
 

Fagligt arrangement i NAPSO 

DJØF’ere & Hot Hands 
og andre projektive processer i offentlige organisationer i dag 
Oplæg ved Anette Jønson og Steen Visholm med efterfølgende temastorgruppe 

Splitting og projektion er en kendt forsvarsmekanisme i Melanie Kleins psykoanalyse. Sådanne forsvar kan være flygtige og 
hurtigt opløst, men de kan også stase op og blive mere kroniske. Herved bindes en masse energi og ressourcer går tabt. 
Splittelsen mellem ’kolde administratorer’ og ’de varme hænder’ er en sådan gensidig forsvarsmekanisme, der har gjort sig 
gældende længe, men nu er ved at blive italesat og problematiseret. Strukturelle og administrative ændringer og teknologiske 
nyudviklinger (New Public Management/Governance, LEAN, Sundhedsplatformen etc.) implementeres sjældent på 
organisationspsykologisk reflekteret vis og forskellige personalegrupper får ikke mulighed for at bearbejde de tab af autoritet 
m.m., der knytter sig til mange af disse ændringer. Bl.a. med afsæt i eksempler og i Steen Visholms bidrag til 
ledelseskommissionens arbejde med offentlig ledelse ”Offentlig ledelse set gennem en organisationspsykologisk linse – kritik og 
anbefalinger”1 analyseres disse processer og nye ideer udvikles. 

+ Glög og Hot Pants 
 
Tid: 
Tirsdag den 27. november kl. 19-21 
 
Sted: 
Christianshavns Beboerhus 

Lokale: Nisten 

Dronningensgade 34 

1420 Kbh. K 
 

                                                 
1 https://ledelseskom.dk/files/media/documents/publikationer/offentlige_ledere_-
_vilkaar_styrker_og_udfordringer_-_15_forskerbidrag_til_ledelseskommissionen.pdf 

https://ledelseskom.dk/files/media/documents/publikationer/offentlige_ledere_-_vilkaar_styrker_og_udfordringer_-_15_forskerbidrag_til_ledelseskommissionen.pdf
https://ledelseskom.dk/files/media/documents/publikationer/offentlige_ledere_-_vilkaar_styrker_og_udfordringer_-_15_forskerbidrag_til_ledelseskommissionen.pdf


Program: 
19:00 Oplæg ved Anette Jønson og Steen Visholm 

20:00 Pause 

20:15 Temastorgruppe 

21:00 Slut og tak for denne gang 

Efter arrangementet, vil der være mulighed for et glas gløgg og ønske god jul. 

 
Pris: 
Medlemmer: Gratis adgang 
Ikke-medlemmer: 100 kr. 
Betales ved indgangen. 
Begrænsede pladser. 
Tilmelding til: svisholm@ruc.dk før den 22/11 
 
 
Anette Højgaard Jønson 
Cand.merc.int. CBS, MPO RUC. 
Egen konsulentvirksomhed med opgaver for offentlige og private kunder. Ekstern lektor 
MPO/RUC. Efteruddannet inden for bl.a. ledelse, psykoanalytisk gruppeterapi, psykodynamisk 
coaching. Deltaget i konferencer i DK og Færøerne. Medlem af NAPSOs bestyrelse. Medlem af 
OPUS og ISPSO.  
 
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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