
 

 

 

 

 

 

 

 

Helene Chirgwin  

I utvecklingsprogrammet är Helene 

Chirgwin utbildare, workshopledare 

och coach. Helene är en erfaren     

personalvetare, coach och                

organisationskonsult med en gedigen 

akademisk utbildning. Genom sitt   

engagemang och sin nyfikenhet för 

sitt kunskapsområde håller hon sig 

ständigt uppdaterad om aktuell arbets-

livsforskning.     

 
Sedan 2005 driver Helene företaget           

tillsammans med Keith Chirgwin 

 

Chirgwin Consulting står för:  

Engagemang 

Professionalitet  

Aktualitet 

Kreativitet 

  

Hållbart och  

hälsofrämjande  

ledarskap  
- i vardag och förändring  

Ett utvecklingsprogram för 

chefer och ledare på er arbets-

plats. 
 

Framtaget utifrån  föreskrifterna i 

AFS 2015:4 ”Organisatorisk och 

social arbetsmiljö” samt aktuell 

forskning 

Kontakt 

Ring eller maila oss om du vill veta 

mer om ”Hållbart och hälsofrämjande 

ledarskap ”eller om andra tjänster  

som vi  erbjuder. 

mobil: 073-8262975                                         

mail: helene@chirgwinconsulting.se  

hemsida: www.chirgwinconsulting.se 

Vi jobbar med organisationer, grupper,    

individer och ledare. Med konflikter, 

samarbetsproblem, kulturkrockar och 

andra psykosociala arbetsmiljöfrågor.  

Men också med lednings- och grupp-  

utveckling, utvecklingsprojekt,           

värdegrunds och visionsarbete mm.  

 

Vi anordnar kurser, seminarier,           

föreläsningar och workshops som är både 

skräddarsydda och företagsanpassade. Vi    

erbjuder också kurser i artbased learning 

och har skrivit en bok på samma tema 

”Putting Art to Work”, läs mer här: 

www.puttingarttowork.com 

 

Oavsett uppdrag strävar vi alltid mot att 

skapa förutsättningar för en god och   

kreativ arbetsmiljö. 



Coachning 

Coachningen syftar till: 

ökad medvetenhet, nya infalls-

vinklar, ökad personlig hälsa och 

större effektivitet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coachning sker mellan de olika  

utbildningstillfällena. Detta för att 

få möjlighet till coachning kring 

frågeställningar som rör det egna 

ledarskapet och den egna arbets-

platsen. 

 
Coachningen sker i enlighet med ICF:s 

etiska standards och kärnkompetenser.  

Målgrupp: 

Chefer och ledare med arbetsmiljö och     

personalansvar 

 

Innehåll utbildning och workshops 

Chefers och ledares arbete med att utveckla 

och bevara hållbara arbetsförhållanden: 

 Hälsofrämjande – bibehålla och stärka 

det som får medarbetare att må bra 

 Förebyggande – undvika risker och 

skada som kan ske i arbetet 

 Rehabiliterande – behandla och lindra 

skador och sjukdomar. 

 

Teman: 

 Att må bra och att ha hälsosamt arbets-

engagemang  

 Att leda och bygga en hälsosam och    

hållbar arbetssituation  

 Minska, motverka och förebygga risk-

faktorer i arbetet  

 Strategier för balans och återhämtning  

 Ledarskap och chefskap som stödjer    

välbefinnande och arbetsengagemang 

 Medarbetarskap och välfungerande   

grupper 

 Att leda hållbart utvecklingsarbete 

 Hållbara basstrukturer och verksamhets-

utveckling 

 
Utbildningen är inspirerad av och framtagen utifrån             

föreskrifterna i AFS 2015:4 samt forskningsrapporten 

”Hållbart och hälsofrämjande  ledarskap i vardag och föränd-

ring”, Dellve & Eriksson (2016), Högskolan i Borås. 

Hållbart och  

hälsofrämjande ledarskap  
- i vardag och förändring  

Detta utvecklingsprogram är en  

företagsanpassad insats och tar 

hänsyn till just de utmaningar som 

ni står inför. Planering och tids-

plan görs upp tillsammans med er.  

 

Utvecklingsprogram: 
Vid 6 tillfällen under året samlas 

chefer och ledare från er            

organisation/arbetsplats för att  

tillsammans utvecklas i sitt        

ledarskap. Mellan utbildnings- och 

workshoptillfällena sker enskild 

coachning.  

Syfte: 

Att ge chefer och ledare hos er 

fördjupad och breddad kunskap 

samt verktyg för att hantera frågor 

kring den organisatoriska och    

sociala arbetsmiljön.  


