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Daniel har selv været ramt: Stress og 
mistrivsel vokser på coronahjemmekontoret
- Vi savner snakken ved kaffemaskinen og at 
kunne spejle os i andre, siger Daniel B.B. 
Jensen, stifter og ejer af virksomheden 
Lifeatwork. Her har man lavet særlige 
corona-pakker til virksomhedernes medar-
bejdere for at forebygge mistrivsel og stress.

Kirsten Moth
KMO@jfmedier.dk

ERHVERV: - Jeg sad i Excel-ark
op til halsen. Og dét, jeg var
allermest optaget af, nemlig
medarbejdernes trivsel, blev
sværere og sværere at håndte-
re gennem regneark.

Det var en dag i april sidste
år, at han sagde farvel til sit
chefjob i dansk detailhandel.
Med en lang erhvervserfaring
fra nogle af de største spillere
som Coop, Løgismose-Meyer
og nemlig.com sagde han op.
I første omgang uden at vide,

hvad han skulle.
- Men når vi mennesker er

i noget frygtsom, så sker der
ofte noget nyt. Der opstår no-
get kreativt, siger Daniel Os-
termann Borup Jensen, 39,
Bakkegårdsvej i Espergærde.
Det var i hvert fald præcis dét,
der skete for ham.

Øget arbejdsglæde
I dag driver han konsu-
lentvirksomheden Life-
atwork, der har fået vind i sej-
lene under coronakrisen.
Også her har Daniel på egen
krop prøvet, hvad det vil sige
at blive ramt af corona.

CC
Når ting får lov at 
fylde i hovedet, så 
bliver vi 
uengagerede, 
mistrives og bliver 
uproduktive. Jeg 
skaber et 
samtalerum, hvor 
medarbejderen får 
"luft". Jeg har set de 
vildeste resultater, 
når medarbejdere 
får lov at få vendt 
tingene.
DANIEL JENSEN, STIFTER OG EJER 
AF LIFEATWORK

- Hele familien blev smit-
tet med corona i julen. Vi
havde inviteret to mennesker

CC
Samtidig oplever vi, 
at stress og 
mistrivsel ikke er 
noget, vi taler om. 
Det er stadig 
tabubelagt. Mange 
tør ikke nævne det 
for deres chef. Vi 
føler, at vi udstiller os 
selv og vores 
sårbarhed.
DANIEL JENSEN, STIFTER OG EJER 
AF LIFEATWORK

til jul i vores hjem i Espergær-
de. Men hvor smitten kom
fra, ved vi ikke. Og alle havde
ellers passet så meget på.

Daniel er helt rask og nu
immun efter at have haft
covid 19, så han er i fuld gang
i Lifeatwork, som tilbyder
personlige udviklingssamta-
ler på arbejdspladsen. Med-
arbejderne får hjælp der,
hvor de arbejder. For at øge
arbejdsglæden, mindske sy-
gefravær og forebygge stress.

Han sammenligner dét,
som Lifeatwork tilbyder med
de aftaler, som mange virk-
somheder har med at tilknyt-
te fysioterapeuter og massø-
rer til medarbejderne.

- Når ting får lov at fylde i
hovedet, så bliver vi uengage-
rede, mistrives og bliver upro-
duktive. Jeg skaber et samta-
lerum, hvor medarbejderen
får "luft". Jeg har set de vilde-
ste resultater, når medarbej-
dere får lov at få vendt tinge-
ne. Reduceret sygefravær, me-
darbejdere, der tør at byde

ind og mindre stress.
At coronakrisen med de

mange hjemmearbejdsplad-
ser har sat stærkt fokus på
konsekvenserne af isolation
og ensomhed, kan David Os-
termannn Borup Jensen ty-
deligt både mærke og se.

Snakken ved 
kaffemaskinen
Derfor har Lifeatwork nu ud-
arbejdet nogle særlige coro-
napakker til virksomheder-
nes medarbejdere. Det sker
med sparring fra blandt an-
det erhvervskvinden Stine
Bosse.

