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13. februar 2014 

Hjerne-Madsen lærer københavnske ledere om stress 

Hvordan kan man som leder håndtere og opdage stress både hos sig selv og hos 

medarbejderne? Det er emnet på konferencerækken ”Pas på - stress forude”, 

som Lederne arrangerer i løbet af foråret. Tirsdag den 4. marts klokken 13 står 

lokalafdelingen Lederne Hovedstaden bag konferencen, som afholdes i Tivoli 

Congress Center.  

Hjerneforskeren Peter Lund Madsen vil med sin faglige baggrund give en 

forklaring på, hvad der sker i hjernen, når man får stress, hvilke signaler den 

sender og hvordan det påvirker resten af kroppen. Han vil desuden give sit bud 

på, hvordan man som leder kan undgå stress.  

Organisationspsykologen Janne Skakon vil ligeledes sætte fokus på stress hos 

den enkelte leder og gå i dybden med, hvad det har af betydning både for 

lederen selv, for medarbejderne og for virksomheden. Med en psykologisk 

tilgang, vil hun forklare, hvorfor stress opstår.  

På konferencen vil også Lars Andersen, der er arbejdsmiljøchef hos Lederne 

præsentere resultaterne af en undersøgelse om stress fra Lederne og derigennem 

klargøre, hvor udbredt det er blandt ledere. Han vil derudover se nærmere på 

hvilke ledere, der er mest stressede og hvad ledere selv mener, er årsagerne til 

stress.  

Afdelingsformand for Lederne Hovedstaden Jan Rossil ser især frem til at lære 

mere om de fysiologiske aspekter af stress.  

- Jeg glæder mig til at få mere faktuel viden omkring, hvordan stress påvirker 

hjernen og adfærden. Jeg tror, de tre oplægsholdere vil kunne hjælpe deltagerne 

til at være særligt opmærksomme på de vigtigste faresignaler, som kroppen kan 

sende i tilfælde af stress, siger Jan Rossil. 

Konferencen i Tivoli Congress Center er rettet mod ledere på alle niveauer, og 

både medlemmer og ikke-medlemmer af Lederne er velkomne. Tilmelding kan 

ske på www.lederne.dk/konferencer. 
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