
SÅDAN SKABER DU  
RO OG OVERBLIK

I DIT PRIVAT-  
OG ARBEJDSLIV

De fleste mennesker oplever travlhed og momentan stress. 
Det er helt normalt og må ikke forveksles med længere
varende stress, som kræver hjælp, støtte og behandling.

Få enkle leveregler er for langt de fleste nok til at give  
overblik og kontrol over hverdagen – så du bliver mere 
 effektiv og undgår, at travlhed over tid udvikler sig til stress.

Det handler i bund og grund om at skabe større overblik  
og give dig kontrol over din dag og opgaver.
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4 ENKLE LEVEREGLER
1. OVERBLIK - FÅ DINE OPGAVER UD AF HOVEDET OG SÆT DEM IND I ET SYSTEM, SOM VIRKER FOR DIG
 En af de ting som gør det svært at overskue vores mange opgaver skyldes tit, at vi går 

rundt med vores mange tanker, ideer og opgaver i hovedet. Det er vores hjerner ikke 
gearet til. Skriv i stedet dine opgaver ned  uanset hvor lille opgaven er – og gør det i et 
system, der virker for dig, fx en fysisk eller digital kalender. Når du har et visuelt overblik 
og givet slip på tankerne, kan du nemmere disponere og prioritere dine opgaver. 

2. ORGANISÉR - LAV ET UGENTLIGT OVERBLIK - DEL DINE OPGAVER OP - SÆT ORD PÅ NÆSTE HANDLING
 Fastsæt en dag, hvor du afsætter 2025 minutter, hvor du gennemgår din opgaveliste og 

prioriter alt ud fra vigtighed. Skriv i dit kalendersystem, hvad din næste konkrete handling 
er ud for hver opgave – både for private aftaler og opgaver på jobbet. Hvis systemet skal 
give dig overblik og kontrol, er det vigtigt, at du bryder opgaverne ned i små konkrete 
handlinger, som du ordner skridt for skridt, fx skriv mail, ring til. Suser tankerne fortsat su
ser rundt i dit hoved, skal du gøre næste handling endnu mere konkret og skrive den ned.

3. PRIORITÉR - IKKE ALLE OPGAVER SKAL LØSES ”PERFEKT” - NOGLE GANGE KAN MINDRE GØRE DET
 De fleste af os har så mange opgaver, at vi ikke har tid til at løse dem alle til perfektion. 

Som regel er det kun et fåtal opgaver, som kræver perfektion, og ofte vil du kunne hal
vere dit tidsforbrug ved bare at løse opgaven ”godt nok”. Det vil spare dig tid til de vigtige 
opgaver. Du skal derfor skærpe dit blik for, hvornår en opgave kræver perfektion og hvor
når mindre kan gøre det. Skal du for eksempel til årsmødet med en top 10 kunde, skal du 
naturligvis være super forberedt, men skal du sende en orienteringsmail til din afdeling, 
går det nok, hvis der mangler et komma. 

4. DEFINÉR - PAS PÅ UKLARE OPGAVER - SPØRG GRUNDIGT IND
 Lav lige en newbizz plan. Kender du den type ukonkrete opgaver, som udstikkes uden klare 

retningslinjer eller forklaringer? De er den største synder, når det gælder tab af kontrol og 
overblik. Den type opgaver er tit vanskelige at komme i gang med, ligesom vi let overkom
plicerer opgaven ender med at bruge for megen tid og energi. Afstem forventninger med 
opgavestilleren, før du går i krig og spørg grundigt ind til:  
1) Hvad skal gøres hvornår? 
 2) Hvordan måler vi på det og hvornår er opgaven løst godt? 
3) Kom med eksempler på lignende opgaver og løsninger. 

8 SYMPTOMER DU SKAL VÆRE OPMÆRKSOM PÅ
Genkender du symptomer nedenfor, kan du være i farezonen for at udvikle stress. 
Kontakt os, hvis du vil have sparring om, hvordan du forebygger stress.
• Du forventer ikke at nå størstedelen af dine mål
• Du synes dårligere om din chef/kolleger, end du tidligere har gjort
• Du er mere utålmodig, end du plejer
• Du føler konstant, at du mangler tid
• Du er nervøs for, om du når og husker, det du skal
• Du tænker meget på dit arbejde i fritiden
• Du fokuserer mere på det negative end på det positive i arbejdslivet
• Du har mistet lysten til at gå på arbejde


