
for medarbejdere i 
Aabenraa Kommune

TRIVSELSORDNING

 » Job og trivsel: Forløb om psykisk arbejdsmiljø
 » Samtaler om trivsel på arbejdspladsen
 » Samtaler om forebyggelse og håndtering af stress
 » Akut psykologisk krisehjælp – individuelt og 

personalegruppe



KOMMUNI-
KATION

FORBEDRING AF 
SAMARBEJDET

SOCIAL
KAPITAL

FOREBYGGELSE
AF MOBNING

FORANDRINGER PÅ 
ARBEJDSPLADSEN

Med Human House som facilitator 
stiller vi skarpt på nogle af 
de ting, der udfordrer jer på 
arbejdspladsen. 

I samarbejde med arbejdspladsen 
faciliterer vi forløb, der f.eks. kan 
omhandle:

 » Forebyggelse og håndtering 
af krænkende adfærd, 
sygefravær, stress mv. 

 » Samarbejde og relationel 
koordinering

 » Kommunikation og 
konfliktforebyggelse

 » Forandringer på 
arbejdspladsen

Et forløb kan vare op til fire timer, 
og vi tilpasser både metode og 
format i forhold til ønsker og behov. 
Det kunne f.eks. være en workshop, 
dialogmøder, inspirationsoplæg 
eller foredrag.

JOB & TRIVSEL
Forløb om psykisk arbejdsmiljø for
personalegrupper

KONFLIKT-
HÅNDTERING

SPOTLIGHT PÅ 
TRIVSEL

HANDLINGSPLAN 
PÅ BAGGRUND AF 

TRIVSELSUNDERSØ-
GELSE

SUPERVISION AF 
GRUPPER

STRESS-
HÅNDTERING

Ansøg om gruppeforløb via ordningen

Leder kontakter Personalekontoret på arbejdsmiljo@
aabenraa.dk for at afklare behov og muligheder for at 
bruge Trivselsordningen til et gruppeforløb på den enkelte 
arbejdsplads. 



FOREBYGGENDE SAMTALER
Trivsel på arbejdspladsen og forebyggelse af stress

Forebyggende samtaler om trivsel på arbejdspladsen 

Din leder har mulighed for at booke en tid direkte hos Human House til 
en forebyggende samtale om din trivsel på arbejdspladsen. Formålet 
er at afklare og afhjælpe arbejdsrelaterede forhold, som f.eks. mobning, 
chikane, reaktioner på forandringer, samarbejde og konflikter.

Forebyggende samtaler om håndtering af stress på arbejdspladsen

Din leder har mulighed for at booke en tid direkte hos Human House for 
en samtale om forebyggelse og håndtering af stress på arbejdspladsen. 

En del af den forebyggende rådgivning har fokus på, hvordan 
arbejdspladsen inddrages bedst muligt fremadrettet, og der er som 
en del af forløbet mulighed for at inddrage nærmeste leder, f.eks i en 
trepartssamtale.

Den forebyggende samtale tager udgangspunkt i selve problematikken 
og består af rådgivning og psykologisk hjælp. Temaerne i de 
forebyggende samtaler skal være arbejdsrelaterede og kan f.eks. 
omhandle følelsesmæssige belastninger, balance mellem arbejdsliv og 
privatliv, mistrivsel og forebyggelse af sygemelding.

Samtalerne foregår i fortrolighed mellem medarbejder og erhvervspsykolog. Der videregives 
ikke informationer til arbejdspladsen, medmindre medarbejderen selv giver sit samtykke. 
Hvis behovet er større end fem timer, tager Human House kontakt til rekvirenten og aftaler 
nærmere. 

Samtalerne tager udgangspunkt i selve problematikken og består af rådgivning og 
psykologisk hjælp. Samtalerne kan foregå på Rådhuset, Human Houses kontor i Kolding, 
telefonisk eller webbaseret.

Trivselsordningen betaler for max. fem timer per forløb per medarbejder. Eventuel forlængelse 
af forløb aftales med nærmeste leder. Ved behov for samtaler ud over fem timer per forløb, 
betales disse timer af arbejdspladsen.

Book en tid – foretages af leder

Ring direkte til Human House på tlf. 70 10 90 80, eller send send en 
mail til: aabenraa@amcentret.dk. 

Oplys dit navn og telefonnummer, og hvornår du kan træffes. Herefter 
kontakter vi dig hurtigst muligt.



Opstår der et akut behov for psykologisk krisehjælp, er det vigtigt at tage 
sig af de implicerede medarbejdere hurtigst muligt. Det kan f.eks. være, 
hvis der er sket en voldsom hændelse på arbejdspladsen. Human House 
kan hjælpe med at vurdere behovet og er klar med akut psykologisk 
krisehjælp.

AKUT PSYKOLOGISK KRISEHJÆLP 
Individuelt og i grupper

Psykologisk krisehjælp – både individuelt og i 
grupper – kan bookes af ledere på alle niveauer.

Ring til Human Houses døgntelefon 70 10 90 80.

I dagtimerne: Du bliver stillet videre til en psykolog

I aften- og nattetimer: Tast 1 for krisehjælp

Når du ringer, skal du oplyse følgende:

 » At din henvendelse drejer sig om booking af akut 
psykologisk krisehjælp

 » At du ringer fra Aabenraa Kommune, arbejdssted, 
navn, telefonnummer og mail

Psykologen vil vurdere, hvordan hjælpen ydes bedst 
muligt. Den psykologiske bistand foregår enten 
telefonisk eller på arbejdspladsen.

Betaling individuel akut psykologisk krisehjælp
Trivselsordningen betaler op til tre timers individuelle samtaler med en psykolog. Ved behov 
for yderligere samtaler afholdes udgiften af arbejdspladsen. 

Betaling gruppebaseret akut psykologisk krisehjælp
Trivselsordningen betaler op til tre timers gruppesamtale med en psykolog. Ved behov for 
yderligere gruppesamtaler afholdes udgiften af arbejdspladsen.

BOOKING


