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Alltid på en tisdag  

Sammanfattning av föreläsning Din psykiska hälsa, 2023-03-21 

Vad är psykisk hälsa – ohälsa? 
Psykisk ohälsa är ett samlingsbegrepp för tillstånd av olika svårighetsgrad och varaktighet. 

De är: 

1. Psykiskt välbefinnande,  

2. Psykiska besvär   

3. Psykiatriska tillstånd 

 

1. Psykiskt välbefinnande 

WHO definierar psykisk hälsa som ett ”tillstånd av psykiskt välbefinnande där varje individ 

kan förverkliga sina egna möjligheter, kan klara av vanliga påfrestningar, kan arbeta och 

bidra till det samhälle som personen lever i.”  

Psykiskt välbefinnande handlar i grunden om att man själv upplever att man mår bra och kan 

balansera känslor som är både positiva och negativa, att man oftast känner sig nöjd med 

livet och känner att det finns en mening med livet, att man har bra sociala relationer och 

känner sig engagerad och utvecklas.  

Att man oftast har förmågan att känna njutning och lust.  

Psykiskt välbefinnande är grunden till att klara svårigheter i livet. 

2. Psykiska besvär 

Psykiska besvär är vanligt och alla kan i perioder vara stressade eller oroliga, känna ångest 

svårt att sova och koncentrationssvårigheter. kan till exempel vara nedstämdhet, oro eller 

sömnproblem. Besvären kan vara milda eller svåra, gå över fort eller vara länge. Ibland kan 

psykiska besvär också ge kroppsliga symtom, t ex huvudvärk, magont, ryggvärk eller yrsel. 

Besvären kan göra att det ibland blir svårt att klara viktiga saker i vardagen – arbeta, studera, 

ta hand om sig själv och andra.  

Oftast så går besvären över av sig självt. 

Men blir de svåra och långvariga kan man behöva hjälp av vården.  

3. Psykiatriska tillstånd 

Till psykiatriska tillstånd räknas psykiska sjukdomar eller diagnoser, t.ex. depression, olika 

psykossjukdomar, ätstörning och alkoholberoende. 

Hit hör även neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, exempelvis adhd och autism. Den 

som har ett psykiatriskt tillstånd behöver hjälp av sjukvården för att få diagnos och 

behandling. För att en psykiatrisk diagnos ska kunna ställas måste flera kriterier vara 
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uppfyllda, t.ex. att personen haft ett visst antal symtom under en viss tidsperiod eller att 

det orsakar ett visst lidande.  

Självmord 

Självmord, eller suicid, är att avsiktligt ta sitt eget liv. De flesta som tar sitt liv har en 

depression eller någon annan form av psykisk ohälsa, men ofta är det flera olika saker som 

gör att en människa begår självmord. Mycket tyder på att det inte alltid finns en tydlig avsikt 

och medvetenhet bakom alla självmord, utan att det snarare handlar om att personen vill fly 

från en svår smärta och ser ingen annan väg ur en mycket ångestfylld situation. 

Det är skrämmande när någon säger att hen vill eller tänker ta livet av sig. Men de flesta med 

allvarliga självmordstankar tar sig igenom den krisen, oftast med stöd och hjälp från familj, 

vänner och sjukvården. Det är inte farligt att prata om självmord och det ökar inte risken för 

att personen ska ta sitt liv. 

Mår du så dåligt att du tänker att livet inte är värt att leva? Har du tankar eller planer på att 

ta ditt liv? Då ska du inte hålla det för dig själv. Du behöver prata med någon som du har 

förtroende för, söka vård eller kontakta en stödjour. Eller om någon säger till dig att de har 

tankar eller planerar att sitt liv, prata med personen, få den att ta emot professionell hjälp. 

Det är vanligt med självmordstankar och det finns bra hjälp att få. Det är inte farligt att prata 

om självmord! 

