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TIPS PÅ VAD DU KAN GÖRA FÖR ATT 
MÅ LITE BÄTTRE (eller i alla fall inte må så mycket sämre)

• Stärk din motståndskraft – ta hand om 
ditt mående (gärna när du mår ok, lättare 
då)

• Förbered dig  - det kommer att komma 
perioder i livet då det är jobbigare, följ 
med vågen

Stärk och förbered deltagarna (och 
dig) med följande 12 lifehacks…

•



Tolv lifehacks på vad man kan göra för å må bätt-
re

Lifehacks Jamboanpassat
1. Prata med någon om hur du mår AL, patrullkompis, annan, supporterpar, Listening Ears
2. Försök acceptera att livet går upp och ner ”Det blir bra det med”, ”This too shall pass”
3. Rör på dig regelbundet Undvik tältkoma, rör dig i skymning
4. Stressa lagom Anpassa kraven, ta pauser, välj dina fajter, chilla lite
5. Var snäll mot dig själv Rimliga krav, snälltolka, scoutlagen
6. Hitta hållbara skärmvanor Hantera laddångest
7. Prioritera sömn och återhämtning Även om det är sendisco och tidig kö till cool aktivitet
8. Skapa rutiner som får dig att må bra Äta, dricka, sova, gå på toa, krama en kompis
9. Utveckla dig själv och din självkänsla Säg ja till det som verkar najs, också små framsteg räknas
10.Umgås med människor som får dig att må bra Patrullen, avdelningen, grannar, IST,
11. Ta vara på din fritid Passa på, ge dig hän
12.Ge av din tid och ditt engagemang Var en god medmänniska (scout!), pass it forward



Lifehack 1: försök hitta nån och prata med
(oftast känns det bättre efteråt)

• Hitta någon du har förtroende för – satsa 
på att bygga flera förtroendefulla relationer, 
det är lättare att bära mörker gemensamt.
• Sätt ord på det – minskar orospåslag, ger 

perspektiv. 
• Gör dig ”hjälpbar” - säg vad du behöver –

blir lättare att stötta, öva
• Acceptans – det är ok att inte alltid må bra 

(se lifehack 2) – förmedla hopp



Lifehack 2: försök att acceptera att livet går 
upp och ner (oftast mår man bättre efter ett tag)

Det är naturligt att må dåligt ibland, gilla 
läget, nyansera 
Det är inte farligt att känna sig 
nedstämd/orolig/stressad under en period 
Det mesta går över – realistiska 
förväntningar, tugga i sig normala upp- och 
nedgångar.
Sök stöd – om det inte går över



Lifehack 2: försök att acceptera att livet går 
upp och ner (del två)

• Gör saker som du tycker om –
distraktion, intryckskonkurrens

• HoC-motto: ”nu blir det så här, 
det blir också bra”, ”hoppsan nu 
blev det så här”

• ”En scout möter svårigheter 
med gott humör”



Lifehack 3: försök att röra på dig

• Regelbunden fysisk aktivitet -
mycket är bra, lite funkar, ta 
rörelsepauser 
• Ute + fysisk aktivitet = bra kombo
• Undvik tältkoma
• Värmesmart - rör dig tidigt på 

dagen eller sent på kvällen när det är 
lite svalare



Lifehack 4: försök stressa lagom 
Goda vanor ökar motståndskraften mot stress (Lifehack 7,8) 

o

• Stress ibland - inte farligt
• Stark stress under lång tid utan återhämtning- inte bra 
• Satsa på rimliga krav - anpassa nivå, välj din fajter
• Ladda batterierna – balansera upp
• Prioritera grundbehoven (lifehacks!)
• En scout känner ansvar för sig själv och andra – ta 

hand om dig, smitta med din chillighet



Lifehack 5: försök var snäll mot dig själv 
(du behöver inte vara på topp jämt)

• Snälltolka (vid motgångar) - var schysst mot 
sig själv, behandla dig själv som du skulle 
behandla en vän.

o Rimliga krav: (lifehack 4) 

o Balansera egna och andras krav/behov 
man har rätt att prioritera sin hälsa och 
välmående

§ Prioritera basbehoven + sånt du tycker är kul 
(lifehack 4,7,8) lyssna (lagom) till kroppen



Lifehack 6: försök ha hållbara skärmvanor 
(kanske inte ett problem om taskig wifi och kassa laddmöjligheter?)

• Hantera laddångest (gå på eljakt, solcellsladdare, dela med dig)

• Hantera FOMO  (hitta på något kul!)



