

533 922



Fredag 9. august 2013

   

Små skridt. Små ændringer i dagligdagen kan bane
vejen for et sundere liv, skriver Hjerteforeningen.
For eksempel kan man tabe seks kilo på et år og
sænke risikoen for hjertekarsygdom med 15 procent
ved at droppe smørret på brødet.

Denne side er redigeret af Marie Louise Rasmussen

Lad ikke første arbejdsdag
efter ferien være en mandag

Hvad mine løbeture har lært mig
krop&sjæl
AF TERJE NORDBERG
sundhed@k.dk

At vende tilbage til jobbet efter en lang sommerferie kan føles hårdt og dræne ellers opsparet energi.
Men det er helt naturligt, og man kan gøre meget for at lette starten, siger flere eksperter

sundhed@k.dk

projekt – hvis ferien vel at
mærke har været det,” siger
han.

Når lange solrige dage på
stranden og hyggelige frokoster under haveparasollen
skal byttes ud med arbejdet
på et lummert kontor og en
halvkedelig madpakke, der
skal spises på tid, er det ikke
sært, hvis man skal lede lidt
længere efter arbejdsglæden
end normalt.
Einar Baldvin Baldursson
er psykolog og lektor på Aalborg Universitet, hvor han
forsker i blandt andet arbejdspsykologi. Han mener,
at det er helt naturligt, når
man efter en ferie har svært
ved at finde motivationen til
at komme tilbage på arbejde.
For at forstå, hvorfor det kan
være så hårdt at vende tilbage på jobbet efter en lang
sommerferie, kan man sammenligne psyken med kroppen, som har en konditilstand.
”Som enhver topatlet vil vide, er skiftet fra lavintensitet
til højintensitet meget, meget
hårdt. I løbet af relativ kort
tid uden træning falder konditallet og evnen til en høj
præstation. Det er nøjagtig
det samme, der sker for vores
psyke, når vi går fra at slappe
fuldstændig af til igen at
skulle præstere med 120 kilometer i timen,” siger han.
Einar Baldvin Baldursson
mener ikke, at man bør undervurdere, hvor hårdt det
kan føles at begynde at arbejde efter ferien, og han pointerer, at man er nødt til at erkende, at det tager tid at
komme op på samme præstationsniveau, som man var på
inden ferien – og tillige tage

Peter Stokholm er privatpraktiserende psykolog og behandler blandt andre patienter med arbejdsrelateret
stress. Han mener også, at
den ulyst, vi kan føle, når arbejde afløser afslapning og
ferie, skyldes det temposkift,
vi udsættes for. Det bryder
hverken krop eller hjerne sig
om, påpeger han – i hvert
fald ikke uden at få god tid til
at omstille sig. Derudover
handler det også om, at vi
kan have nogle uhensigtsmæssige tankemønstre.
”Mennesker er jo sådan
nogle forudsigelsesmaskiner,
som opbygger forventninger
og opstiller scenarier for,
hvordan den nærmeste fremtid kommer til at se ud. Det
gør vi også, når vi forestiller
os, hvordan det bliver at vende tilbage til arbejdspladsen
efter ferie. ’Nu har jeg lige
haft den mest afslappende
periode på hele året, og nu
skal jeg til det hårdeste igen
og præstere og løse problemer. Hvordan skal det nogensinde gå?’, tænker man, og
det påvirker naturligvis vores
lyst til at gå i gang med arbejdet. Hvis vi tænker, at noget
er uoverkommeligt, vil det
også føles, som om vi ikke
har energien til det,” siger
Peter Stokholm.
Hans råd til alle dem, der
har svært ved at komme i
gang igen, er at bruge tidligere erfaringer og tænke rationelt.
”Man skal ikke forsøge at
overskue alt på én gang, når
man kommer tilbage på kontoret. Måske er mailboksen

