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Side 1 af 2 

 
  

 gode råd  
 om trivsel og stress 
 Grøn zone – trivselsniveau 1-2-3 

 
 
1. Vi er mest effektive i den grønne zone  

Du har overskud, overblik, kan koncentrere dig, finde innovative løsninger og 
tænke langsigtet. I den grønne zone, niveau 1-2-3, præsterer du typisk bedst. Du 
har en god balance mellem krav og ressourcer i de tre områder af dit liv, arbejdsliv, 
familieliv og personligt liv. Tillykke. Du kan fokusere på at holde fast i de gode 
vaner, så du bevarer dit overskud og overblik. 

 
2. Kend forskel på travlhed og stress 

Hvis du har en periode med høje krav eller mange opgaver, kan du opleve, at du 
gearer op, og oplever en god fornemmelse af at have travlt og kan præstere bedre 
end normalt. Hvis du ligger på niveau 3, oplever du måske udfordringer i dit 
arbejdsliv, familieliv eller personlige liv. Kroppen er bygget til at skifte mellem 
præstation og restitution, aktivitet og afslapning. Vi kan klare meget i en periode, 
men har brug for restitution undervejs eller bagefter. 
 

3. Vær en god rollemodel  
Du kan især bidrage med at vedligeholde eller sikre en sund måde at arbejde på og 
en god kultur i afdelingen eller organisationen. Andre kan måske lære af din måde 
at planlægge, din struktur eller tilgang til opgaver og afslapning. Har du erfaringer, 
gode råd eller tips & tricks, så giv dem videre.  

 
4. Vi er alle forskellige 

Vi bliver påvirket forskelligt af krav og udfordringer. Vær opmærksom på, at det, du 
synes er nemt, logisk eller ligetil, kan være en stor udfordring for andre. Respekter, 
at andre kan opleve tingene anderledes. Hjælp, hvis du har mulighed for det. Men 
kend og respekter også dine egne grænser. 

 
5. Immunsystemet beskytter os i en periode med ekstra belastninger 

Mange oplever, at de ikke bliver syge op til deadline eller i en periode med store 
udfordringer. Når den hårde periode er overstået, ligger et gennemhullet 
immunforsvar og venter. Derfor får mange forkølelse, influenza, bihulebetændelse 
eller lignende i ferien. Beskyt dit immunforsvar ved at få ekstra nattesøvn, hvis 
tingene begynder at hobe sig op eller inden ferien.  
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6. Koncentrer dig om én ting ad gangen 
Hvis du vil være særligt effektiv, så fokuser på én ting ad gangen. Vælg, hvilken 
opgave, der er vigtigst, og fokuser på den. Afsæt for eksempel 2-3 timer om 
formiddagen. Luk ned for alt, der kan forstyrre dig. Flyt bunker og papirer bag dig. 
Du kan opleve, at du bliver 2-3 gange så effektiv. Bliver du forstyrret i det 
koncentrerede flow, kan det tage op til 15-20 mindre at nå samme niveau.  

 
7. Vi bliver sjældent færdige 

Der vil altid være opgaver, projekter og ting, du kan gøre bedre. Ting på arbejde 
eller hjemme kan forbedres, venner kan ses mere eller du burde gøre noget mere 
ved personlige projekter. Hvis du forsøger at blive færdig med det hele, vil du aldrig 
have fri. Sæt dine egne rammer. Vælg, hvad du vil gøre noget ved og hvor lang tid, 
du vil bruge på det. Afstem forventninger med dem, det vedrører. Arbejd, når du 
arbejder. Og hold fri, når du holder fri. 

 
8. Lav klare aftaler med din leder, medarbejdere, kolleger, familie 

Klare aftaler, klare roller og forventninger, der er afstemt, forebygger stress. Hvis 
du er usikker på, hvad der forventes af dig, kan du opleve, at belastningen og 
stressniveauet stiger på længere sigt. Tag initiativ til at afstemme forventninger og 
sørg for, at aftaler er konkrete.  

 
9. Lyt til partneren, venner, familie, kolleger 

Det er ofte dem omkring dig, der lægger mærke til, hvis du forandrer dig fra en 
rolig, afslappet person med overskud og smil, til én, der er under pres, mindre glad 
eller sværere at komme i kontakt med. Det er ikke sikkert, at du selv lægger mærke 
til det, så lyt, hvis andre siger det. Det betyder ikke nødvendigvis, at der er noget 
galt. Men kan være et godt signal til at overveje, hvornår en hård periode stopper 
og sætte tid af til restitution.  
 

10. Hjælp en kollega 
Hvis du ser, at en kollega ændrer sig, og du lagt mærke til, at han eller hun har haft 
udfordringer eller pres på, kan det være overbelastning eller stress. Du kan spørge: 
”Jeg har lagt mærke til, at du ikke smiler mere. Hvordan har du det egentlig?” Du 
skal helst ikke diagnosticere andre. Det kan virke stødende, hvis du siger, at han 
eller hun er stresset. Hvis kollegaen har tillid til dig, og vedkommende er stresset, 
vil han eller hun ofte fortælle, at der har været alt for stort pres i for lang tid. Så 
kan du tilbyde din hjælp, og evt. skabe kontakt til nærmeste leder eller HR, hvis I 
ikke selv finder løsningen.  

 
 
Læs mere på www.lyngbjerg.dk 


