
Depression – behandling och egna åtgärder 

 Oro, nedstämdhet och ångest är en naturlig del av livet, som alla har upplevt någon gång. Problem 

med relationer eller ekonomi, sjukdom eller svårigheter på jobbet kan göra att man under en period 

mår dåligt. Man kan ibland känna sorg, ilska eller håglöshet utan någon tydlig anledning. Detta är i sig 

inte farligt, och brukar gå över av sig själv eller med stöd av närstående. 

Om nedstämdheten inte går över, utan man känner sig ledsen och håglös större delen av dagarna i 

mer än två veckor, kan man ha drabbats av en depression. Ibland är förändringen mera tydligt för 

närstående än för den drabbade själv. Depressioner beror ofta på flera olika saker, såsom yttre 

påfrestningar, sorg och problem i familjen i kombination med en biologisk ökad sårbarhet, ärftlighet 

och stress. Svåra upplevelser i barndomen kan göra att man som vuxen lättare drabbas av 

depression. Det kan också vara ett första tecken på andra sjukdomar såsom begynnande demens, 

sköldkörtelrubbningar, hjärntumör eller blodbrist (anemi). 

Vanliga symtom på depression 

Känsla av hopplöshet, ångest, irritabilitet, låg självkänsla, minskat intresse, känslor av skuld och skam, 

självmordstankar, koncentrationssvårigheter, kroppsliga besvär såsom sömnrubbningar (svårt att 

somna, man vaknar på natten eller sover alldeles för mycket), värk i axlar, nacke eller rygg, 

magproblem, ökad eller minskad aptit, huvudvärk. 

Depression och ångestsyndrom tillhör de stora folksjukdomarna, och är en av de vanligaste 

orsakerna till sjukskrivning idag. Uppskattningsvis drabbas 25 procent av alla kvinnor och 15 procent 

av alla män någon gång i livet. Det är allvarliga sjukdomstillstånd som kan innebära att den drabbade 

får svårigheter av olika grad att klara av sitt vardagliga liv med nedsatt livskvalitet till följd. Man har 

även ökad risk att drabbas av kroppslig sjukdom. Män och kvinnor kan uppvisa olika symtombilder. 

Medan ångest kan vara ett dominerande symtom hos kvinnor kan depressivitet hos män visa sig i 

första hand med aggressivitet och irritabilitet. 

Depression brukar delas upp i tre svårighetsgrader utifrån hur uttalade symtomen är och hur mycket 

man orkar med i sin vardag. 

Lätt/lindrig depression: Man mår dåligt men kan ändå fungera i sitt sociala liv, klara av de flesta 

dagliga sysslorna och gå till jobbet. I detta skede kan man antingen få hjälp via sin vårdcentral som då 

brukar rekommendera samtalsstöd eller försöka hantera symtomen på egen hand (exempel på sätt 

att göra det kommer längre fram i texten). 

Medelsvår/måttlig depression: Man har svårare att klara av sitt vardagliga liv. Man orkar kanske inte 

gå till jobbet, får allt svårare med relationer och börjar sova sämre. Den närmaste omgivningen 

börjar märka av försämringen. I detta skede kan man behöva medicin i tillägg till stödjande samtal 

eller terapi. Beroende på hur symtomen och funktionsgraden ser ut får man i detta skede hjälp 

antingen via primärvården eller specialistpsykiatrin. 

Svår/djup depression: Man kan må så dåligt att man inte orkar stiga upp ur sängen, äta eller dricka. 

Allvarliga självmordstankar och planer kan förekomma. Ibland kan depressionen bli så pass svår att 

man tappar verklighetsförankringen och får depressiva vanföreställningar. Ett exempel på det är 

obefogade skuldkänslor kring saker som pågår i ens omgivning eller omvärld, att det skulle bero på 



en själv. I fall med svår/djup depression följs man alltid via specialistpsykiatrin. Man kan även behöva 

inneliggande vård under en period, och i vissa fall få elbehandling (ECT) 

När ska man söka hjälp? 

Om du tror att du har en depression kan du kontakta en vårdcentral eller en psykiatrisk 

öppenvårdsmottagning. Om du har tankar på att ta ditt liv eller känner att du inte orkar mer bör du 

söka vård på en akutpsykiatrisk mottagning. En vanlig depressionsperiod går ofta över av sig själv 

med tiden. Det kan dock handla om olika lång tid, och känner man att man inte hanterar sin vardag 

är det viktigt att söka hjälp, så behandling kan ges i tid för att undvika försämring och utdraget 

förlopp. 

