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Majken Blom Søefeldt har siden 2001 arbejdet for at fremme 
trivsel og udvikling på offentlige og private virksomheder. 
Konsulentarbejdet er centreret om lederudvikling og coach-
ing, forebyggelse af stress, mistrivsel og sygefravær samt 
trivselsfremmende indsatser.  
Majken har været med til at etablere og udbyder Virk-
somhedsordningen, ser sikrer hurtig adgang til kvalificeret 
psykologhjælp, hvor hun også selv indgår som behandler. 
Majken har mange års erfaring som afdelingsleder, område- 
og souschef fra sin tidligere ansættelse i Psykiatrifonden. 
www.blomsoefeldt.dk

Janne Christensen, har arbejdet indenfor det erhvervs-
psykologiske felt siden 2005. Jannes erfaringsgrundlag 
inden for stress og trivsel bygger på konsulent- og undervis-
ningsopgaver i virksomheder samt en lang række indivi-
duelle samtaler og coachingforløb. Helt centralt for Jannes 
arbejde er udvikling og trivsel, det gælder både medarbej-
derudvikling, lederudvikling og organisationsudvikling. Janne 
har konsulenterfaring fra  både offentlige og private virksom-
heder og har tidligere været ansat i bl.a. Psykiatrifonden og 
CfL-Center for Ledelse.
www.erhvervspsykologen.com
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STRESS- OG
TRIVSELS-
KONSULENT



MODUL 1

MODUL 2

MODUL 3

MODUL 4

MODUL 5

• Mental sundhed og robusthed
• Stress; symptomer, udtryk, årsager og behandling
• Individuelle og arbejdsrelaterede stressorer
• Work-life balance
• Trivselsfremmende faktorer

TRIVSEL OG ARBEJDSRELATERET STRESS (1DAG)

• Opdag stress i tide; om synlige og ”usynlige” signaler
• Stressforebyggelse og stresshåndtering
• Screening, måle- og samtaleredskaber

AT OPDAGE OG HÅNDTERE STRESS (1 DAG) 

• Udvikling af rollen som sparringspartner på individu-
elt-, gruppe-, ledelses- og organisationsniveau

• Træning i metoder til at håndtere individuelle samtaler 
om trivsel og stress

AT KOMMUNIKERE OM TRIVSEL OG STRESS (1 DAG)

• Omsætte viden til konkrete initiativer
• Udforme handleplaner der sikrer fortsat udvikling

STRATEGI OG HANDLEPLANER (1 DAG)

• Sparring på proces og udfordringer
OPFØLGNING OG STATUS (½ DAG)

MÅLGRUPPE
HR-ansvarlige, ledere og andre nøglepersoner, der 
ønsker at styrke organisationens fokus på at forbedre  
betingelserne for trivsel samt øge muligheden for at 
forebygge og håndtere stress. 

FORMÅL
Kursisterne bliver kvalificeret til at kunne indtage rollen 
som sparringspartner i forhold til at understøtte og 
fremme trivsel, samt forebygge og håndtere stress på 
individuelt-, gruppe-, ledelses- og organisationsniveau. 
Herudover får kursisterne mulighed for at træne rollen 
som stress- og trivselskonsulent i individuelle samtaler.

Nedbringelse af økonomiske og menneskelige om-
kostninger ved stress og mistrivsel på arbejdspladsen 
kræver fokus på forebyggelse, sikker og rettidig  
indgriben samt målrettet håndtering af den specifikke 
situation.
Kurset ”Stress- og trivselskonsulent” er til dig, der øn-
sker viden og redskaber til at:

• Understøtte trivsel på arbejdspladsen.
• Opdage stresssymptomer i tide.
• Håndtere situationer med længerevarende stress.
• Planlægge tilbagevenden til arbejdet efter stress.

AFHOLDELSE
Kurset afholdes som internt kursus for en enkelt virk-
somhed og som åbent kursus. 
Prisen for et virksomhedsrettet kursus afhænger bl.a. 
af deltagerantal. Pris pr. deltager på de åbne kurser er 
19.800 kr. ekskl. moms.

INFORMATION
For mere information er du velkommen til at kontakte 
en af kursets ledere: 
Majken Blom Søefeldt på tlf. 6040 7210 
• mail@blomsoefeldt.dk
Janne Christensen på tlf. 5190 1042 
• jc@erhvervspsykologen.com

FORM
Et gennemgående fokus på kurset er rettet mod 
kursisternes personlige arbejde med at udvikle stress- 
og trivselskonsulentrollen i egen organisation. 
Kurset prioriterer høj grad af videndeling og er tilrettelagt 
som en vekselvirkning mellem teoretiske oplæg, mindre 
opgaver, refleksion over egen praksis og læring samt 
inddragelse af praksisnære erfaringer og dilemmaer. 
Til udvalgte dele af samtaletræningen inddrages  
en skuespiller. 
Der må påregnes tid til at arbejde med udvalgte  
opgaver/øvelser mellem modulerne.

KURSETS INDHOLD


