
INSTITUT FOR 
KONFLIKTHÅNDTERING

Kontakt:
Henrik Møller
kontakt@ifkh.dk
TLF 28566430

§ LEDERTRÆNING  

§ PERSONALETRÆNING  

§ TRÆNERTRÆNING  

§ SUPERVISION  

§ RÅDGIVNING 

§ FOREDRAG  

§ WEBINARER

§ VIRTUEL TRÆNING

§ ONLINE TRÆNINGSPLATFORM

KURSER, FOREDRAG & UDDANNELSESFORLØB I  
KONFLIKTHÅNDTERING & VOLDSFOREBYGGELSE

Få mere tryghed, færre  konflikter, øget 
trivsel &  arbejdsglæde

VI TILBYDER:

VI ER SPECIALISTER I AT OMSÆTTE TEORI TIL PRAKSIS!

VI UNDERVISER BLA. MEDARBEJDERE I DEN  PRIVATE OG OFFENTLIGE SEKTOR  
ANSAT INDEN FOR:

• OMSORG & PLEJE  
• SUNDHED & PSYKIATRI
• BORGERKONTAKT & SERVICE

• SPECIALOMRÅDET
• SKOLER & SPECIALSKOLER  
• VAGT & SIKKERHED



Et særligt tilpasset og helhedsorienteret tilbud til alle jeres
medarbejdere. Vi tilbyder 1/2 dage,  hele dage, og kursusforløb over flere  
dage. Indholdet bliver afstemt efter jeres ønsker, behov, tid, og ressourcer. Vi 
inddrager arbejdspladsens egne metoder / procedurer i undervisningen.

PERSONALETRÆNING

En faglig kompetent leder, og en  arbejdsmiljøorganisation, der er  klædt på 
til at understøtte en omsorgs-/ støtte og læringskultur,  er helt essentielt for, 
at arbejdspladsen kan leve op til de  krav, der stilles i dag. Vi tilbyder  bla. 
særlige forløb til lederne målrettet forebyggelse og  håndtering af stress.

LEDERTRÆNING

"Train the Trainer" uddannelsesforløb er til jer, der ønsker at optimere og
kvalitetssikre jeres interne træning og  forankring. De trænede medarbejdere  
får de fornødne kompetencer til selv at  kunne forestå basistræning, introduk-
tion og vedligeholdelse af færdigheder. Uddannelsen vil bestå af en 
kombination af fysiske kurser og  virtuel/online undervisning.

TRÆNERTRÆNING



Professionel supervision og rådgivning  for ledere og medarbejdere. Det kan  
være 1-1, eller i grupper. Vi tilbyder også udredning og udarbejdelse af 
risikoprofiler målrettet borgere tilknyttet private og offentlige tilbud.  Vores 
supervisorer er meget erfarne,  og kan understøtte både den personlige og 
faglige udvikling. Vi er specialister i at hjælpe med at udvikle interne 
retningslinjer / politikker. Vi tilbyder foredrag til alle typer af  arbejdspladser.

FOREDRAG, SUPERVISION  & RÅDGIVNING

Undervisning og træning på afstand er et godt alternativ til at mødes. Vi
tilbyder tilpasset online & virtuel undervisning og træning ud fra jeres  
ønsker. Vi tilbyder webinarer eller adgang til jeres egen tilpassede online  
trænings- og læringsplatform. I har adgang til platformen 24/7, og kan  
deltage, når det passer jer.

Kravet er, at I har adgang til en skærm og lyd.

Alle vores basisoplæg findes på platformen, og vi udarbejder gerne
indhold efter ønske. Indholdet kan også købes til jeres egen platform.

"VI HAR MENNESKET I CENTRUM"

ONLINE KURSER



Vi underviser bla. 
i følgende temaer: 
ü Konfliktforståelse

ü Konfliktforebyggelse

ü Konflikthåndtering

ü Deeskalering som 
strategi & metode

ü Low Arousal

ü Nedtrappende
kommunikation

ü Tryghedsguide & 
risikovurdering

ü Samarbejde og
rollefordeling

ü Lovgivning

ü Efterværn / reaktioner

ü APG - Arousal Profil & 
Guideline 

ü Diagnoseforståelse

ü Mentalisering

Tryghedstræning:

• Nænsom guidning

• Skånsom nødværge & 
frigørelser

• Skånsom
magtanvendelse

METODER & 
INDHOLD
Vores undervisning og 
metoder tager udgangspunkt 
i nyeste forskning / evidens 
og  "best practice" fra ind- og 
udland.

Forskningen udgør en 
særdeles vigtig del af  hele 
vores teoretiske fundament 
for vores  koncept. Vi ser det 
som vores fornemmeste  
opgave at sikre, at det, der 
læres på kurserne,  skal kunne 
omsættes til praksis.

Vi fokuserer på etik, omsorg og 
et godt og trygt arbejdsmiljø. Vi 
tror på, at trygge  rammer giver 
gode arbejdsvilkår, hvor 
fagligheden og arbejdsglæden 
kan blomstre til gavn for både 
medarbejdere og de 
mennesker, de hjælper og 
omgås med.

“FRA TEORI 
TIL PRAKSIS”



ET STÆRKT TEAM
Vi er +10 undervisere, alle er nøje udvalgt. Vi vægter faglighed, kompetencer  og 

samarbejde højt, og derfor kan vi tilbyde et af Danmarks mest erfarne 
konsulentteams. Derudover har vi flere professionelle og kompetente 

samarbejdspartnere, som er tilknyttet for at vi i samarbejde med jer, kan løfte 
opgaverne og give jer det bedste, der findes. I praksis betyder det, at vi  kan hjælpe 

alle i organisationen, med alt der vedrører forebyggelse, håndtering, 
kursusadministration, sikkerhed, trivsel, arbejdsglæde,  opsamling og læring.

De faste undervisere har bl.a. baggrunde fra psykiatrien, politiet, Sundhedssektoren 
og sikkerhedsbranchen. Vi har erfarne psykologer, læger,  konsulenter og 

skuespillere tilknyttet.

Kontakt os uforpligtende, så finder vi sammen den bedste løsning til jer.

SAMMEN ER VI STÆRKE

+45 28566430
kontakt@ifkh.dk

www.ifkh.dk