- Når vi ikke ser hinanden
og ikke lige får snakken ved
kaffemaskinen, så opstår der
let alle mulige tanker. Man
føler sig meget nemmere en-
som. Kan chefen ikke li' mig
mere. Gør jeg det nu godt
nok? Vores nervesystem kan,
når vi sidder bag en skærm,
isoleret hjemme i stuen eller
kælderen, dag efter dag, ikke
spejle sig i noget. Derfor bli-

ver vi usikre på os selv, mister
selvtillid og mistrives, siger
Daniel.

Mistrivsel
Han henviser blandt andet til
en opgørelse fra forsikrings-
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Op mod seks uger efter, at Julie-Ann Halberg, hendes mand Daniel Ostermann Borup Jensen og deres tre små børn blev smittet med corona, har den 36-årige mor fortsat ikke genvun-
det sin smags- og lugtesans. Foto: Lars Johannessen.

Forældre og tre børn corona-smittet:
- Jeg er da bange for, om jeg får mine 
smagsløg tilbage
- Vi blev meget ængstelige, da vi alle fem blev 
syge på én gang, fortæller Ann-Julie Halberg, 
36, sygeplejerske fra Espergærde.

Kirsten Moth
KMO@jfmedier.dk

FAMILIEN: Julen 2020 har sat sig
spor i familien Ostermann
Borup Jensen og Halberg på
Bakkegårdsvej i Espergærde.
Spor, som de sent kommer til
at glemme.

For Ann-Julie Halberg, 36,
der er sygeplejerske, og mor
til hende og hendes mand
Daniels tre små børn, er spo-
rene uhyggeligt håndgribeli-
ge efter hele familien blev
smittet med corona i julen.

Anne-Julie lider fortsat af
senfølger. Hun kan kun dufte
svagt og kan næsten ingen-
ting smage. Om aftenen for-

svinder hendes evne til at
smage fuldstændig.

Syg i julen
- Daniel og jeg blev syge fire
dage efter juleaften. Fik beg-
ge to influenza-agtige symp-
tomer, feber, tog panodiler
og måtte gå i seng. Sådan lidt
på skift på grund af vores tre
små børn på otte måneder,
tre og fem år. Så blev vores lil-
le dreng Ludvig syg, og han fik
høj feber og var virkelig dår-
lig. Så fulgte pigerne, Irma på
fem og Magda på tre år. Det
uhyggelige er, at ingen ved
noget med sikkerhed noget
om det her. Og vi blev da også
ængstelige, siger Ann-Julie.

Det var, som hun siger, 100
år siden, hun selv havde prø-

CC
Jeg er da bange ind imellem, for kommer 
mine smagsløg aldrig til at fungere igen? 
Jeg, som er så glad for mad. Nu har jeg jo 
lige læst, at disse senfølger kan vare ved. 
Jeg tror på, at det nok vil tage op mod et 
halvt år. Så jeg træner mine sanser dagligt 
ved at dufte til æteriske olier, vanilje, 
kardemomme og jeg har også haft noget 
eucalyptus
ANN-JULIE HALBERG, SYGEPLEJERSKE MOR TIL TRE BØRN

vet at være syg og både hun
og hendes mand blev meget
udmatter af virussen.

Senfølger
Ann-Julie kæmper fortsat
med senfølgerne af smitten.
Hun kan stadig kun dufte
minimalt og hendes smagsløg

er også stadig sat ud af funk-
tion. Hendes mand, Daniel,
er heldigvis helt rask. Det
samme er børnene.

- Jeg er da bange ind imel-
lem, for kommer mine
smagsløg aldrig til at fungere
igen? Jeg, som er så glad for
mad. Nu har jeg jo lige læst, at

disse senfølger kan vare ved.
Jeg tror på, at det nok vil tage
op mod et halvt år. Så jeg træ-
ner mine sanser dagligt ved at
dufte til æteriske olier, vanil-
je, kardemomme og jeg har
også haft noget eucalyptus.
Fiskeolie indtager jeg også.
Det skulle have en dokumen-
teret effekt. Men det er ret
vildt, det her.

Havde passet godt på
Ann-Julie fortæller, at hun og
Daniel holdt juleaften kun
med to gæster fra den aller-
nærmeste familie. Ingen var
syge den 24. december. Alle
havde netop passet rigtig
godt på og fulgt alle corona-
forskrifter i hele perioden. De
havde kun mødtes med fami-
lie og venner ude i haven,
sprittede af og holdt afstand.

