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Sammanfattning 

Bakgrund: Om en människa länge utsätts för långvarig stress utan tid för återhämtning 
kan utmattningssyndrom utvecklas. Diagnosen utmattningssyndrom är en relativt ny 
diagnos i Sverige, diagnosen accepterades formellt år 2005. Syfte: Med denna 
litteraturstudie avses att belysa utmattningssyndrom från patientens perspektiv. Metod: 
En litteraturstudie genomfördes och sökningar med noga utvalda sökord utfördes i 
databaserna Cinahl, PubMed, och PsycInfo. Sökningarna i denna litteraturstudie 
resulterade i att tio resultatartiklar inkluderades genom innehållsanalys strukturerades 
och analyserades resultatartiklarna. Resultat: Resultaten presenteras under fem teman: 
Att släppa taget, insikt balans och självbild, upplevelser av varningssignaler och 
symtom, stöd och support samt tillfrisknande. Resultatet av litteraturstudien lyfter fram 
vikten av patienters upplevelse att komma till insikt om orsaken till varför de drabbats 
av utmattningssyndrom, inte förrän då kunde patienterna påbörja sin resa mot 
tillfrisknande. Tydligt var även att patienterna genom att arbeta med sitt 
beteendemönster fick sin självkänsla och självrespekt tillbaka. Genom att lära sig 
strategier för att hantera stress lärde sig patienterna att känna igen kroppens signaler. 
Vidare forskning om patienters upplevelser är av vikt då effekter av 
rehabiliteringsmetoder för utmattningssyndrom är bristfällig.      
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Abstract 

If you are exposed during a certain period of time to prolonged stress without time to 
recover, you may develop exhaustion disorder. The diagnosis of exhaustion disorder is a 
relatively new diagnosis in Sweden; the diagnosis was formally accepted in year 2005. 
Aim: This study referred to lighten exhaustion disorder from the patient's perspective. 
Method:  A literature review was performed; the search was made by using selected 
keywords and were conducted in the databases Cinahl, PubMed and PsycInfo. The 
searches in this study included ten articles. Through content analysis the articles was 
structured and analysed. Results: Results are presented under five topics: Letting go, 
insight balance and self-image, perceptions of the warning signs and symptoms, 
assistance and support and recovery. The results of the literature study highlights the 
importance of patients' experience to come to the knowledge of the reason why they 
suffered exhaustion disorder, not until then could they begin their journey towards 
recovery. Evidence shows that patients working with their behavior patterns had their 
self-esteem and self-respect back. By learning strategies to manage stress patients 
learned to recognize the body's signals. Further research of patients’ experiences is 
important when the effects of rehabilitation methods for exhaustion disorders is 
deficient. 
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Inledning 

Stress är något som kan drabba alla, många kan uppleva trötthet eller nedstämdhet. 
Det kan vara svårt att dra gränsen mellan vad som är ”normalt” och vad som är 
sjukdom. Att vara stressad är dock en naturlig reaktion på yttre påfrestningar och hot 
vilket inte betyder sjukdom (Åsberg, Grape, Krakau, Nygren,Rohde, Wahlberg, & 
Whärborg, 2010). Stress kan beskrivas som en obalans mellan människans krav och 
förmågan att hantera dessa krav (Danielsson, Heimerson, Lundberg, Perski, 
Stefansson & Åkerstedt, 2012). Vid ett stresstillstånd förbereder sig kroppen på hot, 
genom försvar eller flykt. Det sympatiska nervsystemet aktiveras och därmed 
förbereder sig muskler och hjärta på ökad påfrestning (Åsberg & Nygren 2012). 
Långvarig stress kan ge upphov till en rad problem som: trötthet, ointresse, 
nedstämdhet, minnessvårigheter och sömnproblem (Danielsson et al., 2012). Åsberg 
et al. (2010) beskriver även att stress ibland kan vara något positivt. Om en individ 
utsatts för långvarig stress utan möjlighet till tillräcklig återhämtning kan dock 
utmattningssyndrom utvecklas. Utmattningssyndrom är en karakteristisk reaktion på 
långvarig psykosocial eller i enstaka fall, fysisk stress (Åsberg et al., 2010). 

Sedan slutet av 90- talet har antalet långtidssjukskrivningar relaterat till stressrelaterad 
ohälsa ökat dramatiskt och kostar samhället mycket pengar. Mellan 1999 och 2003 
ökade andelen långvarigt sjukskrivna från 18 till 30 procent. De vanligaste psykiska 
sjukdomarna som orsak till långtidssjukskrivning är stressreaktioner och 
ångestsyndrom (Socialförsäkringsrapport 2015:1).  

Hasselberg, Jonsdottir, Ellbin och Skagert (2014) beskriver att de vanligaste 
stressfaktorerna vid utmattningssyndrom är känslomässiga krav, personliga konflikter, 
ekonomisk oro samt oro för en familjemedlem. Stressfaktorerna delas in i 
arbetsrelaterade stressfaktorer och faktorer av vardagsstress. Det framkom att det 
vanligtvis var mer än en stressfaktor som bidragit till utmattningssyndrom. Vanligast 
var förekomst av fyra stressfaktorer som upplevts påverkat utvecklingen av 
utmattningssyndrom, generellt sågs en kombination av arbetsrelaterade stressfaktorer 
och faktorer från vardagsstress. En femtedel av informanterna angav endast 
arbetsrelaterade stressfaktorer som orsak, det sågs därför tydligt att 
utmattningssyndrom kan uppkomma endast relaterat till stress från arbetsplatsen, 
däremot var förekomsten av utmattningssyndrom framkallad av endast vardagsstress i 
stort sett obefintlig i den här studien (Hasselberg et al., 2014).   
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Bakgrund 

Diagnosen utmattningssyndrom är en relativt ny diagnos och presenterades och 
tillhandahölls med kriterier första gången i en litteraturöversikt av Åsberg et al. 
(2003) på uppdrag av socialstyrelsen. I denna litteraturöversikt rekommenderas att 
termen utmattningssyndrom bör användas vid de tillstånd där depression inte 
utvecklats. Det amerikanska ordet burnout som översatts till utbränd är inte en 
medicinsk term och den svenska benämningen ger associationer till något som är 
utbränt och för alltid skadat vilket inte är passande (Åsberg et al., 2003). Åsberg et al. 
(2010) framhåller att Sverige är det enda land som rekommenderat en specifik ICD-
kod för utmattningssyndrom. Tillståndet förekommer även i andra länder men 
kompliceras dock ofta av att utmattningssyndrom inkluderas inom gruppen 
depressioner internationellt. I detta skiljer sig Sverige från andra länder då depression 
inte är ett kriterie för diagnosen utmattningssyndrom. Åsberg, Nygren och Nager 
(2013) refererar till en expertgrupp som mellan år 2001-2003 arbetade med att forma 
en litteraturöversikt kring stressrelaterad psykisk ohälsa på uppdrag av socialstyrelsen. 
Gruppen kom fram till att tillståndet skulle kallas utmattningssyndrom. År 2005 
godkändes diagnosen formellt och fick då ICD-10 koden F43.8.  

Enligt Maslach, Jackson och Leiter (1996) var den amerikanska psykologen Christina 
Maslach en av de första att beskriva utmattningstillstånd i mitten av 1970-talet. 
Maslach menar att kronisk stress leder till emotionell utmattning och kan leda till 
utbrändhet. Intervjupersoner i hennes studier använde själva ordet ”burnout”. Maslach 
definierade ”burnout” som fysisk och emotionell utmattning, känslor av cynism, 
empatibortfall och subjektiv försämring av arbetsprestationen och menar att 
utbrändhet är ett uttryck för en yrkesmässig kris (Maslach, Jackson & Leiter, 1996).  

Åsberg et al. (2010) beskriver utmattningssyndrom som en reaktion på långvarig 
stress, vilket kan delas in i tre faser, prodromalfas, akutfas och återhämtningsfas. 
Prodromalfasen inträder efter långvarig psykosocial påfrestning. Patienten söker vård 
för fysiska och psykiska belastnings symtom som till exempel spänningshuvudvärk, 
tryck över bröstet, sömnstörning, koncentrationssvårigheter eller emotionell labilitet. 
Akutfasen kännetecknas av uttalad trötthet, både psykisk och fysisk. Akutfasen sker 
oftast plötsligt med kroppsliga och kognitiva symtom som ljud och ljuskänslighet, 
minnesstörningar, nedstämdhet eller ångest. I återhämtningsfasen sker en återgång av 
symtomen gradvis men med uttalad stresskänslighet och ibland återfall (Åsberg et al., 
2010). Hallsten, Bellaagh och Gustafsson (2002) beskriver att besvärliga 
arbetsförhållanden med avsaknad av tydligt uppsatta mål eller avsaknad av resurser 
för att uppnå mål kan vara faktorer som påverkar utmattningssyndrom eller 
utbränning som författarna till studien valt att benämna det. Andra faktorer som har 
samband med utbränning är organisationsförändringar, hög arbetsbelastning, höga 
krav, låg grad av kontroll och autonomi samt konflikter på arbetet.  
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Långvarig aktivering av stressystemet kan ha en skadlig effekt på alla kroppens organ. 
Det påverkar muskler, hjärta-kärl, metabolism, immunsystem och nervsystem. Vissa 
delar av hjärnan som hippocampus är särskilt sårbar för långvarig stress (McEwen, 
1998). Även Åsberg et al. (2012) skriver att långvarig stress innebär en ändring av 
ämnesomsättning och immunsystem. Genom att stresshormonsaxeln den så kallade 
HPA-axeln aktiveras engageras hippocampus, hypofysen och binjurarna. Lennartsson, 
Sjörs, Währborg, Ljung och Jonsdottir (2015) har studerat sambandet mellan 
utmattningssyndrom och hypokortisolism. Frågeställningen var om patienter med 
utmattningssyndrom har avvikande förmåga att svara på hormon som 
adrenokortikotropt hormon (ACTH) och kortisol under akut psykosocial stress i 
jämförelse med friska individer. Resultatet i studien med 56 deltagare visade i 
blodprov och salivprov att hypokortisolism inte är framträdande hos alla med 
utmattningssyndrom men att det kan vara mer iakttagbart hos patienter som har 
svårare symtom av utmattningssyndrom. 

I en studie av Leone, Wessely, Hubiers, Knottnerus och Kant (2011) beskriver 
forskarna att utmattningssyndrom och Chronic fatigue syndrome (CFS) är två 
syndrom som delar många likheter. Det är en överbelastningsprocess som triggar 
uppkomst av sjukdom.  Behov finns av att återställa förlorad energi och kraft, yttre 
kausala attributioner och patientens lidande i dessa sjukdomar. CFS eller Myalgisk 
encefalomyelit (ME) som det också benämns används ofta synonymt med burnout/ 
utbrändhet. ME/CFS klassas enligt ICD-10 inte som en psykiatrisk sjukdom utan som 
en neurologisk sjukdom där trötthet kommer efter en virusinfektion.  

Åsberg et al. (2013) redogör för att utmattningssyndrom till skillnad från depression 
har en annan symtombild. Vid utmattingssyndrom avtar depressiva symtom i 
samband med tillfrisknande däremot upplevs stresskänslighet, trötthet och kognitiva 
besvär kvarstå under en längre tid. Depression däremot förekommer under perioder 
med god remission där emellan. I patofysiologi är skillnaden att känsligheten i HPA-
axeln ger högre värde vid depression och lägre värde vid utmattningssyndrom 
(Åsberg et al. 2013). 

Teoretisk referensram 

Eriksson(1987) anser att varje människa strävar efter att vara unik och vill samtidigt 
vara en del av ett större sammanhang. Enligt Eriksson strävar människan efter att 
förverkliga sig själv och efter att bli bekräftad. Vidare anser Eriksson att människan 
ska ses som en helhet bestående av kropp, själ, ande och att grunden för omsorg om 
alla människor är tro, hopp och kärlek. Vårdpersonalens omvårdnad bör grunda sig på 
patientens behov och bygga på en ömsesidig delaktighet i mötet mellan patient och 
vårdpersonal. Eriksson (1987) menar att genom ansning, lekande och lärande kan 
människan vara hälsa. Att vara hälsa innebär att människan i sitt eget sammanhang, 
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tillsammans med familj och vänner använder en naturlig vård. Ansning är den 
grundläggande formen av vårdandet och kännetecknas av värme, närhet samt 
beröring. Leken är ett betydelsefullt inslag i både den naturliga vården och i den 
professionella. Ledande begrepp i relation till lekandet är övning, prövning, lust, 
skapande och önskan. Lärandet innebär en utveckling och ständig förändring 
(Eriksson, 1987). 

Eriksson (1994) framhåller att möten med människor som lider sker dagligen, hon 
menar att en människa som lider är trött. En trött människa behöver vila och stillhet 
men möjligtvis inte i avskildhet. Enligt Eriksson (1994) ingår i lidandets kamp fyra 
grundpositioner, lidande, lust, det goda och det onda. I det goda lidandet pågår en 
strävan efter att bli en hel människa, en kamp för mening och nyskapande. Det är 
övertygelse bakom oro och rädsla som ger människan styrka, vilket motsägelsefullt 
kan leda till lust att känna glädje i lidandet.  I den goda lusten finns livsglädje, mening 
och kraft. I den onda lusten har människan fastnat i sitt lidande och förmår inte ta 
befäl över sitt liv. Fortsättningsvis skriver Eriksson (1994) att det onda lidandet är helt 
igenom ont, denna situation uppfattas som tröstlös av en människa. Lidandet gestaltar 
olika former beroende på de olika positionerna och människans aktuella livssituation 
men enligt Eriksson (1994) är lidandet alltid en förening mellan lust, lidande gott och 
ont. 

