8. Sundhedsflowet
Hvordan påvirker vores digitale liv vores adfærd og
forhold til omverdenen?
Det er et væsentligt spørgsmål, fordi det er i relationen til andre mennesker, at vi får dækket mange af de
vigtige menneskelige behov. Samtidig ser det ud til,
at vores evne til at indgå i meningsfyldte relationer og
holde dem ved lige svækkes i den digitale tidsalder.

Med sundhedsflowet ønsker jeg derfor at præsentere et overordnet sundhedsbegreb, der har til formål at hjælpe mennesker til i
højere grad at kunne navigere i det komplekse virvar, som livet
jo er. Målet er at komme til at leve et liv, der er så godt som muligt med ens fysiske og psykiske formåen. Hvor den enkelte har
en klar forståelse af, hvorfor man gør de ting, man gør, og hvor
fokus og opmærksomhed bedre kan rettes mod de forhold, som
faktisk betyder noget for en.
Modellen er udviklet på baggrund af min indsigt i såvel teknologien og mennesket som de udfordringer, vi står over for i dag.
Den baserer sig derfor på mange af de teoretiske byggeklodser,
der er præsenteret i det foregående, og har det overordnede mål at
gøre det muligt at prioritere bedre, at forpligte sig mere i hverda117

gen og endelig at modvirke den retningsløshed, som digitaliseringen har efterladt mange af os med.

De fire livszoner
Som tidligere beskrevet har vi forskellige behov, der skal dækkes,
før vi opnår en tilfredsstillende tilværelse. Maslows behovspyramide er, på trods af sine mangler, et rimeligt bud på en prioriteret
præsentation af disse behov og kan derfor fint udgøre grundlaget
for principperne bag sundhedsflowet. Som du måske husker det,
så behovspyramiden således ud:
Selvrealiseringsbehov
Egobehov
Sociale behov
Tryghedsbehov
Fysiske behov

Moral, kreativitet, spontanitet, problemløsning,
mangel på fordomme, accept af kendsgerninger
Selvværd, selvsikkerhed, præstationer, respekt for andre,
respekt af andre
Venskab, familie, seksuel intimitet
Sikkerhed af: krop, arbejde, resourcer, moral,
familien, helbred, boligforhold
Åndedræt, mad, vand, sex, søvn, fysisk
balance, udskillelse af kropslige væsker

De forskellige behov bliver dækket i fire overordnede zoner, som
findes i alle menneskers liv, om end i forskellige udformninger. De
fire zoner er Familietid, Fritid, Jegtid og Arbejdstid.
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Familietid – Family Zone

Familietiden er der, hvor behovene på de nederste trin af pyramiden dækkes. Det gør familien eller ens base til et vigtigt sted,
som skal fungere, før vi kan få dækket behovene i de øvrige lag.
Som tidligere påpeget, så giver det ikke mening at anbefale vægttab eller sund livsstil, hvis basale behov såsom boligsikkerhed eller
mad og tøj ikke er dækket. Baseret på lagenes farver i ovenstående
figur kan man lidt groft fortegnet og for illustrationens skyld sige,
at Familietiden indeholder denne farvekode, da det jo handler
om dækning af basale fysiske behov som søvn, mad, vand, mere
sikkerhedsmæssige behov som boligforhold og helbredet samt de
nære familierelationer:
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Fritid – Leisure Zone

Fritiden er der, man finder venner og andre sociale relationer, der
betyder noget. Her får man styrket sit selvværd, lærer respekt og
dyrker interessefællesskaber samt venskaber. Sociale relationer
spiller en særdeles vigtig rolle i at kunne perspektivere over sin
egen tilværelse. Farvekoden ser måske derfor sådan ud:
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Jeg-tid eller Own Zone

Jeg-tiden er det rum, hvori vores indre samtaler forløber. Her reflekterer vi over os selv og livets prioriteter og forpligtelser. Det er

W
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også her, selvværdet og selvsikkerheden kan vokse som en konsekvens af selvrefleksionen, og hvor moralen, kreativitet og andre personlige egenskaber styrkes og udvikles. Jeg-tiden vil derfor
overvejende dække behov fra de øverste behovslag:
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Arbejdstid eller Work Zone

Arbejdstiden er betydningsfuld for de fleste. Den fungerer som
den moderne arena, hvor vi viser, hvad vi kan, men er også den
zone, hvor vi gennem opnåelse af materielle goder skaber sikkerhed for familie gennem boligforhold med videre.
Derfor har denne zone en naturligt høj prioritet for de fleste.
Selvfølgelig er der også mennesker, for hvem arbejdet blot udgør
et middel til opretholdelsen af basale livsnødvendigheder. Farvekoden indeholder foruden dækningen af de øvre behovslag derfor
også sikkerhed:

O
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Hvad er vigtigst i dit liv?
Tilsammen skaber disse fire zoner på engelsk forkortelsen FLOW
og er mit bud på en simpel livsramme, der er nem at huske. Målet
er at betragte de fire zoner som ligeværdige, da de alle indeholder
behov, som vi bør søge at få dækket i tilstrækkelig grad af forskellige årsager, som jeg vil gennemgå i det følgende.
Vores liv er i dag blevet så intense, komplekse og informations120

