
 

 

 
 

Lasse Rossen, cand.psych., erhvervs og miljøkonsulent.  
 

 
Lasse blev psykolog i 1989 fra Københavns Universitet, med speciale i arbejdspsykologi. 
Arbejder med udviklende arbejde, trivsel, konfliktløsning, stress, samarbejde, støtteforløb 
i kriser. Han arbejder med at finde ressourcerne frem i mennesker og grupper. Hvordan 
vender man det negative til en mulighed. Hvordan fokuserer vi på vejen frem og hvordan 
øver vi os i at tænke og tale på en mere hensigtsmæssig måde.  
 
Lasse er meget god til at lytte og forstå mennesker. Han har et grundlæggende ønske om 
at forstå, hvordan mennesker fungerer. Han arbejder med vore relationer til hinanden, 
familie, arbejde og samfund. Systemisk og kognitivt. God til at finde det positive frem 
mellem problemerne. Hans redskaber er viden, interesse og spørgsmål. Løsningerne 
kommer gerne fra personen og netværket selv efterhånden.  
 
Han arbejder også som konsulent med miljøopgaver i virksomheder og organisationer. 
Sine erfaringer på områder som miljøledelse, bæredygtighed viser han, hvordan skal 
virksomheden eller organisationen skal fortolke og omsætte sin egen miljøpolitik og 
arbejdsmiljøpolitik i praksis. 
 
                                                        
 



 

 

2016: Erhvervskonsulent og psykolog, AndersHjorthConsult 
 
2006-16: Arbejdet i Familieklub.dk i kombination med IOGTs rådgivning om alkoholproblemer. I 
Familieklub.dk arrangeret kurser og møder og styret økonomien samt udvikle kursusaktiviteter og 
familieklubkonceptet.  
 
2006-16 I IOGT-København gennemførtes psykolog samtaler og rådgivning, samtaler med 
personer og familier med alkoholproblemer. Rådgivning ved psykiske problemer i kombination med 
alkoholproblemer.  
 
2006 Underviser på en afdeling af Københavns Produktionsskole på Amagerbrogade. Her fik jeg 
en del erfaring med unge med forskellige problemer i forbindelse med valg af ny uddannelse.  
 
2005 Underviser på Daghøjskolen i Centrum, et hold med psykiske problemer og eller 
alkoholproblemer. Her havde vi en god kombination af undervisning i en lille gruppe og individuelle 
samtaler med kursisterne.  
 
2000-2003: Arbejde i 2 år som selvstændig miljø og arbejdsmiljøkonsulent i FAM miljø 
konsulentfirma sammen med 4 andre. Vigtig erfaring med at være udfarende og kontakte butikker 
og virksomheder. Erfaring med at starte firma og arbejde sammen om produkt og markedsføring. 
 
1977-96: Studenterarbejde i Arbejdstilsynet. Startede mens jeg læste biokemi i fem år. Skiftede til 
psykologi. Arbejdede mange år med oprettelse og drift af registeret for arbejdsbetingede lidelser. 
Arbejdet foregik i samarbejde med læger og ingeniører og flere andre faggrupper. Min opgave var 
undervisning af nye studenter og kvalitetskontrol af de oplysninger vi registrerede. Producere 
udtræk af registeret. 
Uddannelse  
 
2004 Jobtræning på Daghøjskolen i Centrum, et hold med psykiske problemer og eller 
alkoholproblemer. Her havde vi en god kombination af undervisning i en lille gruppe og individuelle 
samtaler med kursisterne. 
  
2001-16: Videreuddannelse indenfor italienske og danske familieklubber. Et års systemisk 
efteruddannelse på Dispuk i Snekkersten. Også deltager i en supervisionsgruppe.  
 
1999 Jobtræning som it-underviser på pakistansk privatskole nogle måneder. Meget søde børn og 
jeg var meget populær fordi jeg stod for adgangen til Bollywood og Fifa. Meget interessant og kom 
i gang med at undervise lidt i regneark og hjælp til at skrive og printe eksamen i dansk stil. 
 
1989 Cand. Psych. Fra Københavns Universitet med speciale i arbejdspsykologi. 
 
Frivilligt arbejde: 
 

• Formand for Miljøpunkt Amager, en selvejende fond med 5 ansatte.  
• Medlem af Lokaludvalget i Amager Øst. 
• Tovholder for arbejdsgruppen om miljø og planlægning.  
• Formand i andelsboligforening. 

 


