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                  16. september 2021 

  

Oversigt over  autoriserede arbejdsmiljørådgivere, der 

er medlem af DI 

Folketinget har bevilget en pulje med 3 x 100 mio. kr. til forbedring af arbejdsmiljøet og 
fysisk træning i private små og mellemstore virksomheder med op til 50 ansatte.  

I den forbindelse har DI udarbejdet denne oversigt over autoriserede arbejdsmiljørådgivere, 
der er medlem af DI.  

Oversigten indeholder kontaktoplysninger til den autoriserede arbejdsmiljørådgiver samt 
en kort beskrivelse af arbejdsmiljørådgiverens eventuelle specialer inden for arbejdsmiljø-
rådgivning samt geografisk dækningsområde. 

DI anbefaler, at interesserede virksomheder tager direkte kontakt til en eller flere arbejds-
miljørådgivere og hører nærmere om mulighederne for samarbejde om et konkret projekt. 

DI afholder en række webinarer om puljen, der efterfølgende også kan streames via DI’s 
hjemmeside.  

Spørgsmål om reglerne for støtte kan også stilles til DI’s arbejdsmiljøenhed via   
DI-arbejdsmiljo@DI.DK 
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Navn på autoriseret arbejdsmiljørådgiver og hjemmesideadresse: 

 

Beskrivelse af evt. specialer inden for arbejdsmiljørådgivning: 

 

Landsdækkende/udvalgte regioner: 

 

Hvem kan kontaktes (op til tre kontakter)? 

Joblife a/s 

- Associeret med NIRAS A/S 

www.joblife.dk 

info@joblife.dk 

Tlf. 88 19 18 00 

Joblife er autoriseret arbejdsmiljørådgiver inden for alle aspekter af arbejdsmiljø, inkl. forebyg-

gelse af fysisk og psykisk nedslidning samt ulykker. Vi rådgiver også om sundhedsfremme. 

Vi har 40+ års erfaring med rådgivning inden for alle brancher, inkl. bygge og anlæg. 

Vi rådgiver om konkrete, praktiske løsninger, som er tilpasset den enkelte kundes specifikke øn-

sker og behov og tager højde for, at hverdagen i den lille virksomhed byder på andre vigtige ud-

fordringer end arbejdsmiljø. 

Vi leverer ud fra vores mission om ”Better Jobs – Better Results”. 

Joblife er en landsdækkende autoriseret arbejdsmiljørådgiver. 

Afdelingsleder (Øst) Sanne Berglund Simonsen, tlf. 27 61 39 54, sbs@joblife.dk 

Afdelingsleder (Nord) Kim Lundsgaard Jensen, tlf. 28 35 65 21, klj@joblife.dk 

Afdelingsleder (Syd) Hanne Lybech Jensen, tlf. 30 10 96 97, hlje@joblife.dk 

http://www.joblife.dk/
mailto:info@joblife.dk
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Navn på autoriseret arbejdsmiljørådgiver og hjemmesideadresse: 

 

Beskrivelse af evt. specialer inden for arbejdsmiljørådgivning: 

 

Landsdækkende/udvalgte regioner: 

 

Hvem kan kontaktes (op til tre kontakter)? 

Mindwork Psykologisk Center ApS, Vesterbrogade 31, 1. sal, 1620 KBH V 

Autoriserede rådgivere: autoriseret og specialistgodkendt psykolog, direktør Vibeke Lunding-Gre-

gersen og autoriseret psykolog Vibeke Wagener 

www.mindwork.dk 

  

Mindwork er rådgivningsvirksomhed inden for psykisk arbejdsmiljø. Vores rådgivere er psykolo-

ger, der arbejder med trivsel og mental sundhed på alle niveauer i organisationen. Vi kombinerer 

organisationspsykologisk viden med grundlæggende viden om hjernen og menneskets natur, når 

vi rådgiver virksomheder. 

Mindwork rådgiver inden for alle forhold i det psykiske arbejdsmiljø og har specialiseret sig i råd-

givning vedrørende krænkende handlinger. I håndtering af disse sager har vi fokus på at sikre en 

ordentlig og værdig proces for alle involverede, og målet er altid at skabe et trygt arbejdsmiljø og 

en kultur, der forebygger krænkelser.  

Vi har kontor i København og kan varetage opgaver på hele Sjælland. 

Mindwork Psykologisk Center. E-mail: info@mindwork.dk Telefon: 20751616 

Vibeke Lunding-Gregersen, email: VLG@mindwork.dk 

 

 

mailto:info@mindwork.dk
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Navn på autoriseret arbejdsmiljørådgiver og hjemmesideadresse: 

 

Beskrivelse af evt. specialer inden for arbejdsmiljørådgivning: 

 

Landsdækkende/udvalgte regioner: 

 

Hvem kan kontaktes (op til tre kontakter)? 