fyldte, at vi alt for ofte og nærmest dagligt mister overblikket over,
hvorfor vi gør, som vi gør. Vejen frem er derfor at prioritere de
behov og områder, der betyder mest, og dernæst lære at forpligte
sig mere for at få gennemført de handlinger, der sikrer dækning af
de pågældende behov.
Tænker vi nærmere over det, så er det sted i livet, hvor vi reelt
forpligter os tydeligst, ofte arbejdspladsen. Her har vi med en underskrift erklæret, hvilke handlinger vi vil udføre for at opnå nogle på forhånd aftalte goder. Og fordi kontrakten og forpligtelsen
er konkret og giver økonomisk sikkerhed, bliver den for mange
mennesker styrende, mens de øvrige områder i livet ender med at
blive drevet af mere eller mindre bevidste intentioner. Intentioner
om at være en god mand, en god far, en god ven, en person, der er
god mod sig selv og så videre.
Problemet er, at intentioner typisk taber i kampen mod forpligtelser. Ikke fordi forpligtelserne nødvendigvis er vigtigere, men
fordi de er tydeligere og derfor nemmere at forholde sig til. For
som skitseret i denne tegning ligger de handlinger, der skal opfylde behov drevet af intentioner, ofte mere hulter til bulter end
arbejdszonens tydeligere krav og sammenhænge.
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Det er vigtigt for mig at understrege, at jeg ikke påstår, at vi men�nesker ikke ved, hvad der er vigtigt i vores liv. Spørger man en
far, om hans kone eller børn er vigtigere end hans arbejde, vil han
med stor sandsynlighed svare ja uden at tøve. Men kommer han
i perioder til at prioritere arbejdet på bekostning af familien? Ja.
Uden tvivl. Det sker for langt de fleste i dag. Ikke som følge af ond
vilje, men fordi det er så nemt at miste overblikket over prioriteterne, når bevidstheden presses af blandt andet informationsoverloadet og den evige dopamingenerator i lommen. Hvor stor
en trussel smartphonen egentlig udgør for moderne parforhold,
blev undersøgt for nylig af nogle amerikanske forskere, der i en
spørgeskemaundersøgelse fandt, at 70 procent af deltagerne oplevede, at deres partners smartphonebrug skadede deres evne til at
interagere med denne.
Sagt med et glimt i øjet, så er et af de eneste tidspunkter på året,
hvor alle landets mænd for eksempel med sikkerhed ved, at de ved
at udføre handling X opnår belønning Y, den 14. februar. Valentines Dag. Her har blomsterhandlernes markedsføring gjort det helt
tydeligt: Køb af blomster giver glad kone. At hustruen så omvendt
ved, at blomsterbuketten netop var resultat af en ydre trigger, fører
så måske alligevel ikke til det ønskede resultat. I ethvert forhold
er der stor risiko for, at den ene gode intention efter den anden
tilsidesættes af parterne. Ikke af ond vilje, men fordi bevidsthedens båndbredde ikke er stor nok til, at vi kan fokusere tilstrækkeligt på at føre intentioner ud i konkrete handlinger. Og ja, jeg taler
også af personlig erfaring.
Lad os lige prøve at dykke længere ned i de enkelte zoners betydning for menneskers liv.
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Familiezonen – vigtig for helbredet
Hvad er egentlig fordelene ved at have en familie? Egentlig et ret
interessant spørgsmål, eftersom så mange af os har en. Svaret afhænger selvfølgelig af, hvilke personlige erfaringer den enkelte
har gjort sig med familieinstitutionen, hvordan ens egen familiedynamik er, men også hvor krævende og problematisk en familiesituation man befinder sig i, når man bliver spurgt.
En undersøgelse af familiens betydning for vores helbred viste,
at tætte sociale relationer som dem, man finder i en familie, mindsker risikoen for udvikling af kroniske sygdomme, funktionsnedsættelser, psykiske lidelser og død. Ikke mindst viser det sig, at
ægteskab er forbundet med fysisk sundhed, psykisk velbefindende
og lav dødelighed. Et andet studie undersøgte alle kendte risikofaktorer for død og fandt en dobbelt så høj dødelighed blandt ugifte som blandt gifte. Et tredje studie konkluderede, at ægteskab i
høj grad udgør primær forebyggelse af sygdom for de gifte. Den
forebyggende effekt forklares ved, at gifte mennesker er mindre
tilbøjelige til at udvikle risikoadfærd såsom alkoholisme og massiv overvægt, ligesom de er mere tilbøjelige til at kontakte lægen
for at blive undersøgt og at deltage i screeninger, måske skubbet
på vej af ægtefællen.
Men hvad så med de ugifte? Det viser sig i forskellige studier, at
den sociale støtte fra forældre, venner og slægtninge har positive
effekter, specielt på det mentale helbred. Således har mennesker,
der angiver høj grad af support fra familie og nære venner, typisk
lavere puls, blodtryk, kolesterolniveau og et bedre immunforsvar.
Overordnet set tyder forskningsresultater altså på, at familiære
forhold påvirker væsentlige fysiologiske parametre som nervesystemet, immunforsvaret og hjerte-kar-funktionerne. Omvendt er
det også påvist, at problematiske eller ligefrem belastende familiemiljøer skader såvel det fysiske som det psykiske helbred. Men123

nesker i dårlige parforhold lader således til at have et dårligere
helbred end ugifte.
Familiemiljøer, der indeholder mange konflikter og megen vrede og aggression, har især negative konsekvenser for børn. Det
skyldes, at når børns fysiologiske og neurologiske udvikling konstant er tvunget til at tilpasse sig et truende og stressende nærmiljø, skabes nogle biologiske koblinger, der kan øge børnenes sårbarhed over for sygdom og tidlig død i voksenalderen. Børn, der
vokser op i familier præget af risikoadfærd såsom rygning, alkoholmisbrug, stofmisbrug mv., har en øget risiko for at udvikle lignende tilpasningsmekanismer, når de i fremtiden oplever stress.
Budskabet må så være, at det overordnet set er sundt at være
gift. Man skal bare sikre sig, at det er med den rette …

