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28. februar 2013 

TV-læge lærer ledere i Storstrømmen at passe på sig selv 

 

Hvordan kan man som leder skabe god balance mellem arbejde og privatliv 

og blive bedre til at passe på sig selv? Det er spørgsmålet på 

konferencerækken ”Leder – pas på dig selv”, som Lederne arrangerer i løbet 

af foråret rundt om i landet. Tirsdag den 19. marts klokken 13 står 

lokalafdelingen Lederne Storstrømmen bag konferencen, som afholdes på 

Restaurant Sukkertoppen i Sakskøbing. 

På konferencen kan man møde journalist på TV-Avisen og tidligere vært på 

Lægens Bord, Peter Qvortrup Geisling, og Thomas Milsted, der er en af 

Danmarks mest erfarne eksperter inden for stress, trivsel og arbejdsglæde. 

De vil fortælle om, hvorfor det er vigtigt at leve et liv i balance, og hvordan 

man bliver opmærksom på de advarsler, som kroppen sender, hvis man er på 

afveje – og ikke mindst hvad man kan gøre for at komme på ret kurs igen. 

På programmet står også HR-chef i Nordic Sugar Jens Okkels. Med afsæt i 

egne erfaringer vil han give gode råd til, hvordan man kan gribe 

ledelsesudfordringerne an og udnytte sin tid bedre, så man kan skabe den 

optimale livsbalance. 

Afdelingsformand for Lederne Storstrømmen Helle Andresen ser især frem 

til at høre, hvad Peter Qvortrup Geisling kan bidrage med på konferencen. 

- Han har stor erfaring på work-life-balance-området og er lidt af en 

menneskekender, så jeg er sikker på, hans oplæg bliver både underholdende 

og tankevækkende. Det er alfa og omega, at man som leder forsøger at have 

en god balance i sit liv. For selv om der er kommet større fokus på trivsel og 

forebyggelse af stress, kan ledere let komme til at glemme sig selv i en travl 

hverdag, fastslår Helle Andresen. 

Konferencen på Restaurant Sukkertoppen 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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