
MENTAL HÄLSA INOM 
IDROTTEN



Vi vet att ungas mentala välmående ökar 
när de har rätt verktyg för att hantera 

livets med- och motgångar.



MENTAL HÄLSA

Ett tillstånd av välbefinnande när individen har kännedom om 
sina egna resurser, kan hantera vardagslivets stress och 
motgångar, har en meningsfull tillvaro och förmåga till 

delaktighet i sitt eget liv
– World Health Organization

”



WE & SPORTS – EN AKTÖR I FLERA LED 

MENTAL HÄLSA I TRÄNINGEN

FRÄMJANDE -------- ÅTGÄRDANDE -------- BEHANDLANDE -------- UPPRÄTTHÅLLANDE 



VI ARBETAR DÄR UNGA FINNS

IDROTTS-
FÖRENINGAR

SKOLOR EVENT

WE & SPORTS – EN AKTÖR I FLERA LED 



STÄRKANDE FAKTORER FÖR MENTAL HÄLSA 
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Återhämtning

Nutrition

Relationer

Mål & värderingar

Styrkor

Egonomi

Självreglering

Mental flexibilitet
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DAGVÅRD FÖR UNGDOMAR 
MED ÄTSTÖRNINGAR –

I LÄKANDE MILJÖ



BEHANDLINGSCENTER I 
LÄKANDE MILJÖ

När orimligt mycket tid uppslukas av tankar 

kring mat och syn på/känslan av den egna 

kroppen. Då finns kunskap, stöd och hjälp att 

få.

Vi vänder oss till dig som är mellan 12–25 år 

med insikt om att du behöver hjälp och har en 

önskan om att bli fri från destruktiva tankar och 

känslor relaterade till maten och kroppen.



Näringslära

Mindfulness

Kroppsterapi

Samtal

Utbildning

Fysisk 
behandling

• 12-veckors program 

• 3 faser 

• Olika läkande insatser

• Kungsgården på Frösön i Östersund

• Tillsammans med 10-15 andra 
ungdomar 

• Lugn och läkande miljö

VÅR BEHANDLING

Familje-
integrering



MINDFULNESS

• Daglig utomhusvistelse

• Unika övningar varje dag

• Summeras och samtalas om vid 
behov

• Insamling av naturens inslag

• Ger ungdomar egna ledkryss för 
framtiden



KROPPSTERAPI OCH NATURENS 
PÅVERKAN

• Naturen har en automatiskt läkande kraft på 
oss

• En känsla av samhörighet kan upplevas 
utomhus 

• Forskning visar att naturen har en 
återhämtande kraft 

• Att vara utomhus har direkt kognitiva fördelar 

• Naturupplevelser sänker blodtrycket, pulsen, 
förbättrar HRV (heart rate variability), 
stimulerar parasympatiska nervsystemet, 
sänker utsöndringen av stresshormonet 
kortisol. 



PSYKOEDUKATION SHINRIN-YOKU/ SKOGSBAD
- EN STARK TERAPEUTISK EFFEKT

Studier visar bland annat att:

- promenera i naturen ger lägre nivåer av ångest och grubblerier och 
förbättrat arbetsminne jämfört med att promenera i ett stadslandskap

- personer med psykisk ohälsa som regelbundet genomför terapeutiska 
promenader i landsbygden får bättre självkänsla och humör fullt i jämförelse 
med effekten av antidepressiva läkemedel

- att blodtrycket hos de som tittar på naturen och går i naturen är lägre än de 
som tittar och går i en stad

- 40 min att promenera i ett naturreservat efter att ha utfört en mentalt 
krävande uppgift rapporterade fler positiva känslor och mindre ilska än de 
som promenerade lika länge i en stadsmiljö eller satt stilla och läste 
samtidigt som de lyssnade på musik

- de som ägnar sig åt skogsbad regelbundet har lägre nivåer av 
stresshormonet kortisol, lägre blodtryck och puls jämfört med de som går i 
städer

- skogsbad stärker immunförsvaret genom att öka vita blodkropparna



WE & SPORTS KAN GE DIG 
STÖD PÅ MÅNGA SÄTT

• Utbildning i Resiliens – mental 
motståndskraft

• Utbildningar i mental hälsa

• Kunskapsbank på vår hemsida med  fakta, 
tips & övningar

• Utbildningsfilmer på YouTube

• Individuella rådgivande samtal

• Behandlingscenter för ätstörningar
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Ante Andersson –
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