Fritidszonen – lukker damp ud
Sociale relationer til andre end familie og kolleger er vigtige af
mange årsager. Dels fordi det er i mødet med andre, at vi bliver
klogere på os selv. Dels fordi vi her ikke er bundet af roller som
medarbejder, forretningsperson, sælger eller lignende. Ej heller er
vi faren, moren, forælderen, lillebroren, sønnen eller en af de utallige andre roller, som vi gennem livet har formet i familiezonen,
og som kan være svære mentalt at slippe, når vi er i familiezonen.
Det er, når vi præsenterer os selv for nye bekendte, at vi får mulighed for at vælge en ny fortælling om os selv. En fortælling, der
ændrer sig livet igennem.
Forskningen viser da også en lang række positive gevinster ved
sociale relationer. En af de forklaringsmodeller, som man bruger til at beskrive, hvordan sociale netværk gavner sundhed, er
det, man kalder buffer-effekten. Man får simpelthen mulighed
for at ’lukke damp ud’, som en af mine patienter engang så ram124

mende beskrev roklubben, der havde bevaret en plads i hans liv
gennem mere end 20 år. At der også er direkte helbredsmæssige
fordele knyttet til samværet med andre mennesker, sås i et forsøg
med medicinstuderende, der læste til eksamen, og som oplevede
stress-betinget svækkelse af immunforsvar. Nedsættelsen viste sig
at være mest udtalt hos de studerende, der oplyste, at de følte sig
ensomme.
Andre studier peger på, at mennesker, der gennemgår større
livskriser, hjælpes bedre igennem, hvis de har stærke sociale netværk. Netværk styrker evnen til at håndtere krisen ved at skabe en
buffer-effekt, der dæmper den ydre stressbelastning, og er dermed
en del af begrebet ’coping’. Coping dækker over alle de strategier
og fremgangsmåder, som en person bruger for at mestre, klare eller håndtere nye, svære og truende situationer. Begrebet coping
er dermed temmelig vigtigt for vores velbefindende. Det er desuden videnskabeligt påvist, at gode sociale relationer giver bedre
søvn, stærkere immunforsvar, færre hjerte-kar-sygdomme, lavere
blodtryk, mindre åreforkalkning, mindre stress og alt andet lige
mindre risiko for at dø før tid. Det forklarer måske bedre, hvorfor ensomhed figurerer som en decideret risikofaktor i oversigten
over tidlige dødsårsager, som jeg refererede på side 104.
Fritidszonen er også et af de områder, hvor vi indgår i mere
eller mindre formaliserede sociale relationer. Vi er aktive i sportsklubber og i interesse- og hobbybaserede foreningsaktiviteter. Vi
går i biografen eller tager ud at rejse og oplever nye ting, hvorved
vi stimulerer de hjernecentre, der elsker nye input. Alt sammen
helt nødvendige og vigtige aktiviteter med stor betydning for vores fysiske og mentale helbredstilstand.
Jeg er selv for nylig begyndt at deltage i et erhvervsnetværk
sammen med en masse mennesker med mange forskellige baggrunde. Det fungerer som en blandet netværks-, drengerøvs- og
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terapigruppe, hvor vi ud over at indgå i et fagligt forum får mulighed for i fortrolighed at beskrive faglige eller personlige dilemmaer eller situationer fra vore liv, hvilket på mange måder er unikt
for mig som læge at opleve. Ligesom man nogle gange kan undre
sig over, hvem der klipper frisørens hår, så er det en udbredt sandhed, at læger er nogle af de dårligste til at opdage egne problemer.
Blandt andet af den årsag, og fordi jeg elsker at møde spændende
mennesker med noget på hjerte, er jeg virkelig glad for dette netværk.
I øvrigt er evnen til at knytte stærke og givende bånd til andre
et gennemgående karaktertræk hos mange af de ’sunde’ topledere,
som jeg gennem tiden har mødt. De er typisk socialt udadvendte
og har en del nære relationer, der ikke har med deres arbejde at
gøre. De er ofte ret bevidste om værdien af disse relationer, og ofte
har deres fritid haft positiv indflydelse på såvel deres personlige liv
som deres karriere.
Der lader derfor til at være rigtig mange gode grunde til bevidst
at prioritere og langt mere forpligtende planlægge at pleje venskaber, møde nye mennesker og dyrke både disse bekendtskaber og
sine interesser. Og ja, gerne i den virkelige verden, hvor tempoet
kan sættes ned til et niveau, som hjernen kan følge med i, og hvor
man kan opleve at være i nuet.