OBH Rådgivende Ingeniører A/S 

www.OBH-gruppen.dk 

OBH Rådgivende Ingeniører er  autoriseret til at rådgive på følgende områder: 

- Det ergonomiske  

- Det biologiske 

- Det kemiske  

- Det fysiske  

- Det psykosociale  

Vi kan som autoriseret rådgivningsvirksomhed bistå med at løse det eller de arbejdsmiljøproble-

mer, som en virksomhed har fået påbud om, samt udarbejde anbefalinger til konkrete initiativer, 

der kan forebygge, at der opstår tilsvarende arbejdsmiljøproblemer i virksomheden i fremtiden.  

Landsdækkende. 

Bent Bukh 

Arbejdsmiljørådgiver  

M: +45 2726 4792 

E: bbu@obh-gruppen.dk 

 

Jytte Vestergård Jensen 

Arbejdsmiljørådgiver 

Kemiingeniør 

M: +45 2726 4584 

E: jvj@obh-gruppen.dk 
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Navn på autoriseret arbejdsmiljørådgiver og hjemmesideadresse: 

 

Beskrivelse af evt. specialer inden for arbejdsmiljørådgivning: 

 

Landsdækkende/udvalgte regioner: 

 

Hvem kan kontaktes (op til tre kontakter)? 

Rambøll Danmark A/S 

https://dk.ramboll.com/ 

 

 

Rambøll er en førende international ingeniør-, arkitekt- og rådgivningsvirksomhed, som arbejder 

inden for områderne: byggeri, transport, miljø, vand og energi. Rambøll har et dansk team af au-

toriserede arbejdsmiljørådgivere inden for fysisk, kemisk og biologisk arbejdsmiljø, som er klar til 

at rådgive om arbejdsmiljø og forebyggelse af ulykker på byggepladser og andre arbejdspladser, 

hvor sikkerheds- og sundhedsmæssige situationer påvirker arbejdsmiljøet.  

Se mere om Rambøll Danmarks arbejdsmiljørådgivning her: https://dk.ramboll.com/ydelser-og-

sektorer/byggeri/byggeledelse/arbejdsmiljoradgivning 

Rambøll Danmark dækker hele landet og samarbejder tæt med afdelinger i 34 andre lande. Ram-

bøll kombinerer lokal erfaring med global viden for at kunne levere inspirerende løsninger, som 

gør en forskel for kunder, slutbrugere og samfundet som helhed. 

Annemette Rasmussen, anmr@ramboll.dk, 51616552 

Cathrine Tived, ctt@ramboll.dk, 51615367 

Søren Eyrich Jensen, syj@ramboll.dk, 51618825 

https://dk.ramboll.com/
https://dk.ramboll.com/ydelser-og-sektorer/byggeri/byggeledelse/arbejdsmiljoradgivning
https://dk.ramboll.com/ydelser-og-sektorer/byggeri/byggeledelse/arbejdsmiljoradgivning
mailto:anmr@ramboll.dk
mailto:ctt@ramboll.dk
mailto:syj@ramboll.dk
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Navn på autoriseret arbejdsmiljørådgiver og hjemmesideadresse: 

 

Beskrivelse af evt. specialer inden for arbejdsmiljørådgivning: 

 

Landsdækkende/udvalgte regioner: 

 

Hvem kan kontaktes (op til tre kontakter)? 

Sweco Danmark A/S 

www.sweco.dk 

Som autoriserede arbejdsmiljørådgivere har Swecos arbejdsmiljøspecialister stor erfaring i råd-

givning i forbindelse med påbud fra Arbejdstilsynet. Derudover har vi stor erfaring med at udar-

bejde, implementere og auditere arbejdsmiljøledelsessystemer i forhold til  

OHSAS18001/ISO45001. 

Sweco har særligt stærke kompetencer inden for bygge- og anlægsbranchen. Vores specialistviden 

og brede arbejdsmiljømæssige kompetencer sikrer, at arbejdsmiljølovgivningen kan overholdes 

under hele projektets gennemførelse og den efterfølgende drift. 

Sweco Danmark A/S er landsdækkende inden for arbejdsmiljørådgivning. 

Chefspecialist Kim Flemming Borch, 53 72 11 39, kimflemming.borch@sweco.dk 

Seniorspecialist Sven Duckert, 53 72 13 52, sven.duckert@sweco.dk 

Teamleder Lars Broløs, 53 72 12 31, lars.brolos@sweco.dk 

 

mailto:kimflemming.borch@sweco.dk
mailto:sven.duckert@sweco.dk
mailto:lars.brolos@sweco.dk
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Navn på autoriseret arbejdsmiljørådgiver og hjemmesideadresse: 

  

Beskrivelse af evt. specialer inden for arbejdsmiljørådgivning: 

  

Landsdækkende/udvalgte regioner: 

 

Hvem kan kontaktes (op til tre kontakter)? 

