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Foredrag: NeuroLeadership - optimering af dit lederskab og 
ledelsesresultater
 
NeuroLeadership er et forskningsområde med fokus på at inddrage konkret neuro-
videnskabelig viden i områder som lederudvikling, forandringsledelse, motivation, 
innovation, coaching og organisationsudvikling.
 
Neuroleadership giver dig mulighed for at udvikle og bygge dit lederskab på forståelse af, 
hvordan menneskets hjerne fungerer. Du kan anvende indsigter fra hjerneforskningen og 
NeuroLeadership i din organisation på et individuelt og holdbaseret niveau.
Hjerneforskere kan i dag måle, hvad der sker inde i den menneskelige hjerne, mens den 
arbejder. Du vil hen over foredraget få indblik i de processer, der spiller ind på, hvordan du 
og dine medarbejdere tænker under f.eks. pres, forandringer, og hvad der motiverer os til 
at gøre en ekstra indsats. Vi ser også på, hvordan vi sammensætter en arbejdsdag, så vi 
udnytter den menneskelige hjernes ressourcer bedst. Jeg præsenterer dig for konkrete 
redskaber, som du kan gå ud og anvende i din hverdag – både for at optimere dine egne 
indre processer og medvirke til, at dine medarbejdere kan optimere deres.
 
Vidste du f.eks. at det område i hjernen, som er helt afgørende for at vi tager gode 
beslutninger og er i stand til at løse vanskelige problemer, er en stærkt begrænset og 
skrøbelig ressource, som vi skal værne om?
 
Hen over foredraget sætter vi fokus på:
-  Hvad er NeuroLeadership
-  Informationsbehandling i hjernen
-  Hjernen og optimering af beslutningsprocesser
-  Hvordan du fastholder overblik under pres
-  Opbygning af tillid og relationer i organisationer
-  Motivation og belønningssystemer i hjernen
-  Hvordan NeuroLeadership kan forbedre din ledelse

Simon Bendfeldt er cand. mag. i historie og filosofi, certificeret coach hos EMCC, 
certificeret hos The NeuroLeadership Institute og NeuroBusiness Group i USA, der aktivt 
anvender indsigter fra hjerneforskningen i coaching og ledelsessammenhænge. Simon har 
i dag mere end 2500 coachingsamtaler bag sig, hvor fokus er alt fra optimering af ledelse 
til håndtering af PTSD for hjemvendte veteraner. Simon er selv blind efter nærkontakt med 
en eksploderende landmine for mere end 20 år siden, mens han gjorde tjeneste i 
forsvaret.
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