
Bliv specialist i trivsel
på arbejdspladsen 

på 3 dage

ERFARINGS- OG EVIDENSBASERET UDDANNELSE



THAUER STRESSCENTER BLEV STIFTET
AF RIKKE MAJ THAUER I 2012. 

Rikke er en af landets førende
stresseksperter og kendt fra GO’Morgen
Danmark, B.T., Jyllandsposten, Børsen
m.m. da hun udgav bogen ”Stress er
også dit eget ansvar” i 2019. En
bestseller, som allerede har gjort 4.000+
læsere klogere på stress.

Hun er kendt for hendes praktiske og
jordnære tilgang til stresshåndtering
med viden fra det virkelige liv, og for
hendes enkle og direkte formidling af et
ellers kompliceret emne som stress.

De sidste 10 år har hun undervist ledere
og arbejdsmiljørepræsentanter indenfor
stressforebyggelse, kommunikation og
grænsesætning, og har på denne
uddannelse styrket underviserholdet
med en arbejdsmiljørepræsentant, der
til sammen har over 15 års praktisk
erfaring.

Thauer Stresscenter består af nogle af
landets førende indenfor stress og
arbejdsmiljø. Vi har holdt foredrag for
over 25.000 mennesker, undervist mere
end 2.500 ledere, HR-partnere og
arbejdsmiljøkonsulenter og fået flere
hundrede mennesker ud af stress. Den
ekspertise og alle vores erfaringer og
redskaber får du direkte adgang til på
uddannelsen i arbejdsmiljø.

Et af de bærende elementer i
uddannelsen er konceptet
ForebyggelsesKULTUR, der indeholder
værktøjer til forebyggelse og
håndtering af dilemmaer, som kan være
direkte årsag til stress og mistrivsel på
arbejdspladsen.

Til hvert af de 3 moduler er knyttet en
række praktiske værktøjer, du kan bruge
til at rådgive dine kolleger mest
effektivt. Værktøjerne hjælper bl.a. i
situationer, hvor man skal kunne sige
fra, melde ud, sætte grænser og løse
konflikter. Men handler også om at
forebygge og håndtere situationer med
højt arbejdspres og stress.

Undervejs på uddannelsen forventes
det, at du tester værktøjerne på dine
medkursister og kolleger. Vi anbefaler
også, at du tester værktøjerne på
forskellige typer mennesker, så du
lærer, hvor forskelligt de virker alt efter
problemstillingen hos den enkelte.

Tag en trivselsuddannelse
hos førende forebyggelses-

og stresseksperter



Vores
team

PSYKOLOG
Ellen Helle Boesen

Ellen har over 25 års erfaring, som autoriseret psykolog bl.a. med
specialer indenfor krise- og traumehåndtering samt supervision.
Hun har taget flere efteruddannelsesforløb indenfor Compassion
og har en bred viden indenfor psykologi og arbejdspsykologiske
problemstillinger.

STRESSEKSPERT & INSTRUKTØR I PSYKISK FØRSTEHJÆLP
Rikke Maj Thauer

Rikke er direktør for Thauer Stresscenter ApS, der behandler
stressramte mennesker samt uddanner ledere, arbejdsmiljø,
medarbejdere og selvstændige coaches og konsulenter til at
håndtere stress i den rolle og på det niveau, som den enkelte er
placeret. Hun er også forfatter til bogen: Stress er OGSÅ dit eget
ansvar, som er solgt i over 4.000 eks.

ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT
Henrik Hansen

Henrik har over 15 års erfaring i arbejdsmiljøarbejde og har i dag
ansættelse i en større privat virksomhed, hvor han primært har
ansvaret for mandlige kolleger. Han har stor erfaring indenfor
etablering af trivselsgruppe i det nære og er en af ophavs-
mændene til metoden: 90 dages planen, der hjælper stressramte
kolleger få en succesfuld indslusning efter sygemeldingen.



Hvordan du forebygger stress hos dig
selv.
Hvad forskellen er på pres og stress.
Hvordan du spotter tidlige tegn på stress
hos andre.
Hvordan du kan identificere faktorer på
arbejdspladsen, der kan føre til stress
hos dig selv og dine kolleger.
Hvordan du spotter og håndterer egne
begrænsninger.
Hvad er en krise, og hvordan håndterer
du kolleger i krise.
Hvordan du med succes, støtter en
kollega efter en periode med stress
(sygemelding).

