
FAKTA
 
Hartmanns er autoriseret arbejdsmiljø-
rådgiver, og vores supplerende uddannelse 
dækker den lovpligtige uddannelse, som 
arbejdsgivere er forpligtet til at tilbyde 
arbejdsmiljørepræsentanter årligt

Hartmanns er et nordisk konsulenthus, der 
har specialiseret sig i mennesker og job 
siden 1996. Vi arbejder med rekruttering, 
vikarassistance, Newplacement, rådgivning 
inden for Sustainable Work Life samt 
rådgivning af ledige.

ER DU BLEVET TILBUDT EN SUPPLERENDE                                 
ARBEJDSMILJØUDDANNELSE? 
Arbejdsgivere  skal, ud over den obligatoriske 
arbejdsmiljøuddannelse, årligt tilbyde ar-
bejdsmiljørepræsentanter en supplerende 
uddannelse inden for arbejdsmiljø. Det er et 
krav fra arbejdstilsynet, at dette tilbud kan 
dokumenteres.

Vores erfaring viser, at det kan være svært 
for arbejdsmiljørepræsentanter at integrere 
arbejdsmiljøarbejdet i en travl hverdag, når 
konflikter opstår, stress skal forebygges eller 
kollegaer og ledere har brug for information 
eller støtte. 

Vi har derfor udviklet et kursus, som stiller skarpt 
på arbejdsmiljørepræsentanterne handlemulig-
heder, når det kommer til det at påbegynde, 
gennemføre og samle op på svære samtaler, 
lederdialoger, feedback eller støtte. 

VIRKSOMHEDSTILPASSET KURSUS
Med udgangspunkt i den seneste forskning 
tilbyder vi åbne og virksomhedstilpassede kurser, 
hvor vi bl.a. arbejder med konkrete metoder og 
dialogmodeller, som kan tages i anvendelse i 
hverdagen, når arbejdsmiljørepræsentanten 
skal indgå i dialoger og samtaler. 

Vi tager udgangspunkt i den løsningsfokuserede 
dialogmetode og faktorer i relationsarbejdet. 

UNDERVISER
Louise Dinesen 
Chefpsykolog i Hartmanns

Louise er uddannet erhvervs-
psykolog med speciale i 
metoder til forbedring af 

psykisk arbejdsmiljø. Hun er censor på Forsvarets 
Master i Ledelse, og har i mange år været 
tilknyttet som ekstern lektor på Københavns 
Universitet/Institut for psykologi. Louise har 
arbejdet som krisepsykolog, og varetager i dag 
komplekse arbejdsmiljøsager i forbindelse med 
påbud fra arbejdstilsynet.  Hun er ekspert på 
Børsen Ledelse, hvor hun skriver om arbejdslivet 
og ledelse. Som psykolog er hun specialiseret i 
den løsningsfokuserede dialogmetode. 

SUPPLERENDE ARBEJDS-
MILJØUDDANNELSE 
DEN SVÆRE SAMTALE 



DATO
Du finder datoerne for de kommende kurser  
på vores hjemmeside. 

TILMELDING
Tilmeld dig direkte hos Hanne Nyström 
hanne.nystroem@hartmanns.dk 
+45 4121 1353

KURSUSSTED
Hartmanns 
Lautrupvang 4A 
2750 Ballerup  

PRIS
DKK 4.000 ekskl. moms.  
Prisen inkluderer 1½  dags undervisning,  
materialer, kursusbevis og forplejning.

Der er et begrænset antal pladser.

KURSUSINDHOLD 
DEN SVÆRE SAMTALE I ARBEJDSMILJØ-ARBEJDET 

• Arbejdsmiljørepræsentantens typiske udfordringer og rolle
• Den psykologiske kontrakt 
• Den svære samtale
• Den løsningsfokuserede samtale og metode 
• Igangsætning, gennemførelse og opfølgning på arbejdsmiljødialoger  
• Dialoger om konflikter, mobning, chikane, stress og sygemelding
• Målrettet opdatering af ny viden & forskning
• Jura – nyeste lovgivning inden for arbejdsmiljø
• Hvad ser Arbejdstilsynet efter?  

Du vil også møde specialister og eksperter til undervisningen. Eksempelvis inden for jura.

SUPPLERENDE ARBEJDS-
MILJØUDDANNELSE

KONTAKT
INFO@HARTMANNS.DK 

7020 0383 
WWW.HARTMANNS.DK