- Alligevel sker det. Vi ved
fortsat ikke, hvor vi er blevet
smittet. Det kan jo være fra
alt. Et dørhåndtag, man har
fået rørt ved. Hvad som helst.

- Når vi sidder isolerede på vores 
hjemmekontor, har vi ikke noget 
eller nogen at spejle os i, siger 
Daniel Ostermann Borup Jensen. I 
sit konsulentfirma Lifeatwork til-
byder han nu nogle særligt 
skræddersyede coronapakker for 
at modvirke mistrivsel på hjem-
mekontoret. Foto: Lars Johannes-
sen.
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Hos Tryg er sager om angst 
og trivsel fordoblet januar-
oktober 2020 sammenlignet 
med samme periode i 2019, 
og sager om depression er 
steget med 25 pct.

Det skriver dagbladet Børsen 
i en artikel. Her understreger 
Tryg dog, at man ikke har be-
læg for at give corona hele 
skylden.

Foruden at følge sygefravæ-
ret og træk på dækningen 
har PFA ifølge dagbladet Bør-
sen desuden for nylig spurgt 
4300 ansatte i store danske 
virksomheder om deres triv-
sel og sundhed. 30 pct. har 
det fint. Resten svarer i vari-
erende grad mere dystert 
end sidste år. Derfor stiger 
PFA’s bekymring for den psy-
kiske trivsel.

selskabet Tryg. Her har man
registreret en fordobling af
antallet af henvendelser om
mistrivsel under corona-ned-
lukningen.

Også før coronakrisen be-
kræftede statistikkerne og
Daniels erhvervserfaring ham
i, at stress og mistrivsel i virk-
somhederne er i voldsom
vækst.

- Både i offentlige og priva-
te virksomheder. Til trods for,
at vi her i landet har mere fe-
rie og flere helligdage end
mange andre lande. Stress og
sygefravær bare stiger og sti-
ger. Og vi tager os først af det,
når det er sket. Samtidig op-
lever vi, at stress og mistrivsel
ikke er noget, vi taler om. Det
er stadig tabubelagt. Mange
tør ikke nævne det for deres
chef. Vi føler, at vi udstiller os
selv og vores sårbarhed.

Lifeatwork tilbyder tre ty-
per af corona-pakker. Alle
har til formå at forebygge en-
somhed og mistrivsel på
hjemmekontoret.

Ældre Sagen undlod at advare
mod tiltalt sexkrænker
Politiet anklager en 76-årig mand for at have blufærdighedskrænket tre kvinde. Manden optrådte som 
"handyman" for Ældre Sagen, men han var smidt ud på grund af upassende opførsel. Lokalt 4

Daniel 
forebygger 
trivsel og 
stress på 
corona-
hjemme-
kontoret

Lokalt 6–7Foto: Lars Johannessen

Nu har 
Kommunen 
ændret 
velkomsten

Lokalt 2

Se ugens 
bolighandler

Lokalt 9

Fejrede 40-års
jubilæum
foran skærmen

Lokalt 10
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I første omgang uden at vide,

hvad han skulle.
- Men når vi mennesker er

i noget frygtsom, så sker der
ofte noget nyt. Der opstår no-
get kreativt, siger Daniel Os-
termann Borup Jensen, 39,
Bakkegårdsvej i Espergærde.
Det var i hvert fald præcis dét,
der skete for ham.

Øget arbejdsglæde
I dag driver han konsu-
lentvirksomheden Life-
atwork, der har fået vind i sej-
lene under coronakrisen.
Også her har Daniel på egen
krop prøvet, hvad det vil sige
at blive ramt af corona.

