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SAMMANFATTNING 
 

 

Bakgrund 

 

Sjukskrivningarna i Sverige blir fler och fler vilket leder till ökade kostnader för samhället. 

En stor del av sjukskrivningarna består av stressrelaterade åkommor vilka kräver 

behandling. Om en person har påverkats av stress under en längre period utan avbrott med 

chans för återhämtning, kan detta leda till utmattningssyndrom. Sverige saknar bestämda 

direktiv för hur behandling av utmattningssyndrom skall bedrivas. Det som finns är 

rekommendationer från Rehabiliteringsrådet. Samtidigt dyker nya terapiformer upp varav 

några är mindre beprövade.  

 

Syfte 

 

Syftet var att undersöka och belysa icke farmakologisk behandling för personer med 

utmattningssyndrom. 

 

Metod 

 

En litteraturbaserad studie användes för att besvara syftet. Artikelsökning skedde i 

databaser samt manuellt och resulterade i 15 inkluderade vetenskapliga artiklar.  

 

Resultat 

 

KBT, MBSR, Art-therapy, RMM, ljusterapi, spa-terapi, Qigong och fysisk aktivitet med 

avslappningsövningar var de icke-farmakologiska behandlingsmetoder som fanns 

beskrivna i den vetenskapliga litteraturen. Samtliga behandlingar visade på en effekt på 

symtom vid utmattningssyndrom, men endast tre behandlingar visade ett bättre resultat än 

respektive kontrollgrupp på något symtom. Dessa var ljusterapi, en KBT-behandling och 

en MBSR-behandling.  

 

Slutsats 

 

Det gick inte att dra några slutsatser om behandlingsmetodernas effekt på 

utmattningssyndrom. Föreliggande studie kunde fastställa att ovan nämnda 

behandlingsmetoder är de som finns undersökta samt att ytterligare forskning inom 

området behövs för att kunna dra vidare slutsatser och för att komma med 

rekommendationer.  

 

 

 

Nyckelord: Utmattningssyndrom, behandling, effekt, stress.  
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INLEDNING 

Sedan år 1997 har antalet långtidssjukskrivningar ökat dramatiskt (Socialstyrelsen, 2003). 

År 2007 uppgick kostnaderna för sjukskrivningar i Sverige till drygt 86 miljarder kronor 

(Försäkringskassan, 2012). Två av de fem vanligaste anledningarna till dessa 

sjukskrivningar var reaktioner på svår stress samt depressiva episoder (Mulder, 2011). 

 

Grunden till stress är i många fall relaterad till arbetssituation. Ofta är vägen till 

sjukskrivning en långdragen process i flera steg, där både fysiologiska och psykiska 

symtom förekommer. När en person har påverkats av stress under en längre period utan 

avbrott med chans för återhämtning, kan detta leda till det som i folkmun kallas utbrändhet 

(Eriksson et al., 2008) eller utmattningssyndrom, vilken är den korrekta svenska 

diagnostiska termen. Svenskans utmattningssyndrom lägger som diagnos ingen värdering i 

om stressen är relaterad till arbete eller beror på andra orsaker så som långvariga 

relationsproblem eller arbetslöshet. I engelskan används istället ordet burnout, vilket då 

ofta syftar på arbetsrelaterad utmattning (Socialstyrelsen, 2003).  

 

Då utmattningssyndrom har varit, och till stor del fortfarande är, starkt förknippat med 

arbetsrelaterad stress, är det mesta av forskningen inom området gjord på yrkesverksamma 

personer (Abushaikha & Saca-Hazboun, 2009; Jourdain, & Chênevert, 2010; Payne, 2001; 

Piko, 2006). En mindre del av forskningen är utförd på långtidssjukskrivna patienter 

(Norlund, 2011). Det är även vanligt att forskningen undersöker förekomsten av 

utmattningssyndrom (Marcelino et al., 2012; Morais, Maia, Azevedo, Amaral, & Tavares, 

2006). Samtidigt som utmattningssyndrom har blivit mer uppmärksammat, har ett flertal 

nya terapier dykt upp (Korczak, Wastian & Schneider, in press).  

 

 

BAKGRUND 

Stress 

 

Stress är kroppens reaktion på att det är obalans mellan vad som ska klaras av och vad som 

känns möjligt att klara av (Stressforskningsinstitutet, 2012). Det är inte hur omfattande 

belastningen, hotet eller utmaningen är som avgör hur starkt stresspåslag vi får, utan de 

resurser som finns att tillgå (Socialstyrelsen, 2003). Kroppen genomgår vid stress en 

komplicerad kedja av olika fysiologiska reaktioner. Första steget är att hjärnan skickar en 

signal till binjurarna som utsöndrar stresshormonerna adrenalin och noradrenalin vilka 

aktiverar sympatiska nervsystemet. Sympatiska nervsystemet bidrar till att muskler och 

utvalda organ får ett ökat blodflöde, kroppstemperaturen höjs, hjärt- och 

andningsfrekvensen ökar, ämnesomsättningen ökar samt att matsmältningen går ner och 

utsöndring av vatten och salt minskar. Den påverkan som sker på kroppens funktioner är 

till för att ge de bästa förutsättningarna för flykt eller försvar (Hasson, 2008). 

