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Snup en digital detox

Guide

Styrk dit liv med Chris MacDonald

Foto: Scanpix



2

Af Line Felholt i samarbejde med Chris MacDonald

Udrensning er normalt noget, vi tageri brug, 
når vi skal rydde ud i usunde kostvaner. Men 
begrebet detox kan sagtens bruges på andre 
områder af dit liv. Ifølge Chris MacDonald 
vil de fleste af os have gavn af en digital 
detox, så vi får nulstillet og genstartet vores 
smartphonevaner.

- Jeg udfordrer alle til at prøve en digital detox. 
’Detach and detox’ kalder jeg det, for det handler 
om at frigøre sig fra sin afhængighed, rense ud i 
de dårlige vaner og starte op på en frisk. Bruger 
man bare en uge på det her, lover jeg, at man får 
mindst to store øjenåbnere ud af det, lyder det fra 
Chris MacDonald.

Den ene store øjenåbner er ifølge Chris MacDonald, 
at du vil opdage, hvor afhængig, du faktisk er af 
din smartphone. Klør det hele tiden i din hænder 
for at tjekke den, er det en advarsel om din 
afhængighed.

- Den anden store øjenåbner, som jeg virkelig kan 
unde folk, er, at der også er liv offline. Vi kan ikke 
melde os ud af den digitale udvikling, og det skal 
vi heller ikke. Men for de fleste mennesker vil det 
være en stor befrielse at opdage, at der er liv uden 
for wifi, siger Chris MacDonald.

Som mennesker har vi ifølge Chris MacDonald et 
fundamentalt behov for ’downtime’. Tid, hvor vi 
kun fokuserer på én ting ad gangen og ikke lader 
os forstyrre. Og det har vi alt for lidt af takket være 
mails, sms’er, apps og notifikationer.

- Meningen med detoxen er, at du bagefter er 
bedre til at regulere dit smartphoneforbrug. Efter 
en faste bliver du også bedre til at mærke din sult 
og mæthed. I hvert fald for en periode. Vender de 
dårlige vaner tilbage, så tag en detox mere eller 
sæt din smartphone på en 5:2-kur, lyder rådet fra 
Chris MacDonald.

Snup en digital detox
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- Jeg udfordrer dig til en digital detox-uge. Hensigten er, 
at du frigør dig fra din smartphone 
og renser ud efter den. Når 
jeg vælger smartphonen 
blandt alle dine digi-
tale gadgets, er det 
fordi smartphonen 
adskiller sig. Du 
har den nemlig 
med overalt 
og kan tjekke 
den selv, når 
du fx er på 
legeplads 
med dine 
børn. 
Realistisk 
set ved 
jeg godt, 
at du ikke 
lukker 
og sluk-
ker helt 
for den 
lille lysende 
skærm. Men 
jeg udfordrer 
dig til at skære 
brugen af din 
smartphone ned til et 
minimum i en hel uge.

CHRIS’ UDFORDRING: Luk ned i en uge
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GUIDE
Sådan detoxer du digitalt

Oplad din smartphone helt inden ugens detox. Aflever din oplader til 
en person, som kan opbevare den, indtil din udfordring er slut. På den 
måde skal du økonomisere med batteriets levetid, så du endda er 
nødt til at slukke for den en gang imellem.

Slå 4G og WIFI fra på din smartphone den næste uge. På 
den måde kan du kun kontaktes via telefonopkald eller 
sms’er, og du kan ikke anvende diverse 
sociale medier eller tjekke mails.

Slet dine yndlingsapps - dem du bru-
ger allermest - fra din smartpho-
ne.

Sæt autosvar på mailen. Svar 
på emails fra 8-16, når du er 
på arbejde, men derudover 
kan folk ikke forvente et 
svar fra dig.

Lad din smartphone ligge i 
din taske og ikke i din hånd 
hele dagen.

Køb et engangs-kamera og 
prøv at tage dine billeder 
med det i stedet for. 
Fraværet af likes vil 
reducere din lyst 
og dit behov for at 
tage billeder.
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Du lægger mere mærke til verden om-
kring dig. Hvis du går, cykler eller kører 
rundt uden at tjekke din smartphone hele 
tiden, vil du opdage, at du er undtagelsen 
og ikke reglen.

Mere nærvær, mere samvær. Når du 
sidder rundt om et bord til et møde eller 
til aftensmaden med din familie, så læg 
mærke til hvor meget mere nærværende, 
du er, når du ikke holder øje med telefo-
nen.

Æblet falder ikke langt fra stammen. Det 
er svært at opdrage dine børn til en god 
digital adfærd, hvis du ikke selv praktise-

rer det.
Mere tid. Tid er en mangelvare og mange 
minutter til timer forsvinder med apps og 
mails. Undersøgelser viser, at vi tjekker 
mobilen op til 100-150 gange i døgnet. 
Så når du bruger din smartphone klogt, 
vinder du faktisk tid.

Mærk efter i dig selv. Facebook og 
Instagram handler blandt andet om at få 
andres anerkendelse via likes og kom-
mentarer. Når du minimerer dit forbrug 
på de sociale medier, frigør du dig fra 
bekræftelsesræset.

GEVINST
Det får du ud af at detoxe
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Når din digitale detox er overstået efter 
en uge, skal du i gang med en reintroduk-
tion af smartphonen i din hverdag. Det 
gør du bedst med en langsom optrapning, 
som dog aldrig bør nå op på det gamle 
niveau, for så er detoxen spildt.

Så sørg for at lægge en klar plan for din 
smartphones tilbagevenden. Ligesom du 
afsætter tid i din kalender til træning eller 
til en caféaftale, bør du afsætte tid i din 
kalender, hvor du er smartphonefri.

Opstil enkle regler, som fx ingen 
smartphone til aftensmaden eller møder 
og tjek kun sociale medier i frokostpau-
sen. Forskning har vist, at stressniveauet 
er direkte koblet til det gennemsnitlige 
antal gange, vi tjekker vores smartphone.

Minimer fristelserne. Organiser dine apps 
i foldere og væk fra startskærmen, så 
dem, du er mest afhængige af, ikke er det 
første, du ser, når du låser din smartphone 
op.

Tag din smartphone med, når der reelt er 
behov, og lad den ellers ligge derhjemme, 
i tasken eller i bilen. Du behøver den ikke i 
biografen eller i stuen, når du hygger med 
familien.

TIPS
Sådan gør du efter detoxen
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PLUS’ sundhedscoach Chris 
MacDonald guider dig hver
14. dag til et sundere liv 
– fysisk og psykisk

BLIV SUND MED CHRIS

Chris skriver 
blandt andet 
om:

Skal vi leve som 
i stenalderen?

Brug dine 
dårlige undskyld-
ninger til noget 
godt

Sådan kommer 
du af med 
stressen

Sådan holder 
du fast i dine nye 
gode vaner.

Du kan desuden 
læse Chris' brevkasse 
online på bt.dk og 
stille spørgsmål selv.