För att som sjuksköterska kunna uppnå yrkesmässig och personlig utveckling i det 
dagliga arbetet är relationen och mötet med patienten viktig. Genom att se och förstå 
patientens behov kan även sjuksköterskans kunskap om den mänskliga naturen och 
sin egen självkännedom förstärkas (Hallin & Danielson, 2008). Sjuksköterskans 
huvudområde är omvårdnad, ansvarsområdet innefattar personcentrerad och säker 
vård, information, teamsamverkan, evidensbaserad kunskap och förbättringsarbete. 
Sjuksköterskan har eget yrkesansvar och arbetar tillsammans med andra professioner 
för att tillgodose patientens behov ( SSF, 2009).  

Problemformulering 

Långvarig stress är skadlig för kroppens system och kan påverka människan både 
kroppsligt och psykologiskt. Det är av vikt att belysa patienters upplevelse av 
utmattningssyndrom för att på så sätt öka medvetenhet hos vårdpersonal. Ökad 
förståelse och kunskap kan hjälpa sjuksköterskan att bekräfta patienters upplevelser 
och ge stöd.  

 

Syfte 

Syftet var att belysa patienters upplevelser av utmattningssyndrom. 
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Metod 

Genom att systematiskt värdera, analysera och sammanställa resultat från tidigare 
publicerade vetenskapliga artiklar kring valt område, genomfördes en litteraturstudie 
(Forsberg & Wengström, 2013). 

Datainsamling 

Litteratursökning av vetenskapliga artiklar genomfördes under mars 2016 i 
databaserna Cinahl, PsycInfo och Pubmed. Vid sökning i samtliga databaser användes 
de valda sökorden, burnout, burnout syndrome, exhaustion disorder, experienc*och 
patient* redovisas i bilaga A tabell 1 sökordsöversikt. Sökningen gjordes genom 
fritextsökning och med booleska operatorer. Den booleska operatoren OR användes 
för att inkludera synonyma sökord och den booleska operatören AND användes för att 
sammanfoga utmattningssyndrom med patienter och upplevelser (Östlund, 2012). 
Swedish Mesh användes för att hitta lämpliga sökord för utmattningssyndrom. Enligt 
Willman, Stoltz och Bathsevani (2006) bör sökning göras med både fritextord och 
MeSH termer för att få bästa resultat. 

Inklusions- och exklusionskriterier användes som hjälp för att specificera sökningen 
gentemot angivet syfte (Polit & Beck, 2004). Abstrakt lästes igenom för att få en 
uppfattning om innehållet i artikeln och för att kunna avgöra om materialet var 
intressant och aktuellt för fortsatt granskning. Inklusionskriterier var vetenskapliga 
artiklar skrivna på engelska. Artiklarna skulle vara skrivna mellan 2000-2016 och 
innehålla patienters upplevelser av utmattningssyndrom. Exklusionskriterierna var 
artiklar skrivna tidigare än 2000, artiklar som innehöll fatigue syndrome, samt artiklar 
som inte fokuserade på patientens upplevelse av utmattningssyndrom.  

Utmattningssyndrom översattes till engelska och resultatet blev då fatigue syndrome. 
Vid sökning på utmattningssyndrom i Swedish Mesh blev resultatet burnout. 
Sökningarna började med att göra en inledande litteratursökning som enligt 
Henricsson (2013) är till hjälp för att finna sökord som är relevanta för syftet samt ger 
en överblick över den litteratur som finns i databaser och tidskrifter gällande valt 
ämne. Sökningar gjordes med hjälp av ämnesordslistor, i de olika databaserna. I 
PubMed användes s.k. Mesh- termer vilket heter Medical subjekt headings. 
Ämnesordet i PubMed var burnout proffesionals. I PsycInfo var ämnesordet 
occupational stress och i subject headings i databasen Cinahl var ämnesordet även där 
burnout proffesional. Ämnesorden gjorde att sökningarna riktades mot riskfaktorer i 
specifika yrken som kan leda till utmattningssyndrom, vilket resulterade i att många 
av de artiklar som framkom inte överensstämde med litteraturstudiens syftet. 
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Parallellt med sökningarna i databaserna genomfördes även manuella sökningar i 
böcker och tidskrifter, även sekundärsökningar gjordes, dessa sökningar genererade 
dock inte i några nya artiklar än de som framkom vid sökningarna i databaserna. 
Enligt Östlund (2012)görs sekundära sökningar genom att studera referenser av 
funnen litteratur för att se om det finns relevanta referenser där. Manuella sökningar 
görs enligt Östlund (2012) genom att leta igenom relevant material för att hitta 
information till valt område. 

Genom lästa artiklar och keywoords i de inledande sökningarna i databaserna 
framkom det att exhaustion disorder användes synonymt till burnout. Sökorden som 
använts är därför fritextsökningar med sökorden: burnout, exhaustion disorder, fatigue 
syndrome, experienc* och patient*, se tabell 1 bilaga A sökordsöversikt.  

Sökningarna i databaserna Cinahl, PubMed, PsycInfo startades med att söka på 
fatigue syndrome, burnout och dess synonymer burnout syndrome samt exhaustion 
disorder var för sig, detta för att skapa en uppfattning om hur mycket forskning det 
finns inom detta område. I nästa sökning användes booelska operatören OR som lades 
in mellan de valda sökorden för att bredda sökningen. Separata sökningar på 
ämnesorden experience samt patient var för sig för att sedan kombinera de olika 
sökorden med varandra med hjälp av OR och AND. I samband med denna sökning 
trunkerades patient* samt experienc* för att öka möjligheterna att inkludera lämpliga 
artiklar för vårt syfte vilket enligt Forsberg & Wengström (2013) är bra då olika 
böjelser av ord inte automatiskt fångas upp av databaserna. Den booelska operatören 
NOT valdes bort av rädsla att relevanta artiklar skulle uteslutas. 

De första separata sökningarna i databaserna gav stort antal träffar. Detta medförde att 
sökorden i kombination med varandra gjordes, vilka redovisas i bilaga B tabell 2 
sökhistorik.  Inledningsvis gjordes även sökningar med andra ord som kan tänkas 
ersätta sökordet experiences så som treatment, satisfaction, recovery coping, 
suffering, nursing care, self-efficacy och quality of life men ingen av dessa sökningar 
tillförde några andra resultatartiklar utan gav endast dubbletter av de artiklar vi redan 
funnit. I sökningarna lades begränsningar till direkt, de begränsningar som valdes i 
Cinahl och PubMed var: engelska, årtal 2000-2016, kritiskt granskade, vetenskaplig 
tidskrift och ålder vuxna. Då det skiljer sig mellan databaserna blev begränsningarna 
inte exakt lika. Sökningen i PsycInfo med burnout OR burnout syndrome OR 
exhaustion disorder AND patient* AND experienc* i kombination med 
begränsningarna engelska, ålder vuxna, årtal 2000-2016 gav en omfattande mängd 
träffar och därför delades denna sökning upp. Således valdes sökning med burnout 
AND patient* AND experienc*, burnout syndrome AND patient* AND experienc*, 
och exhaustion disorder AND patient* AND experienc* vilket gav ett rimligt antal 
träffar. Samtliga titlar i de tre databaserna studerades och intressanta abstrakt lästes, 
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vilket i sin tur gav intresse till att läsa 13 artiklar i fulltext. Detta resulterade i de 10 
resultatartiklar som är granskade i litteraturstudien. De tre artiklarna som inte togs 
med som resultatartiklar ansågs inte motsvara valt syfte. 

Databearbetning 

Resultatartiklarna granskades med hjälp av granskningsmall hämtad från Carlsson och 
Eiman (2003). Artiklarna granskades utifrån en kvalitativ eller kvantitativ mall, där 
artiklen poängbedömdes för att sedan räknas ut till en procentsats som graderade 
artiklarna mellan grad ett till tre. Artiklarna skrevs ner i tabellen artikelsök, se separat 
bilaga C. Innehållsanalysen som beskrivs i Forsberg och Wengström (2013) användes 
för att strukturera och analysera resultatet. De utvalda artiklarna lästes igenom 
upprepade gånger separat samt diskuterades gemensamt av författarna till denna 
litteraturstudie. Efter att en förståelse av texten i artiklarna uppnåtts bildades 
gemensamma grupper där innehåll som likande varandra samlades. Av dessa grupper 
skapades sedan fem teman där resultat från studierna presenterades, likheter som 
skillnader. Även Friberg (2012) anser att teman skapar struktur i resultatet. 

Forskningsetiska överväganden 

Enligt vetenskapsrådet (2011) är det grundläggande kravet på forskning individskydd 
vilket inkluderar informationskrav, krav på samtycke, krav på konfidentialitet samt 
nyttjandekrav. Polit och Beck (2004) menar att när människor involveras i studier 
måste det säkerhetsställas att deras rättigheter är skyddade. Deltagare i studier ska 
kunna vara säkra på att deras deltagande eller information som de delger inte kommer 
att användas mot dem på något sätt. Människor som deltar i studier har rätt till 
självbestämmande, det vill säga de får bestämma själva om de vill medverka i studien, 
ställa frågor, bestämma att de inte vill svara på vissa frågor eller möjlighet att när de 
vill kunna avsluta sin medverkan (Polit & Beck, 2004). Henricson (2013) framhåller 
att det vetenskapliga värdet ökas genom att inkludera artiklar som har tillstånd från en 
etisk kommitté eller artiklar som påvisar att etiska överväganden har gjorts.  

Åtta av de utvalda resultatartiklarna i denna litteraturstudie har godkänts av en etisk 
kommitté. De två artiklarna som ej har godkännande av etisk komittè valdes ändå att 
ingå i studien då de svarade väl mot litteraturstudiens syfte. Etiska övervägande i 
denna litteraturstudie har tagits genom att använda korrekta referenser och att i så stor 
utsträckning som möjligt inkludera artiklar som är godkända av en etisk kommitté. 
Resultatartiklarna är även tolkade och presenterade utifrån ett etiskt förhållningssätt 
för att undvika att misstolka studiernas innehåll. 
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Resultat 

 

Resultatet av de tio resultatartiklarna som motsvarade valt syfte presenteras under fem 
teman: (I) att släppa taget (II) insikt, balans och självbild (III) upplevelser av 
varningssignaler och symtom (IV) stöd och support (V) tillfrisknande. 

Att släppa taget 

Arman, Hammarqvist och Rhensfeldt (2011) beskrev att början till 
utmattningssyndrom upplevs starta på arbetet. Uppkomsten misstänks ligga i 
förändringar i organisation, konflikter på arbetet eller i ett stort personligt 
engagemang i arbetsplatsens uppgifter. Fjellman-Wiklund, Stenlund, Steinholtz och 
Ahlgren (2010), Ekstedt och Fagerberg (2005), Rehnsfeldt och Arman (2008), och 
Jingrot och Rosberg (2008)  lyfte fram att deltagarna efter en tids rehabilitering 
reflekterade över vad det var som gjorde att de drabbats av utmattningssyndrom. 
Långa arbetspass, för många uppgifter som accepterades och för stort ansvar på jobbet 
och hemma var orsaker som nämndes. Kroppens signaler negligerades, deltagarna 
fortsatte sitt arbete i samma takt tills symtomen var så omfattande att de inte gick att 
åsidosätta längre utan ledde till kollaps. Det framkom att deltagarna inte kunde börja 
arbeta med sitt tillfrisknande förrän de gett upp kampen att upprätthålla den 
livssituation de skapat, men som lett till utmattningssyndrom. Ett gemensamt drag hos 
informanterna, visade sig vara att hög arbetsbörda under lång tid ledde till att 
informanterna tvingade sig själva till mycket övertid för att kunna slutföra sina 
åtaganden och inte svika förtroende gentemot arbetsgivare, kollegor eller klienter. 
Jingrot och Rosberg (2008) framhöll att när patienterna kom hem på kvällen bröt 
många ihop och fanns familj blev det ofta den som blev målet för frustration och 
irritation då energin var helt slut. Patienterna som var ensamstående mödrar utan 
något stöd var ännu mer sårbara. Jingrot och Rosberg (2008) och Arman et al. (2011) 
menade att små saker blev stora problem och till slut önskade patienterna att något 
skulle hända så att de fick en paus från kaoset. Sammanbrottet skildrades som en 
befrielse, en insikt i att deras tillstånd blivit kritiskt. Insikten utformade en förståelse 
för att en förändring var ett måste för att återigen bli välmående (Jingrot & Rosberg, 
2008; Arman et al., 2011). Med existentiellt sammanbrott menade Jingrot och 
Rosberg (2008) att känslan av brist på livskvalité blev för stor. Kroppen gav till slut 
upp kampen, meningen med livet saknades och självbilden var förkrossad. De flesta 
av patienterna kände ansvar för det som hänt.  