AF JANNIE
IWANKOW SØGAARD

0 Man skal ikke forsøge at overskue alt på én gang, når man
kommer tilbage på kontoret efter ferien. – Foto: Scanpix.

højde for det i sin planlægning. Årets vigtigste møde
behøver med andre ord ikke
være placeret den første dag
efter ferien.
Desuden kan der være en
vis portion fornuft i ikke at
begynde på en mandag.
”Man bør ikke lade mandag
være den første arbejdsdag.
Mandag kendetegner starten
på en hel ny uge, hvor der
traditionelt er meget, der skal
nås. Vælg i stedet at begynde
på en onsdag. Det er midt på

ugen, og man ved med sig
selv, at man alligevel ikke
kan nå en hel uges arbejde på
tre dage. Derved undgår man
topbelastning og giver sig
derimod tid til at få talt med
kolleger og får roligt begyndt
med at kigge på opgaver,” siger Einar Baldvin Baldursson, der ikke mener, vi skal
frygte den mentale nedtur,
når pligten kalder efter tre
uger uden faste opgaver.
”Man skal betragte det som
en bivirkning i et vellykket

slet ikke så fyldt, som man
frygter. Og hvis den er, så er
det næppe udelukkende med
højprioriteringsmails, som
skal besvares her og nu. Og et
godt trick kan være at tænke
på, hvordan man har klaret
sin tilbagevenden tidligere
år,” siger Peter Stokholm.

Selvom man hverken udstøder jubelskrig eller priser sit
arbejde til skyerne i det øjeblik, man står for at skulle
vende tilbage til det efter ferien, er det ikke ensbetydende
med, at man skal begynde at
se sig om efter et andet sted
at tjene sine penge. Det siger
Line Lou Mortensen, der er
sektionsleder og underviser i
personlig planlægning på
Teknologisk Institut, der udvikler, anvender og formidler
forsknings- og teknologibaseret viden til dansk erhvervsliv.
”Som mennesker har vi det
bedst, når vi selv kan vælge,
hvad vi bruger vores tid på.

At skulle på arbejde efter en
periode med stor valgfrihed,
kan føles som et indgreb i ens
frihed, og man kan blive lidt
nedtrykt. Men det handler
sjældent om, at man ikke kan
lide sit arbejde – man skal
bare vænne sig til det igen.
Det er som at hoppe i en lidt
for kold pool. Man skal svømme lidt, før det føles rart,” siger hun.
Line Lou Mortensen råder
til at være bevidst om, at man
godt kan påvirke sine negative tanker om arbejdsstart.
”Lad være at svælge alt for
meget i dem. Det kan gøre det
værre. Men det kan hjælpe at
sætte et enkelt ord eller to på
følelsen. Sig for eksempel til
en kollega, at du lider af
’postferieblues’. Er det ikke
nok, må man forsøge bevidst
at fokusere på nogle positive
ting – at der måske forude
venter en ny, spændende opgave, eller at man har nogle
søde kollegaer, som man har
glædet sig til at se.”

GODE RÅD OM AT KOMME TILBAGE PÅ JOBBET
3 Ryd op, før du tager på ferie. Rod dræner for energi og stjæler unødig tid. Sortér og smid ud og fald ikke for fristelsen til at gemme ”for
en sikkerheds skyld”. Efter ferien skal der være god plads til nye idéer
og tanker.
3 Afsæt den første arbejdsdag eller uge til at lægge planer for det
kommende halve år.
3 Sæt dig og få alt skrevet ned på en lang liste. Hvad er det vigtigste,
hvad skal jeg begynde med? Hvis alt er spredt på mail, lister og ”post
it”, mister man overblikket, og det stresser. Prioriter benhårdt og brug
tiden på det vigtigste. Hold almindelige arbejdsdage. Hvis du før ferien
var kommet ind i vanen med at hænge ud på kontoret længe efter alle
andre, så beslut dig for at anlægge en ny stil fremover og arbejd normeret tid.
KILDE: LINE LOU MORTENSEN, TEKNOLOGISK INSTITUT

Livet er så kort og skal bruges intenst
At slappe af er ikke noget for Allan Holmgren, der er mag.art. i psykologi, leder af Dispuk, center for narrativ
uddannelse, terapi og workshops, samt adjungeret professor på CBS

det gode liv
AF DORTE REMAR
remar@k.dk

Hvad er det gode liv for dig?
”Det handler om intensitet
og at gøre det, man gør, med
ægte nærvær – hvad enten
det handler om arbejde eller
samvær med venskabelige og
familiære relationer – så vi
ikke spilder tiden. Vi lever så
kort og er døde så længe, at
tiden skal bruges fornuftigt
og ikke på at se åndssvagt
fjernsyn eller læse ligegyldig
triviallitteratur – medmindre
altså at man elsker dårligt tv
og litteratur. Jeg er intenst
optaget af det, jeg er i gang
med, hvad enten det er at lege med børnebørnene eller
tale med patienter, der har
det meget dårligt. Nærvær

