
Noen høydepunkter som du kan se frem til:
• Få kjennskap til nøkkelen som åpner opp for bedre samarbeid og utvikling
• Hvordan holde på din egen energi selv i vanskelig situasjoner?
• Hva mente ledere i år 2000 var de viktigste faktorene for å lykkes?

Hva blir de viktigste de neste kommende 20 år?
• Hvordan oppnå større forbedringshastighet hos oss selv og på arbeidsplassen?
• Få praktisk innsikt i hvordan Ibsens tanker kan brukes for å bli:

«Skipper på egen skute, leder i eget liv»
Les i Programmet om den unike formidlingsformen som blir brukt av Tone Dietrichson.

• Bli kjent med de som får prisen for oppsiktsvekkende resultater til tross for motbakker.

Vi har lært at en måte å definere ledelse på, er å oppnå mål gjennom andre.
Men er definisjonen tydelig nok?        
Den forutsetter at samarbeidet mellom alle i organisasjonen fungerer godt. På alt for mange 
arbeidsplasser er dette ikke tilfelle. Sykefraværet, som på enkelte arbeidsplasser er mellom 10 
og 20 %, er en dokumentasjon på at noe er galt. Høyt fravær skyldes i liten grad sykdom i 
medisinsk forstand. Svært ofte er årsaken mellommenneskelige konflikter som tapper energi 
og pågangsmot.  Psykiske lidelser koster samfunnet ca 290 mrd kroner pr. år. (prof. Arne Holte) 
Nytt syn på lederskap er nødvendig!

Årets Landskonferanse 2020 
LederRollen – under lupen

Bli inspirert til å tenke nytt og nyttig.

Ledere og medarbeidere har en ting felles. De drømmer om en trygg og meningsfull 
arbeidsplass - to områder som er lønnsomme å arbeide med av mange grunner. 
De skaper høyt engasjement som forebygger sykdom og fremmer god helse.

Tirsdag, 24 mars 2020, Bristol Hotel, Oslo

«Bedrifter som behandler sine ledere og medarbeidere riktig,
vil konkurrere med 30-40 % margin.»

Prof. Jeffrey Pfeffer, Stanford University

Møt Per Anders Nordengen, en av Europas mest inspirerende 
foredragsholdere som blant annet gir oss seks ladestasjoner 
for å lade livsbatteriet vårt.

Overskuddet går til en institusjon som har bidratt til samarbeidsutvikling.    
Konferansen avsluttes med middag i en stemningsfull atmosfære. Underholdning, feiring med 
prisutdeling og nettverksbygging.
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