
 
 

Netværksanalyse og Generalforsamling i NAPSO 
Onsdag den 8. maj 2019 kl. 19.00 (OBS: Ny dato) 
Oplæg ved Steen Visholm og netværksanalyse med Dorte Sandager og Anette Jønson og 

efterfølgende generalforsamling. 
 

Kom og deltag i et spændende arrangement, med oplæg, praktiske øvelser, og bliv klogere på forholdet 

mellem grupper og netværk, ud fra et organisationspsykologisk perspektiv. Først med oplæg af Steen 

Visholm, herefter praktisk øvelse med Dorte Sandager og Anette Jønson. 

 

Info om praktisk øvelse: Netværksanalyse 

Kortlæg dine professionelle netværk, konstellationer og relationer – både indenfor og udenfor din 

organisation. Formålet er dels at skabe et overblik over, hvilke netværk du indgår i, at reflektere over 

karakteren af relationerne samt at afklare hvilke netværk, du bliver påvirket af og selv kan påvirke. Øvelsen 

kræver aktiv deltagelse & samarbejde i små grupper. 

 

Sted: 

Christianshavns Beboerhus. Lokale: Nisten. Dronningensgade 34. 1420 Kbh. K 

 

Program:  

19.00 Oplæg: Forholdet mellem grupper og netværk. Steen Visholm 

19.30 Netværksanalyse. En ny organisationspsykologisk teknologi. Anette Jønson og Dorte Sandager. 

20.45 Fælles refleksion 

21.00 Generalforsamling. 

21.30 Slut 

 

 



Pris: 

Medlemmer: Gratis adgang 

Ikke-medlemmer: 100 kr. 

Betales ved indgangen. 

Begrænsede pladser. 

Tilmelding til: tlo@greve.dk før den 7/5 

 

Dorte Sandager 

Cand. comm., Roskilde Universitet, Master i Organisationspsykologi, Roskilde Universitet.  

Selvstændig konsulent siden 2006 og har arbejdet med ledelses- og organisationsudvikling, supervision, 

coaching, teamsamarbejde og – udvikling, kommunikation samt konflikthåndtering i næsten 20 år, blandt 

andet 12 år som chefkonsulent i Accenture. Ejer af Transitions ApS og senior partner i Action Lab A/S. 

Ekstern lektor på MPO på RUC samt censor på Institut for Kommunikation på RUC. Næstformand i OPU's 

uddannelsesledelse. 

 

Anette Højgaard Jønson 

Cand.merc.int., CBS, Master i Organisationspsykologi, Roskilde Universitet. Selvstændig 

organisationskonsulent inden for bl.a. strategi og ledelse, udvikling og supervision af ledelsesteams, 

individuel coaching af ledere og medarbejdere. Ledelseserfaring (offentlig og privat sektor) og erfaring med 

organisations- og forretningsudvikling, procesoptimering, forandringsprocesser. Ekstern lektor på MPO, 

Institut for Mennesker og Teknologi, RUC. Videreuddannelse i bl.a. gruppeanalytisk terapi, Institut for 

Gruppeanalyse, Advanced Small Group Training, OPUS, London, Analytic Network Coaching, London. 

Har deltaget på arbejdskonferencer i Danmark, Norge og Færøerne. Bestyrelsesmedlem i NAPSO, medlem 

af ISPSO, OPUS. 

 

Steen Visholm  

Professor, cand.psych., ph.d., Institut for mennesker og teknologi, Roskilde Universitet. Adjungeret 

professor ved SDU. Specialist- og supervisorgodkendt i psykoterapi og arbejds- og organisationspsykologi. 

Uddannelsesleder for MPO/RUC. Leder af Center for Organisationspsykologi COP/RUC. Freelance 

organisationskonsulent. Medlem af staben på OPU/IGA. Bestyrelsesformand for NAPSO. ISPSO president 

elect - OPUS associate. Medlem af redaktionen af Organisational and Social Dynamics.  
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