Insikt, balans och självbild 

Arman et al. (2011), Nordlund, Fjellman-Wiklund, Nordin, Stenlund och Ahlgren 
(2012) och Ekstedt och Fagerberg (2005) beskrev att patienter som drabbats av 
utmattningssyndrom ofta av omgivningen uppfattades som duktiga, vilket resulterade 
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i en känsla av att vara fången i sitt liv för att leva upp till andra människors 
förväntningar. Motsägelsefullt genomfördes kravfyllda uppgifter med en känsla av 
tillfredställelse. Informanterna ville känna sig uppskattade på arbetsplatsen både som 
individer och som yrkesutövare. De ville känna att de var en bidragande faktor till 
gott arbetsklimat och att de sågs som kompetenta medarbetare. När känslan av att 
förlora kontrollen började uppstå, framkom en rädsla för misslyckanden både på 
jobbet och hemma. Rädslan påverkade vardagen då mycket av uppmärksamheten 
lades på att försvara sin självbild och på att dölja sin sårbarhet (Arman et al., 2011; 
Nordlund et al., 2012; Ekstedt & Fagerberg, 2005). Jingrot och Rosberg (2008) 
beskrev att en känsla av oro tilltog när symtomen inte gav med sig, deltagarna insåg 
då att något var fel. Ekstedt och Fagerberg (2005) fann att deltagarna upplevde att 
kroppen svek när den som mest behövdes, rädslan för misslyckande skapade en 
misstro till sig själv.  

Arman et al. (2011), Eriksson, Karlström, Jonsson och Tham (2010) och Rhensfeldt 
och Arman (2008) beskrev att självbilden och världsbilden inte överensstämde med 
varandra. Informanterna kunde inte närma sig föreställningen om hur hon eller han 
ville vara och de kämpade mot en känsla av meningslöshet. Informanterna upplevde 
en känsla av skam över att inte klara av vardagliga ansvarsområden i början av 
rehabiliterings processen. Patienter med utmattningssyndrom skapade med tiden en ny 
syn på livet, som ett intellektuellt och känslomässigt projekt. Tidigare syn på livet 
splittrades och en vilja av att lära känna sig själv för att nå ett bättre mående tog form. 
Patienterna sökte hjälp inom sig själva, att få möjlighet att reflektera över sitt liv och 
över sig själv ansågs betydelsefullt (Arman et al., 2011; Eriksson et al., 2010; 
Rhensfeldt & Arman, 2008).   

Arman et al. (2011) framhöll att existentiell reflektion inte fanns trots stor 
ansträngning. Detta tolkades som en existentiell blindhet i oförmåga att se meningen 
med livet. I studien av Eriksson et al. (2010) deltog utöver tidigare patienter även 
vårdpersonal på rehabiliteringskliniken. De betonade vikten av att hjälpa patienter att 
ändra synen på sig själva, för att på så sätt stärka självkänslan och börja prioritera sig 
själva i vardagen. 

Arman et al. (2011) framställde att patienternas självbild till en början fokuserade så 
mycket på att utföra uppgifter och sträva efter att uppnå resultat att det inte fanns 
någon tid till att bara vara i nuet. Salminen, Mäkikangas, Hätinen, Kinnunen och 
Pekkonen (2015) och Nordlund et al. (2012) beskrev att många av deltagarna i studien 
insåg att deras individuella karaktärsdrag var en bidragande orsak till att de drabbats 
av utmattningssyndrom liksom en föreställning om perfektion och oförmågan att 
delegera uppgifter samt hantera stressfaktorer. Många av patienterna i studien kom till 
insikt att de själva hade ansvaret för sitt välmående (Salminen et al., 2015; Nordlund 
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et al., 2012). Norlund et al. (2012) beskrev vikten av att kunna se hur en stressig 
situation hanterades innan de drabbats av utmattningssyndrom för att sedan kunna 
reflektera över om sättet var tillfredställande eller inte. Flera patienter ansåg att deras 
gamla beteende inte fungerade väl och valde att arbeta med att förändra det.  

Upplevelser av varningssignaler och symtom 

Arman et al. (2011) beskrev att första fasen på utmattningssyndrom är kopplad till 
kroppen. Ekstedt och Fagerberg (2005), Jingrot och Rosberg (2008) och Eriksson et 
al. (2010) underströk att på grund av intensivt fokus på arbetet och försök att skydda 
sin självbild bildades ett försvar som gjorde att informanterna inte kunde känna eller 
höra varningssignaler från kroppen, kollegor eller familjemedlemmar. Deltagarna 
avskärmade sig även från relationer och sociala evenemang i tron om att det var 
tillfälligt. För att fortsätta att klara av arbetet avskärmades även känslor och inre 
kommunikation vilket ledde till att förmågan att uppleva känslor förstördes. En 
strategi av förnekande skapades och en fasad av att må bra sattes upp (Ekstedt & 
Fagerberg, 2005; Jingrot & Rosberg, 2008; Eriksson et al., 2010). I studien av Jingrot 
och Rosberg (2008) påvisades också att patienterna ignorerade sina stressymtom och 
fortsatte att arbeta hårdare trots ökad sjukdomskänsla, till slut kunde inte längre beslut 
fattas eller uppgifter utföras. Jingrot och Rosberg (2008) menade att brist på själv-
erkännande betecknades genom att det som tidigare varit tillfredställande istället blev 
en strid.  

Arman et al. (2011), Jingrot och Rosberg (2008) och Ekstedt och Fagerberg (2005) 
talade om varierande kroppsliga symtom som bröstsmärtor, trötthet, muskulär smärta, 
infektioner, sömnsvårigheter, depressivt stämningsläge, irritation och ångest. Ibland 
drabbades informanterna av kraftfulla akuta symtom, dock var det i allmänhet 
vanligast att symtomen kom smygande och sedan långsamt ökade i styrka under en 
längre tid. I takt med att symtomen blev starkare upplevde informanterna det allt 
svårare att återhämta sig vilket med tiden ledde till att all deras fritid bestod av 
sjukdom (Arman et al., 2011; Jingrot & Rosberg 2008; Ekstedt & Fagerberg, 2005).  

Upplevelser av tilltagande psykologiska symtom och känslomässigt lidande blev med 
tiden allt mer framträdande enligt Ekstedt och Fagerberg (2005). Jingrot och Rosberg 
(2008) och Ekstedt och Fagerberg (2005) framhävde att patienterna blev passiva och 
tillbakadragna, en känsla av förvirring grundades då de inte kände igen sig själva. 
Deltagarna upplevde en förvirring då förklaring till symtomen saknades, oro av 
ovisshet skapades. Jingrot och Rosberg (2008) beskrev att när patienterna till sist 
sökte hjälp, upplevde många att de blev bemötta med misstro då läkarundersökningen 
inte påvisade någon särskild sjukdom. I samband med detta bildades tvivel till de egna 
upplevelserna av symtomen, negativa känslor och av att inte bli trodd och lyssnad på, 
vilket ökade känslan av brist på livskvalité. Enligt Ekstedt och Fagerberg (2005) och 
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Jingrot och Rosberg (2008)  upplevde vissa informanter obehag, oro och trötthet 
medan andra tappade tålamodet på ett annorlunda sätt än tidigare. Tröttheten 
upplevdes som kroppsligt och psykiskt utmattande, en trötthet som inte gick att sova 
bort. Tröttheten påverkade vardagen då kraft inte fanns för dagliga krav. Alla 
besvärades av sömnsvårigheter i olika grad och förmågan att varva ner och komma till 
ro framförallt nattetid var påverkad. Vissa upplevde kraftlöshet och total energilöshet, 
några erfor en förlamande muskulär svaghet. Ekstedt och Fagerberg (2005) och 
Jingrot och Rosberg (2008) fann vidare att förmågan att fullfölja det egna ansvaret 
minskades, och kognitiva funktioner som koncentration och beslutsfattande 
försämrades.  Patienterna beskrev att det kändes som att hjärnan och kroppen var 
separerade. De klarade inte av att utföra rutinuppgifter, svårigheter att komma ihåg 
saker samt att de plötsligt kunde befinna sig på en plats utan att veta hur de kommit 
dit. Patienterna upplevde sig själva och världen omkring som skrämmande. 
Självkänslan sjönk när känslan av inte kunna lita på sig själv fanns, samtidigt som de 
inte längre förstod sig själva. Patienterna upplevde det svårt att erkänna för sig själv 
och andra att de var sjuka och inte längre var personen som alltid var glad och hade 
lösningar för allt (Ekstedt & Fagerberg, 2005; Jingrot & Rosberg, 2008). Van Dam, 
Keijsers, Eling och Becker (2012) påvisade en märkbar skillnad i kognitiva funktioner 
två år efter patienterna som drabbats av utmattningssyndrom avslutat behandling med 
kognitiv beteende terapi. När mätningar gjordes två år senare som uppföljning 
uppvisade patienterna som drabbats av utmattningssyndrom betydande minskning av 
symtomen från utbrändhet, depression, trötthet och generell nivå av psykopatologi. 
Mer än 85 % av patienterna uppfyllde inte längre kriterierna för utmattningssyndrom, 
74 % hade återgått till arbete. Trots det var nivåerna av tidigare nämnda symtom 
högre hos patienterna som drabbats av utmattningssyndrom än hos patienterna i 
kontrollgrupperna (Van Dam et al., 2012).  

Stöd och support 

Gruppstöd i rehabiliteringsprocessen 

Både patienterna och vårdpersonalen i studien av Eriksson et al. (2010) ansåg att 
rehabiliteringsgruppen fyllde en viktig funktion i att kunna identifiera sig med andra 
människor i liknande situationer. Eriksson et al. (2010), Fjellman-Wiklund et al. 
(2010) och Salminen et al. (2015) skildrade att genom att se hur andra patienter 
uppförde sig hjälptes patienterna att reflektera över sitt eget beteende vilket ledde till 
att känslan av skam minskade. I samband med att deltagarna delgav sin historia kom 
de andra gruppmedlemmarna till insikt om sig själva och kunde ge stöd och 
förtroende till varandra. Deltagarna insåg vikten av balans mellan arbete, familj, 
avslappning och återhämtning och även vikten av gruppstöd skildrades. Patienter 
påtalade vikten av varm gemenskap, igenkänningsfaktor samt gruppsammanhållning. 
Insikten att andra deltagare upplevt liknande känslor bekräftade objektivt existensen 
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av utmattningssyndrom, problemen och smärtan i det (Eriksson et al., 2010; Fjellman-
Wiklund et al., 2010; Salminen et al., 2015).   

Bekräftelse av vårdpersonal  

Fjellman-Wiklund et al. (2010) beskrev att deltagarna i studien talade om vikten av 
bra möte med vårdpersonal i samband med rehabiliteringsprocessen. Flera av 
deltagarna i studien hade dåliga erfarenheter av sjukvården när de sökt hjälp för sina 
symtom. Om vårdgivare inte mötte patienten utifrån deras syn på livet upplevdes en 
känsla av att inte vara förstådd och en känsla av utanförskap. Att bli sedd menades 
enligt Rehnsfeldt och Arman (2008) att patienten blivit bemött av vårdgivaren i sitt 
lidande och på så sätt blivit bekräftad med värdighet. Att bli sedd som en människa 
genom vårdgivarens ögon är sammanlänkad med det existentiella vårdande mötet som 
kan skänka patienten mening. Det betonades att om vårdgivare inte uppfyller 
patientens etiska krav kan patienten uppleva ett större lidande relaterat till hälso- och 
sjukvården. Bekräftelse av vårdpersonal gav informanterna hopp i samband med att 
symtom och problem förklarades. I studien av Eriksson et al. (2010), Nordlund et al. 
(2012) och Salminen et al. (2015) beskrevs att bli bemött med respekt av vårdpersonal 
i kombination med vetskapen att inte vara ensam med utmattningssyndrom gav 
informanterna en känsla av lugn. Känslomässigt stöd var viktigt vilket kunde finnas 
hos närstående, kollegor men även hos hälso- och sjukvårdspersonal, det upplevdes 
som att ha någon att luta sig mot.  

Bekräftelse av arbetsgivare 

Norlund et al. (2012) lyfte fram att bekräftelse från arbetsplatsen ansågs som 
viktigast. Bekräftelse önskades på tre sätt: uppleva stöd, bli trodd samt bli uppskattad. 
Att få känslomässigt och praktiskt stöd var viktigt, det mest betydelsefulla visade sig 
dock vara att personen kunde uppfatta stödet. Upplevdes inget stöd från arbetsplatsen 
blev stödet från hälso- och sjukvården, facket och försäkringskassan viktigare. 
Känslan av att inte bli trodd eller förstådd gav en känsla av skam och nedsatt 
funktionsduglighet. Norlund et al. (2012) menade att när patienten hade låg nivå av 
inre styrka var stödet utifrån av större betydelse, patienten ansåg att arbetsplatsen och 
främst arbetsgivaren var den viktigaste aktören efter de själva när de återfått förmågan 
att arbeta. När patienterna talade om stöd från arbetsgivaren var struktur en viktig del, 
det var viktigt för patienterna att veta vad som förväntades när de kom tillbaka till 
arbetet. Patienterna upplevde att de fick stöd om arbetsgivaren hjälpte till med 
praktiska lösningar i form av t.ex. förbättrad arbetsmiljö.  

