
Uddrag fra bogen: Der er ingen nemme genveje gennem helvede. 

Bogen kan købes på nettet eller ved at bestille direkte hos Susanne 

Teglkamp ved at inbetale 239 kr. inkl. forsendelse på MobilePay 

21602999. Husk at skrive adressen, bogen skal sendes til. 

Du kan også bestille via dette link: 

https://response.questback.com/teglkampco/boeger  

 

Brug din tid meningsfuldt 

Du har måske hørt historien om den australske sygeplejerske Bronnie 

Ware, der passede døende patienter. I sine samtaler med dem, spurgte 

hun bl.a., hvad de havde fortrudt mest i deres liv. Langt de fleste sagde, 

at de havde fortrudt, at de ikke havde brugt mere tid med deres nære, at 

de havde brugt deres tid på arbejdet og ikke på at være der, mens deres 

børn voksende op. Det mest tragiske er, at det for de fleste først er noget, 

man tage alvorligt, når man ligger på sit yderste.  

Tid er det kostbareste, vi har og det eneste, vi ikke kan få mere af. Vi har den tid, vi har. Den 

tid, vi har brugt, er uigenkaldeligt brugt og vi kan ikke få den tid tilbage, vi valgte at bruge på 

f.eks. vores arbejde. Derfor kan det undre, at vi er så dårlige til at tage vores valg omkring, 

hvad vi vil bruge vores tid på helt alvorligt.  

Helt overordnet handler det om, hvordan vi bruger vores tid i livet. Af hensyn til tiden, vil jeg 

snævre det noget ind til at handle om den tid, vi bruger på arbejdet i vores helt almindelige 

dagligdag. Vi forholder os nemlig alt for sjældent til, om vi bruger vores tid meningsfuldt for os 

selv og for virksomheden. Vi har ofte alt for meget at lave og forsøger at nå mest muligt ofte 

med inddragelse af ekstra tid for at kunne nå at opgaverne. Hvis vi så oven i købet ikke rigtigt 

kan se meningen med det hele og de opgaver vi laver, ja så begynder vi at have en farlig 

cocktail, der kan ende med stress og udbrændthed. 

Derfor bør du i det daglige prioritere din tid på arbejdet ud fra det, der giver mest mening for 

dig og for virksomheden.  

• De opgaver, som hverken giver mening for dig eller for virksomheden, skal du droppe.  

 

• De opgaver, som giver mening for virksomheden men ikke for dig, skal du søge at finde 

en mening eller forsøge at komme af med.  

 

• Har du for mange af de meningsløse opgaver, skal du overveje, om du er det rigtige 

sted og om du bruger din tid rigtigt.  

 

• Hvis du løser opgaver, som giver mening for dig men ikke for virksomheden, så løser 

du i virkeligheden også de forkerte opgaver eller også er du et forkert sted, men det 

har virksomhedens bare ikke opdaget endnu. 

https://response.questback.com/teglkampco/boeger


Er du leder, skal du være parat til at tage samtalen om meningsfuldhed og prioritering med 

dine medarbejdere. Hvis ikke du gør det, risikerer du, at de bruger deres tid på det forkerte 

eller at de brænder ud. Hvis du kan give dine medarbejdere opgaver og skabe rammerne for 

opgaveløsningen, så det både giver mening for medarbejderne og for virksomheden, har du 

gjort dit job godt! 

Spørgsmål at reflektere over: 

• Vil du sige, at du bruger det meste af din arbejdstid meningsfuldt i dag?  

 

• Hvis du er leder, vil du mene, at du skaber meningsfuldhed for dine medarbejdere 


