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Stressepidemien hærger landet, til stor skade for konkurrenceevnen, og vi har kun set toppen af isbjerget. 

Har du en strategi til at fremtidssikre din virksomhed? Mit navn er Storm Stensgaard. Jeg 

tilbyder hermed mine ydelser til styrkelse af mental trivsel, præstationsevne og 

bæredygtig ledelseskultur. Jeg kan hjælpe dig med at værne om og forløse det 

menneskelige potentiale som skal sikre, at din virksomhed holder sig på fremtidens 

vinderkurs.  

Jeg er certificeret coach inden for organisatorisk ledelse (v Christian Ørsted) og stress (v 

Majken Matzau). Jeg har desuden en baggrund som klassisk filolog med forskningsspeciale i 

heroisk ledelse og tillidskultur.  

I tillæg til de klassiske redskaber inden for stresshåndtering har jeg på baggrund af egen grundforskning 

udviklet konceptet Stressnavigation, som er skræddersyet til at tackle de udfordringer, der i dag har så 

store menneskelige og erhvervsøkonomiske omkostninger. Sigtet er både symptombehandling, helbredelse 

og forebyggelse gennem organisatorisk stressoptimering og bæredygtig ledelseskultur.  

Udover at være nyt, spændende og gennemtænkt er konceptet grundigt forankret i den førende 

stressforskning. Blandt kernekompetencer kan nævnes:  

 At gøre det attraktivt og tilgængeligt at arbejde med stress og det mentale helbred, som en naturlig 

sundhedens fjerde søjle (sammen med kost, søvn og motion). Attraktivt fordi stress er et 

grundvilkår som også kan betyde sund stress, der tillader os at præstere optimalt og 

langtidsholdbart med effektivitet og engageret fordybelse.  

Tilgangen er helhedsorienteret og forholder sig både til den enkeltes ansvar, den organisatoriske 

sammenhæng og ledelsesstrukturen - Og dermed balancen mellem ansvar og indflydelse.  

Mine særkompetencer er:  

 Arbejdet med kønsforskelle i stressrespons. Herunder mænds stress og det dertilhørende arbejde 

med identitet og selvforståelse 

 At overføre og anvende stressvidenskab til at understøtte og virkeliggøre principperne for 

bæredygtig ledelse, som blandt andet fremføres i Bestselleren Livsfarlig Ledelse af Christian Ørsted.  

Jeg har skrevet bogen Stressnavigation for Mænd: på Vinderkurs mod identitet og Mandighed (juni 

2014). 

Jeg tilbyder alt hvad der har med effektiv sygemelding at gøre: diagnose, prognose, indslusning, og således 

minimering af risiko for tilbagefald og udbrændthed. Dertil personlig coaching, rådgivning, kurser og 

foredrag, der kan spænde fra tungere videnskabelige 

forelæsninger til perspektiverende og underholdende 

oplevelser. Samt udarbejdelse af en effektiv,    

forebyggende stresspolitik.                                                                                                                                                   

Jeg er dynamisk, engageret, og klar til at styrke din 

virksomhed lige fra den enkelte stressramte 

medarbejder til struktur og ledelseskultur.                
Læs mere på www.stressnavigation.dk 

http://www.stressnavigation.dk/