 

 

 

CRECEA A/S 

www.CRECEA.dk 

CRECEA A/S er autoriseret arbejdsmiljørådgiver og rådgiver i hele landet inden for arbejdsmiljø, 

trivsel, psykisk arbejdsmiljø og sundhed. Desuden underviser vi ca. 1.000 kursister i den lovplig-

tige arbejdsmiljøuddannelse hvert år og udbyder årligt et stort udvalg af supplerende arbejdsmil-

jøuddannelse. 

Vores mission er at gøre Danmark sundere – én virksomhed ad gangen.  

 

Hele Danmark 

Henrik Elberg, Chef for forretningsudvikling. 

T: 2887 4102, M: HE@crecea.dk 

Nicolai Have, Souschef. 

T: 2087 9326, M: NIH@crecea.dk 
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Navn på autoriseret arbejdsmiljørådgiver og hjemmesideadresse: 

 

Beskrivelse af evt. specialer inden for arbejdsmiljørådgivning: 

 

Landsdækkende/udvalgte regioner: 

 

Hvem kan kontaktes (op til tre kontakter)? 

 

 

Chefpsykolog Louise Hartmann Dinesen er autoriseret arbejdsmiljørådgiver inden for det psy-

kosociale arbejdsmiljø.  

www.hartmanns.dk 

I Hartmanns er vi autoriseret af Arbejdstilsynet, og vi samtænker det psykiske arbejdsmiljø med 

ledelse, organisation og strategi.  

Undgå nedslidning og dårligt arbejdsmiljø bl.a. ved gennemførsel af APV og trivselsundersøgel-

ser. APV’en afdækker det psykiske og fysiske arbejdsmiljø, og I får anbefalinger og rådgivning til 

indsatsområder. Vi arbejder ud fra en bæredygtig tankegang, som handler om at tage ansvar og 

tilføre ressourcer, når man ønsker at trække på de menneskelige ressourcer. Derfor har vi fokus 

på beskyttende- og risikofaktorer i vores arbejde med arbejdsmiljø. 

 

Hartmanns er landsdækkende og har flere kontorer på Sjælland, Fyn og Jylland. 

Anders Kinnerup, e-mail: anders.kinnerup@hartmanns.dk  telf. 4121 1317 

Kasper Ferløv Andersen, e-mail. Kasper.andersen@hartmanns.dk  telf. 4121 1433 

mailto:anders.kinnerup@hartmanns.dk
mailto:Kasper.andersen@hartmanns.dk
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Navn på autoriseret arbejdsmiljørådgiver og hjemmesideadresse: 

 

Beskrivelse af evt. specialer inden for arbejdsmiljørådgivning: 

 

Landsdækkende/udvalgte regioner: 

 

Hvem kan kontaktes (op til tre kontakter)? 

 

  

Maskinsikkerhed ApS 

www.maskinsikkerhed.dk 

- Maskinsikkerhed og CE-mærkning med øje for produktivitet 

- Kortlægning af risici og gode løsninger – maskiner og procesanlæg 

- Eksplosionssikring og ATEX  

- Substitution af farlige processer, kemi, energi, tryk m.v. 

- Optimering af ergonomi – automatisering 

- Intern færdsel/hejse og løfteoperationer 

- Sikkerhedsudstyr - valg og brug 

- Undervisning og træning, over 1.500 deltagere pr år 

- Praktisk arbejds- og konsulenterfaring fra kemi-, træ-, fødevare-, energi-, plast-, grafisk-, 

genbrug-, affald-, og andre sektorer.  

 

 

 

Landsdækkende med kontorer i Værløse, Odense, Kolding og Aalborg. 

Hans Morten Henriksen, tlf. 2210 0671, hmh@maskinsikkerhed.dk 

Thomas Thilleman Petersen, tlf. 2210 0677, ttp@maskinsikkerhed.dk 

 

mailto:hmh@maskinsikkerhed.dk
mailto:ttp@maskinsikkerhed.dk
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Navn på autoriseret arbejdsmiljørådgiver og hjemmesideadresse: 

 

Beskrivelse af evt. specialer inden for arbejdsmiljørådgivning (maks. 500 anslag): 

 

Landsdækkende/udvalgte regioner: 

 

Hvem kan kontaktes (op til tre kontakter)? 

 

5A ApS, Åtoften 159B, 2990 Nivå 

www.aaaaa.dk 

spj@aaaaa.dk 

 

5A er autoriseret arbejdsmiljørådgiver på alle arbejdsmiljøområder og udbyder af de lovpligtige 

arbejdsmiljøuddannelser. Vi har stor erfaring med rådgivning til små og mellemstore virksomhe-

der. Vi kan tilbyde rådgivning inden for hele puljens område. 

