode der kan hjælpe dig med at finde relevante ændringer i 

arbejdets organisering  

 Få et bud på en måde at bruge følelserne erkendelsesledende til forbedring af 

arbejdets tilrettelæggelse 

 Få viden om nogle af konsekvenserne af Lean for arbejdsmiljøet  

Oplægger indeholder følgende emner: 

 Præsentation af forløb og resultater fra et samarbejde mellem forskere og 

udviklingskonsulenter på Herlev Hospital, hvor en Lean inspireret metode 

blev udviklet og afprøvet på 6 afdelinger over en 9 måneders 

interventionsperiode med efterfølgende evaluering 

 Præsentation af nogle forskningspointer med hensyn til konsekvenser af Lean for 

arbejdsmiljøet 

 Introduktion til P-Lean metoden 

 Afprøvning af metoden på en case 

 Historier fra virkelige P-Lean cases - nogle processer og resultater 

 

12.00 Frokost 

13.00 Walk and talk 



14.00-16.00 Gør innovation til hverdag 

V/ Lene Tanggaard, cand.psych., Ph.d. og professor i 

pædagogisk psykologi ved Institut for Kommunikation, Aalborg 

Universitet 

 

 

Kreativitet og innovation er for de fleste enten mystiske eller 

’buzz-word-agtige’ begreber, som det er svært at få hold på. 

Men gennem et systematisk blik på læreprocesser kan enhver 

virksomhed og organisation øge sin opmærksomhed på nyskabelse og få mere værdi 

ud af anstrengelserne. Strategier skal være lærende, ideerne skal samles op og kunne 

bevæge sig op til dem, som havde indflydelse nok til at skabe de nødvendige 

ændringer. Så kan man gøre innovation til hverdag. 

 

16.00-18.30 Generalforsamling i OSiDP 

18.00 En bid mad at køre hjem på 

 

 

 

 

 

Tilmelding: www.shop.osidp.dk 

Forespørgsler: mail@osidp.dk 

 

3160 kr. (3950 inkl. moms) for medlemmer 

3660 kr. (5490 inkl. moms) for ikke-medlemmer 

2240 kr. (2800 inkl. moms) for studerende 

 

Årskursusgruppe: Sanne Høybye, Ove Schroll, Thomas Koopmann, Egon Lund 

Christensen, Ninna Anker Hansen & Amalie Sindberg. 

http://www.shop.osidp.dk/
mailto:mail@osidp.dk