Alla kan må dåligt ibland 
Man kan må dåligt för att det har hänt något jobbigt eller att man känner oro och stress för 

något som ska hända eller som kanske kommer att hända.  

Om man mår psykiskt dåligt så kan man reagera med att vara ledsen, trött, orolig, irriterad, 

besviken eller arg. Det går oftast över av sig självt. 

Man känner både negativa och positiva känslor. Det kan vara svårare att hantera de negativa 

känslorna än de positiva. Men att alltid försöka undvika obehagliga känslor kan göra att man 

på längre sikt faktiskt mår sämre.  

Ibland kan man fastna i en negativ, orolig eller stressad känsla. Då behöver man bryta den 

känslan och få in andra synvinklar och komma ur det negativa tillståndet. Det kan vara bra 

att prata med andra människor. 

Men det är också viktigt att komma ihåg att våra känslor inte alltid är lika med verkligheten. 

Våra känslor är vår egen tolkning och inte en objektiv sanning. 

 

Tips för att stärka din psykiska hälsa 
Det finns flera saker du kan göra för att må bättre och stärka din psykiska hälsa. Om du tar 

hand om din psykiska hälsa även när du mår bra så kan du stärka din motståndskraft och 

vara bättre förberedd på perioder när livet är jobbigare. Tipsen kan också få dig att må lite 

bättre när du mår dåligt. 
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1. Prata med någon 

Försök att prata med någon om hur du mår och känner. Att sätta ord på känslorna kan hjälpa 

dig att förstå dig själv, och ofta känns det bättre efteråt. 

2. Acceptans 

Försök acceptera att livet går upp och ner. Alla mår dåligt ibland och det är en naturlig del av 

livet. Det är inte farligt att känna sig nedstämd, orolig eller stressad under en period. Men 

går det dåliga måendet inte över så kan man behöva söka hjälp eller stöd. 

3. Rör på dig regelbundet 

Att vara fysiskt aktiv stärker vår psykiska hälsa, minskar stressnivåer, motverkar depressioner 

mm. 

FHM rekommenderar minst 150 min motion per vecka, uppdelat på flera pass, t ex 30 

minuter fem dgr per vecka. Planera in det! 

4. Stressa lagom 

Stress är en naturlig reaktion när vi stöter på utmaningar i vardagen. Att vara stressad ibland 

är inte farligt, men långvarig stress kan vara det. Återhämtning är viktig för att orka i 

längden. 

5. Prioritera sömn och återhämtning 

Under sömnen får hjärnan och kroppen chans att återhämta sig och bearbeta intryck. 

Sömnen ger motståndskraft mot både psykiska och fysiska påfrestningar. Ha rutiner och 

regelbundna sovtider. 

6. Var snäll mot dig själv 

Träna på att at se och lyssna på dig själv och dina behov. Ha rimliga krav på dig själv, man 

kan inte alltid vara på topp. Viktigt att påminna sig själv om att ingen är perfekt och inte ha 

för höga förväntningar på sig själv. Lätt att känna sig misslyckad då. Ta dina behov på allvar! 

7. Hitta hållbara skärmvanor 

Se över dina skärmvanor. Tar de för mycket tid? Konkurrerar de ut andra saker? 

8. Skapa rutiner som för dig att må bra 

Rutiner kan hjälpa till att hitta en balans i vardagen och få tiden att räcka till och när man 

mår dåligt är de vanliga vardagsrutinerna extra viktiga. T ex planera tid för mat, motion, 

studier, återhämtning, hobby etc. 

9. Utveckla dig själv och din självkänsla 

Självkänsla handlar om att man känner att man är värdefull. Vår självkänsla påverkas bland 

annat av tidigare erfarenheter i livet, relationer och studie/arbetssituation. Du kan stärka din 

psykiska hälsa genom att göra saker som förbättrar din självkänsla och ditt självförtroende. 
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Tror man på sig själv och sin förmåga mår man ofta bättre. Träna på att säga vad du tycker. 