Vores rådgivning tager udgangspunkt i, der hvor jeres virksomhed er lige nu. Vi udfører vores 

rådgivning, så det føles let for jer og ikke som en belastning i en travl hverdag. Herudover har vi 

det formål med vores rådgivning, at forebyggelse kommer til at indgå som en helt naturlig del af 

jeres arbejdsopgaver.   

Vi rådgiver om arbejdsmiljø i alle brancher, bl.a. inden for bygge og anlæg, og vi rådgiver virk-

somheder, der beskæftiger sig med fremmed arbejdskraft. 

 

5A har medarbejdere på Sjælland og Bornholm, men vi løser også arbejdsmiljøopgaver i den øv-

rige del af Danmark. 

 

Partner Sonja Ploug Jensen, tlf. +45 40794404, mail: spj@aaaaa.dk 

 

http://www.aaaaa.dk/
mailto:spj@aaaaa.dk
mailto:spj@aaaaa.dk
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Gert Porse: Gert.Porse@Wsp.com, 2711 1736 

Dennis Lyng: Dennis.Lyng@Wsp.com, 2623 6500 

Ole Frimodt: Ole.Frimodt@Wsp.com, 2343 4113 

 

 

 

 

 

Navn på autoriseret arbejdsmiljørådgiver og hjemmesideadresse:  

 

Beskrivelse af evt. specialer inden for arbejdsmiljørådgivning (maks. 500 anslag): 

 

Landsdækkende/udvalgte regioner: 

Hvem kan kontaktes (op til tre kontakter)? 
 

  

WSP Danmark A/S 

www.wsp.com/da-DK/ydelser/autoriseret-arbejdsmiljradgivning 

 

 

WSP Danmark A/S er autoriseret til at rådgive på alle områder og kan forebygge fysisk eller psykisk ned-

slidning via: 

- Fysisk arbejdsmiljø; indeklima, støj, akustik, lovpligtig APV, ATEX-APV, Vision Zero (undgå ulykker), mv.     

- Ergonomi; fysisk træning, video instruktioner, forhold ved hjemmearbejde, og indretning, storrumskon-

tor. 

- Kemi og biologi; lovpligtig kemisk eller biologisk risikovurdering/APV.  

- Det psykosociale; Gais malinger, trivselsmålinger, krænkende adfærd, kommunikation og samarbejde.    

Landsdækkende – vi dækker hele Danmark 

WSP Danmark A/S 

www.wsp.com/da-DK/ydelser/autoriseret-arbejdsmiljradgivning 

 

WSP Danmark A/S er autoriseret til at rådgive på alle områder og kan forebygge fysisk eller psykisk ned-

slidning via: 

- Fysisk arbejdsmiljø; indeklima, støj, akustik, lovpligtig APV, ATEX-APV, Vision Zero (undgå ulykker), mv.     

- Ergonomi; fysisk træning, video instruktioner, forhold ved hjemmearbejde, og indretning, storrumskon-  

  tor. 

- Kemi og biologi; lovpligtig kemisk eller biologisk risikovurdering/APV.  

- Det psykosociale; Gais malinger, trivselsmålinger, krænkende adfærd, kommunikation og samarbejde.    

Landsdækkende – vi dækker hele Danmark. 

mailto:Gert.Porse@Wsp.com
mailto:Dennis.Lyng@Wsp.com
mailto:Ole.Frimodt@Wsp.com
http://www.wsp.com/da-DK/ydelser/autoriseret-arbejdsmiljradgivning
http://www.wsp.com/da-DK/ydelser/autoriseret-arbejdsmiljradgivning
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Navn på autoriseret arbejdsmiljørådgiver og hjemmesideadresse: 

 

Beskrivelse af evt. specialer inden for arbejdsmiljørådgivning (maks. 500 anslag): 

 

Landsdækkende/udvalgte regioner: 

 

Hvem kan kontaktes (op til tre kontakter)? 

 

 

Arbejdsmiljøcentret Human House 

 

Som Danmarks største autoriserede arbejdsmiljørådgiver rådgiver vi om alle aspekter af arbejdsmiljøet. 

Kort sagt yder vi rådgivning om alt det, der betyder noget for mennesket i virksomheden, uanset om det 

er på medarbejder-, ledelse- eller organisationsniveau. Blandt vores kerneydelser finder du blandt andet 

kortlægninger, APV’er, kurser, stress, internationalt arbejdsmiljø og alt, der falder inden for kategorien af 

forebyggende arbejdsmiljøarbejde. 

Landsdækkende med kontorer I Søborg, Kolding, Aarhus, Holstebro, Brønderslev og snart også i Odense. 

Lars Tornvig, lt@humanhouse.com 

Pernille Vedsted, pv@humanhouse.com 

Jasper Eriksen, je@humanhouse.com 

https://www.amcentret.dk/

