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Med kontroll over innboksen
Let du deg stresse eller irritere over at innboksen din
vert fylt opp av ubesvarte,
usette og gløymde e-postar?
Då er du ikkje åleine. Løysinga er å ta kontroll over
den store, og somme tider
uhandterlege,
informasjonsflyten.
”Ta kontroll over innboksen. Få
kontroll over livet”. Slik presenterer Jørn Kippersund sin eigen
metode, ”Innbokskontroll”, på
nettsida si med same namn. Innbokskontroll er kort fortalt ein
metode som passar for alle som
tek imot arbeidsoppgåver på epost, der du har få meldingar i
innboksen, sorterer innhaldet og
stolar på at det som hamner der
vert gjort.
- Svært mange oppgåver kjem
til oss via e-post. Difor handlar
mykje av metodikken og bloggen
min om korleis ein kan redde seg
sjølv frå å “drukne” i e-post, fortel
Kippersund.

Betre arbeidsflyt
I snart to år har han drive med den
digitale meistringsstrategien, og
nyleg vart han teken opp i Sunnmøre Kulturnæringshage i Volda.
Kippersund har inntrykk av at ”å
drukne” i sin eigen innboks er eit
utbreitt problem både i den offent-

* Jørn Kippersund heldt føredrag under den store datakonferansen Webdagene 2011. Foto: Eirik Helland Urke.
lege og private sfære.
- Om ein har kontroll på
uløyste oppgåver som ligg og ven-

tar i innboksen, slepp ein å ha dei
hengande over seg i ein informasjonssky. Ein får rett og slett betre
oversikt, noko som igjen kan føre
til mindre stress og meir fokus på
dei oppgåvene ein skal gjennomføre, meiner Kippersund. Han tok
tak i sjølvopplevde innboksproblem og fant sin eigen metode for å
meistre utfordringane. No tilbyr
han kurs, rettleiing og føredrag for
mindre og større bedrifter, offentleg forvaltning, utdanningsinstitusjonar og privatpersonar.
- Det byrja i det små, der eg
tipsa venner og kjende om korleis
eg brukte innboksen. Sidan har
det vore naturleg å ta vidare steg,
og eg har hatt føredrag mellom
anna for Ulstein kommune og
fleire ulike bedrifter. Og eg tek
gjerne fleire oppdrag, ler Kippersund.

fortel Kippersund. Han er i ferd
med å opparbeide seg eit godt
rykte som føredragshaldar og ekspert på innbokskontroll, men likevel framhevar han at dette berre er
ein sidegeskjeft. Voldingar flest
kjenner han nok framleis best som
lege i Volda kommune, og slik
kjem det også til å verte i overskodeleg framtid.
– No klarar eg å drive med
kurs, føredrag og personleg coa-

ching i metoden min, utan at det
vert for tidkrevjande. Dette er
noko eg gjer ved sidan av å vere
fastlege, som er min hovudgeskjeft. Men skulle det ta heilt av,
må eg nok vurdere å søkje om
mellombels permisjon frå legegjerninga, seier Kippersund.

✍ KURT W. VADSET

      



  

Mange jarn i elden
Metoden til Kippersund går ut på
tre enkle element: å kjenne att og
kjempe mot sin eigen utsettingsåtferd, unngå avbrot ved å handtere
innboksen i dediserte økter og å
innsjå at å sjekke e-posten er ei
oppgåveliste. Fleire og fleire,
både frå det offentlege og privatpersonar, viser interesse for kursa
og føredraga han tilbyr. Samstundes er Kippersund ivrig og aktiv
på sosiale media, som bloggar,
twitrar (faktisk er han ifølgje nettstaden tvitre.no den voldingen
med nest flest følgjarar på den
populære mikrobloggingstenesta
Twitter) og ikkje minst er han i
gong med eit bokprosjekt.

- Primært ein sidegeskjeft

* Kippersund reknar framleis innboksrådgjevinga som ein sidegeskjeft. Vanlegvis finn du han i lokala til legekontoret i Volda,
der han jobbar som lege. Arkivfoto.

- Eg har eit bokprosjekt på gong,
som eg håpar vert ferdigstilt i
løpet av det komande året. Det
vert ei sjølvhjelpsbok som går på
det med innbokskontroll. Sjølv er
eg ikkje så oppteken av tekniske
plattformer, eg er meir interessert
i individet si eigenmeistring og
korleis enkeltmennesket tilpassar
seg den enorme informasjonsstraumen som ein vert utsett for
gjennom nettet og sosiale media,
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