
 
 

OM HÅNDTERING AV KRISER  

Psykisk helse og rustjenestene i Lillehammer kommune kan bidra med hjelp når du har det 

vanskelig. Du kan kontakte oss og lese mer om vårt tjenestetilbud her. Denne artikkelen 

handler om håndtering av kriser og gir noen råd fra psykologspesialist Iver Sørlie Røhr om 

hva du kan jobbe med på egen hånd.   

Vi er inne i en svært vanskelig tid med store omveltninger i samfunnet som også påvirker oss 

i dagliglivet i ulik grad. Det kan handle om tap av arbeid, økonomi eller livsverk, som gjør at 

livet kjennes uforutsigbart og vondt. For andre er det ensformigheten, eller opplevelsen av å 

ikke være til nytte, frykten for liv og helse, eller angsten for hvilke konsekvenser pandemien 

har for den verdenen vi lever i. Kort sagt er livet belastende.  

Når vi reagerer på store livsbelastninger, kan vi ofte dele inn i to typer reaksjoner.   

• Noen reagerer på måter som kan være til hjelp på kort sikt, der og da, men som på 

lengre sikt ikke løser problemet. Noen reaksjoner kan til og med komme i konflikt 

med den vi ønsker å være. Vanlige eksempler på dette kan være at vi blir passive, 

isolerer oss, bruker mye tid på å avlede oss selv, snur opp ned på døgnet. 

 

• Den andre reaksjonen innebærer at vi i møte med belastningen gjør noe som kanskje 

føles litt vanskeligere der og da, men som på sikt hjelper oss i å håndtere problemet på 

en god måte. Det kan for eksempel være å komme seg opp av sofaen når man egentlig 

føler for å bli der, eller å ringe en venn som trenger det selv om det kanskje ikke helt 

passer der og da.   

Har du tenkt på hvordan du reagerer på de belastningene du nå blir utsatt for? Er reaksjonene 

bærekraftige på sikt, tar de deg i den retningen du ønsker? Eller er de mer i den første 

kategorien, at de hjelper på kort men ikke på lang sikt? Det finnes ingen fasit for hva slags 

handlinger som er i den ene eller den andre kategorien, det er det bare du selv som kan finne 

ut av. Om du synes dette er vanskelig å finne ut av kan du drøfte det med noen du stoler på, ta 

kontakt med oss eller melde det på kurs i belastningsmestring.  

Hva kan du gjøre? (Hjelp til selvhjelp)  

Det finnes gode råd om hvordan vi kan håndtere belastninger. Om du liker å jobbe med dine 

reaksjoner på egen hånd kan du ha godt utbytte av selvhjelpsmateriale. En god og gratis 

selvhjelpsressurs, finner du her: www.psykologiskveiledning.com.   

Det kan være nyttig å se gjennom tipsene under som er skrevet av fagpersoner som til daglig 

jobber med folk som er i kriser. Tipsene beskriver hva som kan være til hjelp for deg i møte 

med belastninger i hverdagen:   

https://www.lillehammer.kommune.no/psykisk-helse-og-rus.410136.no.html
https://www.lillehammer.kommune.no/kurstilbud.461882.no.html
http://www.psykologiskveiledning.com/


 
 

• Gi deg selv tid til å kjenne etter og uttrykke hva du føler. Dette kan du gjøre ved å 

skrive dagbok, snakke med andre, eller gjøre noe kreativt. 

 

• Forsøk å opprettholde dine daglige rutiner og aktiviteter. Å ha sunne og gode rutiner 

kan ha en positiv innvirkning på dine tanker og følelser. Dette kan eksempelvis være å 

spise sunt, trene, få nok søvn og gjøre ting som gir deg glede.  

 

• Hold kontakten med andre. Å tilbringe tid med familie og venner kan gi oss trøst og 

stabilitet. Om du ikke opplever å ha familie og venner i nærheten kan du ta kontakt 

med lokale brukerorganisasjoner som arrangerer sosiale møteplasser. En oversikt 

finner du her.  

 

• Begrens informasjon fra sosiale medier og nyheter. Det er forståelig at du ønsker å 

være oppdatert, spesielt dersom du eller noen som står deg nær er rammet. Allikevel 

kan det å bruke mye tid å oppdatere seg på nyhetene bidra til unødvendig uro og 

bekymring.   

 

• Hvis du først skal søke informasjon eller lese nyheter så benytt offisielle offentlige 

kilder som Folkehelseinstituttet, Helsenorge. eller redaktørstyrte medier som for 

eksempel NRK.  

 

Ta kontakt:  

Hvis du opplever at du trenger noen å snakke med eller har spørsmål tilknyttet psykisk helse 

og rus har vi telefontid hverdager mellom klokken 10:00-15:00. Telefon: 91 71 33 38        

Her treffer du fagpersoner med kompetanse på psykisk helse og rusarbeid. Du trenger ikke 

henvisning fra fastlege og pårørende kan også ta kontakt med oss.  

Dersom du blir bekymret for dine egne reaksjoner, eller dersom andre uttrykker slik 

bekymring, anbefaler vi at du tar kontakt med fastlegen din. Utenom fastlegenes arbeidstid 

kan du ringe legevakta på telefon 116 117. Ved akutt fare for liv og helse ring 112.  
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https://www.lillehammer.kommune.no/verktoeykassa.6295756-492897.html
https://helsenorge.no/
https://helsenorge.no/
http://www.nrk.no/

