
 

 

 
  

 

STUDENTHÄLSANS FÖRELÄSNINGAR, GRUPPER OCH  

ÖVRIGA AKTIVITETER VÅREN 2023 
 

För studenter vid Umeå universitet och Sveriges lantbruksuniversitet.  

Alla aktiviteter är gratis. Läs mer och anmäl dig via Studenthälsans kalender på www.umu.se/student/studenthalsan 
 

 

Föreläsningar 
 

 

Ny på universitetet - din hälsa under studietiden  
(digital föreläsning)  
Som student kan du hamna i situationer som innebär positiva 
utmaningar men också kan kännas svåra. Det kan leda till oro 
och stress. Under föreläsningen pratar vi om hur du kan ta hand 
om dig själv och vad som kan vara stärkande för ditt mående. Vi 
informerar också om Studenthälsan och vilket stöd du kan få 
hos oss. Ingen anmälan krävs. 
Tid: fredag den 13 januari kl. 13.00-14.00 
Plats: digitalt via Zoom https://umu.zoom.us/j/65275579092  
Föreläsare: Joakim Abrahamsson, psykolog och Sara Rotter, 
kurator  
 
Prestationsångest och självkritik (digital föreläsning endast för 
studenter)  
En föreläsning om vad självkritik och prestationsångest är och 
hur det kan begränsa dig i vardagen. Vi går även igenom orsaker 
och hur du kan hantera självkritik och prestationsångest med 
exempelvis medveten närvaro och 
självmedkänsla. Föreläsningen ges på svenska och är riktad 
enbart till studenter. Föreläsningen ingår i Hälsa på 
campus. Ingen anmälan krävs. 
Tid: tisdag den 21 februari kl. 10.00-11.00  
Plats: digitalt via Zoom: https://umu.zoom.us/j/64176822190   
Föreläsare: Malin Jonsson, psykolog  
 
Sluta skjuta upp – en föreläsning om prokrastinering  
Har du bekymmer med uppskjutande beteende? Det kan skapa 
oro och stress och du riskerar hamna efter i studierna. Under 
denna föreläsning får du veta mer om prokrastinering. Du får 
tips på strategier och beteendeförändringar som kan vara 
hjälpsamma i din studiesituation och för ditt mående. Max 20 
deltagare  
Tid: tisdag den 25 april kl. 15.00-16.00   
Plats: på campus Umeå universitet (lokal meddelas efter 
anmälan)  
Föreläsare: Joakim Abrahamsson, psykolog och Anita Karlsson, 
fysioterapeut  
Frågor och anmälan: anita.h.karlsson@umu.se  
Sista anmälningsdag: fredag den 21 april 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Grupper 
 

 

Avspänningsgrupp (3 träffar) 
Känner du dig stressad? Oroar du dig för sömnen? Då är du 
välkommen till Studenthälsans avspänningsgrupp. Korta 
föreläsningar om stress och sömn ingår och du får prova på 
avspänningsövningar samt övningar i medveten närvaro. Du 
kommer även få tips på digitalt stöd för fortsatt eget övande. 
Max 8 deltagare.  
Antal träffar: 3 (samt ett kort enskilt telefonsamtal innan start) 
Tid: kl. 15.00-16.00 måndagar den 13/2, 20/2 och 27/2  
Plats: på campus Umeå universitet (lokal meddelas efter 
anmälan)  
Ledare: Anita Karlsson, fysioterapeut 
Frågor och anmälan: anita.h.karlsson@umu.se  
Sista anmälningsdag: tisdag den 7 februari 
 
Våga Tala (grupp, 4 träffar) 
Tycker du att det är väldigt jobbigt att tala inför andra till 
exempel på seminarium och vid presentationer? Undviker du 
det helt, påverkar det dig under lång tid före eller efteråt?  
Oroar du dig för att inte klara dina studier på grund av detta? 
Du är inte ensam om det. Vi har en grupp för dig som är väldigt 
nervös eller ångestfylld inför muntliga presentationer, och 
önskar hjälp att komma vidare med detta. I den här gruppen 
kommer du att gradvis få exponeras för att tala inför andra, 
samtidigt som du får lära dig mer teoretiskt om vad som händer 
i dig, och får verktyg att hantera oron. Max 12 deltagare.  
Antal träffar: 4 (samt ett enskilt samtal innan start)   
Tid: kl. 15.00 - 17.30 tisdagar den 14/3, 21/3, 28/3 och 4/4  
Plats: på campus Umeå universitet (lokal meddelas efter 
anmälan)  
Ledare: Malin Jonsson, psykolog och Annika Enmark, 
psykiatrisjuksköterska 
Frågor och anmälan: malin.jonsson@umu.se  
Sista anmälningsdag: måndag den 27 februari 
Observera! Du behöver kunna delta i alla träffar för att kunna 
delta i gruppen.  
 

Övriga aktiviteter 
 

 
Ergonomiska råd för studier vid bildskärm (individuell 
rådgivning) 
Vill du få individuell rådgivning för en god arbetsteknik och 
hälsosam fysisk- och mental belastning? Då är du välkommen 
att boka individuell rådgivning hos Studenthälsans 
fysioterapeut.  
Rådgivare: Anita Karlsson, fysioterapeut 
Frågor och tidsbokning: anita.h.karlsson@umu.se    
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