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18. marts 2014 

Hjerne-Madsen lærer fynske 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 8. april klokken 13 står 

lokalafdelingen Lederne Fyn bag konferencen, som afholdes på Radisson BLU 

H.C. Andersen Hotel i Odense. Her kan man blandt andre opleve hjerneforsker 

Peter Lund Madsen, der giver deltagerne indsigt i hjernens reaktioner på stress.  

Peter Lund Madsen vil på konferencen gøre kompliceret teori om hjernen til 

lettilgængelig viden for deltagerne, og han vil komme med sit personlige bud på 

en forebyggende kur mod stress.  

Den anden oplægsholder er kunstneren og musikeren Martin Hall, der har et 

stort engagement i alt, hvad han laver. Han vil på konferencen fortælle om sit 

personlige forløb med stress.  

Tredje oplægsholder er stressekspert Thomas Milsted, der vil give konkrete 

redskaber til at genkende advarselslamperne og få dem slukket, inden de breder 

sig på arbejdspladsen.    

Afdelingsformand for Lederne Fyn, Karsten Kjærby ser frem til at få både en 

forskningsbaseret viden om stress og en personlig historie fra et menneske, som 

har oplevet stress på egen krop.  

- Peter Lund Madsen kommer med et fantastisk spændende oplæg, og han 

forstår virkelig at gøre et kompliceret emne folkeligt, og så påstår han, at vi 

sagtens kan bruge hjernen meget mere, end vi allerede gør, siger 

afdelingsformanden.  

 

Konferencen på Radisson BLU H.C. Andersen Hotel 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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