OM LISTER BHT

Fagdag
Konflikthåndtering
Foredragsholder: Ståle Einarsen, professor i

arbeids- og organisasjonspsykologi ved
Universitetet i Bergen. Han har utgitt en rekke
bøker og er verdens mest siterte forsker innen
feltet. Vinner av årets nyvinningpris i psykologi
2019 for sitt arbeid med forebygging og håndtering
av mobbing og trakassering på arbeidsplassen.
Målgruppe
Ledere og ansatte
med behov for
kunnskaper innen
fagfeltet
Fagdagen søkes
godkjent innen videreog etterutdanningen i
allmennmedisin

Dette får du høre mer
om:
Hva er mobbing og
destruktiv ledelse?
Hvorfor rammer det så
hardt? Seksuell
trakassering, hvem og
hvorfor?
Hva sier
arbeidsmiljøloven
om mobbing og
trakassering?
Arbeidsmiljølovens
regler om håndtering av
varsling/klage.
Metodikk og
hovedprinsipper

Tema som belyses
17.oktober - 19
på Grand hotell:
fe

som har
ca 145
medlemsbedrif
ter med ca
6400
Konflikter kan være både

llesordning
utviklende og drepende på

arbeidsfellesskapet, avhengig
av hvordan de håndteres av de
involverte og av arbeidsgiver.

Intensive konflikter med
varsling og klager fra ansatte
virker å være økende, med stor
fare for helseskade for alle
involverte.

ansatte.
Tjenesten
av
Hvordan
håndteres
slikeersaker
«nonfrofit»på
type.
Det vil siog
at forsvarlig
den eies av
en ryddig
medlemsbedriftene
og
administreres
av ett
måte?

styre med representanter fra enkelte av
bedriftene.
Arbeidsgivers styringsrett og
Vårt team består av sykepleiere, fysioterapeut,
omsorgsplikt i klage- og
ergoterapeut, verneingeniør, yrkeshygieniker,
varslingsaker
HMS–sekretær og lege.

Arbeidstakeres
medvirkningsplikt
Vår visjon er
å være «ditt knutepunkt i HMSarbeidet».
Våre verdier er:
Nær – Raus – Solid.
Bedriftshelsetjenesten er organisert i to
avdelinger - i Flekkefjord og på Moi

Lister BHT er en
godkjent fellesordning
som har ca 145
medlemsbedrifter med
ca 6000 ansatte.
Tjenesten er av
«nonprofit» type. Det
vil si at den eies av
medlemsbedriftene og
administreres av ett
styre med
representanter fra
enkelte av bedriftene.
Vårt team består av
sykepleiere,
fysioterapeut,
yrkeshygieniker,
HMS–sekretær og lege.

Vår visjon er å være
«ditt knutepunkt i
HMS-arbeidet».

Våre verdier er:
Nær – Raus – Solid.

Påmelding
9. oktober
Bruk påmeldingsskjema som ligger på vår
hjemmeside www.bhtlister.no
Pris
Medlemmer kr. 2000,- / andre kr. 2500,Prisen inkluderer lunsj, kaffe, frukt og kursmateriell
Kursvarighet: kl. 08.30 – 15.00

Håndtering av
mobbing, trakassering og
helsefarlig ledelse