 

Stress i tre steg 

 

Stress kan delas upp i tre faser; akut stress, långvarig stress och utmattning. Den akuta 

stressen är en anpassning till situationen som hjälper kroppen att klara av eventuella 

utmaningar. Syftet är att tillfälligt maximera förutsättningarna för att hantera dessa 

utmaningar, därför prioriteras inte de funktioner som bidrar till långsiktig överlevnad 

(Hasson, 2008).  
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Om stressen blir långvarig, övergår i fas två och kroppen inte får möjlighet att återhämta 

sig, leder detta till ökad produktion av stresshormoner som i sin tur stör sömn och 

återhämtning. Även andra hormoner påverkas i processen. Produktionen av uppbyggande 

hormoner minskar, vilket påverkar kroppens förmåga att reparera sig. En allvarlig aspekt är 

att personen kan känna sig välmående trots den ökade produktionen av stresshormoner då 

dessa gör att personen blir okänslig mot kroppens varningssignaler. När 

varningssignalerna, så som huvudvärk, trötthet och tillfälliga koncentrationssvårigheter, 

vid upprepade tillfällen ignorerats, kommer dessa att bli starkare och tydligare. Oftast har 

personen vid den här tidpunkten redan vant sig och fortsätter att ignorera signalerna. På 

sikt kan detta leda till allvarligare symtom så som långvarig smärta, ångest, depression, 

hjärt- och kärlsjukdomar samt mag- och tarmbesvär. Slutligen övergår stressen i 

utmattning och då slutar kroppen att producera stresshormoner. Även de uppbyggande 

hormonerna produceras i färre antal. Detta leder till rejäl trötthet som, hur mycket personen 

än vilar, inte går över. Denna trötthet går under benämningen fatigue. Personen får svårt att 

klara av sin vardag och att tillgodose sina grundläggande behov (Hasson, 2008).  

 

Begreppsdefinition 

 

Det saknas idag ett universellt fastställt begrepp eller samstämmig definition av tillståndet 

som uppstår efter långvarig fysisk eller psykisk stress (Kaschka, Korczak & Broich, 2011). 

Flera länder använder egna begrepp och definitioner. Nedan följer de engelska och svenska 

begreppen och dess definition.  

 

Burnout 

 

Engelskans ord för utmattningssyndrom, burnout, började användas av psykologer i USA i 

slutet av 1960-talet och syftar på det tillstånd som kan orsakas av långvarig stress, att 

”batterierna laddas ur”. På 1970-talet intervjuade psykologen Maslach ett stort antal 

socialarbetar som själva utryckte sig lida av burnout. Maslach identifierade då tre 

komponenter; känslomässig utmattning, cynism och minskad professionell prestation. 

Emotionell utmattning innebär en avsaknad av positiva känslor och en upplevelse av att 

inte ha något kvar att ge. Cynism syftar till att distansera sig känslomässigt från 

patienter/kunder och känna skuld inför detta. Minskad professionell prestation innebär en 

upplevelse av att genomfört arbete är av bristande kvalitet, arbetet känns överväldigande 

och tron på den egna förmågan är förlorad (Maslach & Leiter, 1999). Maslach ser på 

burnout som ett symtom som endast förekommer hos yrkesverksamma personer (Maslach, 

Schaufeli, & Leiter, 2001). En annan tolkning av begreppet har Pines som menar att 

burnout uppstår efter långvarig känslomässig belastning. Den behöver dock inte vara 

arbetsrelaterad utan kan även uppstå till exempel på grund av problem i ett äktenskap 

(Pines, 1987). Även om Maslachs definition av burnout inte är den enda, är det den 

beskrivning som oftast används (Stressforskningsinstitutet, 2012).  

 

Utmattningssyndrom 

 

Den svenska översättningen av burnout, utbrändhet, associerar till ett tillstånd som är 

definitivt och oåterkalleligt, varför istället begreppet utmattningssyndrom rekommenderas. 

Personen kan ofta själva uttrycka det som att denne har ”gått in i väggen”. Har personen 

dessutom utvecklat en depression används benämningen egentlig depression med 

utmattningssyndrom (Socialstyrelsen, 2003).  
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Vidare kommer den svenska benämningen utmattningssyndrom hädanefter i arbetet, 

oavsett om det är arbetsrelaterat eller icke arbetsrelaterat.  

 

Utmattningssymtom 

 

Symtomen på utmattningssyndrom kommer allt eftersom och börjar med trötthet och värk i 

rörelseorgan, därefter kan besvär som störd sömn, huvudvärk, bröstsmärta, yrsel, 

magproblem, minnes- och koncentrationsstörningar tillkomma. Personen känner sig ofta 

fysiskt och psykiskt utmattad och kan även bli nedstämd (Eriksson et al., 2008). 

