
Anmeldelse af bogen  
 

Ledelse mellem hjerne og hjerte 
 
Morgendagens krav til ledelse kræver, at lederen i højere grad bringer sine personlige kompeten-
cer ind i samspillet med andre mennesker og formår at anvende og regulere sine følelser og emoti-
oner optimalt. Inddragelse af emotionelle og mentale ressourcer gør den enkelte leder til en bedre 
chef, både for sig selv og for sine medarbejdere.  
 
Ledelse mellem hjerne og hjerte er en nyskabende bog, der kobler den seneste ledelsesteori, her-
under neuroledelse, sammen med udviklingspsykologi og bygger bro mellem de krav og den hver-
dag, lederen møder. Bogen har samlet danske og udenlandske bidrag til, hvordan vi kan opnå 
bedre ledelse og velfungerende organisationer og virksomheder gennem bl.a. mentalisering, em-
pati og neuroaffektivt lederskab.  
 
Bogen består af fem dele:  

1. Introduktion til neuroaffektivt lederskab  
2. Emotionel intelligens og empatisk ledelse  
3. Arbejdspladsen som tryg base 
4. Prosocial ledelse i offentlige og omsorgsgivende organisationer 
5. Introduktion til lederens udvikling af social kapacitet.  

 
Bogen henvender sig til ledere og konsulenter i private og offentlige virksomheder og organisatio-
ner, som identificerer sig med den moderne og selvudviklende leder, der ønsker at skabe bedre 
udvikling for sig selv, sine medarbejdere og i hele organisationen. Endvidere kan bogen indgå i vi-
dere- og efteruddannelsesforløb, hvor ledelsesudvikling er en del af studiet.      
 
Et af bogens kapitler Kærlighed, krav og karavanefører er skrevet af Skovgårdens nuværende for-
stander Hanne Dalsgaard og tidligere forstander Inge Lind Sørensen. Hanne Dalsgaard er tidligere 
souschef, så de to har i en længere årrække udgjort Skovgårdens øverste ledelse. 
I kapitlet beskrives deres fælles tanker om ledelse, og hvorfra tankerne og ideerne kommer. Til 
sidst gives et grundigt indblik i, hvordan man på Skovgården arbejder med ledelse i praksis. 
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