
Mellemlederne er afgøren-

de for at skabe et sikkert og 

produktivt  arbejdsmiljø. 

» A r b e j d s m i l j ø r i g t i g  m e l l e m l e d e l s e  

Arbejdsmiljørigtig ledelse - for mellemledere  

Arbejdsmiljø og økonomi hænger uløseligt sammen. For at skabe resul-

tater skal arbejdsmiljøet tænkes ind i den daglige planlægning og drift.  

Mellemlederne skal eksekvere ledelsens strategi og planer og er afgørende 

for, om medarbejderne kan være produktive ved at skabe en god trivsel og 

et godt arbejdsmiljø uden ulykker og nedslidning. 

 

Det er nødvendigt, at mellemlederne er klædt på til at kunne gøre 

arbejdsmiljøet til en naturlig og aktiv del af ledelsesopgaverne.  

ALECTIA har udviklet en uddannelse, hvor målet er, at mellemlederen 

bliver bevidst om hvordan et godt arbejdsmiljø fremmes i praksis samt om 

egne roller og ansvar. Elementer i uddannelsen er: 

• Mellemlederens betydning for arbejdsmiljøet 

• Mellemlederens ansvar  og opgaver ifølge loven 

• Virksomhedskultur og adfærd 

• Motivation og anerkendende arbejdsmiljø 

• At forene arbejdsmiljø- og driftsmål 

• Arbejdsmiljøets betydning for driften og økonomien  

• Planlægning og tilrettelæggelse 

 

Uddannelsen er på 2 dage og henvender sig både til mellemledere inden  

for og uden for arbejdsmiljøorganisationen. Der kan suppleres med 

coachingforløb med fokus på den enkelte mellemleders udfordringer.  

 

Vil du vide mere? Ring eller skriv til os. 

Markedschef  

Hanne Lybech Jensen 

Direkte: 30 10 96 97 

E-mail: hlj@alectia.com 

I ALECTIA tror vi på, at en 

integreret indsats indenfor 

Ledelse, Sundhed og Arbejds-

miljø, med udgangspunkt i 

medarbejderen og arbejds-

opgaven, er den vigtigste løfte-

stang for, at vi får skabt frem-

tidens produktive arbejdsmiljø. 

Randi Madsen, Danish 
Crown om 150 mestre: 
”Mestrene er nøglen til en 
ny kultur og derfor vælger 
vi at uddanne dem. De får 
viden om deres ansvar i at 
føre tilsyn og påvirke 
adfærd i hverdagen”. 
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54 % mener, at nærmeste 

leder er vigtig i forhold til 

at skabe et sikkert 

arbejdsmiljø. 
 

Epinion for ALECTIA, 2013 