Jegzonen – evnen til at være alene
Et af de mantraer, som jeg selv forsøger at leve efter, er, at man ikke
kan være noget for andre, hvis ikke man er der for sig selv først.
Det eksemplificeres, når flypersonalet er nødt til at understrege, at
man ved trykfald i kabinen bør hjælpe sig selv med en iltmaske,
før man hjælper sine børn. Alene fordi en underprioritering af
egne behov kan have fatale konsekvenser både for en selv og den,
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man ønsker at beskytte. Blandt alle de valg og prioriteringer, som
vi i hverdagen skal forholde sig til, er hensynet til os selv dog alt
for tit blandt dem, der ryger nederst i en travl hverdag.
Min oplevelse som læge har været, at mange af de mennesker,
der er i størst risiko for at udvikle stress, blandt andet er karakteriseret ved, at de har svært ved at sige nej til at påtage sig ansvar og
arbejdsopgaver. De er pligtopfyldende og ofte meget dedikerede.
Samtidig er de desværre også de sidste til at opdage, at de har udviklet en stressreaktion, fordi de måske vanemæssigt undertrykker ’larmen’ fra kroppen og sindet i bestræbelserne på at leve op til
de udadrettede forpligtelser. Ofte er der paradoksalt nok tale om
ressourcestærke personer, der sjældent mangler viden om sund
livsstil.
Min observation er samtidig, at vores begrænsede mentale
båndbredde gør, at selv verdens bedste budskaber alligevel kommer til kort i dagligdagen. Simpelthen fordi at ligesom Sundhedsstyrelsens råd giver mening i det øjeblik, hvor vi bevidst fokuserer
på dem, så forsvinder de hurtigt igen, når autopiloten tager over.
Måske fordi der poppede en besked op på telefonen, som man lige
skulle læse. Og nu man var i gang, kunne man tjekke, om nogen
har kommenteret den Facebook-status, man lavede i morges. Eller om der skulle være tikket noget spændende ind på b.dk. Eller,
eller, eller …
Midt i dette mentale kaos er et regelmæssigt bevidst fokus på
eget fysisk og psykisk helbred noget, som af rigtig mange årsager
bør være den absolut vigtigste prioritet. Der er nemlig en kæmpestor forskel på at have en krop og på at være en krop. Der er mange måder at holde dette fokus på helbredet, men grundlæggende
handler det om at være mere bevidst om, dels hvordan man disponerer sine fysiske og mentale ressourcer, dels hvorfor man gør,
som man gør, og ikke bare ukritisk lader sig rive med af de krav,
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der stilles til en udefra. En af de store forandringer, der især er sket
i det sidste årti, er nemlig også, at vi har mistet evnen til at være
alene. At lade tankerne vandre på må og få, uden at hænderne af
sig selv finder dopamingeneratoren frem.
Professor og psykolog Svend Brinkmann har i sine meget anerkendte bøger slået på tromme for, at man ikke partout behøver
at deltage i ’det accelererende samfunds udviklingstvang’, og at
man blandt andet gør klogt i indimellem at tage nejhatten på. Selv
om jeg er helt enig i præmissen, kan jeg bare have mine tvivl om,
hvorvidt mennesker i dag overhovedet magter at bevare fokus og
opmærksomhed længe nok til, at disse refleksioner reelt set kan nå
at udmønte sig i konkrete handlinger, der for alvor kan gavne den
enkeltes situation på andet end det teoretiske niveau.
En væsentlig forudsætning for at kunne stå fast eller for den
sags skyld også at kunne bevæge sig sikkert er derfor et regelmæssigt og bevidst fokus på ens basale fysiske og mentale behov. Helt
på samme måde, som at man for at kunne køre sikkert i bil regelmæssigt er nødt til at kigge på sit instrumentbræt. Hastighed,
brændstof, advarselslamper, velfungerende bremser og kontrolleret styring er bestemt også begreber, der gør sig gældende, når
man taler om livet. Det er dog så væsentlig og krævende en opgave, at jeg uddyber dette punkt særskilt i kapitel 9.
Der er et andet begreb, som det er helt på sin plads at uddybe
her, og som jeg betragter som et af de vigtigste elementer at fokusere på i Jegzonen. Nemlig begrebet self-efficacy, der ikke er let at
oversætte til dansk, men som dækker over et menneskes opfattelse
af sin egen mestringsevne.
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Tiltroen til egne evner
Psykologen Albert Banduras fra Stanford Universitet har gennem
60 år bidraget til menneskers forståelse af forskellige psykologiske discipliner, herunder indlæringsteorier, psykoterapi og udviklingspsykologi. Han spillede desuden en væsentlig rolle i overgangen fra behaviorismen til den mere moderne kognitive psykologi
ved blandt andet at være med til at afdække andre motiverende
faktorer for menneskers adfærd end behaviorismens belønning og
straf.
En af de ting, som Banduras undersøgte, var menneskers evne
til at lære gennem observation af andres adfærd. Han interesserede sig også for, hvordan vores sociale relationer er med til at forme
vores personligheder. Som en del af sin forskning beskrev han begrebet self-efficacy, som han mener har afgørende betydning for
en lang række faktorer i vores liv.
Self-efficacy defineres som et menneskes tiltro til, at dets egne
evner er tilstrækkelige til en given opgave. Kompetencen udvikles
i krydsfeltet mellem ens oplevelser og den måde, disse oplevelser
former ens selvopfattelse på. Banduras påviste, at en høj grad af
self-efficacy hang sammen med et menneskes overordnede oplevelse af at have kontrol over sit liv og indflydelse på egne valg og
handlinger. Omvendt har mennesker med lav self-efficacy en opfattelse af, at deres liv er ude af deres kontrol.
Når jeg finder begrebet interessant, er det, fordi jeg gerne vil
undersøge, hvilke underliggende faktorer der har indflydelse på
menneskers evne til at ændre deres adfærd. Her lader self-efficacy
til at spille en afgørende rolle, da en forudsætning for at kunne
forandre sin tilværelse er følelsen af, at man har indflydelse på
den. Banduras mente, at self-efficacy var bestemt af primært fire
faktorer:
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Erfaring: Når vi oplever at mestre noget, vokser self-efficacy, mens
den daler, når vi oplever nederlag.
Spejling: Når vi ser, at det lykkes for andre at klare en opgave, gavner det vores self-efficacy. Dette gælder især, når de andre er personer, som vi normalt sammenligner os med.
Feedback: Ris og ros påvirker vores self-efficacy. Kritik er dog desværre overordnet set mere effektiv til at nedbryde vores tiltro til
egne evner, end ros er til at opbygge den.
Psykologiske faktorer: Når vi i pressede situationer får fysiske
symptomer som hjertebanken og tørhed i munden, kan den indre
reaktion på fornemmelserne påvirke self-efficacy markant. Har vi
i forvejen lav tiltro til os selv, vil sommerfuglene i maven påvirke
self-efficacy negativt, mens de fysiske symptomer for den selvsikre
ikke på samme måde svækker præstationen.
Overordnet set gælder det altså om at skabe livsrammer, der er
tilpas udfordrende, så vi gennem succesoplevelser hele tiden øger
tiltroen til egne evner. Det er desuden klogt at omgive sig med
mennesker, vi kan spejle os i, og som er gode til at give brugbar
og konstruktiv feedback, der kan understøtte personlig udvikling.
Og ros er vigtigere end kritik. Endelig er der sund fornuft i at udvikle rutiner og vaner, der hjælper til at kontrollere kroppens reaktioner, når vi springer ud på dybere vand end vanligt. Det vil
forebygge, at vi spænder ben for os selv, og skabe grobund for succesoplevelser, vi kan tage med os.
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Arbejdszonen – vigtig for identiteten
Arbejdet er i dag en af de væsentligste zoner i menneskers liv. Det
er ofte denne zone, vi uddanner os til, og det er den, vi mere end
noget andet definerer os selv ud fra. Når vi møder nye mennesker,
spørger vi som regel: Hvad laver du? Vi spørger ikke om det, vi
måske i virkeligheden gerne vil vide: Hvem er du?
Arbejdspladsen er derfor på mange måder blevet den moderne
arena, hvor vi realiserer os selv og får opfyldt basale behov såsom
materiel sikkerhed for os selv og vores familie. Det er også her, vi udvikler færdigheder og erfaringer, der er vigtige for personligheden.
Indsatsen på arbejdet drives, som vi så tidligere, af mange forskellige motiver. Eftersom virksomheder er sat i verden med vidt
forskellige formål for øje, er det klart, at der opstår en kompleks
ramme med enorme variationer og mulig spændvidde mellem
virksomhedens krav og medarbejderens ressourcer. Da menneskers
produktivitet eller mangel på samme kan være forbundet med store
økonomiske konsekvenser for virksomheden, er der da også blevet
forsket intensivt på området gennem de sidste par årtier.
Nogle af de faktorer, som ifølge forskningen har tydelig negativ effekt på helbredet, er psykisk krævende arbejde og en ringe
grad af indflydelse på egne arbejdsopgaver. Af disse to faktorer er
den sidste, jobkontrollen, klart den vigtigste. Især hvis man ønsker
at forebygge nogle af de mere alvorlige negative helbredseffekter
som blodpropper i hjertet. En anden faktor, der øger risikoen for
hjertesygdom, er ubalance mellem indsats og udbytte. Det vil sige
en oplevelse af, at ens hårde arbejde ikke fører til det forventede
udbytte.
Men bare det at have et arbejde har faktisk vist sig at have stor
beskyttende effekt på menneskers helbred. Således er der fundet
tydelige sammenhænge mellem arbejdsløshed og en forøget risiko
for død i form af selvmord, ulykker, vold og alkohol. Arbejdsløs131

