
 

 

 

 

 

 

 

 

Dorte Lyager var topsælger i medicinalbranchen da en banal blindtarmsoperation udviklede sig meget 

traumatisk og sendte hende ud på en solid rutchetur. Først som rivende manisk i forsøget på af få 

retfærdighed for sine oplevelser og dernæst dybt depressiv med dødslængsel. Flere gange forsøgte hun at 

vende tilbage til arbejdslivet, men hver gang endte det i bragende fiasko og yderligere sygemeldinger. 

Først da hun blev tilkendt fleksjob og mødte sin nuværende arbejdsgiver lykkedes det igen at indtage 

positionen som succesfuld sælger. 

 

Undervejs kommer Dorte - udover at fortælle sin historie - ind på hvad bipolaritet er, hvad der gjorde at 

ansættelserne fejlede og hvorfor det nu er lykkedes med succes.  

Samtidig vil I også lære om fordelene ved at have en bipolar med på holdet og hvilket udbytte I som 

virksomhed kan have af den helt fantastisk sprudlende kreativtitet, evnen til at tænke ud af boksen og ”no 

limits” som mange bipolare besidder. – Og det allervigtigste: hvad der skal til for at tingene er holdbare i 

længden.  

I vil også få Dortes bud på værktøjer, der kan hjælpe jer som ledere i balancegangen mellem gal og genial. 

 

Oplægsholder: 

Dorte Lyager, Produktchef – tidl. Langtidssygemeldt 

 

Idé: 

1 times oplæg 

Pause 

½ times workshop/brainstorm 

Pause 

1 times diskussion/uddyben 

 

Yderligere: 

Plakater/flyers til download og udprint med tekst, billeder, dato mv 

Pressemeddelelse til lokalaviser mv incl 3 billeder til branding af firmaet som socialt ansvarligt (ved at have 

fokus på fordelene ved at have psykisk syge på arbejdspladsen) 

 

”Når du ansætter en bipolar, ansætter du en genigal. Det er dig som leder, der bestemmer 

hvilken af de to det bliver!” 

Citat: Dorte Lyager, sælger, iværksætter, forfatter, foredragsholder, leder, strikdesigner, webmaster, 

augmented reality ekspert – og mangeårig erfaring som bipolar 



Målgruppe: 

Ledere og mellemledere i private og offentlige virksomheder 

Sagsbehandlere i sygedagpengeafsnittet (vinklingen ændres en smule) 

 

Totalarrangement: 

Foredrag 

Catering i pausen, vælg mellem 

 2 forskellige kager efter aftale 

 Sandwich 

 Snacks og vin 

 

Arrangementet kan enten laves som et dagsarrangement eller som et aftenmøde. 

 

Kontakt: 

Dorte Lyager 

tel: 40 11 80 37 

Mail: dorte@genigal.dk 

web: www.genigal.dk 

 