Tillfrisknande 

Som första steg mot tillfrisknande erbjöds patienten sjukskrivning enligt Arman et al. 
(2011). Fjellman-Wiklund et al. (2010) beskrev att deltagarna insåg att deras 
beteendemönster var orsaken till att de drabbats av utmattningssyndrom. Deltagarna 
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lärde sig genom Qigong att använda andning och kroppsscanning för att hantera 
stress, resultatet av det varierade bland deltagarna. I studien av Eriksson et al. (2010) 
framkom att medvetenhet om symtom på stress i kombination med strategier att 
hantera stress var ett viktigt steg i rehabiliteringen. Genom avslappningsövningar och 
mindfulness blev patienterna mer uppmärksamma på tidiga signaler från kroppen, på 
så sätt lärde patienterna sig att känna igen en stressfull situation. Mindfulness och 
andra former av avslappning visade vara ett användbart sätt att hantera stress i 
vardagen. Enligt Eriksson et al. (2010) fick patienterna även lära sig att känna igen 
destruktiva tankar genom gruppdiskussioner, där exempel ur deltagarnas liv togs upp. 
Genom att höra om andras destruktiva tankar växte en medvetenhet i de egna tankarna 
fram. Genom att diskutera reaktionen på destruktiva tankar skapades nya strategier för 
att hantera tankarna. Ökad förståelse gav patienterna möjlighet att inse vikten av att 
prioritera saker som skänkte glädje och inspiration (Eriksson et al., 2011).        

Norlund et al. (2010) visade i sin studie förändringen i patienternas 
sjukskrivningsgrad. Deltagarna i studien delades i resultatet upp i två grupper: 
förbättrad och oförbättrad grupp. Det visade sig att kön, ålder, rehabiliteringsprogram 
eller utbildning inte var signifikant i relation till resultatet, det enda som visade sig 
vara av vikt var längden patienten varit sjukskriven. I den oförbättrade gruppen ingick 
fler deltagare som varit sjukskrivna i mer är 180 dagar i relation till den förbättrade 
gruppen. Medellängden för sjukskrivning var i den förbättrade gruppen 262 dagar 
medan det i den oförbättrade gruppen var 352 dagar. Norlund et al. (2010) lyfte fram 
att det vid start av rehabiliteringen var 64 % som var heltidssjukskrivna i den 
förbättrade gruppen medan det var 85 % i den oförbättrade gruppen. Förutsägbara 
faktorer för oförändrad sjukskrivningsgrad visade sig vara att patienten hade låg 
kontroll på arbetet samt undvek konflikter med kollegor och chef. Samband mellan 
för stora åtaganden och ökad risk för oförbättrad sjukskrivningsnivå sågs.      

Kraften av att läka själv har beskrevs i att ”bara vara” genom att exempelvis läsa en 
bok eller vara ute i naturen. Arman et al. (2011) och Salminen et al. (2015)  påtalade 
vikten av att tala med en nära familjemedlem eller en ödmjuk professionell lyssnare, 
trots det var det vanligt att en känsla av ensamhet infann sig. Vägen mot tillfrisknande 
tolkades som att personerna lärde sig ett nytt sätt att se sin roll i livet. Informanterna 
beskrev att ökad kunskap om symtom på utmattningssyndrom och effekterna av 
stressfaktorerna på kroppen och hjärnan underlättade tillfrisknandet. Kännedom av 
effekterna hjälpte patienterna inse vikten av att söka hjälp vid tidiga tecken, 
kunskapen de fått sågs även som ett skydd för att undvika att få återfall av 
utmattningssyndrom (Arman et al. 2011; Salminen et al. 2015). Norlund et al. (2012) 
betonade att för att nå ett positivt resultat i återgång till arbetet var inre kraft och stöd 
från omgivningen central. I samband med återgång till arbetet separerades inte inre 
kraft och stöd från omgivningen som två saker utan flätades samman. Detta 
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uppmärksammades vara den mest uppenbara känslan av bekräftelse och stöd från 
omgivningen.  

Fjellman-Wiklund et al. (2010) och Salminen et al. (2015)  beskrev att deltagarna i 
rehabiliteringsprogrammet genom hjälp från verktygen de fått i programmet började 
känna igen kroppens signaler och kunde se sambandet mellan dessa, dagliga 
aktiviteter och känslor. Med kroppen som referens inleddes ett nytt sätt att prioritera, 
deltagarna fick även lära sig att sätta gränser vilket skapade nya beteenden. Det som 
deltagarna främst ville åstadkomma under rehabiliteringsprocessen var att ge sig själv 
mindre skuld (Fjellman-Wiklund et al., 2010; Salminen et al., 2015). Fjellman-
Wiklund et al. (2010), Salminen et al. (2015) och Eriksson et al. (2010) redogjorde att 
deltagarna i studien presenterades för nya aktiviteter som väckte positiva känslor och 
inspiration, vilket gjorde deltagarna medvetna om de positiva känslor som aktiviteten 
givit. I samband med att deltagarna utförde aktiviteterna inspirerades de till att 
återigen använda sina sinnen, att se det vackra i omvärlden och uppskatta de positiva 
känslor som framkallades. Eriksson et al. (2010) beskrev att deltagarna i studien blev 
medvetna om sig själva, inte bara som personen som tar hand om andra utan även om 
att de förtjänade att ta hand om sig själva. Fortsättningsvis skrev Eriksson et al. (2010) 
att när en känsla av misslyckande uppstod kom deltagarna till insikt i sin syn på 
attityd till prestationsförmåga, en känsla av frihet uppkom när deltagarna insåg att de 
inte behövde åstadkomma något för att accepteras av vänner och familj. Deltagarna 
fick en ny självbild, lärde sig att ta kontroll över sin vardag samt utvecklade mer 
harmoniska sätt att utföra sina uppgifter på arbetet och i vardagen (Eriksson et al., 
2010).  

Fjellman-Wiklund et al. (2010) lyfte fram att genom användning av andningsövningar 
och lugna rörelser upplevdes avslappning och en positiv trötthet. Positiva upplevelser 
av detta väckte intresse för mer fysisk aktivitet vilket ledde till en reaktion av bättre 
sömn, mindre smärta, mer energi och en större förmåga att koncentrera sig. 
Tillsammans gav det en känsla av välmående. För vissa av deltagarna var de positiva 
effekterna kortvariga då övningarna inte genomfördes hemma på egen hand.  Enligt 
Fjellman-Wiklund et al. (2010) upplevdes det som svårt att ändra sitt 
beteendemönster. Kroppen och självbilden behövde vara stark för att välja det nya 
sättet att möta livet. Fjellman-Wiklund et al. (2010) och Salminen et al. (2015) 
framhävde att deltagarna efter rehabiliteringsprogrammet kände glädje och tilltro till 
framtiden samtidigt som det fanns en känsla av oro som baserades på deras 
erfarenheter av utmattningssyndrom.  
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Diskussion 

 

Metoddiskussion 

Enligt Henricson (2013) är det betydelsefullt för innehållsvaliditeten att studiens syfte 
och det som avses studeras ska vara klart för författarna och att de artiklar som 
inkluderas i studien ska belysa studiens syfte. Många av artiklarna som uppkom under 
sökningarna syftade till att utforska utmattning eller utbrändhetsgraden hos människor 
i arbete, samt att kartlägga riskfaktorer och tidiga symtom för att hjälpa människor att 
undvika risken att drabbas av utmattningssyndrom. Många artiklar fokuserade alltså 
inte på patienter som redan hade diagnosen utmattningssyndrom och deras 
upplevelser som var studiens syfte. Gustafsson, Norberg och Strandberg (2008) 
skriver i sin studie att forskning kring utbrändhet mestadels nämner människor i 
arbete och som ofta studerats med kvantitativa metoder.  

Vid översättning av utmattningssyndrom till engelska blev översättningen fatigue 
syndrom, clinical burnout och occupational stress, vilka inte överensstämmer med 
innebörden av utmattningssyndrom på svenska. Det framkom därför svårigheter att 
hitta en direkt översättning till engelska. Efter de inledande sökningarna observerades 
att patienters upplevelser inte inkluderades i clinical burnout och occupational stress, 
dock gav artiklarnas nyckelord information om att begreppen burnout, burnout 
syndrom och exhaustion disorder användes. Sökningar med burnout, burnout 
syndrome och exhaustion disorder genererade däremot artiklar där patienters 
upplevelser framkom. Åsberg et al. (2010) framhåller att tillstånden inte är synonyma. 
I internationell forskning används benämningen burnout eller clinical burnout för det 
som i Sverige kallas för utmattningssyndrom. I en svensk studie av Grossi, Perski, 
Osika och Osavic (2015) menar författarna att exhaustion disorder är den mest giltiga 
kliniska motsvarigheten på benämningen utmattningssyndrom. 

Under det inledande arbetet med litteraturstudien användes ordet fatigue syndrome i 
sökningarna som en synonym till utmattningssyndrom. Det genererade många träffar, 
dock blev det snart uppenbart att det inte motsvarade den form av 
utmattningssyndrom vårt syfte ansåg. Leon et al. (2010) menar att 
utmattningssyndrom och CFS är två syndrom som har många likheter. Vid närmare 
insikt framkom att CFS har en annan ICD-klassifikation än utmattningssyndrom, och 
efter denna kännedom valdes därför sökordet fatigue syndrome bort och användes 
istället som exklusionskriterie. Då det under sökningarna i litteraturstudien blev 
tydligt att forskare dragit paralleller mellan utmattningssyndrom och CFS kan det 
möjligtvis ses som en svaghet att vi inte inkluderade sökordet fatigue syndrome då 
vissa relevanta artiklar för syftet kan ha missats.  
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Åtta av tio resultatartiklar som inkluderats i denna litteraturstudie har sitt ursprung i 
Sverige. Att flertalet av resultatartiklarna kommer från samma land kan eventuellt ses 
som en svaghet och påverka generaliserbarheten. Dock kan anledningen vara att den 
svenska benämningen för utmattningssyndrom skiljer sig från de internationella 
begreppen och därför inte relaterar till syftet. En styrka skulle dock kunna vara att 
utmattningssyndrom är förhållandevis väl studerat i Sverige och att studier utförda i 
samma kulturella kontext kan förstärka resultaten och öka validiteten. Forsberg och 
Wengström (2013) lyfter fram att reliabiliteten mäter i vilken omsättning resultaten 
blir likadana vid flera mätningar. I litteraturstudien inkluderades mestadels kvalitativa 
artiklar, generellt framkom liknande resultat vilket tolkas som att reliabiliteten i 
artiklarna är hög. Initialt gjordes breda sökningar, många olika ord användes för att få 
uppfattning om vilka sökord och vilka sökningar som gav relevanta träffar till det 
bestämda syftet. Svårigheterna med att finna rätt sökord kan ses antingen som en 
svaghet eller som en styrka och stabilitet i denna litteraturstudie då mycket tid just har 
lagts på att finna rätt och relevanta sökord. Enligt Östlund (2012) är det bra att 
experimentera med sökord och söktekniker, det är en del av sökprocessen och kan 
vara nödvändiga för att föra sökningarna framåt. Efter den egentliga sökningen var 
antalet resultatartiklar som inkluderade patienters upplevelser inte så många, därför 
togs beslut att utvidga årtalspannet från år 2010 till år 2000. Sökningarna delades upp 
i flera sökomgångar i databaserna PsycInfo och PubMed då det i dessa databaser 
genererade ett för stort antal träffar för att objektivt kunna läsa alla abstrakt med fullt 
fokus vid samma tillfälle. Därför valdes sökningarna att delas upp på flera tillfällen 
för att på sätt kvalitetssäkra urvalet. Sökningen i Cinahl med utökade årtal gav ett 
överskådligt antal träffar, vilket gjorde det möjligt att läsa alla abstrakt vid ett tillfälle. 
De tio artiklar som inkluderats i litteraturstudien anses vara relevanta till syftet, 
innehållet i artiklarna speglar det fenomen som avses undersökas. Artiklarnas 
kvalitetsgrad bedömdes enligt Carlsson och Eiman (2003) som hög, nio artiklarna 
graderades som grad I och en artikel som grad II .Artiklen som graderades till grad II 
valdes att inkluderas i litteraturstudien då artiklen svarade bra mot studiens syfte.   

Resultatdiskussion 

Avsikten med denna litteraturstudie har varit att belysa patienters upplevelse av 
utmattningssyndrom. Studiens resultat kan vara till hjälp för sjuksköterskor i mötet 
och i omvårdnaden av patienter med utmattningssyndrom.   

Resultatet i denna litteraturstudie beskriver upplevelserna av varningssignaler och 
symtom, vikten av att komma till insikt och få balans på tillvaron. Jingrot och 
Rosberg (2008) framställde kroppsliga symtom som ett första steg där kroppen ropade 
på hjälp. Enligt Åsberg et al. (2010) inkluderas detta i prodromalfasen där symtomen 
på utmattningssyndrom först visar sig. Jingrot och Rosberg (2008); Ekstedt och 
Fagerberg (2005) beskrev att informanterna var förvirrade över kroppens reaktioner 
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och hälsoproblem. Symtom som bröstsmärta, trötthet, sömnsvårigheter, deppighet, 
oro och olika slags infektioner kom och gick över en längre tid. Många olika symtom 
gjorde att kroppen, tänkandet och omvärlden kom i obalans. I början var de 
kroppsliga symtomen diskreta och knappt märkbara, symtomen kunde då bortses. 
Genom att negligera tidiga symtom och de grundläggande behoven av vila och 
återhämtning blev de kroppsliga symtomen allt fler och starkare. Även psykologiska 
symtom beskrevs, känslor av tilltagande obehag, oro samt ökad irritation och minskat 
tålamod beskrevs av informanterna. I en systematisk litterturstudie av Deligkaris, 
Panagopoulou, Montgovery och Masoura (2014) utforskas tidigare påstådda samband 
mellan utmattningssyndrom och kognitiv funktion. Resultatet i denna systematiska 
litteraturstudie visar att det finns ett starkt samband mellan utmattningssyndrom och 
försämring i tre kognitiva områden: exekutiva funktioner, uppmärksamhet och minne. 
Känslomässig utmattning ses som en central del i utmattningssyndrom, vilket leder till 
personlighetsförändring, minskad personlig prestation och minskad effektivitet. 
Fortsättningsvis skriver Deligkaris et al. (2014) att stöd i denna uppfattning tyder i två 
studier på ett kognitivt kontrollunderskott som ger återkommande svårigheter i 
uppfattningsförmåga, handling och självkontroll. Affektiv kontroll var en reglerande 
faktor i relation till utmattningssyndrom, både av känslomässig natur och i form av 
prestationskrav och känslomässig disharmoni. Resultaten av denna studie visar tydliga 
konsekvenser för yrken med hög arbetsbörda och intensiva kognitiva krav (Deligkaris 
et al., 2014). En egen reflektion är att i samtalet med patienter med 
uttmattningssyndrom poängtera vikten av tid för återhämtning samt att 
uppmärksamma eventuella brister i patientens arbetsmiljö. 

