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Seniorliv: Hold humøret oppe, når Corona
holder dig derhjemme
Vi sidder alle, mere eller mindre, alene hjemme og ´må´ helst ikke så meget andet. Det kan være
både hårdt for psyken og for fysikken.
Måske har du mærket uro, rastløshed, tristhed, følt dig ensom eller haft svært ved at sove. Det er ikke mærkeligt, at du reagerer, når alt – i hele verden – er anderledes. Vi kan ikke bare besøge hinanden, vi skal holde
afstand, vi skal være påpasselige med ikke at blive smittet, og vi kan slet ikke det, vi plejer. Livet er – på en
måde – blevet risikabelt, og det er vigtigt at være forsigtig, især hvis man er ældre og lider af kroniske sygdomme eller er skrøbelig på andre måder.
Det kan ikke undgå at påvirke os, men der er ting, vi kan gøre for at holde humøret og modet oppe. Få her
seks gode råd fra psykolog og forfatter Ida Koch, som kan hjælpe dig med at komme igennem en unormal
hverdag.
1. Rør dig – hold dig i gang – bevægelse er vigtigt
Selvom du helst skal holde dig for dig selv, er det muligt at gå ture. Ture alene eller sammen med en ven eller
et familiemedlem – med behørig afstand. Nyd solen, når den er der, kig dig omkring, se på forårsblomsterne
og mærk duftene. Det er godt for din krop, og det er godt at få lys ind i øjnene; det giver godt humør og
virker faktisk antidepressivt. Er der lidt langt til den store natur, så gå en tur i en park eller blot på gaden,
men undgå nærhed til andre.
Er du gangbesværet, kan du holde din krop i gang med øvelser hjemme. Tjek fx Ældresagens hjemmeside,
hvor du kan finde gode idéer til træning i hjemmet. Også på Youtube er der masser af hjemmetræningsprogrammer.
2. Lad være med at se nyheder mere end en gang om dagen
Nyhederne om corona kan skabe frygt og angst. Der ER grund til at være bekymret og derfor også være
omhyggelig med at undgå unødig kontakt og i øvrigt følge de anbefalede forskrifter. Men der er ingen grund
til at påføre sig selv ekstra angst og bekymring. Så du er rigeligt orienteret, hvis du blot ser nyheder fx en
gang dagligt. Brug i stedet din tv-tid til at se noget, der interesserer dig eller bringer dig i godt humør.

3. Brug din tid konstruktivt
For tiden kan du ikke gøre det, du plejer: gå til træning, gå i klubben, besøge vennerne eller gå på cafe. Der
er ikke længere en fast struktur. Det kan give forvirring og medføre en fornemmelse af tomhed. Vi må alle
forsøge at udfylde denne tomhed med aktiviteter.
Forsøg at fastholde din døgnrytme. Stå op, som du plejer og gå i seng, som du plejer. Klæd dig på og spis
regelmæssigt og sundt. Gør måske lidt ekstra ud af maden – forkæl dig selv.
Og så tænk på, at der NU er tid til at gøre noget af det, der måske ellers ikke er plads til. Lav f.eks. en to-doliste med opgaver, som vil glæde dig at få gjort: Rydde op i et skab, støvsuge bøgerne, ordne et bed i haven;
små ting, som kan gøre dig glad og tilfreds med dig selv.
Hvis du kan lide at læse, så gør det. Måske synes du ikke, at du helt kan koncentrere dig, som du plejer. Det
er ikke så underligt, men bliv ved alligevel. Måske du kan lide at lægge kabale, løse krydsord eller soduko. Lyt
radio, syng med ved DR’s morgensang… lige nu sendes rigtig mange dejlige programmer, der netop har til
hensigt at glæde og underholde os. Det er alt sammen noget, der er godt for hjernen og humøret.
4. Dyrk dine kontakter
Det kan være tungt at være så meget alene. Man savner måske børn og børnebørn, venner og naboer. Vi skal
holde afstand for at passe på hinanden. Men det kan føles trist, og man savner netop knus og kram fra dem,
man holder af lige nu.
Når vi ikke kan få denne nærkontakt, må vi holde forbindelsen på andre måder. Heldigvis kan vi tale i telefon,
vi kan maile, skype og til og med ´mødes´digitalt, fx spise middag sammen med vores kære – digitalt. De unge
er dygtige til at sætte sådanne løsninger op – på afstand –, så brug dem. Du er ikke alene med følelsen af
afsavn. Når du ringer eller søger kontakt på andre måder, bryder du andres ensomhed. Tal om, hvordan I har
det, hvad I hver især gør for at bryde ensomheden og monotonien. Det er sundt og godt at dele følelser. Du
er ikke alene om at synes, at denne tid er rigtig træls.
Hvis du ikke synes, at du har nogen at tale med, kan du få en telefonven gennem Ældresagen.dk, og det kan
jo også være, at du selv har lyst til at melde dig som telefonven?
5. Lad dig inspirere og tag imod hjælp
Der er behov for idéer til at klare denne tid. Og det kan være vanskeligt at finde på, hvad der opmuntrer
og bryder tomheden og ensomheden. Tal med andre om, hvad de gør, måske du får gode idéer eller kan
inspirere andre.
På nettet findes masser af forslag til, hvad man kan gøre for at underholde sig selv, nu hvor vi ikke kan underholde os med hinanden på sædvanlig vis. På Ældresagens hjemmeside er der mange forslag, som man kan prøve.
Og overalt er der mennesker, der gerne vil hjælpe. Mange frivillige har meldt sig og måske din nabo er sådan
én? Tag imod andre, der gerne vil hjælpe. Mange bliver selv glade af at hjælpe, så ved at tage imod giver du
også noget.
6. Fald ikke hen
Det kan være fristende at blive i sengen, når der nu ikke er noget at stå op til, rende rundt i kimono hele
dagen eller at se tv i mange, mange timer. Det er skidt, fordi det fremmer følelsen at være isoleret og
magtesløs. Og det er dårligt for din krop, for dit humør og din selvfølelse, og det hjælper slet ikke på din
tilstand i det hele taget.
Det kan være lettere sagt end gjort at følge de ovenstående råd. Men lidt er bedre end ingenting. Prøv at
holde dig i gang og gør alt for at få så normal og meningsfuld en hverdag, som forholdene nu tillader det. Og
husk, at denne mærkelige og uvante situation ikke varer ved. En dag bliver forholdene normale, så kan vi se
dem, vi vil, hvordan vi vil og knuse og kramme, dem vi vil.
Indtil da, må vi holde ud og holde fast - for at passe på os selv og andre.

