
Konstruktiv stress, præstation og trivsel 
Underholdende og nyttige foredrag ved Storm Stensgaard: Stressrådgiver, 
og klassisk filolog med speciale i heroisk ledelse og tillidskultur, samt 
forfatter til bogen Stressnavigation for Mænd: På Vinderkurs mod 
Identitet og Mandighed (2014). 

Alle foredrag kan tilrettelægges i 
samarbejde med kunden. Emnerne 
og stilen kan tilpasses efter ønske, 
ligesom foredragene kan udbygges 
som workshops og kurser. 

Som foredragsholder er Storm 
vidende, dynamisk og skarp. 
Engageret og begejstret. Hans 
foredrag er nytænkende, 
perspektiverende og medrivende, og alligevel videnskabeligt velfunderede
og løsningsorienterede. Med fokus på organisatorisk kapacitetsopbygning.                              
Varighed 1-1.5 timer alt efter ønske.  

Foredrag om



Styr på Stressøkonomien: Investering for Livet 

Motiverende inspiration og praktiske redskaber til at forbedre 
stressøkonomien. Et grundlæggende livsvilkår som er afgørende for den 
menneskelige præstationsevne og lykke.

Et humoristisk og lærerigt foredrag der nytænkende tager livtag med en 
af vor tids vanskeligste udfordringer. Trods stor viden og mange stress-
eksperter, fortsætter den moderne stressepidemi med at hærge, og alt 
tyder på behovet for noget nyt. 
Storm Stensgaard præsenterer en konstruktiv tilgang til stress, der både 
tager udgangspunkt i den førende stressforskning og tager problemet 
dødsensalvorligt. 
I stedet for at frygte og flygte fra stress, kan vi med fordel anskue den som 
et livsvilkår, og med vores håndtering og navigation gøre den til vores ven. 

Dette foredrag vil gøre dig klogere på fordelene ved stress. Deltagerne vil 
blive forsynet med konkret viden og redskaber, der vil gøre dem bedre til 
at tage vare ikke blot på sig selv, men også deres kolleger, og således blive 
mere værdifulde bidragydere til en sund og effektiv arbejdskultur. 

Konstruktive kønsforskelle på arbejdspladsen
Hvad er kvinder og mænd egentligt for noget?
Et humoristisk og tankeprovokerende foredrag, rig på ahaoplevelser, 
hvor det gøres gældende, at vi gennem forståelse af kønsforskellene kan 
optimere trivsel, kommunikation og samarbejdsevne.  
Med videnskabeligt afsæt i udviklingshistorien og kønsforskellene i 
stressrespons, neurologisk og hormonelt, formidler Storm en spændende 
viden om hvordan og hvorfor mænd og kvinder generelt reagerer, tænker, 
føler, konkurrerer og kommunikerer forskelligt – på mange måder og 
områder. 



Vi ser på kønnenes styrkepositioner og svagheder, på mulighederne for at 
tage højde for disse og for bedre at kunne supplere hinanden.  

Emnet køn og kønsforskelle er sprængfarligt fordi det er omgærdet 
med så mange fordomme og følelser, men hvor der er meget at tabe, i 
misforståelser mellem kønnene, er der også meget at vinde. 

Den stressoptimale arbejdsplads: 
Stressnavigation og bæredygtig ledelse

Et lærerigt og underholdende foredrag, der udfordrer de gængse 
forestillinger om stress; Og bidrager konstruktivt til hvordan arbejdspladsen 
kan sikre sig mod livsfarlig ledelse, sygemeldinger og udbrændthed. 

Med afsæt i den førende stressvidenskab, formidler Storm Stensgaard 
en væsentlig indsigt i hvordan stressmekanismerne er afgørende for den 
langtidsholdbare præstationsevne på arbejdspladserne. 

Med humor og nytænkning forklares, hvordan vi kan nedbryde et 
ødelæggende tabu, og der gives bud på hvordan vi kan forvandle stress fra 
vores skadelige fjende til vores gavnlige ven. 

Der er brug for en grundlæggende ny og helhedsorienteret tilgang, hvor 
præstationsevne, mental sundhed og lederskab hænger sammen. 



StressNavigator
Skimminge 12, 4930 Maribo
Mail: storm@stressnavigation.dk, Tlf: 2067 5399
Læs mere på: www.stressnavigation.dk

                                                                                   

Andre foredragstitler

- Stress skal styres: En dragetæmmers bekendelser                                                             
- Heroisk og bæredygtig ledelse: Et spørgsmål om stressnavigation og 
tillidskultur      
- Stressoptimering af arbejdskulturen: Den værdifulde kollega som 
stressnavigatør
- Funktionsduelige Mænd: Stressnavigation og Identitet 
- Mandlig og mandig: Udfordringer og muligheder for den moderne mand                                     
- En køn redelighed: udfordringer og muligheder for moderne kvinder og 
mænd

 Om foredraget Styr på Stressøkonomien:  

”Storm er en foredragsholder, der brænder for sit emne. Han taler ud 
fra personlige oplevelser og har samtidig sin faglige viden om stress i 
orden. Det gør ham til en troværdig foredragsholder. Han har gode og 
interessante historier som gør foredraget levende. 
Vi havde gavn og glæde af foredraget. Det var tankevækkende,
inspirerende og underholdende, og samtidig fyldt med nyttig viden og 
konkrete redskaber, som vi kan anvende. Jeg kan anbefale Storms 
foredrag, og er overbevist om at mange vil have glæde af at høre det.
En time i hans selskab er godt givet ud!”
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