Hitta sammanhang där du känner sig respekterad och värdefull.  

10. Umgås med människor som får dig att må bra 

Relationer är ett viktigt skydd mot psykisk ohälsa. Att känna sig trygg och kunna vara sig själv 

tillsammans med andra är viktigt för att må bra psykiskt. Goda hälsosamma relationer ger 

energi och stöd. Det kan vara en utmaning att skaffa sig nya vänner, nya relationer när man t 

ex är student och ny på en ort. Det är viktigt att utmana sig själv att hitta bra vänner. 

11. Fritid 

Ta vara på din fritid. Det är viktigt att trivas med sin fritid och göra det man tycker är roligt. 

Vad ger dig energi? 

12. Tid och engagemang 

Att hjälpa andra och engagera sig i frågor kan ge en känsla av gemensamhet och mening. Det 

finns flera sätt att ge av sin tid och visa omtanke och ger ofta mycket tillbaka. 

 

Oro för mig själv  
Prata lite kort om bilden, finns där för att man ska kunna dra ut den och ha den 

som en påminnelse. 

➢ Var inte ensam och grubbla 

➢ Tala med någon om din oro och dina känslor 
➢ Umgås med någon som du känner dig trygg med, även om du inte vill 

prata om det du känner och tänker 
➢ Gör saker du mår bra av 

➢ Bibehåll rutiner 
➢ Aktivera dig fysiskt 
➢ Försök att balansera dina tankar och undvika tänka i ”svart eller vitt” 
➢ Enkla avslappnings- och andningsövningar kan hjälpa dig finna lugn 

➢ Sök professionell hjälp   
 

Oro för någon annan 
➢ Våga fråga hur personen mår. Välj gärna en tid och plats när ni kan prata ostört. 

Ibland kan det vara lättare att prata om man gör någonting under tiden, till exempel 

tar en promenad. 

➢ Lyssna öppet och utan att döma. Visa att du lyssnar genom att nicka, humma eller 

söka ögonkontakt. Ställ följdfrågor. Undvik att direkt börja ge råd eller berätta om 

egna erfarenheter. 
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➢ Förmedla hopp. Berätta att ni tar er igenom det här tillsammans och att de allra 

flesta som mår psykiskt dåligt blir bättre. Du kan också erbjuda dig att ta fram 

information som kan vara till hjälp för personen. 

➢ Om personen mår mycket dåligt, uppmuntra till att söka professionell hjälp. Ta inte 

själv rollen som personens behandlare. Du kan erbjuda dig att hjälpa till att boka en 

tid eller följa med på besöken. 

➢ Hjälp personen att byta fokus. Det är vanligt att personer som mår dåligt fastnar i att 

älta samma saker eller oroar sig överdrivet mycket. Då kan personen behöva hjälp att 

byta fokus så att den får tänka på något annat en stund. 

➢ Respektera om personen inte vill prata. Säg att du finns där om den ändrar sig. 

➢ Ha tålamod. Visa att du finns där om hen vill prata eller göra något. Hör av dig och 

håll kontakten, även om personen inte är lika social som vanligt. 

➢ Var ärlig med hur du mår. Du kan hjälpa genom att själv vara ärlig med hur du mår 

eller berätta när du går igenom en tuff period. Det bidrar till ett öppet klimat där fler 

vågar öppna upp sig. 

Studenthälsan  
https://www.hig.se/Ext/Sv/Student/Stod-support-och-service/Studiestod-och-

vagledning/Studenthalsan.html  

https://www.hig.se/Ext/Sv/Student/Stod-support-och-service/Studiestod-och-vagledning/Studenthalsan.html
https://www.hig.se/Ext/Sv/Student/Stod-support-och-service/Studiestod-och-vagledning/Studenthalsan.html
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 Akuta nödsitua oner, 

Fara för liv, hälsa eller egendom ring              för a  komma  ll 
räddningstjänst, ambulans, polis, jourhavande präst eller gi informa on.


