
ORO



Vad är oro?

Oro är de känslor som man bygger upp då man tänker på en framtidsfråga.

Känslorna som skapas av oron varierar beroende på vilken grad man låter sig själv

påverkas av denna oro.

Vilka situationer som påvisar att man är orolig

Situationerna varieras beroende på den rollen man har valt i sitt liv. Exempel:

● “Jag har precis tagit studenten och tänker jobba inom olika yrken, men jag är

orolig om jag väljer fel utbildning eller om jag kommer att överhuvudtaget

lyckas i mitt framtida yrkesliv”.

● “Jag är gravid och är väldig orolig ifall något illa händer mitt barn”.

● “Jag har bokat en resa för mig och hela min familj och är orolig ifall resan

kommer att vara såsom jag har tänkt”.

● “Jag vill köpa en begagnad bil men jag är orolig ifall jag upptäcker något fel

efter köpet”.
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Symptom som dyker upp när man är orolig

● Rastlöshet och irritation
Oro kan märkas genom att du blir rastlös, får svårt att sitta still och

koncentrera dig. En del personer blir otåliga och lättirriterade. Andra blir passiva

och får svårt att fatta beslut. Du kanske tänker väldigt mycket på just det som oroar

dig, utan att det blir lättare eller att du ser en lösning.

● Ont i magen och spända muskler
Oro kan upplevas i kroppen. Det är inte farligt men kan vara obehagligt när

kroppen känns annorlunda. Oro kan till exempel märkas på att man tappar aptiten,

får ont i magen eller känner sig spänd eller öm i musklerna. Ofta känns spänningen

i bröstkorgen, axlarna och nacken.

● Sömnsvårigheter och mardrömmar
Eftersom oro aktiverar kroppen kan det vara svårt att somna. När du somnar

kan rädslorna dyka upp i tankarna. Sömnen blir orolig och du kan vakna ofta under

natten och tidigt på morgonen, under en eller flera nätter.

Hur kan jag dämpa min oro och stress
Den kloka och smarta är inte den

som aldrig oroar sig för någonting,

så länge oron är en normal och

mänsklig känsla, utan den som är

bra på att hantera livets bekymmer.

Nedan föreslår vi en lista som dig

som vill återhämta sitt liv till bättre

utsikt efter att oron dyker upp:
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● Se till att få tillräckligt med sömn. Vid långvarig sömnbrist får du svårare att

reglera dina känslor, du kan inte tänka klart och blir mer emotionell.

● Var fysiskt aktiv. Kroppen behöver rörelse för att må bra och motion ger

positiva effekter på sömn, koncentration och minne. Tänk på att vardaglig

motion som att promenera, städa eller gå i trappor också räknas som fysisk

aktivitet.

● Var inte ensam med dina tankar och känslor – prata med en vän eller vänd

dig till ett stödforum.

● Håll kontakt med personer du känner dig trygg med, även om du inte vill

prata om din oro. Hitta nya att umgås, till exempel via sociala medier. Detta

är särskilt viktigt för äldre och riskgrupper som är ofrivilligt isolerade. Vi

människor behöver varandra för att överleva i vardagen och vid svåra

händelser är det tillsammans med andra som vi återhämtar oss.

● Behåll dina dagliga rutiner eller skapa nya som passar situationen. Det

signalerar trygghet till kroppen.

● Fortsätt göra saker du mår bra av. Försök komma ihåg vad som har fungerat

för dig tidigare.

● Erbjud din hjälp till andra. Ibland hjälper det att flytta fokus från sig själv till

någon annan.

● Stå ut här och nu – situationen kommer återgå till det normala. Tänk i det

korta perspektivet och fokusera på hur du hanterar vardagen. Om

motivationen och orken saknas, gör en sak i taget och sänk kraven.
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