I vissa fall är behandling helt nödvändig för att depressionen ska ge med sig. Det finns ganska många  

behandlingsmetoder mot depression och de bäst studerade behandlingsmetoderna är läkemedel och 

psykoterapi. Inom sjukvården eftersträvar man ett effektivt, samordnat och strukturerat 

omhändertagande så korrekt diagnos kan ställas och behandlingsinsatser riktas utifrån det. 

Om man har haft en depression, har man ökad risk för att drabbas igen. Det är därför viktigt med 

patientutbildning, det vill säga att man får lära sig om sjukdomen, lära sig känna igen tidiga tecken 

och vad man själv kan göra i sitt liv för att upprätthålla stabilitet och ett gott liv i möjligaste mån.  

Vad kan man göra själv? 

Som verksam handläggare inom någon myndighet kan du ofta möta människor som har drabbats av 

depression. Här nedan finns några verktyg och råd att tänka på i sådana situationer. Oavsett om man 

får hjälp av sjukvården eller avvaktar med det kan små, dagliga ansträngningar hjälpa personen i rätt 

riktning.  

Försök bryta isolering 

Aktiviteter som innebär att man träffar andra människor kan vara bra. Ensamhet försvårar ofta 

depressionen.  Världshälsoorganisationen (WHO) nämner ett antal faktorer som bidrar till att 

beskriva så kallad existentiell hälsa, som man nu i allt större utsträckning börjat titta på i 

folkhälsorelaterat arbete. En av dessa är gemenskap, som bidrar till att öka upplevelsen av mening 

med livet. Bland övriga faktorer återfinns känslan av sammanhang, personlig tro och andlighet i vid 

bemärkelse. 

Uppfyll basala behov 

Försök skapa rutiner i vardagen kring sömn och regelbundna måltider med lagom mängd mat. 

Gå ut 

Dagsljus och lättare motion ger flertalet fördelar, och får en känna sig starkare och piggare. 

Undvik alkohol  

Det förvärrar depression på sikt, och påverkar också den kemiska balansen i hjärnan. 

Försök prioritera bland dina åtaganden  

Samtidigt som det är viktigt att försöka sortera bort vissa saker som genererar stress är det också bra 

att försöka aktivera sig och göra sådant som man tyckte om att göra innan man blev deprimerad 

även om det tar emot just nu. Den positiva effekten kommer först efter ett tag om man ger det lite 

tid. 



Avslappningsövningar  

Att öva upp sin förmåga att vara här och nu med hjälp av exempelvis meditationsövningar eller 

mindfulness har visat sig ge goda resultat för patienter med depression, nedstämdhet och ångest. 

Det handlar om att skapa medvetenhet kring våra tankar, känslor och kroppsliga förnimmelser samt 

hur dessa påverkar oss. Ett område inom mindfulness handlar om så kallad självmedkänsla, hur man 

aktivt tröstar och stärker sig själv, och hur man kan möta själslig smärta utan att fastna i den. 

Bemötande 

Det kan ibland vara svårt att möta en människa som lider av depression. Man vill inte tränga sig på, 

dock kan rädslan för det leda till att man i stället börjar undvika den deprimerade. För att skapa ett 

förhållningssätt kan man tänka på några saker: 

Lyssna 

Att ta sig tid att lyssna på en person som mår dåligt, utan att ge råd. Det är ibland lättare för 

personen att berätta om man undviker ja- och nej-frågor och i stället ställer öppna frågor. Att vara 

närvarande och just då försöka att inte prata om sina egna känslor och problem utan ge personen 

det utrymme hen behöver. Sträva efter att vara icke-dömande. 

Visa förtroende 

Att visa att du litar på att personen gör så gott hen kan för att lösa sina svårigheter. Lägg gärna fokus 

på det som fungerar. Lyft fram det positiva du ser hos individen. Hen är inte sin diagnos! 

Fokusera på de små framstegen 

Påtala de förbättringar som sker i positiv riktning. 

Självmordsplaner 

Om personen pratar om att begå självmord ska det tas på allvar. Flera som gör självmordsförsök 

signalerar ofta om det innan, som ett rop på hjälp. Om detta händer ska sjukvården kontaktas. 

Praktisk hjälp 

Ofta kan det behövas hjälp med vardagliga ting, som att ta hand om hunden, handla, hjälp med 

hushållssysslor. 

Sist men inte minst: Du som i ditt arbete möter människor med depression eller annan psykisk 

ohälsa behöver också ta hand om dig själv för att orka härbärgera alla känslor och tankar. Att då 

prata med någon annan, eller hitta något intresse som ger dig positiv energi tillbaka kan hjälpa. 
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