hed sås i andre studier at øge risikoen for invalidepension. Endvidere har man i forbindelse med fyringer set en øget forekomst
af en række uklare symptomer, som forskerne dog mere så som
stressreaktioner end som selvstændige sygdomstilstande.
En tendens, som vi dog i de kommende år nok vil se endnu mere
til, er effekten på helbredet af truslen om nedskæringer og fyringer. Flere studier har påvist en øget forekomst af hjerte-kar-sygdomme, forhøjet kolesteroltal, vægt og blodtryk hos medarbejdere, hvis arbejdsplads rammes af krav om nedskæringer. Det er
vist ingen tvivl om, at det er vigtigt for os at have et arbejde, og at
arbejdet spiller en enorm rolle for, hvordan vi mennesker har det.
Med tanke på den konsekvens, udviklingen har for rigtig mange
arbejdspladser, er det derfor helt på sin plads på samfundsniveau
at begynde at overveje, hvilken rolle arbejdsliv bør få i fremtidens
samfund og i særdeleshed hvordan virksomheder kan opnå et
større fokus på medmennesket fremfor medarbejderen. Jeg har
derfor i bogens sidste kapitel valgt at inddrage en perspektivering
af dette emne.
Fra min lægestol virker det desuden, som om begrebet work-lifebalance har aftjent sin værnepligt. I en verden, hvor arbejde i stigende grad findes inde i hovedet, og kontoret ligger i lommen, nytter
det nemlig ikke længere at lede efter en balance. Vi skal selv skabe
den. Jeg oplever, at arbejde for mange mennesker efterhånden er så
ressourcekrævende og spiller så stor en rolle for deres identitet og
selvforståelse, at de er i overhængende fare for at udvikle regulære
mentale kontroltab. Herved stiger behovet for dopamin, hvilket fører til, at autopiloten overtager en større del af styringen i hverdagen,
hvilket igen har direkte konsekvenser for sundhedsadfærden.
Det næste store spørgsmål er selvfølgelig, hvad man som individ selv kan og bør gøre for at finde fodfæste i dette komplekse
virvar affødt og forstærket af det accelererende samfund.
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9. Skab dit sundhedsflow i 6 trin
Sundhedsflowet er mit bud på en metode, som vi kan
bruge for at lære at bevæge os mere sikkert i tilværelsen og i de fire livszoner. Uden at lade os aflede af ydre
computeralgoritmer eller belønningsmekanismer.
For at overleve i den digitale verden har vi brug for
værktøjer til at genvinde kontrollen over egne liv. Til
dette formål kan vi gøre brug af præcis de samme mekanismer, som gør os mentalt afhængige af apps og
sociale medier.

Den digitale verdens grundpræmisser
Jeg ønsker altså at anvende de psykologiske principper, som ligger
til grund for utallige afhængighedsskabende apps, til at gøre det
muligt for mennesker at tage mere styring over deres egen tilværelse. Både på de basale niveauer, som når vi spiser, sover eller er sammen med vores familier, og på de mere abstrakte niveauer, hvor vi
har brug for at fundere over tilværelsens store spørgsmål eller gøre
status over vores eget liv. Inden jeg beskriver processen, er det på
sin plads at skitsere nogle simple grundpræmisser, som vi er nødt til
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at erkende, hvis vi skal have et mere realistisk udgangspunkt og en
større sandsynlighed for at få succes med vores forehavende.
Behov for en effektiv mental bremse

Eftersom det altså langt hen ad vejen er autopiloten, der styrer
den behovsdrevne adfærd, så er et af de væsentligste mål for et
godt sundhedsflow at lære sin ’mentale bremsefunktion’ at kende.
Viden om behovskontrollen er derfor et centralt emne, som jeg
behandler mere indgående i næste kapitel. Kun ved at lære både
sine bevidste og ubevidste handlemønstre bedre at kende har man
en reel chance for at påvirke dem i en mere ønskelig retning.
Blind passager i eget liv

