
För studenter på Umeå universitet och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) i Umeå. 
Alla Studenthälsans aktiviteter är kostnadsfria.

Lär dig att hantera din talrädsla (föreläsning)
En föreläsning som innehåller strategier och tips för att minska din talrädsla.
Datum och tid: 17 februari kl. 1600-1800 

Må bra och hantera påfrestningar (föreläsning)
Inspiration för hur du kan tänka kring och hantera oro, stress och andra påfrestningar.
Datum och tid: 18 februari kl. 1515-1730

Sluta skjuta upp (föreläsning)
Gör du annat i stället för att studera eller plugga till tentan? Skapar det stress och oro? 
Här får du information om uppskjutandebeteende och tips på hur du kan påbörja en förändring.
Datum och tid: 5 mars kl. 1530-1630

Sov gott på natten! (föreläsning)
Sömnteori och tips på hur du kan öka dina möjligheter till en god nattsömn. Ingår i Studieverk-
stadens föreläsningsserie Matnyttiga måndagar.
Datum och tid: 30 mars kl. 1215-1245

Våga tala-kurs
För dig som vill hitta strategier för att minska din talrädsla och vill träna på att tala inför andra.
Datum och tid: start 24 februari kl. 1600-1830, 6 träffar

ACT - Att leva livet och hantera stress (grupp)
Baserat på kunskap från forskning inom den psykologiska inriktningen ACT får du möjlighet att 
lära dig strategier för att hantera stress och oro.  ACT tar utgångspunkt bland annat i mindfulness.
Datum och tid: start 25 februari kl. 1515 -1800, 4 träffar

Avspänningsgrupp
Har du besvär i form av spänningsvärk i axlar, nacke eller huvud? Här får du övning i avspänning 
och kort ergonomisk rådgivning.
Datum och tid: start 12 mars kl. 1530 -1630, 3 träffar

Tobaksavvänjning (individuellt)
För dig som vill bli tobaksfri. Du får praktiska råd och stöd för att lyckas sluta röka eller snusa.

Livsstilsprofil (individuellt)
Du träffar en sjuksköterska och får samtala om din livsstil och dina hälsovanor.

Besök Aurora - studenternas ljusa och lugna rum
I Aurora får du en stunds återhämtning och vila. Där finns dagsljuslampor som ger ett särskilt 
ljussken. Du behöver inte anmäla dig eller boka tid. Öppet måndag-fredag kl. 0700-1630.

Läs mer och anmäl dig på:
www.student.umu.se/studenthalsan
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