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 gode råd  
 om at geare ned 
 Gul zone, belastningsniveau 4-5 

 
 
1. Søvn er afgørende 

Hvis du kan få nok af den dybe søvn, som især ligger først på natten, er du godt 
beskyttet mod stress. Hvis du er træt, vil du hurtigt få det bedre, når du får sovet 
ud. Søvnen er den vigtigste faktor for vores velbefindende, så gå ekstra tidligt i 
seng de næste dage og sov så meget du kan. Hvis du har søvnproblemer, findes en 
række gode råd, blandt andet på Lyngbjergs hjemmeside. 

 
2. Slip det – tag en pause 

Hvis et problem virker uløseligt: slip det og tag en pause. Hvis du kæmper med en 
opgave sent om eftermiddagen eller aftenen: læg det til side. Hold fri, nyd din 
aften, gå i seng tidligt. Næste morgen kan du løse opgaven hurtigere og i en bedre 
kvalitet, fordi pandelapperne forrest i hjernen fungerer godt igen. Hvis du går i stå i 
løbet af dagen, slip det, gå en kort tur og få lidt frisk luft. Det giver ny energi 
samtidig med at de kreative dele af hjernen tager over.  
 

3. Prioriter og planlæg 
Brug 10-15 minutter først på dagen til at planlægge og få overblik over, hvad du 
skal lave. Sæt tid på hver enkelt opgave. Mange planlægger mere, end det er 
realistisk at nå. Ofte skal man have 40 % luft til hastesager, akutte opgaver, e-mails 
og andet, der ikke kan planlægges forud. Inden du går hjem: Brug igen 10-15 
minutter på at få overblik og planlægge næste dag. Husk USA: Udskyd, Slet, Aflys.  

 
4. Hav luft i kalenderen 

Sæt tid af mellem møder, og sæt ekstra tid af, hvis du skal til møder ude i byen. Når 
du ikke er bagud, fungerer din hjerne bedre, du vil have tid til at geare ned inden et 
nyt møde, og du vil have tid til, at der sker noget uforudset.  

 
5. Book tid i din kalender til koncentreret arbejde 

Hvis du skal koncentrere dig om rapporter, præsentationer eller lignende, book tid 
i kalenderen til at arbejde med det. For eksempel 2-3 timer et par gange om ugen, 
eller faste dage, hvor du ikke kan bookes til møder. Hvis du skal gå til og fra, eller 
kun har en halv eller hel time, kommer du ikke ordentligt i gang. Se beskrivelsen af, 
hvordan du arbejder koncentreret i ’Trivselsniveau 1-2-3 grøn zone: 10 gode råd 
om trivsel og stress’. 
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6. Sæt tid af til restitution 

Når du ligger i det gule område, er det tid til restitution. Se på kalenderen og 
vurder, hvornår du kan få en rolig weekend, alenetid, ferie, afspadsering eller 
andet. Hvis du ligger på niveau 4, kan du bare sikre dig, at der kommer et 
tidspunkt, hvor der er ro og plads til afslapning. Hvis du ligger på niveau 5, kan det 
anbefales, at du sætter tid af i kalenderen til dig selv inden for de næste uger eller 
måned. Når du planlægger større opgaver, sæt tid af til rutinearbejde og oprydning 
efter projektet. Afsæt også tid til restitution, så du på forhånd har sikret dig tid til 
det. Tomme dage dukker ikke op af sig selv, når man har brug for dem.  

 
7. Fokuser: Arbejd, når du arbejder, hold fri, når du holder fri 

Det at skifte bevidst mellem arbejdstid og fri tid øger din effektivitet på arbejde, og 
din krop og hjerne restituerer bedre, når du holder helt fri.  Hvis du er overbelastet, 
sluk mobiltelefonen (og hold den ude af soveværelset), og lad være med at tjekke 
mails, når du har fri eller holder pause. Aftal med din leder, hvad der kan lade sig 
gøre, så I har afstemt forventninger.  

 
8. Stress-symptomer er advarselssignaler 

Du behøver ikke gå i panik, hvis du har stress-symptomer eller oplever en kort 
periode med massivt arbejdspres eller for meget at gøre i det hele taget. Men 
stress-symptomer er kroppens advarselssignaler. Lad være med at fortsætte uden 
at slappe af. Du præsterer bedre, hvis du er veludhvilet, og det kan være et klogt 
valg at tage et par aftner med en god nattesøvn og en rolig weekend, især hvis du 
ligger på niveau 5. 

 
9. Motion forebygger stress 

I stedet for at arbejde den sidste halve time, hvor de fleste alligevel ikke er ret 
effektive, kan du gå eller løbe en tur. Det får stresshormonerne ud af kroppen, og 
løber du hurtigt og langt, kan du også opleve et sus af endorfin og andre humør-
signalstoffer. Motion må dog ikke gå forud for søvn.  

 
10. Tal med din leder  

Hvis du ligger på niveau 5, kan du overveje at tale med din leder. Du kan sige, at du 
ikke er stresset i sygemeldings-forstand. Ellers kan han eller hun blive bekymret. 
Men fortæl, at du mærker symptomer, og at du gerne vil komme det i forkøbet. I 
kan vurdere, om noget kan gøres anderledes, om du kan planlægge med en pause 
mellem projekter eller lignende. Det er ikke afgørende, hvad I aftaler. Det 
væsentlige er, at du kan tænke: ’Pyyh, nu kan jeg overskue det.” Og at der er en 
pause, ferie eller anden restitution på vej. 

 
Læs mere på www.lyngbjerg.dk 