Enligt Fjellman-Viklund et al. (2010) beskrev informanterna vikten av att reflektera 
över mönster i sitt eget beteende samt kunna urskilja och se orsak till 
utmattningssyndrom. Upplevelsen av att personen själv var ansvarig för sitt 
välmående var en viktig insikt för patientens tillfrisknande. Arman et al. (2010) 
framhöll att den synliga kollapsen innefattade hög arbetsbörda, stort personligt 
engagemang och höga krav. Den synliga kollapsen kunde dölja en djupare kris som 
stod för att personen inte längre visste vem de var och vad som var viktigt i livet. Om 
bilden av sig själv och världen runt om hade svaga band till varandra kunde det 
medföra svårigheter för den drabbade att bli den han eller hon ville vara. Många 
beskrev känslor av skam och skuld då personen inte klarade av krav som förväntas 
(Arman et al., 2010). Gustafsson et al. (2008) nämner att känslan av att vara utbränd 
är att slitas mellan vad man vill vara och vad personen själv klarar av, idealen hade 
blivit krav. Oberoende av omständigheter vill personen visa för sig själv förmågan att 
vara kapabel och självständig. Detta ledde till en kamp genom försök till att uppnå en 
idealbild, och svårigheter av att kombinera idealet med det verkliga livet. Eriksson 
(1987) beskriver att människan bör ses som en helhet. Människan består av olika 
delar, genom att förstå och utforska de olika delarna kan människan förstå helheten. 
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Eriksson (1987) anser att en hel människa är hälsa, en helhetssyn medför en insikt att 
människan förstår att det finns ett eget val och att det är en möjlig lösning bland andra 
tänkbara lösningar på problemen. Helhetssyn innebär en medvetenhet om att allting 
samverkar eller att det finns samband mellan de olika delarna (Eriksson, 1987). 
Rehnsfeldt och Arman (2008) lyfte i sin studie fram betydelsen av att patienten blivit 
mött av vårdgivaren i sitt lidande och på så sätt blivit bekräftad med värdighet.   

Fjellman- Wiklund et al. (2010), Norlund et al. (2012) och Salminen et al. (2015) 
påtalade att det var först när informanterna kom till insikt med att de själva bidragit 
till utmattningssyndrom genom sitt förhållningssätt mot arbetsuppgifter, konflikter 
och krav som en vilja till förändring av sitt beteendemönster infann sig. En reflektion 
kan vara att det som sjuksköterska finns möjlighet att hjälpa patienter att komma till 
insikt fortare genom samtal med frågor som: Vad tror du har bidragit till 
utmattningssyndrom? Hur hanterar du situationer där du känner dig stressad? Anser 
du att det är ett sätt som hjälper dig att bli mindre stressad? Ett exempel på omvårdnad 
i det här fallen kan ligga i att hjälpa patienterna att förstå anledningen till varför de 
drabbats av utmattningssyndrom och på så sätt hjälpa patienter till insikt att de själva 
har svaren på hur en förändring kan leda till ett bättre mående.  

 I resultatet framkom betydelsen av bekräftelse av vårdpersonal. Rehnsfeldt och 
Arman (2008) betonade vikten av att se patienten för att undvika känsla av ensamhet, 
ej vara förstådd eller känsla av utanförskap. Vikten av att bli sedd är något som även 
de medverkande i en studie av Arman, Ranheim, Rehnsfeldt och Wode (2008) 
understryker. I studien studeras antroposofisk vård och vad det är som utgör god 
omvårdnad från patientens perspektiv för att lindra lidande och identifiera markörer 
för god vård. De medverkande i studien berättar om betydelsen av att vårdpersonal 
såg dem och deras hälsa holistiskt. De upplevde att de blev behandlade som en helhet 
av kropp, själ och ande, detta bidrog till att de kunde förstå sitt lidande, se möjlig 
utveckling och kunde växa som människor (Arman et al., 2008). 

Det är betydelsefullt att patienten blir bemött i sitt lidande och bekräftad med 
värdighet, vårdpersonal bör identifiera patientens etiska behov för att minska lidande 
(Rehnsfeldt & Arman 2008). I International Council of Nurses (ICN) etiska kod för 
sjuksköterskor beskrivs fyra grundläggande områden, främja hälsa, förebygga 
sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande. Sjuksköterskan bör visa hänsyn för 
patientens rättigheter, möta patienten med värdighet och respekt. Lyhördhet, 
medkänsla och integritet är professionella värden som sjuksköterskan bör uppvisa 
(International council of nurses 2014). Omvårdnadsteoretikern Katie Eriksson (1994) 
menar att det finns olika typer av lidande: livslidande, sjukdomslidande och 
vårdlidande. Sjukdom, ohälsa och upplevelse av att vara patient kan ge upphov till 
livslidande. Bekräftelse av patientens lidande menar Eriksson (1994) görs genom att 
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se patienten, och genom att finnas till för patienten kan sjuksköterskan ge tröst. Enligt 
Rhensfeldt och Arman (2008) kan hälso- och sjukvården bidra till ökat lidande om 
respekt för patientens etiska värderingar inte tas i beaktande. En reflektion är att 
vårdpersonal ofta har en medvetenhet om att bemötande är avgörande för hur det 
vårdande mötet upplevs. Kunskap om hur patienter upplever bemötande ökar 
möjligheten att åstadkomma ett möte där patientens känslor och problem kan 
bekräftas.  

I litteraturstudiens resultat beskrivs tillfrisknandet från utmattningssyndrom. Eriksson 
et al. (2010) och Salminen et al. (2015) ansåg att kunskap om symtom och 
medvetenhet om hur kroppen påverkas av utmattningssyndrom var en viktig 
komponent för patienternas tillfrisknande. Kunskap och medvetenhet i kombination 
med strategier för att hantera stresspåslag gav informanterna ett konkret sätt att 
medvetet stanna upp i situationen, och på så sätt göra ett aktivt val av hur känslan av 
stress hanteras. Carolusson (2014) styrker detta genom resultatet i sin studie där 
rehabiliteringen anpassats efter individens svårigheter och har givit gott resultat. 
Enligt Fjellman-Wiklund et al. (2010) och Eriksson et al. (2011) var 
avslappningsövningar t.ex. med hjälp av mindfullness och qigong ett redskap som 
hjälpte informanterna till medvetenhet om kroppssignaler, ett sätt att stanna upp i nuet 
och se situationen för vad den var. De Vibe et al. (2013) såg att informanterna efter ett 
7-veckors program med Mindfullness-Based Stress Reduction programme (MBSR) 
hade en förbättrad förmåga att vara mindful, de hade lärt sig att inte automatiskt 
reagera på inre och yttre stimuli utan vara kvar i den uppkomna känslan innan beslut 
hur reaktionen på situationen skulle bli. Salminen et al. (2015) och Eriksson et al. 
(2010) beskrev att en annan viktig del för tillfrisknande även var att bli medveten om 
sig själv och sin självbild, som många gånger beskrevs som låg. Insikt om sitt eget 
värde resulterade i att informanterna kunde se att de förtjänade att må bra, att deras 
välmående var lika viktigt som omgivningens. Med återgiven självrespekt och 
självkänsla grundades beslut inte längre endast utifrån arbetsgivarens eller 
omgivningens krav utan även efter personens kapacitet.   

Konklusion  

Resultatet av litteraturstudien visar att människor som drabbas av 
utmattningssyndrom ofta söker vård för kroppsliga symtom som de själva initialt inte 
kan koppla till utmattningssyndrom. Upplevelse av tilltagande kognitiva besvär, 
känslomässigt lidande samt betydelse av att bli bekräftad av vårdpersonal var 
framträdande resultat i denna litteraturstudie. För att nå ett tillfriskande var det viktigt 
att personen kom till insikt gällande ansvaret i sitt eget mående, i kombination med 
kunskap och strategier för hantering av stresspåslag. 
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Implikation 

Kunskap om patienters upplevelser av symtom och tillfrisknande vid 
utmattningssyndrom ger sjuksköterskor och annan vårdpersonal möjlighet att bemöta 
patienten med ökad förståelse. Under litteraturstudiens gång och framförallt efter att 
resultaten presenterats har en tanke formats kring möjligheterna för en 
sjuksköterskemottagning gällande stresshantering. Tänk om det i framtiden var lika 
självklart att träffa en sjuksköterska för att få strategier för stresshantering som att gå 
till en sjuksköterska för att kontrollera sitt blodtryck. Många fördelar skulle finnas om 
patienter i samband med läkarbesök relaterat till utmattningssyndrom inom samma 
verksamhet kunde möta en sjuksköterska som kunde ge råd om strategier för 
stresshantering samt genom kunskap bemöta patienterna med bekräftelse. Ökad 
möjlighet till god omvårdnad för patienter med utmattningssyndrom skulle på så sätt 
vara möjligt, besök till sjuksköterska skulle potentiellt även kunna leda till en 
avlastning för läkare. Fortsatt forskning rekommenderas därför för att öka förståelsen 
av patientens upplevelse av utmattningssyndrom. Vidare forskning vore även önskvärt 
gällande effekter av rehabiliteringsmetoder som kan erbjudas av sjukvården som 
behandlingsalternativ.  



 

 

Referenser 

* Referensartikel som ingår i litteraturstudien.  

*Arman, M., Hammarqvist,. A-S. & Rehnsfeldt, A. (2011). Burnout as an existential 
deficiency- lived experiences of burnout suffers. Scand J Caring Sci, 25, 294-
302. 

Arman M., Ranheim A., Rehnsfeldt A., Wode K. (2008): Anthroposophic health care 
–different and home-like. Scandinavian Journal of Caring Sciences,  22 (3), 
357-66.  

Beyond Myalgic Encephalomyelitis/Chronic Fatigue Syndrome: Redefining an Illness 
Hämtad 11-03-16 från: 
http://www.nationalacademies.org/hmd/Reports/2015/ME-
CFS.aspx#sthash.Sfk5HqWl.dpuf  

Carlsson, S. & Eiman, M.(2003). Evidensbaserad omvårdnad. Studiematerial för 
undervisning inom projektet ” Evidensbaserad omvårdnad – ett samarbete 
mellan Universitetssjukhuset MAS och Malmö högskola”. 

Carolusson, S. (2014). Burnout syndrome and analytical hypnosis. Archives of 

Psychiatry and Psychotherapy, 2, 71-84.  

Danielsson, M., Heimersson, I., Lundberg, U., Perski, A., Stefansson, C-G. & 
Åkerstedt, T. (2012). Psychosocial stress and health problems Health in 
Sweden: The national Public health report 2012. Scandinavian Journal of 

Health, 40(9), 121-134. 

Deligkaris, P., Panagopoulou, E., Montgomery, A. & Masoura, E. (2014). Job -
burnout and cognitive functioning: A systematic review. Work & stress, 28(2),  

De Vibe, M., Solhaug, I., Tyssen, R., Friborg, O., Rosenvinge, J., Sörlie, T. & 
Björndal, A. (2013). Mindfullness training for stress management: a randomised 
controlled study of medical and psychology students. BMC Medical Education, 

13(107), 1-11.  

*Ekstedt, M. & Fagerberg, I. (2005). Lived experiences of the time preceding 
burnout. Journal of Advanced Nursing, 49(1), 59-67.  

Eriksson, K. (1987). Vårdandets idé. Stockholm: Liber AB. 

Eriksson, K. (1994). Den lidande människan. (1.uppl.). Liber Utbildning. 

*Eriksson, T., Karlström, E., Jonsson, H. & Tham, K. (2010). An exploratory study of 
the rehabilitation process of people with stress-related disorders. Scandinavian 
Journal of Occupational Therapy, 17, 29-39. 



 

 

*Fjellman-Wiklund, A-C., Stenlund, T., Steinholtz, K. & Ahlgren, C. (2010). Take 
charge: Patients experiences during participation in a rehabilitation program for 
burnout. J Rehabil Med, 42, 475-481. 

Forsberg, C. & Wengström, Y. (2013). Att göra systematiska litteraturstudier: 

värdering, analys och presentation av omvårdnadsforskning. (3.uppl.). 
Stockholm: Natur & Kultur.  

Friberg, F. (2012). Att göra en litteraturöversikt. IF. Friberg (Red.), Dags för uppsats- 

vägledning för litteraturbaserade examensarbeten. (s. 133-143). (2.uppl.) Lund: 
Studentlitteratur.  

