
 
Corona og den forandrede hverdag 

På ganske kort tid har vores hverdag forandret sig. De fleste børn, unge og voksne i Danmark skal 

i disse dage ikke i skole, på uddannelse eller på arbejde, lige som mange af os ikke længere kan 

dyrke vores fritidsinteresser på samme måde, som vi plejer. Måske kan vi ikke være sammen med 

de mennesker, som vi plejer at være sammen med, lige som mange af os pludselig skal være 

meget mere intensivt sammen med dem, vi bor sammen med.  

En del af os er bange for selv at blive smittet med Corona og for de konsekvenser, det ville kunne 

få. Mange af os er mest bange for at komme til at smitte dem, der i forvejen har alvorlig fysisk 

sygdom.  

Disse forandringer gør, at vi som mennesker påvirkes og får stærke følelser. Måske bliver vi mere 

usikre, forvirrede, bekymrede, angste, kede af det, irriterede, vrede eller måske ligefrem desperate 

eller føler, at vi mister al kontrol over situationen og os selv. Måske reagerer vores krop med at 

blive urolig. Det kan måske være svært for os at holde os i ro, vi bliver rastløse eller kan f.eks. få 

kvalme, miste appetitten, hyperventilere, ryste, svede mere, få svært ved at sove. Vores tanker kan 

måske være svære at styre, – vi kommer hele tiden til at bekymre os, få katastrofetanker eller 

kaotiske tanker.  

Stærke følelser gør også, at vi kan komme til at reagere mere voldsomt, end vi plejer. Det kan føre 

til, at vi bliver mere opfarende eller stille. Måske trækker vi os væk eller isolerer os, eller vi kan få 

flere angstanfald eller ”melt-downs” eller blive mere aggressive.  

De fleste med autismespektrumsforstyrrelse (ASF: infantil autisme, Aspergers syndrom, Atypisk 

Autisme eller GUA) er særligt sårbare i forhold til pludselige forandringer og usikkerhed og vil 

derfor med større sandsynlighed reagere voldsommere end vanligt.  

I situationer, hvor store forandringer fylder meget, er det vigtigt at minde sig selv og hinanden om 

alt det, der IKKE er forandret. Vi er hver og én, som vi plejer. Vores familie og venner er de 

samme, og de er, som de plejer at være, (selvom nogle af dem måske lige nu også påvirkes meget 

af forandringerne og ind imellem har stærke følelser og reaktioner). I og uden for vores hjem er 

langt de fleste ting som vanligt. Bare kig rundt i dit hjem eller ud af vinduet eller på omgivelserne, 

når du går en tur. Sådan er det også f.eks. i skolen, på uddannelsen eller på arbejdet, selvom vi 

lige nu ikke selv er til stede. Husk, at vi stadig holder af dem og af det, vi plejer at holde af, lige 

som de holder af os. Vi interesserer os også stadig for det, vi plejer.  

Den viden, vi og vores nære i forvejen har om, hvad der er godt for os og dem, gælder stadig. Vi 

har brug for de samme ting, som vi plejer - allervigtigst gode rutiner omkring indtag af mad og 

drikke, søvn, noget godt og aktivt at beskæftige os med og en god balance mellem at være 

alene og sammen med andre. Lige nu er vi dog i en periode nødt til at skabe en ny hverdag, 

fordi vi skal hjælpe hinanden med at passe på, at de personer, som i forvejen har alvorlig fysisk 

sygdom ikke smittes med Corona. Og jo hurtigere vi kan få skabt en god ny hverdag, jo bedre. 

 


