
Nu hvor vaner og rutiner er sat på stand-by 
 

Det er nu vi for alvor oplever, at hverdagen normalt kører på autopilot. Og 

det er nu, at vi i alle familier, er ved at indstille os på en ny hverdag. Det 

udfordrer os fysisk, psykisk og socialt.  

Ergoterapeut arbejder med at genetablere hverdagslivet sammen med 

mennesker, der har fået begrænsninger i hverdagslivet, som følge af en 

livskrise. De fleste af dem oplever at få et meningsfuldt hverdagsliv igen på 

nye præmisser – det er den virkelighed, vi alle ser ind i Corona-tid.  

Det er vigtigt, at vi hurtigt får skabt nye rutiner i familien.  

At vi får lavet aftaler om hvordan vi er sammen samtidig med, at vi skal 

være på hjemmearbejde og i hjemmeskole eller hjemmebørnehave.  

5 gode råd:   

1. Skab balance i hverdagen 
Det er vigtigt, at I skaber en hverdag med adskilt arbejde, fritid og hvile. Det 

er en ny situation, at alle familiemedlemmer har både et arbejdsliv, fritidsliv 

og hjemmeliv under samme tag. Tal sammen om hvordan det bedst kan 

fungere for jer og skab struktur. Skemaer fungerer for mange.  

2.Fasthold de rutiner, som I fortsat kan 
Det er en god idé at fortsætte med at stå op og gå i seng, ligesom I plejer og 

spise på de vante tidspunkter. Forudsigelighed = tryghed. Har I en hund er I 

heldige, fordi så skal I også gå med den.  

3. Fasthold jeres produktive aktiviteter – nu hjemme  
Gå på arbejde, i skole og i børnehave med den struktur I kan skabe. Det er 

en god idé at have mødetider og pauser.  

Vær opmærksom på jeres hjemmearbejdspladsindretning og stå og gå 

rundt, hvis det er muligt.  
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De hjemlige gøremål skal jo også fortsat klares med tøjvask, rengøring og 

indkøb. Kreative aktiviteter kan være et fint supplement nu, hvor mange 

andre fritidsaktiviteter ikke er mulige. Vi er vant til at være produktive 

4. Få frisk luft og dyrk motion hver dag 
Nu hvor cykelturen til skolen og jobbet ikke er nødvendig, er det vigtigt at 

tage cykelturen alligevel. I vil også hurtigt opleve, at kroppen bliver rastløs, 

fordi I ikke bevæger jer som I plejer – især børnene. Så ud og nyd haven, 

trampolinen og naturen – og gerne sammen med andre (men hold afstand). 

5. Lav noget sjovt og meningsfuldt hver dag 
Med den aktuelle alvorlige situation følger også mange bekymringer. Det er 

derfor vigtigt, at vi også laver noget sjovt og meningsfuldt hver dag – og det 

er fint, hvis vi kan gøre det sammen med andre eller for andre, der har 

behov for hjælp.    

 

 


