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Advokaternes Serviceselskab A/S 
Advokatkæden Ret&Råd 
Aktieselskabet  NORDISK SOLAR COMPAGNI 
Arbejdsmarkedsstyrelsen 
 
”LEO Pharma A/S har igennem flere år benyttet Tina Monberg og Mediationcenter a/s som 
samarbejdsparter.  Tina Monberg har været en uvurderlig støtte ved implementeringen af et Conflict 
Management koncept hos LEO Pharma.  Tina Monbergs evner som mediator, underviser, coach og 
sparringspartner har i høj grad bidraget til, at LEO Pharma i dag er blandt de få virksomheder i 
Danmark, der metodisk og systematisk arbejder med samarbejde og konflikthåndtering som en 
integreret del af dagligdagen på virksomheden. LEO Pharma har flere gange varmt anbefalet vores 
samarbejdspartnere at benytte Tina Monberg som ekspert i konflikthåndtering og mediation både på 
det praktiske og det strategiske plan, og det vil vi også gøre fremover.” Marianne Viskum Olesen, 
Human Ressource Manager, LEO Pharma A/S 
 
 
BG Bank 
Beskæftigelsesministeriet 
BST Foreningen 
Bülow & Nielsen 
Bygherreforeningen 
Business Denmark 
Børsens Forlag 
Børsen Kurser 
 
”Jeg har deltaget i flere kurser vedrørende for eksempel personaleledelse, hvor konfliktløsning var en 
del af kurset. Desuden har jeg tidligere som chef i staten haft konfliktproblematikken på tæt hold såvel 
mellem medarbejdere som ledere og medarbejdere og mellem afdelinger. Dette kursus i mediation er 
klart det bedste, jeg har deltaget i. Det er et kursus, der giver nogle rigtig gode værktøjer. Kurset fik mig 
til at se en konflikt fra en anden vinkel, end man er vant til - man kommer bag overfladen i en konflikt, 
og herigennem søges en løsning til alle involveredes fordel (ingen tabere). Jeg har selv prøvet at løse 
konflikter med nogle af disse værktøjer, uden at jeg vidste, at værktøjerne var en del af mediation - 
kurset har for mig sat disse værktøjer ind i et effektivt system samt givet mig ekstra værktøjer. 
Er man alvorlig omkring konfliktløsning, så er dette kursus klart anbefalelsesværdigt.”  
Dansk Røde Kors, Katastrofechef Flemming Nielsen 
 
C3 
CEU Kolding 
Citroen Danmark 
CO Industri 
Confex Danmark 
Cubium Consulting 
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“Et inspirerende og tankevækkende indlæg om fremtidens måde at undgå/og eller løse konflikter på – 
det være sig internt som eksternt – og på et tidligt stadie i konflikten. Ressourcer vil blive frigjort. 
Mediation er sund fornuft og kommet for at vinde indpas i vores hverdag.” Flemming Tomdrup, LK, CEO 
 
Dagbladet Børsen 
Danmarks Tekniske Universitet – DTU  
Danmarks Nationalbank 
Danske Bank – Human Ressources 
Dansk Arbejdsgiverforening 
Dansk Industri  
Dansk Røde Kors 
Dansk Sygeplejeråd 
Datea 
De Kvindelige Arbejderes Arbejdsløshedskasse 
Det Kongelige Teater 
DFL 
DJØF 
DR Byen 
DSB 
 
”Jeg har en stor buket roser til dig fra deltagerne. Alle var meget begejstrede, og mange var interesseret i 
at få dig ud til deres personale. Så stor tak for din indsats, som var den væsentligste årsag til, at 
temadagen blev en stor succes.” Tandlægernes Nye Landsforening Poul Folke Christensen” 
 
Emcon 
Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande 
 
 
”Tusind tak for indsatsen i går - det var super - jeg har både i går og i dag fået flere anerkendende ord 
om dit indlæg. Officielt varer mødet til kl. 19.15 - og det sker, at enkelte udvandrer - men du holdt dem 
til ilden til omkring kl. 20.00 uden et eneste frafald - well done - og som flere har udtalt: til dato årets 
bedste møde.” Sorgenfri Rotary Klub, Steen Kristoffersen” 
 
