
LATHUND 
för mötet med unga 
vuxna och nedstämdhet

Om du misstänker akut fara för ditt 
eller någon annans liv, ring alltid 112. 

i pandemins spår

Vi har uppmärksammat hur unga vuxna upplever en ökad isole-
ring och ensamhet till följd av arbete och studier hemifrån. Detta 
har blivit än tydligare efter skärpningen av restriktioner i novem-
ber 2020. Förutom kraven att arbeta hemifrån har dessutom den 
sociala kretsen minskats till några få individer. Vardagens struk-
tur och rutiner blir otydliga. Jobb och fritid flyter ihop. Många 
slutar äta, sover sämre och jobbar för mycket. Detta kan leda till 
nedstämdhet, ytterligare isolering och i värsta fall svårare psy-
kisk ohälsa, såsom depression. 

Denna folder tar upp några saker att tänka på när du möter en 
person som mår psykiskt dåligt.  



Var inte rädd! 
Ingen kan rädda en annan

människa, men vi kan alltid hålla handen
medan hen räddar sig själv.

VÅGA FRÅGA
Är du orolig för någon du möter, fråga hur hen verkligen mår. Det är alltid bättre att fråga 
en gång för mycket än för lite, och det värsta som kan hända är att du har fel.

ÖPPNA FRÅGOR
Undvik frågor som kan besvaras med korta svar (ex. ”ja”, ”nej”, ”bra”). Uppmuntra
personen till att berätta mer, men var inte heller rädd för att låta samtalet vara tyst en
stund. Din viktigaste uppgift är att lyssna.

BE OM HJÄLP
Att vara medmänskligt stöd innebär inte att vara terapeut. Om den du möter behöver
professionell hjälp, uppmuntra hen till det. Detta är inte detsamma som att släppa taget – 
vi har alla olika uppgifter. Du kan fortfarande vara samtalspartner, sitta i väntrummet hos 
kuratorn och fortsätta visa omsorg.

Det kan lätt bli för mycket. Att vara den som bryr sig om, hjälper och tröstar tar kraft och
energi, och det kan vara väldigt jobbigt att vara anhörig. Därför kan det vara bra att också 
du har någon att prata med.

allmänna tips och råd

VAD DU SOM MEDMÄNNISKA KAN GÖRA
Hör gärna av dig regelbundet. Det kan vara på telefon, sms, att gå på promenader
tillsammans etc.

Om den/de unga är medvetna om sin situation och söker en lösning kan en stödgrupp
vara en möjlig metod. Tre (eller fler) personer håller kontakt med varandra dagligen i 
syfte att hjälpa varandra till daglig struktur. Den kan exempelvis se ut som följer: frukost,
duscha och klä på sig, jobba/plugga, en timmes lunch och fysiskt gå ifrån arbetsplatsen,
fortsätta jobba, stäng ner böcker/dator, ät middag, ta en promenad. Rutinen anpassas
naturligtvis efter gruppens behov och önskemål.



verktyg och stöd

FÖRENINGEN TILIAS  
STÖDCHATT

En stödchatt som vänder  
sig till dig som mår psykiskt dåligt.  

teamtilia.se/chatt

  

SJÄLVMORDSLINJEN
Drivs av föreningen Mind och vänder 

sig till dig som mår psykisk dåligt. Mind 
driver också de båda stödverksamheterna 

föräldralinjen och äldrelinjen. Telefon-
nummer till dessa finner du på Minds 

hemsida. Telefon: 901 01  
chat.mind.se   

mind.se

  

SJÄLVSKADECHATTEN 
En stödchatt som drivs av föreningen 

SHEDO, som specialiserar sig på
självskadebeteende och

ätstörningar. 
sjalvskadechatten.shedo.se

  

