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Stress: Når
én bliver
ramt, bliver
mange ramt
KÆDEREAKTION:
Stress rammer ikke
alene den, der har
stress. Det påvirker
også let den nærmeste familie.
Foto: Morten Koldby

Af Louise
Rønde
Lunten bliver kortere, der
bliver ikke ringet tilbage
som aftalt, og overskuddet
til de almindelige hverdags
gøremål er væk. Disse situationer oplever mange, som
har en stressramt nær. Hos
en stressramt ændres ad-

FAKTA
35.000 er sygemeldt
hver dag pga. stress.
430.000 danskere har
dagligt symptomer
på alvorlig stress.
1400 dør hvert år af
stress.
I år 2020 vil stress
være en af de væsentligste kilder til
sygdom.
Kilde: Stressforeningen

færden i takt med, at stresshormonerne stiger. Pårørende oplever den løbende
forandring.
Mange mærker samtidig
en voksende frustration, fordi de ikke ved, hvordan de
skal hjælpe.

Sådan hjælper du bedst
Det er til stor hjælp og støtte for en stressramt at blive
aflastet på de praktiske opgaver, at have én, som vil
lægge øre til, og én, som er
til rådighed, så man føler sig
mødt.
Ved at stille krav til den
stressramte, stresses vedkommende yderligere. Derfor bør den stressramtes situation accepteres lige nu og
her. Undgå så vidt muligt at
komme med gode råd og lad i
stedet den stressramte komme til dig. Fortæl, at hjælpen
er der, og at den stressramte
må udtrykke sine behov.
Hjælp
endvidere
den
stressramte med at komme i
behandling.
Det er ét krav, som man
gerne må stille til en stressramt, så stressen forsvinder.

Sådan hjælper du sig selv
At have stress tæt på er
hårdt for både den stressramte og for de nærmeste.
Derfor er det vigtigt som
pårørende at forstå, hvad
stress er. Det er vigtigt at
passe på både sig selv og den
stressede i sygdomsperioden.
Når det er så vigtigt at passe på sig selv, hvis ens nærmeste bliver syg, er det for at
bibeholde overskud, så man
kan være noget for både sig
selv og andre.

Dyrk motion, lyder et af de syv gode råd til at imødegå stress.

Syv gode råd
1. Sæt dig ind i, hvad stress er
Viden er med til at give en større forståelse for stress. En forståelse for,
hvad det er, som sker, når stress kommer tæt på. Både fysisk og adfærdsmæssigt. For at kunne få styr på
stress og forebygge eventuelle tilbagefald, anbefales det at lære at forstå
både dine egne og den stressramtes
stresssignaler. Lær at finde de egentlige stressårsager. Det gøres blandt
andet ved at observere og registrere
stressen.

2. Dyrk motion
Motion er godt for både krop og sjæl.
Humøret stiger, og motion er medicin mod nedtrykthed.

3. Spis sundt og varieret
Sund kost er med til at styrke immunforsvaret. Stress tærer på krop-

pen, så det anbefales at spise varieret
og suppler gerne med kosttilskud.
Sørg for at få rigeligt med vand.

4. Meditation
Meditation giver fornyet energi, og
det er en effektiv måde til at slippe
tanker og bekymringer på. At være
pårørende til en stressramt kan skabe bekymringer og frustrationer, og
her er meditation et effektivt værktøj
til at mindske tankespindet. Meditation giver endvidere bedre hukommelse, bedre koncentrationsevne og
et fald i stresshormoner.

selv tager ansvar og får fjernet de visne blade, fortæller
Riccardo Krogh Pescatori,
kommunikationskonsulent
hos GF Forsikring.
- Det ser desværre ud til, at
mange husejere glemmer de
helt basale ting, som er med
til at forhindre og minimere
vandskaderne - at få lukket
vinduer og ikke mindst at
tjekke afløbsriste og tagrender. I det øjeblik et kraftigt
regnvejr eller skybrud nærmer sig, kan disse små tiltag
rent faktisk gøre en stor forskel, siger Riccardo Krogh
Pescatori.

i nuet gør, at effektiviteten stiger, og
stressniveauet falder.

6. Sov godt
Ved stress har kroppen brug for at
restituere, og derfor er søvn vigtigt.
Prøv at få otte timers søvn hver nat
og undgå så vidt muligt kaffe og alkohol før sengetid.

7. Hold fri

5. Lev i nuet

Sørg for ca. en gang om ugen at dyrke noget, som har interesse. Det kan
være alt fra fodbold til cafétur med
veninderne til noget kreativt hjemme. Det er med til at skabe overskud
i dagligdagen.

Lær at være nærværende og lev i
nuet. Er man på arbejde, så tænk på
arbejde. Er man hjemme, så tænk på
det, som sker hjemme. Dyrkes der
sport, så tænk på udøvelsen. At leve

Du kan se mere om stress på www.
louiseronde.com og skrive til Louise
Rønde på louise@louiseronde.com

Op på stigen
Det er blevet efterår, træerne er godt i gang med at
smide deres blade, og det
betyder, at det også er blevet
tid til at finde stigen frem og
rense sine tagrender. Ikke
fordi det nødvendigvis er en
særlig morsom opgave, men
fordi det kan betyde noget
for, om man kan få erstatning fra sit forsikringsselskab.
- Blade kan hurtigt stoppe tagrenderne og afløbene
til, og så har man balladen,
hvis det sætter ind med voldsomt regnvejr. Derfor er det
vigtigt, at man som husejer

Foto: Hans-Jørgen Johansen

Det kan betale sig at ofre tid på
at rense tagrenderne, så man
undgår vandskader på huset.
Foto: Colourbox

FAKTA
Sørg for jævnligt at
tilse og vedligeholde
dine afløb og brønde.

Forsikringen dækker som
regel ikke, hvis en vandskade skyldes, at tagrenderne er
helt stoppet til. Er tagrender

og nedløbsrør tilstoppede
med blade, så vandet løber
ned af husmuren i stedet for
at ende i afløbet, og det for-

årsager en vandskade, så er
der ingen hjælp at hente hos
sit forsikringsselskab.
- Det samme gælder afløb,
brønde og faskiner. Det er
også husejerens pligt, at de
virker efter hensigten. Derfor er det en god idé at gå dem
efter på denne tid af året og
få dem renset, så man undgår, at vandet løber tilbage
og i værste fald er årsag til
en vandskade, siger Riccardo Krogh Pescatori.
/bb

Rens nedløbsbrøndenes sandfang for blade, sand og småsten
hvert år, så brønden
ikke stopper til.
Kontakt din kommune, inden du får
foretaget ændringer i
dine kloak- og afløbssystemer.
Kilde: GF Forsikring