går ud på at vælge, hvor man
er. Det er også den gode børneopdragelse at være nær
børnene og at lade børnene
være.”
Hvornår har du det bedst med
dig selv?
”Det bliver næsten en gentagelse, men det er, når jeg
laver noget meningsfyldt.
Menneskelig frihed handler
om muligheden for at tage
initiativ, og det gælder også
for mig selv. Jeg har det
bedst, når jeg forsvinder for
mig selv, fordi jeg er optaget
af at læse litteratur, skrive,
mine børn og min kone. Litteratur har en vidunderlig evne
til at stimulere, så vi glemmer
vores egen verden, får udvidet horisonten og kommer et
andet sted hen. Det er der,
hvor jeg har et intenst liv. Det

kan også være at cykle eller
løbe en tur, og det skal være
med høj puls. Dér er der mulighed for at skabe en distance, så jeg glemmer mig selv
og kan være noget for andre.
Jeg har det også godt med
mig selv, når jeg hjælper andre mennesker, og når jeg betyder noget for dem, så de
kan se, hvad de betyder for
sig selv.”
Hvad gør du for at holde kroppen i gang?
”Jeg passer på med, hvad
jeg spiser. Nogle gange spiser
jeg kun hver anden dag og
nogle gang kun suppe lavet
på grøntsager og lidt kylling.
Jeg cykler, løber lidt og spiller
tennis. Det er simpelthen vigtigt at holde muskulaturen i
gang. Et godt sexliv er også
vigtigt.”

lin. At gøre noget andet, end
jeg plejer. Men det skal stadigvæk være intenst. Det
med at slappe af forstår jeg
ikke rigtig, jeg bliver let rastløs. Men jeg elsker at tage en
eftermiddagslur. Og at tage
ud med båd og pilke torsk i
Øresund.”

0 60-årige Allan Holmgren
elsker at tage ud med båd
og pilke torsk i Øresund.
– Privatfoto.

Hvad er afslapning for dig?
”Det er virkelig et svært
spørgsmål. For mig er det at
sove – men også at rejse og
komme ud at se nye steder.
Være i vores lejlighed i Ber-

Hvad er der altid i dit køleskab?
”Skummetmælk til min
mysli og A38 til min kone og
datter.”
Hvad er din største last?
”Lakrids og desserter. Jeg
er vild med dessert, især
creme brulé. Og med al mulig
slags lakrids, gerne saltlakrids, men jeg passer lidt på,
da det kan få indflydelse på
blodtrykket, som i øvrigt er
helt normalt hos mig.”

Hvad er det bedste sundhedsråd, du har fået?
”Jeg var for nogle år siden
hos en kinesisk akupunkturlæge, som bad om at se min
tunge. ’Hvad er der galt med
din mave?’, spurgte hun. Jeg
kom på grund af en tennisarm, så det var lidt mærkeligt. Det viste sig, at jeg ikke
kan tåle råt kød, fordi jeg ikke kan fordøje det. Så nu spiser jeg helst hvide fisk eller
kylling. Det næstbedste
sundhedsråd læste jeg i en
slankebog fra Netto, hvor det
blev anbefalet at holde sig fra
kartofler, pasta og ris. Det
gjorde jeg og tabte fire-fem
kilo den sommer. Jeg spiser
det ikke mere og foretrækker
i stedet grøntsager, kylling og
salat.”

Mine mange
tusinde kilometer i løbesko
har gennem
årene lært mig
meget om træning og kroppens mangfoldige funktioner, men de har også vist mig, at livet sommetider er dybt uretfærdigt.
Det var på Bornholm i løbetidernes barndom, midt i
1970’erne. Hvert efterår arrangerede man her Almindingsløbet på en benhård otte kilometer rute i noget af
det smukkeste natur, man
kan tænke sig, og netop derfor var vi en lille håndfuld
skæggede, langhårede unge
mænd, som hver tirsdag og
torsdag mødtes ude på parkeringspladsen ved Lilleborg,
hvor vi forberedte os fysisk
og mentalt på efterårets styrkeprøve. Jeg kom til at kende
hver en sten og stub på denne
rute, ikke mindst de hvidkalkede kilometersten med røde
tal, hvorved vi kunne måle
formen.
En dag ville en af vore sommergæster med ud at løbe.
Han var en af min kones kolleger, så jeg kendte ham ikke
så godt. Lang og duknakket
med en bleg, usund hud. (20
Cecil om dagen). Han var
vistnok en slags skovtekniker. Ikke barket og sej, som
mange af skovens folk. Snarere lidt funktionæragtig med
bløde hænder og stikkelsbærben.
En ting var sikkert. Den
mand var ikke vant til at bevæge sit legeme fremad i løb.
Men han ville nu alligevel
gerne med på en løbetur. Jeg
kiggede på hans sko. Om de
var o.k.? Tja. De passede godt
til manden. Lidt nedtrådte.
Ingen nævneværdig ventilation og støddæmpning. Størrelse 47. Til trods for det lagde
han ud som lyn og torden, og
jeg smilede for mig selv i
skægget. Du bliver klogere,
kære ven.
Jeg vidste godt, at uerfarne
løbere plejede at spæne af
sted ned ad den lille bakke,
men at de snart ville få den
saftige opstigning til den første kilometersten at føle. Jeg
satte derfor – af ren høflighed
– tempoet ned. Han skulle ikke ydmyges allerede efter 400
meter. Men jeg hørte hans tobaksånde lige ud for højre
skulder og måtte konstatere,
at han fulgte forbavsende
godt med. Dog noterede jeg
med tilfredshed, at der var
kommet små hvide skumfiduser i hans mundvige, og at
hans kinder hurtigt havde
antaget en pæn, lyserød farve.
Det gik som forventet. Tanken om måske at skulle slæbe