ÄTSTÖRNINGSLINJEN 
En stödtelefon som drivs av

föreningen Frisk & Fri, för dig som
lider av en ätstörning. Du kan

också få stöd genom föreningens
stödchatt. För dig som är anhörig

finns närståendelinjen.
Telefon: 020-20 80 18

Närståendelinjen: 0200-125 085
chatt.friskfri.se

FÄRDIGHETSLISTAN,  
EN HJÄLP NÄR LIVET ÄR SVÅRT 
Kan beställas eller laddas ner från App-
Store & Google Play. Färdighetslistan är 

kostnadsfri.
shedo.se/stod/fardighetslista  

  

IBLAND FINNS 
DET INGA ENKLA SVAR
Kostnadsfri bok/e-bok/talbok

shedo.se/produkt/ 
ibland-finns-det-inga-enkla-svar

  

EN NÄRSTÅENDES HANDBOK, FÖR 
ANHÖRIGA TILL PERSONER SOM 

LIDER AV ÄTSTÖRNINGAR 
friskfri.se/wp-content/uploads/2019/01/

En_narstaendes_handbok_2018.pdf

Information om psykisk hälsa: 
 

1177 VÅRDGUIDEN
1177.se/liv--halsa/psykisk-halsa 

Psykisk hälsa - 1177 Vårdguiden .

  

UPPDRAG PSYKISK HÄLSA (SVE-
RIGES KOMMUNER OCH LANDS-

TING)
Stödlista: Psykisk hälsa i kristid
uppdragpsykiskhalsa.se/verk-

tyg-stod-och-metoder/
stodlista-psykisk-halsa-i-kristid



ANETHE CARLSSON
Pastor och teolog. Många års erfarenhet inom 
ideell sektor samt utbildad ICF coach. Arbetar 
idag med social verksamhet inom Hela Männ-
iskan Huddinge-Botkyrka-Salem.

AMELIE ROOLF
Opinionsbildare och föreläsare med brukar-
perspektiv med flera år inom organisationen 
SHEDO. Idag barn- och ungdomsdiakon och 
projektledare för Equmenia och Hela Människ-
ans samarbetsprojekt Suntprat Tweens.

VAD ÄR ÅNGEST? 
Föreställ dig en termometer som är graderad från 1 till 100. En neutral nivå av oro, räds-
lor och nervositet är 37 på den skalan. Vi människor lider alla av oro, nervositet, sorg och 
rädslor ibland. Det är normalt och inte farligt. Det är en del av att vara människa.  

Om de olika rädslorna hos en person växer sig större, exempelvis som under pågående 
pandemi kan temperaturen på termometer öka. Kanske stiger den uppåt 50, ligger där 
ett tag, pendlar fram och tillbaka – det är inte heller farligt, utan en naturlig reaktion 
på de förändringar vi inte kan påverka. Det som inte går att kontrollera skapar oro hos 
många människor.  

Skulle temperaturen däremot närma sig 70 och ligger kvar där en längre tid föreligger 
risk för utmattning och annan psykisk ohälsa. Då krävs professionell hjälp. Skulle ångest-
nivåerna klättra ännu högre, upp till 80 och vidare finns risk för mycket svår ångest och 
individen löper stor risk att drabbas av suicidtankar. Då behövs akut, professionell hjälp. 
Det medmänskliga stödet är dock även i dessa svåra fall mycket värdefullt. Att ha en 
person i sin närhet som visar omsorg och har ett salutogent* förhållningssätt kan vara 
oerhört värdefullt för den som lider.   

Detta är inte en vetenskaplig bild som förklarar alla aspekter av ångest, utan bygger på egen 
erfarenhet ur professionellt och brukarperspektiv. Det är snarare en enkel tankemodell för att 
skapa ökad förståelse i mötet med unga vuxna och deras mående i ensamhet och isolering. 

*salutogent: hälsofrämjande, med fokus på det friska

vi som tagit fram denna folder är

Hela Människan Huddinge-Botkyrka-Salem 
Gröndalsvägen 20 B, 147 30 Tumba
08-534 709 40, helamanniskan.se/hbs