Gustafsson, G., Norberg, A. & Strandberg, G.(2008). Meanings of becoming and 
being burnout- phenomenological-hermeneutic interpretation of female 
healthcare personnel´s narratives. Scand. J Caring Sci, 22, 520-528. 

Grossi, G., Perski, A., Osika, W., & Savic, I. (2015). Stress-related exhaustion 
disorder- clinical manifestation of burnout? A review of assessment methods, 
sleep impairments, cognitive disturbance, and neurobiological and physiological 
changes in clinical burnout. Scandinavian Journal of Psychology, 56(6), 626-
636. 

Hallin, K. & Danielson, E. (2008). Registered Nurses`perceptions of their work and 
professional development. Journal of Advanced Nursing 61(1), 62-67. 

Hallsten, L., Bellaagh, K. & Gustafsson, K. (2002). Utbränning i Sverige – en 

populationsstudie. Arbete och Hälsa.  Arbetslivsinstitutet, Stockholm. 

Hasselberg, K., Jonsdottir, I., Ellbin, S. & Skagert, K. (2014). Self-reported stressors 
among patients with exhaustion disorder: an exploratory study of patients 
records. BMC Psychiatry, 14(66), 1-10.  

Henricsson, M. (2012). Vetenskaplig teori och metod: från idé till examination inom 

omvårdnad. Studentlitteratur.  

International council of nurses (2014). ICN:s etiska kod för sjuksköterskor. Svensk 
sjuksköterskeförening.  

*Jingrot, M. & Rosberg, S. (2008). Gradual Loss of Homelikeness in Exhaustion 
Disorder. Qualitative Health Research, 8, 1511-1523. 

Leone, S., Wessely, S., Hubiers, M., Knottnerus, A. & Kant, I. (2011) Two sides of 
the same coin? On the history and phenomenology of chronic fatigue and 
burnout. Psychology & Health, 26, 449-464.  



 

 

Lennartsson, A-K., Sjörs, A., Währborg, P., Ljung, T. & Jonsdottir, I. (2015). Burnout 
and hypocortisolism- a matter of severity? A study on ACTH and cortisol 
responses to acute psychosocial stress. Frontiers in psychiatry, 6(8), 1-8. 

Maslach, C., Jackson, S. & Leiter, M. (1996). Maslach Burnout Inventory Manual. 

Third Edition. Paulo Alto. California.  

McEwen, B. S. (1998). Protective and damaging effects of stress mediators. New 

England journal of Medicin, 338, 171-179. 

 

*Norlund, S., Fjellman-Wiklund, A-C., Nordin, M., Stenlund, T. & Ahlgren, C. 
(2012). Personal resources and support when regaining the ability to work: An 
interview study with exhaustion disorder patients.  J Occup Rehabil, 23, 270-
279. 

*Norlund, S., Reuterwall, C., Höög, J., Nordin, M., Edlund, C. & Birgander- Slunga, 
L. (2010). Work Related Factors and Sick Leave After Rehabilitation in 
Burnout Patients: Experiences from the REST-project. J Occup Rehabil, 21, 23-
30. 

*Rehnsfeldt, A. & Arman, M. (2008). A pilgrimage on the road to understanding of 
life in experiences of cancer and burnout syndrome. Scand. J Caring Sci, 22, 
275-83. 

*Salminen, S., Mäkikangas, A., Hätinen, M., Kinnunen, U. & Pekkonen, M. (2015). 
My Well-Being in My Own Hands: Experiences of Beneficial Recovery during 
Burnout Rehabilitation. J Occup Rehabil, 25, 733-741. 

Socialförsäkringsrapport 2015:1. Sjukskrivningar 60 dagar eller längre. En 

beskrivning av sjukskrivna mellan åren 1999-2014 efter kön, ålder, 

arbetsmarknadsstatus, yrke sjukskrivningslängd och diagnospanorama. 
Försäkringskassan. 

Svensk sjuksköterskeförening. (2009). Sjuksköterskans profession. Hämtad 16-05-31 
från : http://swenurse.se  

Polit, D. F. & Beck, C. T. (2004). Nursing research. Principles and Methods. (7th ed). 
Philadelphia: Lippincott Wiliams & Wilkins. 

Willman, A., Stoltz, P. & Bathsevani, C. (2006). Evidensbaserad omvårdnad – en bro 
mellan forskning och klinisk verksamhet. ( 2.uppl. ) Studentlitteratur AB. 

*Van Dam, A., Keijsers, P.J, G., Eling, A.T.M, P. & Becker, E, S. (2012).  Impaired 
cognitive performance and responsiveness to reward in burnout patients: Two 
years later. Work & Stess, 4, 333-346. 



 

 

Vetenskapsrådet. (2011). God forskningsed. Hämtad: 2016-04-15 från: 
http://publikationer.vr.se/produkt/godforskningsed/ 

Åsberg, M., Glise, K., Herlofson, J., Jacobsson, L., Krakau, I., Nygren, Å., Perski, A. 
& Svensson, A. (2003). Utmattningssyndrom- en kunskapsöversikt om 
stressrelaterad psykisk ohälsa. Stockholm: Socialstyrelsen. 

Åsberg, M., Grape, T., Krakau, I., Nygren, A., Rohde, M., Wahlberg, A. & Währborg, 
P. (2010). Stress som orsak till psykisk ohälsa. Läkartidningen, 107, 1307-1310. 

Åsberg, M. & Nygren, Å. (2012). Slutrapport. Depression och utmattning i 
människovårdande yrken. DU-projektet. Institutionen för kliniska vetenskaper, 

Karolinska institutet/ Danderyds sjukhus. 

Åsberg, M., Nygren, Å. & Nager, A.( 2013). Att skilja mellan depression och 
utmattningssyndrom. Läkartidningen, 110, 484-486. 

Åsberg, M., Wahlberg, K., Wiklander., M. & Nygren, Å. (2011). Psykiskt sjuk av -
stress. Diagnostik, patofysiologi och rehabilitering. Läkartidningen, 36(108), 
1680-1683. 

Östlundh, L. (2012). Informationssökning. I F. Friberg (Red.), Dags för uppsats: 

vägledning för litteraturbaserade examensarbeten. (s. 57-79). (2. uppl.) Lund: 
Studentlitteratur. 

 

 



BILAGA A 

 

Tabell 1: Sökordsöversikt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sökord Cinahl PubMed PsycInfo 

Utbrändhet Burnout Burnout Burnout 

Ubrändhetssyndrom Burnout syndrome  Burnout syndrome Burnout syndrome 

Utmattningssyndrom Exhaustion disorder Exhaustion disorder Exhaustion disorder 

Upplevelse Experienc* Experienc* Experienc* 

Patient Patient* Patient* Patient*  



BILAGA B 

 

Tabell 2: Sökhistorik 

 

 

(* dubblett)  

  

 

Datum Databas 
Sökord/Limits/ 

Booleska operatorer 

Antal 

träffar 

Lästa 

abstrakt 

Granskade 

artiklar 

Resultat 

artiklar 

160316 Cinahl 

Burnout OR Burnout syndrome OR 
exhaustion disorder  

5412 - - - 

160303 Cinahl 

Burnout OR Burnout syndrome OR 
exhaustion disorder(AB) AND patient* 
AND experienc*  Limits: adult, engelska , 
peer-review,2000-2016 

126 14 9 6 

160303 PubMed 
Burnout OR burnout syndrome OR 
exhaustion disorder   12524 - - - 

160303 PubMed 

Burnout OR Burnout syndrome OR 
exhaustion disorder AND patient* AND 
experienc*  Limits: adult, engelska  , 2010-
2016 

121 6 2(1)* 1 

160303 PubMed 

Burnout OR Burnout syndrome OR 
exhaustion disorder AND patient* AND 
experienc*   
Limits: adult, engelska  , 2000-2009 

133 7 5(4)* 1 

160316 PsycInfo 
Burnout OR burnout syndrome OR 
exhaustion disorder    10763 - - - 

160303 PsycInfo 
Burnout AND patient* AND experience* 
Limits:  Engelska/ År 2010-2016/adult, 
engelska, peer-review 137 15 3(3)* (3)* 

160303 PsycInfo 

Burnout syndrome AND patient* AND 
experience* 
Limits: Engelska/ År 2010-2016/adult, 
engelska, peer-review  19 5 2(2)* (2)* 

160303 PsycInfo 

Exhaustion disorder AND patient* AND 
experience* 
Limits: Engelska/ År 2010-2016/adult, 
engelska, peer-review  20 5 3(1)* 2 

160316 PsycInfo 
Burnout AND patient* AND experience* 
Limits:  Engelska/ År 2000-2009/adult, 
engelska ,  peer-review  101 14 0 0 

160316 PsycInfo 

Burnout syndrome AND experiences AND 
patient 
Limits: Engelska/ År 2000-2009/adult, 
engelska, peer-review  8 3 1(1)* (1)* 

160316 PsycInfo 

Exhaustion disorder AND patient* AND 
experience* 
Limits: Engelska/ År 2000-2009/adult, 
engelska, peer-review  15 2 1(1)* (1)* 

Summa  
 - 66 13 10 



BILAGA C 

 

Tabell 3: Artikelöversikt 

Artikel 1 

 

 

Referens Arman, M., Hammarqvist,  A-S., Rehnsfeldt,  A. (2011). Burnout as an existential deficiency- 
lived experiences of burnout suffers. Scand J Caring Sci, 25, 294-302 

Land  

Databas 
Sverige 
Cinahl 
 

Syfte Syftet med studien var att få en djupare förståelse för utmattningssyndrom genom att särskilt titta 
på mönstren i hälsa, lidande och uttryck av meningen med livet i ett longitudinellt perspektiv.  

Metod:  

Design 
Kvalitativ metod 
Fenomenologisk- hermeneutisk 

Urval 18 patienter med utmattningssyndrom deltog i studien, 12 kvinnor och 6 män.  

Datainsamling Patienter på en stressklinik blev tillfrågade om de ville delta i en 1-års uppföljnings studie mellan 
2007-2008. Deltagarna kunde sedan välja om de ville vara med i telefonintervju eller via e-mail 
dialog. Utöver det fanns en tredje grupp som bestod i sju kvalitativa intervjuer från en tidigare 
studie med öppna berättande frågor. Telefonintervjuerna och e-mail dialogerna följde en 
gemensam öppen intervjuguide där teman för dialogen hade listats. Resultat av intervjuerna hade 
tidigare redovisats men de analyserades i nuvarande studie med fokus på nya frågor utifrån 
hermeneutisk dialog. Sju av deltagarna, fem kvinnor och två män deltog via telefonintervjuer, tre 
gånger under ett år. Fyra kvinnor valde att delta i studien via e-mail dialog under ett år. Sju 
stycken, tre kvinnor och fyra män deltog genom kvalitativa bandinspelade intervjuer. Deltagarna 
var mellan 32-64 år. Författarna försökte att ta med patienter med endast utmattningssyndrom som 
diagnos, men fick inkludera några deltagare med dubbla diagnoser. 

Dataanalys Studien är analyserad med inspiration av Lindseth och Norbergs fenomenologiska hermeneutiska 
metod. Dataanalysen delades in i tre steg. Det första steget innefattade intuitiv förståelse i 
dialogen, andra steget var strukturerad analys och tredje steget, tolkad förståelse.  

Bortfall Inte omnämnt 

Slutsats Resultaten är av intresse för vårdgivare och deras förståelse för patienters lidande som en 
förklaring på existentiella brister. När en vårdgivare ser en patient uppvisa likgiltighet bör detta 
ses som ett varningstecken, vårdgivaren bör eftersträva att erbjuda patienten en möjlighet att se 
hur det skulle kunna vara att åter finna hälsa under deras sjukdomstid. Sjukvårdare kan med sin 
egen livserfarenhet bidra till en vårdande komponent. Patienter med utmattningssyndrom kan i 
kreativa och flexibla processer dra nytta av reflektioner av djupare livsmotiv. Att komma i kontakt 
med det naturliga i livet kan ibland leda patienten ur en känsla av outhärdlighet, genom 
grundläggande handlingar överkomma denna känsla och istället vända det till en livserfarenhet 
och på så sätt få livet att återigen bli uthärdligt.  

Vetenskaplig  

kvalitet 
Grad II 77 % enligt bedömningsmall Carlsson och Eiman (2003). 



 

 

Artikel 2 

 

 

Referens Ekstedt, M. & Fagerberg, I. (2005). Lived experiences of the time preceding burnout. Journal Of 

Advanced Nursing, 49(1), 59-67.  

Land  

Databas 
Sverige 
Cinahl 
 

Syfte Att belysa levda erfarenheter tiden före utmattningssyndromet, i intention att identifiera tidiga 
tecken. 

Metod:  

Design 
Kvalitativ metod 
Intervjustudie, analyserades via fenomenologisk metod. 

Urval Åtta personer deltog i studien, fem kvinnor och två män. Åldrarna var 30-56 år. Första författaren 
hade kontakt med personer som hade utmattningssyndrom genom en annan studie där effekterna 
av ett behandlingspaket mot utmattningssyndrom gjordes på ett stressforskningscenter i 
Stockholm. Deltagarna passade in i överenstämmelse med Diagnostic and Statistical Manual of 
Mental Disorder, fjärde upplagan (DSM-IV 1994). Alla deltagarna hade varit sjukskrivna mer än 
tre månader från sina arbeten som tjänstemän. De uppfyllde även kriteriet utmattningssyndrom i 
hög grad enligt Shirom-Melamed Burnout Questionnaire (S-MBQ) där det uppmätte > 4,75 
graderat mellan 1-7.   

