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9. april 2014 

Tv-læge lærer midtjyske 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. Onsdag den 30. april klokken 13 står 

lokalafdelingen Lederne Midt-Vest i samarbejde med Lederne Midt-Nord bag 

konferencen, som afholdes i Nupark, Holstebro. Her kan man blandt andet 

opleve tv-lægen Peter Q. Geisling, der vil lære deltagerne at genkende kroppens 

reaktioner på stress.   

Peter Q. Geisling vil give værktøjer til at forebygge og tage affære mod stress, 

inden det bliver nødvendigt at behandle.    

Den anden oplægsholder er Anne Mette Ravn. Hun er administrerende direktør i 

konsulenthuset Hartmanns. På konferencen vil hun give sit bud på, hvorfor det 

er så vigtigt for en arbejdsplads at investere i medarbejdernes velvære. 

Stresseksperten Thomas Milsted er den tredje oplægsholder på konferencen. 

Han vil sætte deltagerne i stand til at genkende stress både hos sig selv og hos 

medarbejderne.  

Afdelingsformand for Lederne Midt-Vest, Aage Mørch Sørensen, ser frem til en 

konference om et højaktuelt emne med kompetente oplægsholdere.   

- Vi vil gerne give vores medlemmer og deltagerne på konferencen mulighed 

for at undgå stress og hjælpe dem til at tage vare på sig selv og deres ansatte, så 

vi kan få knækket stresskurven, siger Aage Mørch Sørensen.  

 

Konferencen i Nupark 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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