En anden af de vigtige forudsætninger for at kunne styre sit eget
sundhedsflow er at erkende, hvor lille en rolle den bevidste tankegang spiller i hverdagen. Det så vi underbygget i bevidsthedsteorierne i kapitel 4. Processen, der er forbundet med at være fuldt
bevidst, er så krævende, at hjernen så at sige outsourcer eller uddelegerer en stor del af sine opgaver og processer og lader dem
foregå på et mere automatisk niveau. Måske i helt op til 80-90
procent af tiden. På mange måder er vi derfor blinde passagerer i
vores egne liv. Det er vigtigt, fordi det siger noget om den opgave,
der ligger i at ændre sin adfærd. Det handler om at lære at planlægge ens egen natur.
Kend dine laster

Autopilotens fornemmeste opgave er at sørge for, at hjernen føler
sig godt tilpas her og nu. Det gør den ved konstant at jagte dopamin. Denne jagt er refleksbetonet og forløber instinktivt og meget
hurtigere end den langsommere og mere ’fornuftige’ bevidsthed.
Kigger du på din hverdag, så kender du nok allerede dine største
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laster og ved, hvornår og måske også i hvilken kontekst du plejer
at falde i. Denne viden er essentiel. For hvis du vil styre dit liv i en
mere sund retning, så handler det altså som nævnt om at planlægge imod sin natur. For kampen er nærmest tabt på forhånd, når
situationen først opstår. Det være sig foran slikhylden, frokosten,
barskabet, flødeskumskagen eller for den sags skyld med smartphonen i hånden. Autopiloten får sin vilje, hvis ikke bevidstheden
allerede sidder ved rattet.
Sundhed kan på mange måder koges ned til et spørgsmål om
at vælge tilpasningsmetoder, der udligner fysiske og psykiske belastninger og skader mindst muligt. Vi kan se på vores forældres
laster. Var der hos dem alkoholisme, fedme eller rygning?
Derved får vi måske et praj om, hvordan vores egen hjerne fungerer under belastning. En viden, der kan gøre det nemmere at
undgå de laster, der i sidste kan tage magten fra en, måske som
følge af et mentalt kontroltab ved stress eller lignende.
Forpligt dig selv mere

Min observation som læge er, at nogle af de mest overvurderede
elementer her i verden er de løfter, vi giver os selv, og de forklaringer, vi fortæller os selv, når løfterne brydes. Evnen til at overholde
et løfte, afgivet til sig selv, synes slet ikke stærk nok til en varig
adfærdsændring. Dette sammenholdt med vores hang til at finde
en fortælling, der kan retfærdiggøre nærmest hvad som helst, gør
vores evne til at forpligte os temmelig svag.
Et af kernebudskaberne i sundhedsflowet er derfor, at vi skal
lære at forpligte os tydeligere på områder eller værdier, der betyder noget for os. Også over for andre. Forskellen på at sige noget
højt og at holde det for sig selv er central. Det ene er en forpligtelse, det andet forbliver oftest blot en intention, uanset hvor stærk
den måtte være.
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Planlæg ud fra fiasko

Jeg plejer at bede mine patienter gå ud fra, at de livsstilsændringer,
jeg beder dem om at føre ud i livet, ikke kommer til at ske. Og
at de med det udgangspunkt skal forklare mig, hvad de selv kan
gøre for at øge sandsynligheden for, at det lykkes. Når det giver
mening, er det på grund af det simple faktum, at vi tror så meget
på vores viljestyrke, at vi har tendens til at forklejne eller negligere
de konkrete skridt, som er påkrævede, hvis det skal lykkes os at
nå vores mål.
Knyt an til det vigtige

Vigtige handlinger bør hænges op på behov, der er svære at nedprioritere. For eksempel plejer jeg at spørge ind til, hvorfor folk
dyrker motion. De, der svarer, at de gør det, fordi det er godt for
kroppen, vil være i større risiko for at nedprioritere aktiviteten,
hvis der opstår konfliktende interesser med familietid, vennerne,
der vil hænge ud, eller en chef, der beder en kigge på noget til i
morgen.
Hvis man bevidst og hovedsagelig dyrker motion for at give
hjernen en pause, så er det pludselig et langt mere brugbart argument. Både over for en selv og ens omverden. Mentale pauser
kan nemlig betragtes som vigtigere, fordi de er knyttet tættere til
noget vigtigt. Nemlig evnen til at passe sit arbejde og ikke ’bare’
til den luksus, som hensynet til det kropslige helbred undertiden
betragtes som.
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Om de 6 trin
Sundhedsflowet bygger hovedsagelig på erfaringer og observationer opsamlet i mit arbejde som læge gennem de sidste 12 år. Der
foreligger derfor ikke tungtvejende evidens eller grundige forskningsresultater. Modellen bygger på sund fornuft, refleksion over
samtiden samt et ønske om at skabe en forståelsesramme, der kan
rumme de komplekse liv og udfordringer, vi lever med i dag.
De læsere, der er nået til disse sider, anerkender nok, at livet i
den digitale verden mangler struktur, ro og en følelse af kontrol.
Det er mit håb, at du kan opnå dette gennem sundhedsflowets
seks simple trin.
Modellen er ikke svær at forstå, og de enkelte trin er ikke svære
at udføre. Det vigtigste er at forstå de underliggende principper.
Jeg foreslår dig derfor at tage et stykke papir og bruge lidt tid på
at arbejde med principperne for at se, om de kan give mening for
dig.

1. Skab mentalt overblik
Første trin handler om at danne sig et mentalt overblik over sit
liv med udgangspunkt i de fire FLOW-zoner. Til det formål kan
du lave en cirkel og med et kryds inddele den i fire områder, der
repræsenterer hver sin livszone: Familietid, Fritid, Jegtid og Arbejdstid.
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Herefter skraveres hver zone, alt efter hvor meget tid der bruges
her, målt på en skala fra 1 til 5, hvor 1 er mindst tid og tættest på
centrum, og 5 er mest tid og ligger yderst i cirklen. Husk, at detaljerne ikke er så vigtige. Ej heller er det vigtigt at spekulere over,
om noget er rigtigt eller forkert. Målet er at synliggøre og skabe et
overblik over tidsforbruget i sig selv.