Enkle værktøjer, som kan minimere
påvirkningen af ydre så vel som indre
forventninger og krav. 
Grænsesætning hos dig selv og andre.
Evnen til at kunne regulere eget
stressniveau og lære andre det samme.

Håndterer dilemmaer i din
arbejdsmiljørolle.
Bruger enkle værktøjer som: Min
butik/Din butik, rettigheder og
forebyggelseskontrakter.
Kommer i gang med at bruge
værktøjerne i fase 1 af konceptet
ForebyggelsesKULTUR.

Du lærer:

Du træner:

Du får introduktion til, hvordan du:

Rollemodellen
MODUL 1

Stressekspert Rikke Maj Thauer
Psykolog Ellen Helle Boesen

VARIGHED: 1 DAG

Undervisere



Hvordan du spotter, at en kollega har
brug for hjælp eller støtte.
Hvordan du tilpasser din sparring til den
enkelte.
Hvorfor vi kommunikerer og løser
konflikter på foreskellige måder.
Hvad der er årsag til brok på
arbejdspladsen, og hvordan du
håndterer brok.
Hvorfor vi taler forbi hinanden, og hvad
man kan gøre for at forebygge, spotte og
håndtere situationer, hvor ens kolleger er
ueninge eller i konflikt.

Enkle værktøjer til håndtering af brok og
konflikter.
Din egen kommunikative formåen.
Kollegial sparring.

Forebygger aktuelle problemstillinger på
arbejdspladsen.
Afdækker dit eget og andres personlige
kommunikations- og
konflikthåndteringsmønster via DISK-
modellen.
Bruger værktøjer som; RE-framing,
situationsbestemt håndtering og
konstruktiv kommunikation.
Kommer i gang med at bruge
værktøjerne i fase 2. af konceptet
ForebyggelsesKULTUR.

Du lærer:

Du træner:

Du får introduktion til, hvordan du:

Forebyggeren
MODUL 2

Stressekspert Rikke Maj Thauer

VARIGHED: 1 DAG

Underviser



Hvad psykologisk tryghed er, og hvordan
det kan forebygge stress.
Hvordan du underviser dine kolleger i
Work/Life balance.
Hvilken kultur, der forebygger stress. 
Hvordan en trivselsgruppe i det nære
arbejder.

Udarbejdelse af en 90 dages plan for
indslusning af en kollega.
Vidensdeling fra uddannelsen.

Kan holde et oplæg på 30 eller 60 min.
på arbejdspladsen.
Anvender online værktøjet: Klub Stressfri
Arbejdsmiljø i dit videre
arbejdsmiljøarbejde.
Kommer i gang med at bruge
værktøjerne i fase 3 af konceptet
ForebyggelsesKULTUR.

Du lærer:

Du træner:

Du får introduktion til, hvordan du:

Kulturskaberen
MODUL 3

Stressekspert Rikke Maj Thauer
Arbejdsmiljørepræsentant Henrik Hansen

VARIGHED: 1 DAG

Undervisere



Praktisk

1 modul: 9. januar 2023
2. modul: 30. januar 2023
Supervision: 6. februar 2023 (kun 3 timer)
3. modul: 27. februar 2023

Alle undervisningsdage er fra kl. 9.00-16.00, og der vil
være morgenmad og kaffe fra kl. 8.30.

Uddannelsen afholdes hos:

Thauer Stress- og uddannelsescenter
World Trade Center
Borupvang 3
2750 Ballerup

3 dages undervisning
3 timers supervision
Fuld forplejning alle dage
Bogpakke: Stress er OGSÅ dit eget ansvar (Lyd + E-
bog samt en fysisk bog
3 måneders adgang til Klub Stressfri Arbejdsmiljø.

Normalpris 16.995 kr. pr. deltager.

SÆRTILBUD: Kom 2 betal for 1.
Gælder kun for 2 kolleger fra samme virksomhed.

Prisen dækker:

Deltagerbetalingen er ekskl. moms for virksomheder og
inkl. moms for private.

Datoer

Sted

Pris

Du er i målgruppen for arbejdsmiljøuddannelsen, hvis
du er arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentant,
arbejdsmiljøchef, arbejdsmiljøkonsulent eller indenfor
HR m.v.

Målgruppe



Tilmelding

World Trade Center
Borupvang 3

2750 Ballerup
88 77 60 04

www.thauer.dk
info@thauer.dk

T H A U E R  S T R E S S C E N T E R

Via www.thauer.dk eller skriv til info@thauer.dk

http://www.thauer.dk/
mailto:info@thauer.dk
http://www.thauer.dk/
mailto:info@thauer.dk

