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Det er en god øvelser at
strukturere dagens opgaver, så de ikke ender i en og
samme dynge.
Foto: Mikael Borre

Stress: Tag kontrollen tilbage
FÅ OVERSKUD:
Mange afbrydelser
i løbet af en travl
hverdag kan slå
arbejdsrytmen i
stykker. Derfor er
det vigtigt at gøre
sig klart, hvad der
er vigtigt, og hvad
der kan vente.
Foto: Morten Koldby

Af stresscoach Louise Rønde
nnas telefon ringer. Hun afbryder sin samtale med kol-

legaen for at tage telefonen.
Kollegaen har et tilbud til en
kunde, som skal færdiggøres. I røret har Anna en kunde, som ønsker at vide, hvornår hans varer bliver leveret
- alt imens kollegaen venter
på at fortsætte deres samtale. Anna arbejder i en større
international virksomhed,
hvor hun sidder som salgskoordinator. Hun er ansat i
en virksomhed og i en branche, hvor tingene går rigtig
hurtigt. At løbe stærkt er et
arbejdsvilkår. Et arbejdsvilkår, som er nødvendigt for
at følge med efterspørgslen,
og for at kunne beholde markedsandele.
I løbet af en arbejdsdag
oplever mange at få afbrydelser - store som små. Afbrydelser som haster, men
som ikke er vigtige. Det kan
være opgaver som mange
mails, mange møder eller
løbende afbrydelser. Alle
disse faktorer kan være med
til at skabe stress - og har
skabt stress hos Anna. Det
er dog vigtigt at pointere, at
stress er individuelt. Det,
som stresser den ene, stresser nødvendigvis ikke den

anden. Vi er alle forskellige
og har forskellige behov og forskellige grænser for,

FAKTA
Sådan tager du kontrollen over dine arbejdsopgaver:

Hver eftermiddag:
 Lav en liste over næste dags opgaver
 Del opgaverne op,
så de kan løses på en
time
 Prioriter opgaverne

Hver morgen
 Kig listen igennem
 Start med prioritet
nr. 1
Husk at udarbejde en
ugeplan over næste uges
opgaver - både privat og
arbejdsmæssigt.

hvornår nok er nok.

Forebyg på arbejde
Det er ikke travlhed, som
stresser. Det er manglen på
kontrol. Hvornår vi hver
især føler, at vi har mistet
kontrollen, er forskelligt.
Nogle har brug for meget
indflydelse og ansvar, andre
trives bedst uden. Nogle har
brug for at vide, hvad fremtiden bringer og andre tager udfordringerne, som de
kommer. Der er intet rigtig
eller forkert.
For at forebygge stressende faktorer, kan Anna vælge
at planlægge sin uge, så hun
holder fokus på de opgaver,
som hun er i gang med, og
som er vigtige. I Annas dynamiske hverdag er det ikke
alt, som kan planlægges på
forhånd. Derfor skal hendes
ugeplan være tilrettelagt
sådan, at der er plads til vigtige hasteopgaver i løbet af
dagen.

Ikke alt haster
I en stresset hverdag får
mange ofte alle opgaver til
at haste – både de vigtige og
de ikke vigtige opgaver. Når

vigtige opgaver som deadlines, opståede problemer
eller andre hastesager smelter sammen med ikke vigtige opgaver som for eksempel alt for mange møder og
mails, bliver alle opgaver til
hasteopgaver. Det kan være
tegn på manglende overblik
og kontrol, hvilket kan skyldes stress.
Ved stress mistes evnen
til at planlægge og organisere, og det er ofte andres
forventninger og andres prioriteter, som kommer til at
styre arbejdsdagen. At miste kontrollen over tiden og
arbejdsdagen skaber stress
hos rigtig mange. Derfor vil
jeg som stresscoach anbefale at forebygge unødvendige
afbrydelser.

Sig også nej
Forebyggelse af unødvendige forstyrrelser kan blandt
andet gøres gennem planlægning. Forebyggelse af
ikke vigtige opgaver kan
også gøres ved at sige nej på
en konstruktiv måde. Ofte
kan et nej til kollegaen eller
chefen være rigtig svært, da
mange frygter en konfl ikt

FAKTA
Konsekvenser ved for
meget stress på arbejdspladsen:

 1. Produktiviteten
falder
 2. Større risiko for fejl
 3. En hårdere
omgangstone
 4. Øget sygefravær
 5. Manglende evne
til at planlægge og
organisere

eller frygter, at man ikke er
god nok. Ved at få kontrol
over arbejdsdagen kan man
skabe en mindre stresset tilværelse.
Ønsker du at vide mere om
stress på arbejdspladsen,
så kan du skrive til louise@
louiseronde.com eller besøge
www.louiseronde.com.

