
Hvert år markeres Verdensdagen for psykisk helse den 10.oktober. 

Årets tema er: Spør mer 

Verdensdagen for psykisk helse har som mål til å bidra til at flere tar vare på sin psykiske 

helse. Den psykiske helsen vil bli utfordret gjennom livet. Det å slite psykisk i perioder er 

normalt, og halvparten av oss får eller har en psykisk diagnose i løpet av livet. Nettopp fordi 

det angår så mange, enten deg selv eller som pårørende, eller som venn er det nødvendig at 

vi er klar over hva vi kan gjøre i hverdagen for å styrke oss, men også hvilke verktøy vi har for 

å møte psykiske utfordringer. 

Det og spør mere skaper nysgjerrighet og viser interesse for andre. Det å utforske å tilegne 

seg kunnskap vil gi flere svar, en oppdager nye perspektiver eller får bekreftelse. Dette vil gi 

respons og mestring og læring både for den som blir spurt og den som spør.  

Det å spørre mer vil bidra til å fjerne tabu og skam som er forbundet med psykiske 

utfordringer. Et av de viktigste målene er nettopp å skape åpenhet rundt psykisk helse. 

Tenk litt gjennom: 

Har du spurt deg selv eller noen andre i dag om hvordan de har det? 

Hvordan lyttet du til svaret? 

Hva gjorde svaret med deg? 

Kan du bruke svaret til noe godt? 

 

Gjennom åpne og vennlige spørsmål, kanskje til og med noen modige spørsmål, kan vi 

utvikle en bedre forståelse av hvem vi er som mennesker. Svaret kan overraske, både 

positivt og negativt. Hva gjør det med deg, for eksempel, dersom du får et svar du ikke liker? 

 

God psykisk helse krever at vi selv tar et tak og ansvar for egen helse. Vi har alle 

også muligheten til å gjøre samfunnet til et bedre sted å leve ved å inkludere og styrke 

hverandre. Derfor oppfordrer vi til oppmerksomhet og tilstedeværelse – i vårt eget liv og i 

andres liv. 

I en tid der vi har alt, er ekte oppmerksomhet og tid den fineste gaven du kan gi. 

 

 