Fagligt Fælles Forbund 
Falck Healthcare 
Farmakonom Foreningen 
Farmen 
Finansbanken  
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Finansforbundet 
Finanssektorens Uddannelsescenter 
Fonden Realdania 
Forlaget Thomson A/S 
Forstædernes Bank 
FTF – Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd 
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”Hjertelig tak for et inspirerende og fremadrettet indlæg. Der er ingen tvivl om, at mediation er 
fremtiden, og hvis I er i stand til at få budskabet ud til en bredere kreds af erhvervsledere, vil mange 
konflikter mellem leverandører og kunder kunne løses med mediation.” Aktieselskabet NORDISK 
SOLAR COMPAGNI, C.H. Ørssleff, CEO – Group 
 
 
GE Capital Bank 
Gedved Kommune 
Gentofte Kommune 
Gladsaxe Kommune 
Glostrup Apotek 
Grafisk Arbejdsgiverforening 
Grontmij Carl Bro 
Grundfos  
 
 
”Jeg har modtaget spontane og positive tilbagemeldinger fra deltagergruppen. Jeg synes selv emnet er 
interessant og relevant. Jeg kan sagtens forestille mig situationer, hvor dine teorier er anvendelige; også 
situationer hvor det ikke er nok at kende teorien, men hvor der også er behov for mediatoren. Du er 
super god til at præsentere, og din attitude demonstrerede både sikkerhed og afslappethed”. Steen Grove-
Rasmussen, CEO, Radiometer Danmark A/S 
 
 
HK  
H. Lundbeck A/S 
HSH Nordbank 
H:S Hovedstadens Sygehusfællesskab 
HTS – Handel, Transport og Serviceerhvervene 
HumanConsult 
Håndværksrådet 
 
 
”Jeg sidder stadig med følelsen af at have opdaget noget stort.” Deltager fra Dansk Røde Kors 
 
 
IBC Euroforum ApS 
IBM Danmark A/S 
Institut Lederuddannelsen – Syddansk Universitet 
Institut for Kompetenceudvikling (IFKU) 
Institut for Menneskerettigheder 
Instituttet for Fremtidsforskning 
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”Gennem samarbejdet med Tina Monberg og Mediationscenteret har LEO Parma gjort brug af Tina 
Monberg i forbindelse med et seminar den 28. april 2006, hvor temaet var "samarbejde i et team". Der 
var 8 deltagere og to instruktører. Som den ene instruktør var jeg tilskuer til, at seminaret hurtigt 
udviklede sig til en gruppemediation, hvor Tina Monberg suverænt ledte gruppen frem til løsninger på 
deres indbyrdes konflikter. Konflikterne havde mange lag og var komplekse. Tina Monbergs evne som 
mediator medvirkede i høj grad til, at teamet kunne komme videre.  
 
Efterfølgende fik jeg flere tilkendegivelser fra deltagerne om, at Tina Monberg var et godt valg til leder 
af seminaret, og jeg kan varmt anbefale hende som underviser og mediator. Kirsten Sørensen, Human 
Ressource Manager, LEO Pharma 
 
 
Kommunale tandplejere 
Kuben Byg A/S 
Kulturministeriet  
Københavns Kommune – Økonomiforvaltningen 
 
 
”Det faglige niveau på kurset i mediation var meget højt og meget inspirerende.” Deltager på workshop 
hos Finanssektorens Uddannelsescenter 
 
 
Jordbrugsakademikerne 
 
Ledernes Hovedorganisation 
LEO Pharma A/S 
LK as 
 
Macbarren Tobacco Co. A/S 
Miljøstyrelsen 
M.H. Simonsen - Svendborg 
MT Højgaard A/S 
 
 
”Vi har fået den platform, der er nødvendig for at lære videre i forløbet.” og 
”Meget spændende kursus med engageret underviser, der tror på sine budskaber.” Deltagere på 
workshop hos Finanssektorens Uddannelsescenter 
 
 
NCC Construction Danmark A/S 
NEG Micon A/S 
Nestlé Danmark A/S 
Niebuhr Tandhjulsfabrik A/S 

