
Släpp mobilen och glo!
.. och andra sätt för att undvika utbrändhet.
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Anpassningsstörningar 
och reaktion på svår stress



Belastning Resurser



Var ärlig med hur du mår
.. för att inte dölja ditt verkliga tillstånd.
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Sov
.. för att undvika den onda stress/sömn-spiralen.
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Gör en sak i taget
.. eftersom det är snabbare och kräver mindre energi.
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Släpp mobilen och glo
.. för att reducera stressnivån i hjärnan.
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Kontrollcentret Amygdala

Fabriksarbetarna

Herr Hippocampus
Fru Dopamin

Kortisolkompaniet



Hantera stress från dåtid och framtid
.. för att komma åt stress i nutid.
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Agenda för personlig konferens

1. Kartlägg livet
• Vilka ansvarsområden har jag?
• Vad gör jag idag?
• Vad anser jag att jag ska göra?

2. Vem är jag?
• Vad ger mig energi?
• Vad dränerar min energi?
• Hur är jag när jag är som bäst?
• Vad blir jag arg över att bli anklagad 

för?

3. Vision
• Vad vill jag göra?
• Vad längtar jag efter?

4. Mål och planering
• Uppföljning av tidigare mål
• Gå igenom min önskelista
• Sätt mål för 6 månader
• Sätt mål för 12 månader
• Skriv ner konkreta actions för alla mål

5. Personlig Oscarsgala
• Bästa projekt
• Bästa goda gärning
• Bästa komfortzonsutvidgare
• Bästa dag
• Bästa lärdom

6. Nästa konferensdatum





Låt inte stress bli det normala
.. för att inte långsamt nöta ut kroppen.
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I detta avsnitt pratade Andreas bland annat om …

Fysisk stress – Nervsystemet är på helspänn och beredd

Promenera långsammare – Effekten sprider sig

Våga lämna luckor mellan projekt

Våga komma för tidigt till ett möte



Visualisera din verkliga arbetsbelastning
.. för att kunna säga nej med gott samvete.
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Att göra hemma

Att göra på jobbet

Att göra på föreningen

Tankar på bussen

Idéer på möten

E-post

Post-its

Anteckningar

SMS

Brev

Räkningar att betala

Kvitton att spara

Böcker att läsa

Åtaganden att göra

Saker på skrivbordet



Motionera
.. för att bli smartare, mer fokuserad och stresstålig.
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I detta avsnitt pratade Andreas bland annat om …

Motion gör oss smartare, stresståligare och mer fokuserade

Effekterna uppstår redan vid första träningspasset

Effekten ökar med tid





Arbeta med självkänslan
.. för att undvika onödig stress från andra människor.
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Idag var jag stark
när jag pratade med en arg kund

Idag var jag en bra pappa
när jag läste en bok för min son

Ikväll var jag hälsosam
när jag åt en banan istället för godis



Akuta åtgärder

1. Var ärlig med hur du mår

2. Sov

3. Gör en sak i taget

4. Släpp mobilen och glo

Långsiktiga åtgärder

5. Hantera stress från dåtid och 
framtid

6. Ta kontroll över inflödet

7. Låt inte stress bli det normala

8. Motionera

9. Arbeta med självkänslan

AndreasPiirimets.se
andreas@andreaspiirimets.se


