
 

 

 

Handlingsplan vid händelse av psykisk ohälsa 
Bakgrund 

Stockholms nation har ett ansvar gentemot de studenter som arbetar på nationen 

att se till att de mår bra på sin arbetsplats. Med hänsyn till att unga idag i allt större 

utsträckning lider av psykisk ohälsa så krävs det arbete kring detta. Nationens ansvar 

innefattar att informera om de stödfunktioner som finns samt att arbeta 

förebyggande med psykisk ohälsa. Kuratelet är ansvarig för arbetsplatsmiljön och 

nationens ansvar vilar således på dem och inte en enskild ämbetsman.   

 

Denna handlingsplan ämnar ge instruktioner hur personer med ansvarsposter kan 

arbeta proaktivt för att hjälpa ämbetsmän som lider av psykisk ohälsa. 

Handlingsplanen ska även kunna användas som ett styrdokument med tydliga 

riktlinjer för att kunna erbjuda stöd åt en ämbetsman som lider av psykisk ohälsa.  

     

Vad är psykisk ohälsa?     

Precis som hos befolkningen i övrigt är stress, oro/ångest, nedstämdhet och olika 

former av kriser vanligt när man pratar om psykisk ohälsa i studentpopulationen. 

Ångest grundar sig i rädsla, det kan t e x vara en rädsla att misslyckas, att bli ensam 

eller att drabbas av sjukdom. Om man har varit väldigt stressad eller haft ångest en 

tid är det lätt att också börja känna sig trött och nere. Även som student kan livets 

kriser drabba en, både livskriserna och de akuta kriserna; separationer, olyckor, 

dödsfall. 
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För studenter så väl som icke studenter påverkar också livsstilen den psykiska hälsan. 

Sömnproblem, hög alkoholkonsumtion, kontinuerligt tobaksbruk och brist på 

rörelse/motion är exempel som kan öka risken för psykiska ohälsa.   

      

Vad kan göras som förebyggande arbete?      

Nedan följer exempel på arbete som kan förebygga psykisk ohälsa hos engagerade 

på nationen: 

 Information om handlingsplanen under Ämbetsmannadag och under 

mästarmöten 

 Trygghetsenkät till engagerade som inkluderar frågor om psykisk ohälsa och 

välbefinnande 

 Handlingsplanen ska vara tillgänglig i köket och på hemsidan 

 Information om handlingsplanen för engagerade med ansvarsämbeten 

 Allmän vaksamhet vid tecken av psykisk ohälsa bland ämbetsmän 

            

Vad gör kurator/styrelseledamot/annan ansvarig när hen märker att en ämbetsman 

lider av psykisk ohälsa?  

1. Bjud in ämbetsmannen som mår dåligt till samtal. Viktigt är att samtalet sker 

med samtycke, ämbetsmannen behöver inte prata om hur hen mår om hen 

inte vill.  
2. Om samtycke finns, prata enskilt med ämbetsmannen som mår dåligt. 

Tydliggör att samtalet sker i förtrolighet såvida det inte föreligger allvarlig 

risk för ämbetsmannens hälsa. Visar ämbetsmannen tecken på 

självskadebeteende eller vilja att skada någon annan ska Psykakuten (se 

kontaktuppgifter nedan) kontaktas. 
3. Informera om alkohol, stress och sömnens påverkan på psykisk hälsa.  
4. Informera om den hjälp som finns och hur ämbetsmannen kan söka hjälp: 
 Samtal med någon närstående, exempelvis familj eller vän 
 Samtal med någon i kuratelet och/eller styrelsen och/eller Trygghetsgruppen 
 Studenthälsan 

 Telefon: 018-471 69 10 varje vardag mellan kl 12:45-14:00. 



 Universitetskyrkan 
 Telefon: 018-430 37 06 

 Nationskaplan  
 Fredrik Santell, telefon: 08-580 036 02 

 Vårdcentral eller vårdguiden 1177 
 Hitta rätt vårdcentral: http://www.lul.se/sv/  

 Psykakuten, öppet dygnet runt 
 Telefon: 018-611 25 00, Ingång 12 på Akademiska sjukhuset 

5. Erbjud stöd vid den första kontakten om ämbetsmannen vill vända sig till 

något av ovanstående alternativ. Nationen kan hjälpa ämbetsmannen att 

boka tid för möte om ämbetsmannen tycker att det känns jobbigt. 

6. Om ämbetsmannen inte vill ha stöd under samtalet så dela ut ett ”kriskort” 

som är framtaget av studenthälsan, kuratorkonventet och Universitetskyrkan. 

Kriskortet finns på Förste kuratorns kontor och beställs från 

Kuratorskonventet eller från säkerhetsavdelningen på Uppsala universitet. 

Syftet med kriskortet är att ämbetsmannen ska få med sig kontaktuppgifter 

ifall hen ändrar sig efter samtalet och vill ha stöd. 

7. Om samtycke finns från ämbetsmannen, prata med någon i kuratelet 

och/eller Styrelsen och/eller Trygghetsgruppen och/eller ämbetsmannens 

närmsta chef. Syftet med detta är att underlätta ämbetsmannens arbete på 

nationen och informera ansvarig om ämbetsmannens mående om 

ämbetsmannen själv tycker att det är jobbigt att berätta. 
8. Utsedd ansvarig följer upp samtalet med ämbetsmannen som mår dåligt och 

erbjuder fortsatt eller nytt stöd med att kontakta extern part. 
 

Att tänka på när du pratar med någon som lider av psykisk ohälsa 

1. Tala lugnt och lyssna på den som mår dåligt 

2. Få personen att känna att inget är för stort eller för litet för att prata om 

3. Få personen att känna sig trygg genom att visa att du tar dennes välmående 

på största allvar och är fullt fokuserad på den personen 

http://www.lul.se/sv/


4. Uppmärksamma personen om att återkoppling inte nödvändigtvis behöver 

vara dramatiskt eller leda till någon åtgärd. Det viktigaste är att signalera att 

nationen finns där för personen, att det finns externt stöd att vända sig till 

och att nationen är mån om personens välmående. 

 