Datainsamling Datainsamlingen samlades in under ett år mellan 2002-2003. Intervjuerna genomfördes av förste 
författaren på stresskliniken, alla intervjuer spelades in och var mellan 45-90 minuter. Alla 
intervjuer transkriberades ordagrant, varje paus, gråt och suck noterades. Intervjuerna gjordes i 
dialogform, deltagarna uppmuntrades att förklara med sina egna ord konkreta upplevelser från 
tiden innan utmattningssyndromet samt om den akuta fasen. Klargörande frågor ställdes vid behov 
för att säkerställa att upplevelsen uppfattades korrekt.  

Dataanalys Dataanalysen genomfördes med fenomenologisk metod i fyra steg. Förste författaren 
transkriberade intervjuerna och gjorde en detaljerad och försiktig analys, andra författaren läste 
transkripten oberoende.  Analyserna diskuterades och författarna kom överens om 
beskrivningarna. När datan presenterades identifierades deltagarna med nummer. 

Bortfall Inte omnämnt 

Slutsats Sammanfattningen kan belysas med åtta underkategorier: Inre stimulans, ansvarighetskänsla, 
hotad självbild, avskärmning, kroppsliga manifestationer, psykologiska uttryck, trötthet samt att 
en känsla av att nå botten.  
För att sjuksköterskor och annan vårdpersonal ska kunna hjälpa människor som drabbats av 
utmattningssyndrom är det av vikt att öka förståelse varför personerna avskärmade sig. Att 
personerna avskärmade sig förklarades med att personerna ville skydda sin hotade självbild i ett 
tillstånd av sårbarhet och försvagad styrka. I studien framgick även att behandlingen av tillståndet 
bör vara anpassat efter personens sociala liv, arbetsliv samt efter personens beteenden. 

Vetenskaplig  

kvalitet 
Grad I 89,5 % enligt bedömningsmall Carlsson och Eiman (2003). 



 

 

Artikel 3 

Referens Eriksson, T., Karlström, E., Jonsson, H., Tham, K. (2010). An exploratory study of the 
rehabilitation process of people with stess-related disorders. Scandinavian Journal of 

Occupational Therapy, 17, 29-39 

Land  

Databas 
Sverige 
Psychinfo 

Syfte Syftet med studien var att beskriva hur patienter som tidigare haft stressrelaterade sjukdomar och 
vårdpersonal upplevde rehabiliteringsprocessen. Syftet var också att förklara hur upplevelserna 
från rehabiliteringen hade integrerats i patienternas vardag.   

Metod:  

Design 
Kvalitativ metod. 
Grounded Theory 

Urval Femton personer deltog i studien, åtta patienter med tidigare stressrelaterade sjukdomar och sju 
vårdpersonal. Vårdpersonalen arbetade som arbetsterapeut, psykolog, psykoterapeut eller 
socionom. Inklusionskriterierna för de patienterna var: en ohälsosam nivå av stress, mätt med the 
Shirom Melamed Burnout Questionnaire (SMBQ) vid start av rehabilitering, vara sjukskriven när 
rehabiliteringen startade samt skulle rehabiliteringen vara avslutad under året före intervjun. 
Inklusionskriterierna för vårdpersonalen var två års yrkeserfarenhet.  Patienterna valdes ut i 
samarbete med vårdpersonalen, alla patienter som informerades om studien valde att delta. 

Datainsamling Till en början gjordes fältobservationer på kliniken, minnesanteckningar skrevs för att få en 
förståelse av ståndpunkterna för att förbereda aktuella frågor inför intervjuerna. Alla deltagare 
intervjuades vid ett tillfälle på rehabiliteringskliniken med öppna frågor, intervjuerna varade 
mellan 35-75 min. Uppföljningsfrågorna ändrades under datainsamlingen för att få så 
innehållsrika uppgifter som möjligt om de kategorier som identifierades under analysen. 
Fullbordandet av datainsamlingen styrdes av teoretisk mättnad av avslutades när ingen ny data 
framkom som kunde leda till fler egenskaper i kategorierna. Alla intervjuer utom en spelades in.  

Dataanalys Analysen påbörjades med att datan från de patienterna och teammedlemmarna granskades separat, 
sedan sammanfördes dessa och analyserades ytterligare. Upplevelsen av rehabiliteringen 
analyserades både utifrån tidigare patienter och vårdpersonal, men hur upplevelserna hade 
integrerats i vardagen analyserades endast av de tidigare patienterna. De transkriberade 
intervjuerna kodades i termer så likt deltagarnas egna ord som möjligt. För att säkerställa att 
analysen stämde överens med insamlad data jämfördes kontinuerligt kategorierna och deras 
egenskaper med varje intervju för att stärka skrivna anteckningar mot intervjuerna. För att få en 
större trovärdighet förgranskade författarna de olika stegen i analysen. 

Bortfall Inte omnämnt 

Slutsats Tre kategorier och flertalet undergrupper framkom. Förändring, självbild, ta kontroll över 
vardagen samt omvärdera yrken innefattades i dessa. Det framkom även två olika erfarenheter av 
integrering i vardagen från rehabiliteringen av de tidigare patienterna, de var ändrat beteende för 
att hantera stressiga situationer i vardagen och ändra sina arbetsrutiner i vardagen.  Före 
rehabiliteringen beskrev de tidigare patienterna ofta en obalans i arbetsrutinerna. Många av 
deltagarna hade fokuserat mycket på jobb och andra människor istället för sitt eget mående och 
rehabilitering. I intervjuerna framkom att rehabiliteringen hade en bra inverkan i vardagslivet, alla 
deltagare utom två hade antingen börjat arbetsträna eller gått tillbaka till arbetet när intervjuerna 
hölls. Några av de tidigare patienterna hade efter rehabiliteringen ändrat sina arbetsrutiner och 
några hade istället ändrat sitt sätt att hantera stressiga situationer. När författarna jämförde datan 
såg detta ut att höra ihop med vilken typ rehabiliteringsprogram deltagarna medverkat i. 

Vetenskaplig  

kvalitet 
Grad 1 86,6% enligt bedömningsmall Carlsson och Eiman (2003). 



 

 

Artikel 4 

 

 

 

 

Referens Fjellman-Wiklund, A-C., Stenlund, T., Steinholtz, K., Ahlgren, C. (2010). Take charge: Patients 
experiences during participation in a rehabilitation program for burnout. J Rehabil Med. 42, 475-
481. 

Land  

Databas 
Sverige 
PubMed 

Syfte Syftet var att utforska patienter med utmattningssyndroms upplevelser under ett 
rehabiliteringsprogram. 

Metod:  

Design 
Kvalitativ metod 
The Grounded Theory 

Urval Arton patienter med utmattningssyndrom deltog i studien, 10 kvinnor och 8 män.  Alla 59 
patienter som fullföljt rehabiliterings programmet tillfrågades om de ville medverka i studien, 18 
gruppmedlemmar valde att delta.  Åldrarna var 31-55 år. 

Datainsamling I rehabiliterings programmet var det två grupper, en kognitiv beteende- orienterad rehabilitering 
(CBR) i kombination med Qigong (program A) och den andra med enbart fokus på Qigong 
(program B). I slutet av 1-års rehabiliteringsprogrammet intervjuades patienterna med 
utmattningssyndrom på Stress kliniken angående upplevelserna om programmet.  Intervjuerna var 
45-90 min. Intervjuerna hölls separat av två av två avförfattarna. Intervjuerna var semi-
strukturerade med öppna frågor, alla intervjuer spelades in och transkriberades ordagrant. En 
intervjuguide användes vilken täckte teman om upplevelser i programmet.  

Dataanalys The Grounded Theory användes genom hela analysen, för att öka trovärdigheten användes även 
triangulerings teknik mellan forskare inom olika discipliner. Genom hela analysen lästes alla 
intervjuer, både delvis och i helhet upprepade gånger för att helt förstå innebörden av patienternas 
upplevelser av rehabiliteringsprogrammet. I början av analysen kodades intervjuerna med en 
öppen kod procedur vilket innebär att data bryts ner i mindre beståndsdelar och det väsentliga 
fångas, detta utfördes både manuellt och via datorprogram.  

Bortfall En patient intervjuades inte pga. av tekniska skäl. 

Slutsats Analysen resulterade i en kärnkategori som blev, Ta befäl och ytterligare sex kategorier som var 
bra möten, bekräftelse, gruppsammanhållning, lära känna mig själv, hur kan jag bli den jag vill 
vara och vägval. I resultatet framkom att både patienterna i grupp A och B hade haft välgörande 
effekter av rehabiliteringsprogrammet, deltagarna fick genom programmet lära sig nya beteenden 
och fick specifika redskap via sin kropp som praktisk grund. I kombination med kognitiva 
strategier fick patienten lära sig att använda kroppens signaler för att öka sitt medvetande och sätta 
gränser. Genom att lyssna på kroppens signaler och vara i nuet kunde patienterna sätta ord på sina 
känslor och på så sätt förena kropp och hjärna.   

Vetenskaplig  

kvalitet 
Grad I 91,6% enligt bedömningsmall Carlsson och Eiman (2003). 



 

 

Artikel 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referens Jingrot, M. & Rosberg, S. (2008).Gradual Loss of Homelikeness in Exhaustion  Disorder. 
Qualitative Health Research, 8, 1511-1523.  

Land  

Databas 
Sverige 
Cinahl 

Syfte Syftet med studien var att utforska upplevelser av den process som leder till utmattning. 

Metod:  

Design 
Kvalitativ 
Hermeneutisk- fenomenologisk metod 
 

Urval Elva informanter, 8 kvinnor och tre män mellan 26-58 år var inkluderade i studien. Informanterna 
varierade i ålder, arbete och livssituation för att ge bredd och djup till upplevelserna. Alla 
informanterna hade lång erfarenhet av utmattningssyndrom, varit sjukskrivna i mer än 6 månader 
och hade diagnostiserats med utmattningssyndrom med eller utan depression. 

Datainsamling Semi-strukturerade intervjuer. Sju stycken hölls på ett primärvårdsrehabiliteringscenter och fyra 
stycken utfördes i informanternas hem. Alla intervjuades ansikte mot ansikte. Informanterna 
uppmuntrades att berätta om deras upplevelse av sjukdom och deras egen förståelse av vad som 
ledde till sjukdom. Intervjuerna varade mellan en timme till en och en halv.  

Dataanalys Genomfördes med en hermeneutisk- fenomenologisk metod inspirerad av Gadamer. Intervjuerna 
transkriberades och kodades. Texten delades upp i mindre delar och olika teman identifierades. 

Bortfall Inte omnämnt 

Slutsats Informanterna berättar om många olika symtom som till en början ignorerades. Istället så fortsatte 
de livet, vissa informanter beskrev att de istället arbetade ännu mer. Tillslut kunde inte 
informanterna inte längre fatta beslut eller utföra vardagliga sysslor. De beskriver en gradvis 
bortkoppling av kropp och omvärld och en känsla av att förlora sin hemhörighet uppkommer. 

Vetenskaplig  

kvalitet 
Grad I 81,2% enligt bedömningsmall Carlsson och Eiman (2003).  



 

 

Artikel 6 

 

 

Referens Norlund, S., Fjellman-Wiklund, A-C., Nordin, M., Stenlund, T., Ahlgren, C. (2012). Personal 
resources and support when regaining the ability to work: An interview study with exhaustion 
disorder patients.  J Occup Rehabil, 23, 270-279. 

Land  

Databas 
Sverige 
Cinahl 
 

Syfte Syftet var att utforska erfarenheter och tankar hos patienter som drabbats av utmattningssyndrom, 
i processen att återgå till arbete. 

Metod:  

Design 
Kvalitativ metod. 
Grounded Theory 
 

Urval Alla patienter som stod på väntelista eller nyligen påbörjat rehabilitering på stress 
rehabiliteringskliniken fick ett brev med information om studien och förfrågan om deltagande. 
Tolv patienter med utmattningssyndrom valde att delta i studien, tio kvinnor och två män. För att 
få delta i studien skulle patienterna drabbats av utmattningssyndrom samt ha ett arbete. Om 
patienten var heltidssjukskriven fick längden av sjukskrivningen inte överstiga ett år.  

Datainsamling Intervjuerna var semi-strukturerade, patienterna intervjuades en gång. Intervjuerna hölls på 
kliniken för Stress-rehabilitering, tiden på intervjuerna varierade mellan 45-90 min. En 
intervjumall med frågor med fokus på återgång till arbetet samt arbetssituationen efter att de börjat 
arbeta användes. Mallen var framtagen av författarna till studien, grundad på tidigare forskning 
gällande återgång till arbete efter att patienterna diagnostiserats med utmattningssyndrom. Under 
datainsamlingen hade intervjuerna samma fokus men tidigare intervjuer påverkade de kommande, 
intervjumallen förändrades kontinuerligt under intervjuernas gång. När intervjuerna inte längre 
genererade i nya kategorier och egenskaper avlutades datainsamlingen. Alla intervjuer spelades in 
och översattes ordagrant. Nio intervjuer genomfördes av huvudförfattaren och tre intervjuer av en 
medförfattare. Huvudförfattaren hade inga anknytningar till kliniken för stress-rehabilitering under 
tiden av studien. Medförfattaren arbetade på kliniken, hon intervjuade därför bara de patienter hon 
inte tidigare haft kontakt med.   