Lifehack 7: försök prioritera 
sömn och återhämtning (dygna inte så ofta)

Så kan du göra för att skapa bra sömnvanor
1. Regelbundna sovtider (även när det är 

sendisco och tidig kö)
2. Dagsljus + aktivitet utomhus (helst fm)

3. Skapa nedvarvningsrutin
4. Noja inte om sömn (ok att sova dåligt ibland)
5. Skapa bra sovmiljö (svalt, tyst och mörkt) 



Lifehack 8: försök skapa rutiner som får dig att må 
bra (rutiner hjälper dig att hitta balans, och få tiden att räcka till. Skalman hade rätt)

När man mår dåligt är de vanliga 
vardagrutinerna extra viktiga. 

Håll koll på basbehoven:
• mat (och output)
• sömn, 
• återhämtning
• motion/rörelse (gärna ute)



Lifehack 9: försök utveckla dig själv och din 
självkänsla (vi är värdefulla enbart genom vår existens. Utan att 

behöva göra något, glöm inte det)
)

Du kan utveckla dig själv genom att:
• Våga prova nya saker (gåre så gåre)
• Välj ditt sammanhang - hitta ditt häng (där du känner 

dig värdefull, uppskattad och respekterad)
• Välj en väg och gör den till din (målet är inget, vägen är 

allt, beslutsångest dränerar)
• Boosta dig (lägg tid på sånt som du tycker är viktigt och 

som gör dig stolt över dig själv)
• Försöka ha en stabil ryggrad (träna på att säga vad du 

tycker, stå upp för dig själv och andra – men var snäll)

Kom ihåg: också små framsteg räknas, fira! 



Lifehack 9: försök utveckla dig själv och 
din självkänsla (del 2)

• Säg ja till det som verkar najs
• Learning by doing
• ”Detta har jag inte gjort förut det blir 

säkert kul”
• Vi är värdefulla enbart genom vår 

existens. Utan att behöva göra 
något



Lifehack 10: försök umgås med människor 
som får dig att må bra (sprid och ta emot bra energi)

• Umgås med  energigivare – undvik 
energitjuvar (om det går, annars 
gåstricket)

• Var en energigivare 
• Hitta ett sammanhang/ditt 

sammanhang– (lifehack 9) det är lättare 
att må bra när man känner sig trygg och 
inkluderad.



Lifehack 11: försök ta vara på din fritid 
(ge dig hän, passa på)

Använd din fritid till saker som du 
tycker om och får dig att må bra

• Att ha en meningsfull fritid kan stärka 
den psykiska hälsan.

• Ytterligare positiva effekter om man 
kombinerar fritidsaktivitet med något 
socialt och som ger fysisk aktivitet.



Lifehack 12: försök ge av din tid,            
engagera dig i andra

Var vänlig och hjälpsam mot personer i omgivningen 
– var en medmänniska, var inte en rövhatt
Visa civilkurage om du ser någon som har det svårt.

Fråga om någon behöver hjälp – omtanke, pay it 
forward
Engagera dig i frågor som du känner starkt för. 

Föreningsliv- kan ge nya relationer och personlig 
utveckling.
Volontärarbeta - engagera dig i ngt utanför dig själv



Tolv lifehacks på vad man kan göra för å må    
bättre

Lifehack Jamboanpassat
1. Prata med någon om hur du mår AL, patrullkompis, annan, supporterpar, Listening Ears
2. Försök acceptera att livet går upp och ner ”Det blir bra det med”, ”This too shall pass”
3. Rör på dig regelbundet Undvik tältkoma, rör dig i skymning
4. Stressa lagom Anpassa kraven, ta pauser, välj dina fajter, chilla lite
5. Var snäll mot dig själv Rimliga krav, snälltolka, scoutlagen
6. Hitta hållbara skärmvanor Hantera laddångest
7. Prioritera sömn och återhämtning Även om det är sendisco och tidig kö till cool aktivitet
8. Skapa rutiner som får dig att må bra Äta, dricka, sova, gå på toa, krama en kompis
9. Utveckla dig själv och din självkänsla Säg ja till det som verkar najs, också små framsteg räknas
10.Umgås med människor som får dig att må bra Patrullen, avdelningen, grannar, IST,
11. Ta vara på din fritid Passa på, ge dig hän
12.Ge av din tid och ditt engagemang Var en god medmänniska (scout!), pass it forward



Nu ska vi prata om de vanligaste 
jamboreerelaterade åkommorna

Värmeslag

Panikångest



Värmeslag 
(kroppens egen förmåga att styra temperaturen funkar inte)

Temperaturen i kroppen stiger till över 40 grader. Så här ser det ut:

• Sjukdomskänsla, svag i kroppen, slö, skakig

• Huvudvärk

• Illamående och kräkningar

• Yrsel , irritation och förvirring

• Synstörningar

• Snabb puls

• Rödflammig, torr hud.