2. Formulér dine livshistorier
Næste del handler om at tage en samtale med sig selv og med ærlighed forsøge at formulere det, jeg kalder livshistorier. Det vil sige små
sætninger, der beskriver, hvad der betyder noget for dig i en given
zone, og ikke mindst hvorfor du godt kan lide at bruge tid i zonen.
Vi mennesker har en tendens til at tage hverdagen omkring os
for givet og i øvrigt fokusere alt for meget på handlinger og beslut138
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ninger, der skyldes ydre omstændigheder. Mange forandringer i
livet sker jo ganske umærkeligt med hverdagsrutinerne som baggrundstæppe. Derfor kan tilværelsen sagtens forandre sig i betydelig grad, uden at vi selv når at opdage det, fordi vi bare er fortsat
med at gøre, som man plejede. En livshistorie er udtryk for et øjebliksbillede, der sikrer, at de ubevidste intentioner regelmæssigt
italesættes på et mere bevidst plan.
At formulere disse livshistorier kan være svært, fordi det i det
moderne samfund er alt for sjældent, at vi stopper op, kigger os i
spejlet og reflekterer struktureret og koncentreret over, hvorfor vi
gør, som vi gør, og hvad der egentlig er vigtigst for os. Hverdagen
kommer alt for nemt til at handle om praktiske fikspunkter, der
ligger som perler på en snor, fordi vores opmærksomhed er så
begrænset og samtidig så truet.
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Her er nogle eksempler til inspiration på små livshistorier, som
jeg har modtaget fra patienter gennem tiden. Historierne beskriver,
hvad der er vigtigt for dem i hver zone, og reflekterer over, hvad
familie, venskaber, arbejde og ikke mindst jegtid betyder for dem.
Familiezonen

’Min familie er et sted, hvor jeg dagligt bevidner mine børns fantastiske udvikling og føler, at andre er afhængige af mig og mærker
kærlighed. Hvor jeg i forholdet til min hustru kan opleve verden,
navigere i den og få skabt et intimt rum, hvori disse oplevelser kan
deles og bearbejdes i tanker og tale.’
Fritidszonen

’Her er jeg fri til at pleje de venskabelige relationer, der betyder
noget for mig, dyrke mine interesser og møde nye mennesker. Jeg
bruger også zonen til at reflektere over mit liv sammen med nære
venner, der kender mig, og som jeg kan være mit mindst forpligtede jeg over for.’
Jegzonen

’Jeg ønsker at være økonomisk uafhængig, så jeg er fri til at udleve de drømme, jeg har. Jeg ønsker at få min familie til at føle sig
sikker, og at mine børn får en tryg opvækst. Jeg er villig til at gøre
det nødvendige for at få min vilje på arbejdspladsen, da jeg trives
bedst ved at have ansvaret. Jeg ønsker desuden at have en sund
krop og et vist fokus på kost og motion.’
Arbejdszone

’Jeg går på arbejde, fordi jeg gerne vil gøre en positiv forskel for
andre mennesker på globalt niveau, og fordi jeg har et behov for
at realisere mig selv og føle, at andre anerkender, at jeg er dygtig.’
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Jeg anbefaler at bruger lidt tid på at tænke over dine egne små livshistorier, så de bliver så dækkende som muligt. Kun sådan bliver
de en brugbar del af selvforståelsen og måske med tiden også en
del af fortællingen om dig selv. Livshistorier kan starte med sætninger, der tager udgangspunkt i den relevante livszone: ’Jeg er en
veninde, som gør eller siger dette eller hint, fordi …’ eller ’Jeg vil
gerne være en far eller mand, som …’ osv.

3. Formulér dine behovssætninger
Når du har skabt dig et overblik og gjort prioriteterne i zonerne
lidt mere tydelige gennem livshistorierne, går næste trin ud på at
finde ud af, hvilke handlinger der konkret skal udføres for at opfylde de behov, som livshistorierne udtrykker. Det sker ved med
udgangspunkt i historierne at formulere tydelige, handlingsanvisende behovssætninger. En behovssætning er en simpel sætning,
der er nem at huske, og som både indeholder det behov, man ønsker at dække, og den handling, der skal til for at dække behovet.
Det kan være noget så simpelt som at hente sin søn tidligt fra
børnehaven, fordi man vil være en god far, snakke med sin gamle
mor mindst tre gange om ugen, fordi man vil være en god søn,
drikke mere vand i hverdagen eller måske træne mindst tre gange
om ugen, fordi man vil prioritere en sund krop. Behovssætningen
skal altså sikre, at de undertiden vage intentioner tydeliggøres og
kobles direkte til konkrete handlinger.
I et eksempel, hvor ønsket er at være en større del af sin søns
udvikling, kunne behovssætningerne lyde sådan her:
’For at være en del af min søns udvikling er jeg nødt til at lade
ham mærke, at jeg er der for ham. I den kommende måned vil jeg
derfor fokusere på at komme tidligt hjem fra arbejde mindst to
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gange om ugen, så jeg kan hente ham fra børnehave, og så vi kan
sidde og lave noget hyggeligt sammen om eftermiddagen. Når jeg
kommer hjem, skal jeg sørge for, at jeg også mentalt er hjemme
uden kontakt til arbejdet gennem min telefon.’
Husk, at jo tydeligere behovssætningerne bliver, jo mere modstandsdygtige bliver de over for de øvrige forpligtelser i dit liv.
Hverdagslivet er jo dybest set blot en række kolliderende interesser. Er samvær med dit barn vigtigere end at blive en time ekstra
på arbejdet? Ja, ville de fleste nok sige. Bliver børn i dag alligevel
hentet senere, fordi mor eller far lige skulle blive en time ekstra på arbejdet? Utvivlsomt. Behovssætningen konkretiserer og
italesætter en selvvalgt prioritet, som det nu er muligt at handle
mere bevidst på.

