Jura i det psykiske arbejdsmiljø
- et virkemiddel i arbejdsmiljøarbejdet
Når du rådgiver om arbejdsmiljø, herunder organisering af og rammer for tilrettelæggelse af
arbejde og samarbejde mellem mennesker er indsigt i de juridiske bestemmelser og praksis om
fysisk og psykisk arbejdsmiljø helt centralt.

I relationen mellem arbejdsgiver og arbejdstager har arbejdsgiver en omsorgspligt. Denne pligt får
en særlig betydning, hvis en arbejdstager kommer enten fysisk eller psykisk til skade i forbindelse
med udførelsen af sit arbejde.
Mellem mennesker kan der opstå spændinger. Det kan udløse stress eller det kan komme til udtryk
som chikane eller mobning. Det er vigtigt, at du som rådgiver kender reglerne på området.
Arbejdsgivers omsorgspligt kan indebære, at arbejdsgiveren er erstatningsansvarlig. Foruden indblik
i områder, som du bør have fokus på, hvis en arbejdsskade skulle opstå, giver seminaret konkret
viden om retspraksis og afgørelser.
Vi kommer f.eks. ind på:
- Arbejdsgiverens ansvar for arbejdsskader, herunder en matrix, som gør det væsentligt
enklere at vurdere arbejdsgiverens ansvarsbyrde
Arbejdsbetinget stress og arbejdstidsregler
Retspraksis vedrørende chikane, mobning, psykisk dårligt arbejdsmiljø og sexchikane
Vi giver også vores råd til krisehåndtering og forebyggelse.
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Undervisere:
Finn Schwarz er advokat og managing partner specialiseret i ansættelsesret og forsikrings- og erstatningsret.
Har mange års erfaring som rådgiver og har ført et betydeligt antal retssager ved landsretterne og Højesteret.
Finn er en erfaren underviser og er fast bidragsyder til Arbejdsmiljø ABF's nyhedsbrev. Finn har bl.a. udgivet
bogen ”Arbejdsskader - en guide til praktisk håndtering af fysiske og psykiske arbejdsskader”.
Marianne Lage er advokat og partner, specialiseret i arbejds- og ansættelsesret og har mere end 20 års erfaring inden for området. Marianne har erfaring inden for alle områder i relation til arbejdsretslige tvister inden
for rådgivning om medarbejderforhold og problemstillinger, f.ek.s i forbindelse forskels- og ligebehandling og
har ført adskillige sager om sexchikane og har lavet advokatundersøgelser herom.
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