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Mobilen på
natbordet
er kilde
til stress
SOV BEDRE: Flere og
flere er på 24 timer
i døgnet syv dage
om ugen. Arbejdsliv og fritid smelter
sammen. Og flere
brænder ud.
Af Louise Rønde
Som en del af det moderne
samfund lever mange danskere i en gråzone. Arbejdsliv og fritid smelter sammen.
Den moderne tid betyder en
øget fleksibelt. En fleksibilitet, som skaber en gråzone
i hverdagen. Jobbet tages
med hjem og man er altid
»på«. Gråzonen - eller fleksibilitet - er ofte synonym
med frihed og selvledelse,
men denne livsstil kræver
stor selvdisciplin og åben
dialog mellem virksomhed
og medarbejder. Ofte er det

dog sådan, at man selv inviterer jobbet ind i fritiden - og
det kan man selv gøre noget
ved, så stress og udbrændthed ikke bliver en del af
hverdagen.

Smartphone på natbord
Det grænseløse arbejdsliv
skal bruges med omtanke
af både medarbejderen og
arbejdspladsen, ellers kan
det få store personlige konsekvenser for den ansatte.
Konsekvenserne kan være
udbrændthed, stress, søvnløshed og aldrig rigtigt at
leve i nuet.
Det grænseløse arbejdsliv
gør, at man er tilgængelig
hele tiden. Man står til rådighed nat og dag, hver dag.
Mobiltelefonen er hos mange placeret på natbordet, og
mange tjekker mobiltelefonen som det første, når de
står op, og det sidste, inden
de falder i søvn. På langt sigt
kan det medføre udbrændt-

Stresscoachen skriver
Stresscoach Louise Rønde skriver her på
siden om stress og om, hvordan man selv
kan bidrage til at forebygge stress.
Vi bringer artiklerne hver fjerde uge.
Evt. spørgsmål kan rettes til
louise@louiseronde.com

Mobiltelefonen er hos mange placeret på natbordet, og mange tjekker mobiltelefonen som det første, når de står op, og det sidste, inden de
falder i søvn.
Foto: Allan Nørregaard
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At ændre på
mobilvanerne kan være
svært, hvis du er vant
til at tjekke mails hele
tiden. Så start i de små,
når du vil drosle ned for
mobiltelefonen.
Louise Rønde

hed, stress, søvnløshed og
andre livsstilssygdomme.
Når kroppen har været
udsat for stress igennem en
længere periode, kan den
have svært ved at falde til

ro. Stresshormonerne pisker rundt i kroppen, og når
kroppen har været i alarmberedskab over en længere
periode, kan det være svært
at mærke det, som er normalt. Kroppen og bevidstheden udvikler en form for
fartblindhed, og man bliver
immun over for kroppens
normaltilstand. At være
stresset bliver normalt, og
det kan blandt andet medføre, at hukommelsen svigter, og det kan være svært at
sove. Den manglende søvn
gør, at hverdagen bliver
mere tåget og uklar.

er muligt selv at tage ansvar
og sætte grænser i den gråzone i hverdagen.
Her er fem ting, som man
selv kan gøre:

Sæt grænser for mobilen

Anskaf et gammeldags
vækkeur.

Tit og ofte inviterer man
selv jobbet ind i fritiden. Det
er i de situationer, hvor det

Til stuen
eller
terrassen

Daisy
blomstrer
igen

MØBELDESIGN:
Eilersen lancerer
stol, der kommer
i to forskellige
versioner.

Georg Jensen Damask har
været en tur i gemmerne og
fundet blomstermønsteret
Daisy, som nu igen fås som
dug. Mønsteret blev oprindeligt tegnet af designeren
Lisbeth Bennedsen tilbage i
1980’erne.
- Glæden ved at skabe er
et af de vigtigste elementer
i livet. Det kan være på arbejdet eller på det personlige
plan - men det kan også være
de små ting, som at skabe et
godt måltid eller dække et
smukt bord, som man kan
dele med de mennesker, man
holder af, forklarede hun
dengang om sit arbejde med
den blomstrede dug.
Man kan vælge mellem
farverne Fennel og Drizzle,

Det er ikke så almindeligt
at designe en stol i to versioner, en til udendørs og en
til indendørs brug, men det
er hvad den argentinske designer Federico Churba har
gjort for den danske møbelfabrikant N. Eilersen, efter
at de kort havde mødt hinanden i Italien. Loungestolen
har fået navnet String, og
den har et bredt sæde og en

Den indendørs udgave af loungestolen String.
vinklet ryg, der lægger op
til, at man læner sig tilbage
og slapper af.
Begge versioner har stel af
pulverlakeret aluminium,
mens sæderne varierer, og

Foto: Privatfoto

der er således flet på den til
udendørs brug. Stolen havde premiere på årets møbelmesse i Stockholm og er
snart på vej ud i butikkerne.
/bb

Sluk telefonen om natten.
Sluk for pc, tv og telefon en
time før sengetid.
Træf et bevidst valg, og
find balancepunktet for,
hvornår du vælger at tjekke
mobilen.
Vær i nuet og opmærksom
på det, som sker lige nu.

Danskerne bliver slidte af

FAKTA
Søvn er lige så vigtig
som mad.
Manglende søvn kan
have store konsekvenser for helbredet.
Myte om stress: Stress
rammer de sårbare
personligheder. Fakta: Stress kan ramme
alle. Det handler om
kontrol.

at være til rådighed - så sluk
mobilen og sov godt.

Lisbeth
Bennedsens
blomstermønster
Daisy er
kommet
til ære og
værdighed
igen.
Foto:
PR-foto
hvilket dækker over en grøn
og en lys grå nuance, og der
findes også bordløber og ser-

vietter med designet. En dug
med målene 140 x 200 cm koster 1240 kroner.
/bb