4. Skab en ydre forpligtelse
Når man har skabt en behovssætning ud fra en livshistorie, går
næste punkt ud på at forankre forpligtelsen til at udføre de konkrete handlinger uden for sig selv. Vi er som nævnt nødt til at
erkende, at trafikken på den mentale båndbredde er for stor til, at
vi med sikkerhed når i mål, hvis vi er overladt til os selv og vores
løfter til os selv i en travl hverdag, præget af hurtige digitale indtryk, der konkurrerer om vores opmærksomhed.
Den ydre forpligtelse kan ganske enkelt bestå i at fortælle andre om sine behovssætninger. Det kan være en god ide at skrive
dem ned og måske sætte sedlen op på køleskabet eller et lignende
sted. Målet er at forhindre, at planen forbliver en intention. Den
ultimative forpligtelse kan være at fortælle sit barn, hvad der skal
ske, og så bliver planen særlig vigtig at gennemføre. Ellers svækkes
barnets grundlæggende tillid til, at du overholder dine løfter, hvil142

ket, som vi så i det udvidede Marshmellow-forsøg, kan hæmme
barnets egen evne til at udsætte sine umiddelbare behov.
Især de første behovssætninger vil af hensyn til din self-efficacy
være vigtige at gennemføre. Lægger du skidt ud med brudte løfter
eller for mange eller for svære behovssætninger, slider du på din
tiltro til egne evner, hvilket forringer chancerne for succes yderligere. Dem med en høj grad af behovskontrol vil kunne håndtere
flere behovssætninger, da det ikke vil være nyt for dem at sætte
sig langsigtede mål og gennemføre dem. Her vil det være bevidstgørelsen, italesættelsen og konkretiseringen af behovene, der skal
fokus på.

5. Planlæg ud fra fiasko
Nu har du måske udvalgt og prioriteret nogle behovssætninger,
som du vil føre ud i livet. Den største faldgrube findes stadig, fordi
behovssætningen mangler at overleve mødet med hverdagen.
For at nå i mål bør planlægningen af de konkrete handlinger
ske ud fra det udgangspunkt, at det ikke vil lykkes. Det er ikke
nok at tænke: Det skal jeg nok få gjort. I stedet er det nødvendigt
at formulere de konkrete trin, der øger chancen for at nå i mål.
Trinene for den tidlige børneafhentning kunne lyde sådan her:

1. Jeg skal køre senest 14.45 fra arbejdet for at nå frem tidligt nok. Ellers ryger jeg ind i eftermiddagstrafikken og når ikke frem til tiden.
2. Jeg skal gøre det tirsdag og fredag. De øvrige dage er jeg booket,
og så sker det ikke.
3. Jeg skal have mad med til knægten, for han er meget sulten om
eftermiddagen. Han bliver altid træt og irritabel, hvis han er sulten,
og så vil vi ikke kunne hygge os.
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4. Telefonen skal smides i postkassen, indtil børnene er lagt. Ellers
kommer jeg til at sidde med den og blive forstyrret, og så er jeg ikke
nærværende, og vi får ikke hygget os.
5. Jeg skal trigges af min alarm, skrive aftalen ind i min kalender eller
fortælle min kollega på arbejdet, at jeg skal hente min søn tidligt.
Derved forpligter jeg mig uden for mig selv, for ellers sker det ikke.

I virkeligheden er dette bare en scenarieanalyse, der tager udgangspunkt i, hvad der kan gå galt. Helt som du normalt håndterer andre beslutninger og beregner risiko med udgangspunkt i
spørgsmålet ’hvad er det værste der kan ske?’ Forskellen er bare,
at indsatsen her kan føres direkte tilbage til et behov, som du selv
bevidst har prioriteret. Et behov, der altså hænger sammen med
den historie, som du har fortalt om dig selv, og som gør det tydeligt, hvad der betyder noget for dig, så du bedre kan forpligte dig.

6. Gentag processen
Fordi verden forandrer sig så stærkt, som den gør, er det vigtigt
regelmæssigt at vurdere, om ens liv indeholder de elementer, som
man bevidst har prioriteret, samt at følge op på, om man i tilstrækkelig grad får brugt sin tid på disse elementer. Jeg er helt med
på, at det langtfra er alle, der er så privilegerede, at de kan vælge,
hvad deres liv skal indeholde. Rigtig mange menneskers liv drives
af økonomiske motiver, der ikke handler om luksus, men om basale nødvendigheder.
Jeg underkender heller ikke, at livet på mange måder er virkelig
hårdt. Især derfor er vi nødt til løbende at fokusere på alt, der kan
beskytte os fysisk og psykisk mod det, der kunne kaldes ’tilværel144

sens urimelige sværhed’. Man bør derfor med jævne mellemrum
sætte tid af til at kalibrere sit liv systematisk ved at vurdere, om
livshistorierne stadig gælder, og om behovssætningerne passer til
de bevidste prioriteringer i de fire livszoner. Gør man det, mener
jeg, at man vil få et mere overskueligt liv, hvor man hyppigere får
opfyldt de behov, der betyder noget, og som man vel og mærke
selv har valgt.
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De seks trin i sundhedsflowet.

Sunddigital.dk
På hjemmesiden sunddigital.dk og Facebook-siden Sunddigital
har jeg samlet en række redskaber, der kan hjælpe dig med at forstå digitale udfordringer og få kontrollen tilbage i din tilværelse.
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Både hjemmesiden og Facebook-siden indeholder relevante artikler, bøger, henvisninger og videoer, der kan give forståelse og
inspiration til et liv med mere fokus og livskvalitet efter egne prioriteter.
Jeg er klar over det paradoksale i at anvende digitale platforme
til at advokere for mindre brug af digitale medier. Men som nævnt
er jeg heller ikke så naiv, at jeg tror, at vi kan bremse eller standse
digitaliseringen. Det handler om bevidst at vælge, hvad vi ønsker
at bruge tid og opmærksomhed på, så målet i sidste ende bliver en
sund digitalisering.
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