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Kunskap och råd om depression från SOS International



Depression stjäler lyckan
Depression kan ha en mild, moderat, eller svår form, och man 
diagnostiserar en depression, när symptomen varar i mer 
än två veckor. Det är viktigt att söka hjälp.

Varför blir vi deprimerade?
Det finns inte ett enkelt sätt att bli deprimerad på. Genetisk 
predisposition (förekommer i vissa familjer), stressfaktorer 
(ofta förlust upplevelser) och individuella reaktionsmönster 
(som personlighetsdrag och tankesätt) är alla sårbarhets-
faktorer, som spelar roll och som ökar sannolikheten för 
depression. Det är dock fortfarande svårt att förutsäga vem 
av oss som blir sjuk. 

Många deprimerade upplever inte att de har någon anledning 
till att vara deprimerade, och att de inte borde känna så, för 
det finns många andra, som har det mycket värre. Det är 
viktigt att försöka hindra den här typen av tankar, just för att 
de är vanliga symptomer på själva sjukdomen. Det kan vara 
svårt för många välmenande personer i omgivningen som 
ofta gör saker värre med sina råd, att man ska ta sig samman 
eller tänka positivt. Detta är lika absurt som att säga att 
”solen skiner och att det är en vacker dag, hur kan du inte må 
bra en dag som denna?” 

Du är lika oskyldig i din depression, som personer med 
andra sjukdomar.

Myter om depressionssymptomer
Det är inte så, att alla deprimerade passivt gråter hela tiden. 
Ångest och irritabilitet är lika vanliga depressionstillstånd.

Depression är mycket mer än att kämpa med psyket.  
Depression omfattar också tydliga fysiologiska och kroppsliga 
symptom. Depression är en sjukdom som man inte kan ”ta 
sig samman” ur, precis som man inte kan ”ta sig samman” ur 
cancer eller astma.

Psykologisk behandling
Psykologisk behandling kan definieras som planlagt 
förändringsarbete, utifrån erkända teorier och metoder. 

Psykoterapi för depression är mycket effektivt, och har den 
fördelen, att du lär dig tekniker, som du själv kan använda 
senare för att förebygga återfall. Vanligtvis går du i behandling 
1 - 2 gånger i veckan, och din psykolog väljer den metodologi-
ska ramen, som bäst passar dig. Informera din psykolog, 
om du får medicinsk behandling, under psykoterapin.

Medicinsk behandling
Medicinsk behandling med antidepressiva läkemedel fungerar 
bäst mot moderata och svåra depressioner, och kan vara mycket 
effektiva. 

Medan de flesta inte har några invändningar mot att ta antibi-
otika mot infektioner, förekommer det dessvärre en ökad stig-
matisering mot antidepressiva vid behandling av depression. 

De nyaste antidepressiva har minimala biverkningar och fun-
gerar oftast efter några få veckor. Medicinsk och psykologisk 
behandling utesluter inte varandra. Tala med din läkare om 
medicinsk behandling.

Depression

Hälften av befolkningen blir deprimerade någon 
gång i livet. Du är inte ensam.



Så kan du hjälpa dig själv

• Kognitiv dysfunktion (koncentration, uppmärk- 
 samhet, ihågkommelse)
• Minskat självvärde och självtillit
• Skuldkänsla och känslor av mindre värde
• Sorgliga och pessimistiska tankar om framtiden  
 (hopplöshet, självmordstankar)
• Sömnrubbningar (tidlig uppvakning)
• Aptitrubbning och viktminskning på mer än fem  
 procent av kroppsvikten räknat från den föregå 
 ende månaden, eller viktuppgång.

Sök professionell hjälp!

Undvik att ta viktiga 
beslut. Det är inte

tillfälle att byta jobb, 
gifta sig/skilja sig osv.

Försök att behandla 
dig själv, som du hade 

behandlat en vän, 
som var sjuk. Var snäll 

mot dig själv.

Ta hand om basala 
funktioner, som t.ex. 
sömn, kost och fysisk 

aktivitet, samt 
(reducerad) motion.

Ha realistiska förväntningar. 
Behandlingen kommer 

gradvist att göra dig bättre, 
men kan (dessvärre) inte 

ta bort depressionen från 
en dag till en annan.

Lär dig mer om 
depression, och dela 

informationen med ditt 
närmaste nätverk.

Förvänta dig inte för 
mycket av dig själv. 
Du är sjuk just nu, 

och kan därför inte 
fungera på samma sätt 

som tidigare. 
Det säger inget 

om dig som person.

Undvik att isolera dig, 
använd ditt nätverk. 

Låt dem (som har 
förmågan till det) hjälpa 

och stötta dig.
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• Depressivt humör (mörkt sinne/tristhet/dysfori),  
 som ändras lite från dag till dag, och inte varierar  
 med omständigheterna, dock ofta med en fast  
 daglig variation.
• Minskad lust, glädje och intresse samt                      
 isolering från aktiviteter, som man förut upplevt  
 som positiva.
• Energiförlust, som leder till ökad trötthet och  
 minskad aktivitet.

Typiska symptomer Andra typiska symptomer

8 goda råd



Om SOS International

SOS International är Nordens ledande assistansorganisation. 
Vi tillhandahåller psykologisk rådgivning och krishantering, 

och från våra akutcenter i Danmark, Sverige, Norge och Finland, 
ger vi akut hjälp till nordiska resenärer över hela världen. 

Dessa allmänna råd om depression har utarbetats 
av SOS Internationals chefspsykolog, och kompletterar 

vår personliga rådgivningstjänst. 


