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EGENVÅRD  

Många traumatiserade personer upplever att de har svårt att styra över sitt humör, sitt mående 
eller sin vardag på olika sätt. Det finns saker som du kan göra för att hjälpa dig själv som kan vara 
ett komplement till behandling eller något du gör på egen hand.  

Dessa råd är inte tänkta som en ersättning för behandling och många saker kan kännas svåra att 
genomföra. Vi rekommenderar att du väljer ut en sak att prova ett par veckor för att se om det är 
något som är hjälpsamt för dig, och att du tar dig an förändring i steg som känns genomförbara 
för dig. 

Att lära sig mer om traumatisering och skaffa sig information om vanliga symtom efter påfres-
tande upplevelser kan också vara hjälpsamt för att normalisera sina reaktioner; att det du upple-
ver är vanliga reaktioner efter svåra händelser och inte tecken på att det är något fel på dig som 
person. 

 

Rutiner och struktur:  

Det är vanligt att vi tappar våra vanliga rutiner och struktur för vardagen när vi mår dåligt, och 
det kan göra att känslan av att inte ha kontroll ökar. Ett sätt att återta känslan av kontroll över sin 
vardag är att hålla fast vid, eller återinföra, de rutiner man haft tidigare. T ex att gå och lägga sig 
och stiga upp samma tider varje dag, att äta regelbundna måltider eller något annat. Att planera 
sin dag eller vecka med hjälp av en kalender kan göra tiden mer översiktlig. Att sätta upp mål att 
sträva mot kan också bidra till att få struktur och öka känslan av att kunna påverka sin situation. 

 

Motion 

Att regelbundet röra på sig är bra för både vår psykiska och vår kroppsliga hälsa. Ägna dig gärna 
åt en aktivitet som du tycker om, du kan promenera, springa, cykla, simma eller dansa eller något 
annat du kommer på. 30 minuters aktivitet 3 gånger per vecka har i forskning visat sig vara effek-
tivt mot depression.  

 

Ta hand om känslomässiga behov 

Att vilja dra sig undan från andra är vanligt efter svåra händelser, och är en naturlig reaktion. 
Kanske känns det jobbigt att svara i telefonen eller att komma ut och göra dina vardagliga ären-
den. Försök att hålla fast vid de rutiner du brukar ha, och beskriva för din närmsta omgivning 
vilket stöd du behöver om det är möjligt. Bry dig om dina egna känslor, försök att beskriva och 
sätta ord på dem för dig själv, och för andra om du känner dig trygg med det.  


