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Hva husker vi?
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Stressed out!!!
Who says I look stressed!



Common sense

is not necessarily

common practice…

Voltaire



Ingen sammenheng mellom det å jobbe mange 
timer og det å være en effektiv leder.

Irmelin Drake

Det grenseløse arbeidslivet



Kilde: Handelshøyskolen BI, Per-Magnus Thompson

Hva er selvledelse?
(Neck & Manz, 2010)

En prosess der formålet er å 
påvirke seg selv på måter som 
fremmer prestasjon og trivsel 
på jobben.
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Kilde: University of California, Berkeley

Forholdet mellom press og prestasjon





Source: Nir Eyal, Indistractable

Vi antar…

Vi føler oss ofte forpliktet 
til å respondere med én gang







PREFRONTAL 
CORTEX 
Planlegger
Gjør valg
Gjennomfører

REPTILHJERNEN
Reagerer på instinkt 
på alt nytt som dukker opp

Kilde: FranklinCovey

Programmert for å reagere







8-20 min.



Vi antar…

Source: Nir Eyal, Indistractable

Antall e-poster som 
faktisk krever rask 
respons 

Antall e-poster du 
opplever at krever 
umiddelbar respons

Vi føler oss ofte forpliktet 
til å respondere med én gang



Når trenger du det?



Eisenhower matrisen

«Det er ofte slik at det 
som er viktig ikke 
haster 

– og det som haster er 
ofte ikke så viktig.»

Dwight Eisenhower
(am. president 1953-1961)



Haster Haster ikke

Viktig

Ikke viktig
Kilde: Eisehower og senere Stephen Covey, 7 Gode vaner

Tidsstyringsmatrisen

K2
Produktivitet og balanse

Forberedelser, 
planlegging,

mål, lære noe nytt, 
relasjoner, 

lade batteriene

K4
Sløsing og overflod

Aktiviteter for å slippe å 
gjøre det som er viktig, 

ting som blir overdrevet,  
perfeksjonisme

K3
Selvbedrag

Unødvendige 
avbrytelser, sosiale 

medier, e-post, 
dårlig forberedte møter…

K1
Nødvendighet

Kriser, tidsfrister, 
hastemøter, problemer, 

sykdom…



Refleksjon

Hva er din verste tidstyv?

Hvordan kan du løse det?



Tiden vår blir spist opp

Source: Nir Eyal, Indistractable

50 eposter
@ 4 min 

= 3 timer 30 min

2 møter
@ 1 time
= 2 timer

1 time 30 min
til alt annet



Så hva kan vi gjøre?

• Skru av pop-up
• Lag regler
• Send færre e-post selv
• Sett av tid til å lese og

håndtere mail

• Færre møter
• Kortere møter
• Klart mål
• Luft mellom møtene
• Blokke ut egentid

• Frigjort tid
• Ukentlig planlegging
• Daglig prioritering
• Fokus – unngå 

multitasking
• Ritual som skiller J/P

MAIL

MØTER

EGEN ARBEIDSTID



PLANLEGGE PRIORITERE FOKUSERE

3 grep



• Før uken begynner

• Legg inn litt «slack»

• Blokk ut tid til e-post håndtering

• Sørg for egentid

PLANLEGG



Viktige oppgaver

Mindre viktige, ofte tidstyver

Store steiner

Sand



Mor/far

Venn

Fotballtrener

Prosjektleder

Meg selv
Tillitsvalgt

Roller

Styremedlem



Kilde: Steven Covey, De 7 Gode Vanene

Ukentlig planlegging K2



Kilde: Steven Covey, De 7 Gode Vanene

Ukentlig planlegging K2

Rolle – Ticato
Stor stein – Kurs for NITO

FREDAG 14.00
FREDAG 14.30

Rolle – Mormor
Stor stein – Ha Lykke på overnatting



Oppsett av kalender



Coaching

Reise

Kurs og foredrag

Inspirasjon og læring, webinar

Privat

Styrearbeid

Oppgaver}
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Kilde: FranklinCovey, The 4 Disiplines of Execution

Less is more!



Hva med 
deg?



Du får en time ekstra hver dag! 
Hva vil du bruke du den til? 



. . . ta vare på oss selvFor å unngå å havne her . . .



Jeg har virkelig hatt god nytte av kurset! 
Det er nesten lifechanging! Ja, for nå tenker jeg 
mer at jeg kan si nei, jeg kan sette premissene. 

Lina Håland, sogneprest 

Jeg satt jeg med en klump i halsen og tårer i øynene, 
sliten og sykemeldt i 100% og tenkte at dette må jeg 
ta til meg. Bli mer tøff, si nei og slutte å være flink 
pike. 

Nå begynner jeg å skyndte meg sakte tilbake til 
jobb, og jeg merker at jeg jobber med å sette 
grenser og si nei. 









Velg et lite ubehag nå fremfor å 
bli utslitt siden.   – Brené Brown

Når du kjenner det ubehaget, aksepter det, 
gå dit og hold ut det å si nei takk, fremfor å 
svikte deg selv og gi et halvhjertet ja.



Trykk på pauseknappen!

Kilde: Adresseavisa, Psykolog Eva Tryti

- Ta en pause. Gi deg selv mulighet til å 
reflektere over hva du trenger, har tid til 
og behov for. 



Tips til å si nei

1. Vær bevisst hva du vil 
si nei til

2. Vær like bestemt som 
andre er pågående

3. Tren til det faller 
mer naturlig

Source: Harvard Business Review. Special Issue: The New Work/Life balance desember 2020



med stil

Tren på å si



Som lege i disse 
koronatider er det 
nødeløst hektisk. 

Lege Ellen Ræstad

Jeg har nytte av å sette 
grenser, si nei med stil og 
påminnelsen om å verne 
om egentid.



Tips til givere

Gjør deg selv 
utilgjengelig i 

perioder

Tren på å sette 
grenser og vær 

tydelig 

Si fra og be om 
hjelp

Aksepter at du ikke får gjort alt!



ZZzzz…
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Ferdigheter

Kilde: Mihaly Csikszentmihalyi, bearbeidet av  Kjell Schou Andreassen 

…UHUHU!
Skrekk-sone: For store utfordringer 
med lave ferdigheter, gir stress

For lave utfordringer med sterke 
ferdigheter, gjør at vi kjeder oss

M
ål

Trene



Utviklingslogg

Bli god til å prioritere det som er viktig

Ukentlig planlegging med fokus på store steiner 

og bruke oppgavefunksjonen i Outlook 

Starte nå!

Bevis: Jobber mer effektivt med de rette oppgavene

Anne

X

X

Effekt: Frigjør tid ,mer fornøyd og bedre balanse ;o)