• Stran • DK-2900 Hellerup • tel 70 25 82 28 • www.dvejen 203  mediationcenter.dk 4mediationcenter a/s 



 
NMC Danmark A/S 
Novo Nordisk Product Supply 
Novozymes A/S 
Nycomed Danmark ApS 
 
 
”Vidende og spændende.” Mobning på arbejdspladsen, IFKU 
 
 
Odense Tekniske Skole – Erhvervsakademiet 
 
 
”Tak for et særdeles interessant og inspirerende indlæg.” Steen Kristoffersen, Queens Collection 
 
 
 
Paranova-Gruppen A/S 
Patientkontoret i Vestsjællands Amt 
 
Radiometer Danmark A/S 
Rambøll Informatik A/S 
Region Hovedstaden 
RestaurationsBranchens Forbund 
Right Kjaer & Kjerulf A/S 
Roskilde Amts Sygehus 
Roskilde Bank 
Roskilde Universitetscenter 
 
 
”Dit oplæg var ikke alene oplysende men også inspirerende.” Institut for Menneskerettigheder 
 
 
Sorgenfri Rotary Klub 
Statens Forsknings- og Uddannelsesbygninger 
Stubbekøbing Kommune 
SU Styrelsen 
Syddansk Universitet 
Søfartens Arbejdsmiljøråd 
Sø- og Handelsretten 
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”I min tid som HR direktør i NCC har vi i årene 2002-2007 haft et særdeles positivt og resultat 
skabende samarbejde inden for konflikt-samarbejdsområdet.  NCC brugte i disse år Mediationcenter i 
mediation, til undervisning på vores interne uddannelser, som foredragsholder og inspirator, og som 
vejleder i forbindelse med udvikling af NCC’s Conflict Management koncept. Med Mediationcenter 
som inspirator og faglig videndeler indledte vi i 2003 et samarbejde vedrørende opbygning af et 
Conflict Management koncept. Conflict Management blev udviklet til at omfatte forebyggelse, 
håndtering og løsning af konflikter, både internt i organisationen og eksternt i arbejdet med 
kunderelationer og øvrige samarbejdspartnere. Mediationcenter ved Tina Monberg demonstrerede i 
dette arbejde sit høje faglige niveau, sin evne som inspirator og sin forståelse for organisationens behov 
og interesser. Konceptet er i dag implementeret i organisationen. Mediationcenter og NCC arbejder 
fortsat sammen.” Jens Tofft HR Direktør, NCC 
 
Tandlægernes Nye Landsforening (TNL) 
TDC Hosting 
TDC Jobcenter 
Teksam – DI og Co-Industri 
Trafikforbundet 
 
Varde Kommune 
Vestas 
Vestervangskolen 
VFU-Ringkøbing Amt 
VL gruppe 14 og 17  
Vejdirektoratet 
 
 
”Tak for et rigtig godt kursus. Vi er alle enige om, at det var en god og indholdsrig dag, som vi alle fik 
meget ud af.” Overassistent Mirjam Jelgren, Statens Forsknings- og Uddannelsesbygninger 
 
Zonta Danmark 
 
”Jeg benytter iøvrigt stadigt 5-trins mediationprocessen i mine relationer til leverandører under 
forhandlinger, og det er et rigtigt godt udgangspunkt, så det er et værktøj jeg har meget glæde af. Jeg har 
også i mange andre sammenhænge, de daglige småkonflikter i egen afdeling og tværorganisatorisk til de 
øvrige afdelinger i firmaet, stor glæde af at fokusere på behov og interesser i stedet for krav.” Deltager 
på mediatoruddannelsen,  Mac Baren Tobacco Company A/S 
 
Økonomi- og Erhvervsministeriet 
 
” Din gennemgang af mediation var både inspirerende og tankevækkende, jeg vil helt 
sikkert benytte mig af metoden, når/hvis en situation skulle opstå.” CEO Aage Kjærgaard, Kjærgaard - el 
& industri automatik A/S, tidligere formand for ELFO 
 
 
Aalborg Universitet 
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