Värmeslag så fixar du det 
(nu kan du med fördel vara lite irriterande)

KYLA NED
• Ta scouten till skugga
• Lätta på kläderna (TM)
• Sänk kroppens temperatur: blöt handduk, lägg 

på/badda  (nacke, panna, ljumskar, mage, 
rygg, händer, fötter, underben osv). Lagom 
kallt vatten (15-18 grader) 

• Fläkta (bra kompisuppgift)

PUTTA IN VÄTSKA OCH SALT
• Är scouten kontaktbar och kan svälja?
• Tvåfrontsangrepp: sätt in operation häll i 

och saltpåfyllning!
• Operation häll i - Vätska lite i taget, var 

irriterande ihärdig (alternativ: sjukhus och 
dropp), muffla på med vatten, läsk, 
vätskeersättning, iste. Bra kompisuppgift: 
spring ut och köp en läsk. 

• Operation saltpåfyllning - saltapinnar, 
chips, vätskeersättning, kex, kakor 



Hallå hallå..!

Den irriterande ledaren





Panikångest 
(jätteläskigt men helt ofarligt)

• Vanligt - en tredjedel av befolkningen har/kommer att uppleva det
• Rädsla eller ångest som kommer plötsligt och oväntat
• Otroligt skrämmande - rädsla att förlora kontrollen
• Stort kroppsligt påslag – känns starkt i hela kroppen, rädsla för att dö
• Helt ofarligt, går över av sig självt - når sin topp inom tio minuter och 

klingar sedan av - kroppen orkar inte längre



Panikångest  - kroppsliga reaktioner
(kroppens reaktioner förstärker ångesten – nåt är allvarligt fel!)

• Overklighetskänslor – (läskigt, jag fattar inte vad det är som händer)
• Hjärtat slår snabbt, hårt, tryck över bröstet (hjärtattack!)
• Svårt att andas, ytlig kort andning, kvävningskänsla (jag kan inte andas! Jag får ingen 

luft!)
• Illamående, yr (jag måste kräkas, jag kommer svimma!)
• Ont i magen, jätteont, bullrigt, en klump, kramp (något är verkligen fel!)
• Darrig, svag i kroppen, kallsvettas/frossa, svindel, det pirrar i händer och 

fötter, kan inte se/tunnelseende, kroppsdelar kan domna bort, muskelsvag (tappar 
synen! Stroke! ALS! Håller på att bli galen?)



Hantera panikångest i stunden 
(stanna kvar, tillåt ångest att finnas + hantera kroppens reaktioner – hitta en ingång)

Förmedla hopp: vi tar oss igenom detta tillsammans.

• Sätt ord på det - beskriv vad som händer just nu., tillåt känslorna att få vara precis som de är.

• Hantera kroppens reaktioner: fake it until you become it - bete dig som om du vore lugn; sätt dig ned, 
tryck fotsulorna mot marken, sätt huvudet mellan benen, brösta upp dig, släpp ned axlarna, skaka av dig , 
hoppa, dansa, slappna av i käkarna.

• Hantera andningen: mota bort hyperventilationen: testa andningstekniker, bukanadas med öppna 
handflator, gör ut- och inandningar lika långa, räkna, andas fyrkant , handen på magen, sätt tryck på 
utandningen , 

• Distraktion: engagera hjärnan: ge huvudet något att jobba med (husdjur/barnbarn, räkna röda saker, 
hur många olika huvudbonader på gatan, favoritgodis, släng fram en åsikt). 

• Distraktion: engagera kroppen: ge kroppen ngt annat att jobba med: burpees, hoppa, ”skaka av dig”, 
lyssna på musik nynna med, dansa med ledaren. 



Hallå hallå..!

Den irriterande (men stabilt

varma ledaren) kliver fram



Hantera panikångest på lång sikt
(åh nej, tänk om det händer igen!)

• Efter attacken, upp på banan igen (men tänk på att 
du kan vara lite trött => var snäll mot dig själv lifehack
5)

• Håll koll på basbehoven (lifehacksen igen)

• Stärk den inre motståndskraften (andningsövningar, 
meditation, mindfulness, medveten avslappning, var 
snäll)

• Mota förväntansångest (kom ihåg det som funkade 
förra gången, ha det som en beredskapsplan). 