et stort, kollapset skrummel
af en nikotinforgiftet løbeamatør hele vejen ned til
bilen fik mig til at sætte tempoet ned. Men manden blev
ved med at ånde mig i nakken.
Fra toppen gik det næsten
to kilometer fladt rundt om
Rytterknægten og med en
meget smuk udsigt over Ekkodalen. Her kom hans lange
ben ham til god hjælp, og
umærkeligt pressede han mig
tilbage til mit normale tempo
– og mere til. Han hang på
som en burre og havde åbenbart fået sin anden luft, hvor
han nu havde fået den fra.
Han kunne da umulig blive
ved! Jeg som havde løbet her i
årevis … og så ham.
Frustrationerne begyndte
at melde sig, og jeg satte et
lille psykisk terrorberedskab
i gang. Jeg lod armene dingle
langs siden, som om jeg
trængte til at tage en slapper.
Lavede små nakkerulninger
og signalerede, at jeg nu var i
gang med opvarmningen, og
jeg indtil nu kun havde kørt
på halv kraft. For at understrege mit energioverskud tog
jeg – med stort besvær – nogle gadedrengehop og nynnede lidt af Pippi Langstrømpesangen ”tjulla-hop-tjulla-hejtjulle-hopsasa”. Nu kunne løbet for alvor begynde! Men
det var allerede godt i gang.
Op gennem skoven sendte
hans flade ”gummiflåder”
små energiske støvskyer ud i
grøften, mens mine Adidas
Marathon Trainer med fartstriber og overliggende
knastaksler havde deres fulde hyr med at være med. Det
blev ren overlevelse. Smagen
af blod og levertran fyldte
min brystkasse og mundhule, mens udstødningsdampene fra 20 Cecil pulsede en
halv meter oppe over min
højre skulder.
Den sidste kilometer ned til
Gamleborg gik ned ad en stejl
sti med lumske rødder og
uventede faldgruber. På
grund af mit større kendskab
til ruten kunne jeg her tiltvinge mig det forspring, jeg syntes jeg fortjente, og kom først
over den lille bro og op mod
målet.
Om det var min gæsts høflighed eller Cecil-ånden, som
til sidst afgjorde løbet, og retfærdigheden skete fyldest,
ved jeg ikke, men jeg fik da
kastet mig først over mållinjen – i ny personlig rekord på
ruten. Fire sekunder efter
kom han klampende.
På vej hjem i bilen overvejede jeg, om jeg måske skulle
finde mig en anden – og mere
retfærdig – idrætsgren. Jeg
udtrykte naturligvis min respekt for hans uomtvistelige
løbetalent. Men det faldt mig
ikke let.
Fortsat god sommer – i håb
om, at I bliver forskånet for
den slags flabede feriegæster.

KROP&SJÆL
3 Klummen skrives på skift af Anne W. Ravn, forfatter, foredragsholder
og diætist på Aarhus Universitetshospital, Morten Skovsted, sognepræst
og triatlet, Lotte Hvas, praktiserende læge i Præstø, medlem af Det Etiske
Råd og ansat på Forskningsenheden for Almen Praksis på Københavns
Universitet, samt Terje Nordberg, forfatter til flere motionsbøger.
3 Har du spørgsmål om kost og motion eller sundhed generelt, så
send dem til sundhed@k.dk.