Dataanalys Analysen började med att lyssna på den första intervjun och transskript lästes. Triangulerings 
teknik användes, dataanalysen analyserades både individuellt och i grupp av forskare från olika 
kunskapsområden. Intervjuaren och sammanlagt tre forskare läste trasskripten upprepade gånger 
och diskuterade koder och konstruktion av en modell. Intervjuerna kodades och handlades senare 
enligt The Grounded Theory. The open code software användes för att koda intervjuerna separat. 
En huvudkategori framträdde, därefter bildades fyra underkategorier.  

Bortfall Inte omnämnt 

Slutsats Patientens uppfattning av bekräftelse, insikter, och förmåga att hantera situationen ansågs som 
viktigt men även stöd från omgivningen. Patienterna hade själva det största ansvaret för sitt 
tillfrisknande, men deras inre styrka speglades även av stöd utifrån. Stödet utifrån kunde vara av 
praktisk, strukturerad och känslomässig karaktär, Det viktigaste och mest inflytelserika stödet 
utifrån var från arbetsgivaren.    

Vetenskaplig  

kvalitet 
Grad I 89,5% enligt bedömningsmall Carlsson och Eiman (2003). 
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Referens Norlund, S., Reuterwall, C., Höög, J., Nordin, M., Edlund, C., Birgander, Slunga, L. (2010). Work 
Related Factors and Sick Leave After Rehabilitation in Burnout Patients: Experiences from the 
REST-project. J Occup Rehabil, 21, 23-30. 

Land  

Databas 
Sverige 
Cinahl 

Syfte Syftet var att fokusera på effekterna av psykosociala arbetsförhållanden och copingstrategier på 
arbetet med förändring i sjukskrivningsnivå för patienter med utmattningssyndrom. 

Metod:  

Design 
Kvantitativ 
Longitudinell studie. 

Urval I Studien deltog 117 patienter. Inklusionskriterierna var: ålder 25-55 år, sjukskrivna minst 25 % de 
sista 3-24 mån pga. stress och utmattningssyndrom samt uppnå ett medelvärde på >4,6 på the 
Shirom Melamed Burnout Questionnaire (SMBQ). Sammanlagt rekryterades 136 patienter och 
randomiserades i två rehabiliterings program, ett program med kognitivt orienterad beteende terapi 
i kombination med qigong och ett program med bara qigong. Efter att anställning lagts till som 
inklusionskriterie återstod 125 patienter. 

Datainsamling Patienterna fyllde i ett omfattande frågeformulär gällande, psykologisk status, arbetsförhållande 
och livsstil. Data om sjukskrivning togs från försäkringskassan vid starten samt1 år efter avslutad 
rehabilitering. 

Dataanalys Kön, ålder, utbildningsnivå, rehabiliteringsprogram samt hur länge patienterna varit sjukskrivna 
togs med från början.  Åldersvariabeln delades in i två grupper 25-39 och 40-55 år, åldersgruppen 
40-55 år användes som referensgrupp i den statistiska analysen. Variabeln utbildningsnivå delades 
in i inget universitet eller universitet, rehabiliteringsprogrammen delades in i A (KBT and Qigong) 
och B (bara Qigong), sjukskrivningsperioden delades in i de som varit sjukskrivna mer än 6 
månader och de som varit sjukskrivna 3-6 månader. Patienternas yrke delades in i arbete med 
datorer, svetsare och arbete med människor. I analysen slogs arbete med datorer och svetsare 
samman mot arbete med människor. Variabeln övertid delades in i tre svarsalternativ, jobbar 
aldrig övertid, arbetar övertid någon gång i månaden eller jobbar övertid ofta. I den statistiska 
analysen slogs de två första ihop. Två modeller användes för att bedöma patienternas uppfattning 
av deras psykosociala arbetsmiljö, den svenska versionen av job demand-control och effort-reward 
imbalance( ERI). Information om sjukskrivningar samlades in från Försäkringskassan, för varje 
patient gjordes två insamlingar av data, en vid starten av rehabiliteringen och en 12 månader efter 
avslutad behandling. Två grupper utformades efter förändringen av sjukskrivningsnivå från start 
till uppföljning, den ena gruppen nämndes som ”förändrad” och den andra som 
”oförändrad”.  Oddskvoter och konfidensintervall beräknades från logistiskt regressionsanalys 
som jämförde det två utfallsgrupperna på startdata och arbetsplatsfaktorer. 

Bortfall Åtta, fyra patienter tackade nej till medverkande i studien och fyra patienter var inte sjukskrivna. 

Slutsats Resultatet i studien visar att patienter med utmattningssyndrom som upplevt låg kontroll på jobbet 
och använt sig av dolda coping strategier gentemot arbetsgivare och kollegor har större risk för att 
inte minska sin sjukskrivningsnivå efter rehabilitering. 

Vetenskaplig  

kvalitet 
Grad 1 88,8 % enligt bedömningsmall Carlsson och Eiman (2003). 
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Referens Rehnsfeldt, A., Arman, M. (2008). A pilgrimage on the road to understanding of life in 
experiences of cancer and burnout syndrome. Scand. J Caring Sci 22, 275-83. 

Land  

Databas 
Sverige 
Cinahl 

Syfte Syftet är att utforska utvecklingen av förståelsen för livet för människor med cancer och 
utmattningssyndrom i relation till omvårdnad. 

Metod:  

Design 
Kvalitativ 
Hermeneutisk 

Urval I studien deltog 16 stycken informanter. Nio stycken med cancerdiagnos och sju stycken med 
utmattningssyndrom. Av de sju informanterna som hade utmattningssyndrom var 4 män och tre 
kvinnor i åldrarna 32-58 år som haft utmattningssyndrom mellan 1- 5 år. 

Datainsamling De 16 informanterna tillfrågades om medverkande i studien under en vistelse på en antroposofisk 
klinik i Sverige. Kvalitativa intervjuer utfördes i informanternas hem 2-4 veckor efter avlutad 
behandling på kliniken. En intervju guide användes till alla informanter forskarna använde öppna 
frågor. Intervjuerna varade mellan 40-90 min. 

Dataanalys Intervjuerna spelades in och transkriberades. Dataanalysen utfördes med en hermeneutisk metod 
genom att tillämpa Gadamers metod. Intervju texterna lästes igenom för att förstå helheten, texten 
delades sedan upp i delar och slutligen i olika kategorier. 

Bortfall Inte omnämnt. 

Slutsats Forskarna har valt att beskriva resultaten i studien metaforiskt som en pilgrimsfärd som är vad 
författarna förstår en, promenad längs en inre och yttre väg i sökandet efter mening med livet och 
en längtan efter inre och yttre förändring. Alla informanter redogör för en förändring av livet, från 
att känna sig stark och självständig till att bli beroende, svag och sårbar. Att drabbas av 
utmattningssyndrom är att åter behöva söka en mening med livet, trots att personerna inte är 
deprimerade upplevs en känsla av tomhet. Informanterna skildrar försök till att lära känna sig 
själva på nytt. I studien beskriver även informanterna betydelsen av att bli sedd av vårdpersonal 
och vikten av att bli sedd som människa.   

Vetenskaplig  

kvalitet 
Grad I 82.2 % enligt bedömningsmall Carlson och Eiman (2003). 
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Referens Salminen, S., & Mäkikangas, A., & Hätinen, M., & Kinnunen, U., & Pekkonen, M. (2015). My 
Well-Being in My Own Hands: Experiences of Beneficial Recoverey During Burnout 
Rehabilitation. J Occup Rehabil, 25, 733-741. 

Land  

Databas 
Finland 
Cinahl  

Syfte Att utforska hur patienter med utmattningssyndrom upplevde sin återhämtning och vad de ansåg 
var främjande i rehabiliteringen. 

Metod:  

Design 
Kvalitativ metod 
Semistrukturerade intervjuer 

Urval Studiedeltagarna valdes ut från tre rehabiliteringskurser som startades mellan augusti 2012 och 
december 2012. Av 15 berättigande klienter valde 12 att vara med i studien, 11 kvinnor och 1 
man. Åldrarna var mellan 38-63. Dessa 12 hade en anställning och de hade även börjat må bättre i 
sitt utmattningssyndrom. Författarna använde sig av The Bergen Burnout Indicator (BBE-15) för 
att definiera baslinjenivårena i förändringar vid utmattningssyndrom. För att få delta i studien 
skulle graden av utmattningssyndrom minskat med minst en klass.  

Datainsamling Interventionen började med 10-dagar och avslutades efter som mest 7 månader med fem dagars 
uppföljnings period. I slutet av de fem uppföljnings dagarna blev patienterna med minskad grad 
utmattningssyndrom intervjuade. Semi-strukturerade intervjuer användes för att fånga patienternas 
upplevelser och synpunkter av vad de ansåg var av värde i deras återhämtning under 
rehabiliteringen. Intervjuerna hölls på rehabiliteringscentret och varade 45-90 minuter. 
Intervjuerna spelades in och omskrevs sedan ordagrant av intervjuarna. Triangulerings metod 
baserad på själv-rapporterande frågeformulär användes i kombination med de semistrukturerande 
intervjuerna.  

Dataanalys Intervju texterna analyserades med innehålls analys. Kvalitativ analysmjukvara Atlas.ti7 användes 
för att läsa och koda intervjuerna. Först läste alla tre författarna alla intervjuerna för att bilda sig 
en allmän uppfattning, därefter analyserade den första författaren datan genom att tilldela öppna 
koder till viktiga delar av texten. I analysen intensifierades och kodades viktiga delar enligt deras 
innehåll. Alla delar av analysen diskuterades kontinuerligt av de tre författarna.  

Bortfall Inte omnämnt.  

Slutsats Patienterna upplevde en stor attitydförändring till sin hälsa och sitt välmående, en process av 
psykisk och fysisk förändring som ledde till insikt att de själva bestämmer över sitt mående. Fyra 
kategorier kom fram i studien som varit viktiga i rehabilitering kursen, stöd, medvetenhet, 
accepterande och att återfå glädje.  Innehållet av de fyra kategorierna beskrivs som en långsam 
fortskridande läkningsprocess. Patienterna upplevde att stödet från andra kursdeltagare var mycket 
viktigt då de upplevde att de kunde lära av varandra. Kursen gav möjlighet för patienterna att 
ändra synen på sin kropp och tankar samt ersätta negativa synsätt att vara svag eller avsaknaden av 
motståndskraft till att istället se tankarna och kroppen med naturliga gränser. 

Vetenskaplig  

kvalitet 
Grad 1 91,1% enligt bedömningsmall Carlsson och Eiman (2003). 
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Referens Van Dam, A., Keijsers, P.J, G., Eling, A.T.M, P., Becker, E, S. (2012).  Impaired cognitive 
performance and responsiveness to reward in burnout patients: Two years later. Work &Stess. 4, 
333-346 

Land  

Databas 
Nya Zeeland 
Cinahl 
 

Syfte Att undersöka om symtom som trötthet hade minskat hos patienter med utmattningssyndrom 
under två år och om kognitiv uthållighet hade förbättrats tillsammans med mottaglighet för 
motiverande interventioner. 

Metod:  

Design 
Kvantitativ 
 

Urval Förtio patienter med utmattningssyndrom och 40 individer ingick i en kontrollgrupp som var 
rekryterade från en tidigare studie och hade gått med på att delta i en andra värdering, de följdes 
under en period av ungefär två år. Efter två år hade 34 patienter med utmattningssyndrom och 32 
patienter från kontrollgrupp accepterat att delta igen. Alla patienter med utmattningssyndrom hade 
fått psykologisk behandling mellan första och andra studien. Även patienterna från 
hälsokontrollerna hade fått kognitiv- beteende terapi. 

Datainsamling Mätningar av utbrändhetssymtom, allmän trötthet, nivå av depression, nivå av allmän 
psykopatologi och subjektiv trötthet. Utbrändhetssymtom samlades in med hjälp av en tysk 
version av Maslach Burnout Inventory (MBI) generella översikt. Symtom på allmän trötthet 
samlades in via en tysk version av Checklist Individual Strength (CIS). Nivån av depression 
samlades in med hjälp av en tysk version av Center for Epidemiological Studies- Depression 
(CES-D) Nivå av allmän psykopatologi mättes med en tysk version av Symptom Checklist (SCL-
90). Subjektiv trötthet mättes med en tysk version av den korta versionen av Profile Of Mood 
States (POMS).  
 

Dataanalys En tysk version av Mini International  Neuropsychiatric Interiew samt gjordes semistrukturerade 
intervjuer som kontrollerades gentemot ICD-10 med syfte att upptäcka möjlig psykopatologi. 

Bortfall Av deltagarna med utmattningssyndrom: Två patienter gick inte att hittas, två var motvilliga att 
lämna sitt arbete, en vägrade på grund av sjukdom och en levde utomlands. Av deltagarna från 
hälsokontrollerna: Tre kunde ej hittas, fem ville ej ta ledigt från jobbet för att delta. 

Slutsats Patienter med utmattningssyndrom som fått kognitiv behandling visade avsevärd förbättring i 
symtom och kognitiva tester vid uppföljning två år senare. Patienterna uppfyllde ej längre 
kriterierna för utmattningssyndrom eller någon annan psykisk ohälsa. Dock framkom att patienter  
som haft utmattningssyndrom upplevde mer trötthet, depressiva symtom samt allmän 
sjukdomskänsla än de som ingick i kontrollgruppen. 

Vetenskaplig  

kvalitet 
Grad I 91,1% Enligt bedömningsmall Carlsson och Eiman (2003). 
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