CC
Når ting får lov at 
fylde i hovedet, så 
bliver vi 
uengagerede, 
mistrives og bliver 
uproduktive. Jeg 
skaber et 
samtalerum, hvor 
medarbejderen får 
"luft". Jeg har set de 
vildeste resultater, 
når medarbejdere 
får lov at få vendt 
tingene.
DANIEL JENSEN, STIFTER OG EJER 
AF LIFEATWORK

- Hele familien blev smit-
tet med corona i julen. Vi
havde inviteret to mennesker

CC
Samtidig oplever vi, 
at stress og 
mistrivsel ikke er 
noget, vi taler om. 
Det er stadig 
tabubelagt. Mange 
tør ikke nævne det 
for deres chef. Vi 
føler, at vi udstiller os 
selv og vores 
sårbarhed.
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AF LIFEATWORK

til jul i vores hjem i Espergær-
de. Men hvor smitten kom
fra, ved vi ikke. Og alle havde
ellers passet så meget på.

Daniel er helt rask og nu
immun efter at have haft
covid 19, så han er i fuld gang
i Lifeatwork, som tilbyder
personlige udviklingssamta-
ler på arbejdspladsen. Med-
arbejderne får hjælp der,
hvor de arbejder. For at øge
arbejdsglæden, mindske sy-
gefravær og forebygge stress.

Han sammenligner dét,
som Lifeatwork tilbyder med
de aftaler, som mange virk-
somheder har med at tilknyt-
te fysioterapeuter og massø-
rer til medarbejderne.

- Når ting får lov at fylde i
hovedet, så bliver vi uengage-
rede, mistrives og bliver upro-
duktive. Jeg skaber et samta-
lerum, hvor medarbejderen
får "luft". Jeg har set de vilde-
ste resultater, når medarbej-
dere får lov at få vendt tinge-
ne. Reduceret sygefravær, me-
darbejdere, der tør at byde

ind og mindre stress.
At coronakrisen med de

mange hjemmearbejdsplad-
ser har sat stærkt fokus på
konsekvenserne af isolation
og ensomhed, kan David Os-
termannn Borup Jensen ty-
deligt både mærke og se.

Snakken ved 
kaffemaskinen
Derfor har Lifeatwork nu ud-
arbejdet nogle særlige coro-
napakker til virksomheder-
nes medarbejdere. Det sker
med sparring fra blandt an-
det erhvervskvinden Stine
Bosse.

- Når vi ikke ser hinanden
og ikke lige får snakken ved
kaffemaskinen, så opstår der
let alle mulige tanker. Man
føler sig meget nemmere en-
som. Kan chefen ikke li' mig
mere. Gør jeg det nu godt
nok? Vores nervesystem kan,
når vi sidder bag en skærm,
isoleret hjemme i stuen eller
kælderen, dag efter dag, ikke
spejle sig i noget. Derfor bli-

ver vi usikre på os selv, mister
selvtillid og mistrives, siger
Daniel.
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Syg i julen
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tomer, feber, tog panodiler
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på skift på grund af vores tre
små børn på otte måneder,
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le dreng Ludvig syg, og han fik
høj feber og var virkelig dår-
lig. Så fulgte pigerne, Irma på
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år siden, hun selv havde prø-
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udmatter af virussen.
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med to gæster fra den aller-
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havde netop passet rigtig
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forskrifter i hele perioden. De
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Mandag 8. februar 2021153. ÅRGANG UGE 06 NR. 39 KR. 25,00

Find alle de gode tilbud på Deal.dk
Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Ring til kundeservice på 65 45 55 44

Vi tager forbehold for eventuelle skrive- og trykfejl i annoncen.

Spar op til

70%
PÅ SHOPPING TIL DIG

OG DIT HJEM

Elektronik • Skønhed • Mode
Design og bolig
Og meget mere • Rengøring

• Trappevask

• Vinduespolering

• Ejendomsservice

+ Flytteservice

TELEFON 71 993 992
info@eksaktrengoering.dk
www.eksaktrengoering.dk

STENGADE 26

VI HOLDER ÅBENT SOM NORMALT
V i passer se l v fø lge l ig på h inanden

og tager al le forholdsregler

Mandag - Torsdag 09:30 - 17:30 | Fredag 09:30 - 18:00 | Lørdag 09:30 - 15:00
Første søndag i måneden 11:00 - 15:00

NYHED
SOM NOGET NYT SENDER VI PAKKER
MED GLS FRAGTFRIT OVER 300KR

Ring ordren ind t i l bu t i kken på 4589 0302 e l l e r
sk r i v t i l os på ma i l hels ingor@helsehuset .com
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