KURSUS I HÅNDTERING AF KRÆNKENDE ADFÆRD PÅ ARBEJDSPLADSEN
– DEN JURIDISKE RAMME OG HÅNDTERING I PRAKSIS
Supplerende arbejdsmiljøkursus for ledere, arbejdsmiljørepræsentanter, tillidsrepræsentanter og andre
nøglemedarbejdere
Her fokuserer vi på de lovgivningsmæssige rammer for krænkelser på arbejdspladsen. Først og fremmest
zoomer vi ind på, hvordan krænkende adfærd egentlig defineres rent juridisk. Vi gennemgår både de
strafferetlige bestemmelser, som kan finde anvendelse og reglerne for politianmeldelse ved overtrædelser.
Herudover går vi i dybden med arbejdsgivers juridiske forpligtelser i henhold til arbejdsmiljøloven. Hvor
langt strækker forpligtelsen sig?
Og hvad med de digitale krænkelser, som sker uden for arbejdstiden? Kan der i nogle tilfælde være tale om
en arbejdsskade, som skal anmeldes? Vi kommer også ind på erstatningsansvarsloven, og den krænkendes
mulighed for at få en erstatning – og hvem en sådan erstatning kan kræves af: krænker og/eller
arbejdsgiver?
Vi stiller også skarpt på, hvordan man som arbejdsplads kan håndtere sager om krænkende adfærd i
praksis. Vi drøfter, hvordan man italesætter hændelsen. Hvordan spotter man tegn på, at en
kollega/medarbejder har brug for hjælp? Vi skal drøfte handleplaner, eventuel kommunikation til kollegaer,
håndtering af en mulig sygemelding, psykologhjælp til den krænkede og håndtering af sagen over for den,
som formodes at have krænket en medarbejder eller kollega.
Kurset udbydes i samarbejde med NJORD Law Firm og underviseren er partner og advokat Miriam
Michaelsen. Miriam har særligt fokus på i krænkelsessager og har bl.a. stiftet foreningen Digitalt Ansvar.
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