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20. marts 2014 

Politiker lærer østjyske 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 9. april klokken 13 står 

lokalafdelingen Lederne Østjylland bag konferencen, som afholdes i 

Turbinehallen i Aarhus. Her kan man blandt andre opleve Folketingsmedlem for 

Socialdemokraterne Pernille Rosenkrantz-Theil, der selv har været ramt af 

stress, hvilket fik hende til at trække sig fra politik i en periode.  

Pernille Rosenkrantz-Theil vil på konferencen fortælle om sine personlige 

erfaringer med stress, og om hvordan hun langsomt kæmpede sig tilbage på 

arbejdsmarkedet, hvor hun i dag balancerer et travlt arbejdsliv med familie og 

børn.  

Den tidligere håndboldspiller Lars Christiansen vil på konferencen ligeledes 

fortælle, hvad det kræver at være en af de bedste, og hvordan høje forventninger 

kan være årsag til stress og angst. 

Stressforsker Bo Netterstrøm mener, at stress kan være positivt, hvis bare man 

lærer at spotte faresignalerne, inden den negative stress tager over. Han vil på 

konferencen også give råd til, hvordan man tackler stresssymptomer. 

Afdelingsformand for Lederne Østjylland Jørgen Munch mener, at konferencen 

vil være brugbar for alle, da de fleste har oplevet stress på tæt hold.  

- Personligt glæder jeg mig til at få indspark til, hvordan jeg kan forebygge 

stress hos mine medarbejdere og kollegaer. De tre oplægsholdere har hver sin 

indgangsvinkel til stress, og efter min vurdering vil de give deltagerne en bred 

viden om, hvilke faresignaler man skal være opmærksom på og hvad man skal 

gøre, hvis man selv eller en medarbejder bliver ramt af stress, siger Jørgen 

Munch.  

Konferencen i Turbinehallen i Aarhus 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. 

P R E S S E M E D D E L E L S E 

mailto:joergen.munch@lederne.dk
mailto:psl@lederne.dk
mailto:mbr@lederne.dk
http://www.lederne.dk/konferencer