 

Riskfaktorer/Friskfaktorer 

 

Det finns en mängd riskfaktorer associerade med utmattningssyndrom. Dessa kan vara 

stress och underbemanning på arbetsplatsen (Jenkins & Elliott, 2004), relationsproblem, 

sjukdomar inom familjen, separationer, missbruk och misshandel (Eriksson et al., 2008). 

En studie av Ahola et al. (2012) visade att låg fysisk aktivitet och fetma hade ett samband 

med utmattningssyndrom. Även hög alkoholkonsumtion sågs vara en bidragande faktor. 

Likaledes kunde ålder vara en riskfaktor för utmattningssyndrom (Ahola et al., 2006). 

Dock råder det delade meningar om detta. Enligt Ross, Jones, Callaghan, Eales, & Ashman 

(2009) visades en ökning av utmattningssyndrom vid stigande ålder. Samtidigt visade en 

studie från Sverige att utmattningssyndrom var mindre uttalat bland de med hög ålder 

(Norlund, Reuterwall, Höög, Lindahl, Janlert, & Slunga Birgander, 2010). Almvärn och 

Fäldt (2003) hävdar att en viktig resurs för att hantera stress och belastning är det sociala 

stödet, det vill säga familj, vänner och bekanta. Även arbetsrelaterat socialt stöd från 

medarbetare, chef och organisation är en friskfaktor (Jenkins & Elliott, 2004).  

 

Diagnostik 

 

Utmattningssyndrom kan vara svårt att diagnostisera då symtomen överlappar med andra 

diagnoser som depression och kronisk trötthet (Kaschka et al., 2011). Dessutom kan 

förväxling ske med diverse somatiska sjukdomar så som diabetes, sjukdom i sköldkörteln, 

kronisk obstruktiv lungsjukdom, hjärt- och kärlsjukdom och B12-brist. Första steget i 

diagnostiseringen är således att utesluta differentialdiagnoser (Socialstyrelsen, 2003).  

 

När alternativa diagnoser har uteslutits måste fortfarande flera kriterier från Socialstyrelsen 

(2003) uppfyllas för att diagnos ska kunna fastställas. Dessa kriterier är att patienten måste 

ha haft fysiska och psykiska symtom under minst två veckor, som har utvecklats till följd 

av stressorer vilka ska ha besvärat patienten under minst sex månader. Vidare skall 

patienten visa på minskad företagsamhet och uthållighet samt ha en förlängd 

återhämtningstid i samband med psykisk belastning, vilket tyder på brist på psykisk energi. 

Patienten måste även ha haft minst fyra av följande sex symtom i stort sett varje dag under 

två veckors tid; koncentrationssvårigheter eller minnesstörningar, en påtagligt nedsatt 

förmåga att hantera krav eller utföra saker under tidspress, inneha en känslomässig labilitet 

eller irritabilitet, ha en sömnstörning, visa på en påtaglig kroppslig svaghet eller 

uttröttbarhet samt fysiska symtom (värk, bröstsmärtor, hjärtklappning, mag-tarmbesvär, 

yrsel eller ljudkänslighet). Symtomen ska orsaka patienten ett lidande eller försämrad 

funktion i vardagen och de får inte vara orsakade av missbruk, yttre faktorer eller somatisk 

sjukdom. 
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Mätinstrument 

 

Det finns flera hjälpmedel för att bedöma utmattningssyndrom. Några av dessa är 

mätinstrument som mäter frekvensen av olika symtom. Av de mätinstrument som används 

idag är de flesta anpassade för att användas på personer som är yrkesverksamma 

(Socialstyrelsen, 2003). Exempel på mätinstrument är Sirom-Melamed Burnout 

Questionnarie [SMBQ] (Lundgren-Nilsson, Jonsdottir, Pallant & Ahlborg, 2012), Pines 

Burnout Measure [Pines BM] (Blom, Bergström, Hallsten, Bodin & Svedberg, 2012) och 

Maslach Burnout Inventory [MBI]. MBI är det instrument som används mest frekvent 

(Kaschka et al., 2011; Lundgren-Nilsson et al., 2012).  

 

MBI togs fram år 1981 av Maslach i tron om att syndromet endast förekom i yrken med 

människokontakt varför mätinstrumentet är anpassat därefter. Med tiden har Maslachs 

uppfattning ändrats till att utmattningssyndrom kan gälla samtliga yrkesverksamma 

grupper och därför har varianter av MBI utvecklats. Ett exempel är MBI-GS (general 

survey) som går att använda på alla yrkeskategorier (Socialstyrelsen, 2003). MBI mäter tre 

sidor av upplevelsen i arbetet; emotionell utmattning, cynism och professionell prestation. 

Svaren på frågorna graderas från 0-6 och går från ”aldrig” (0), ”några enstaka gånger om 

året eller mindre (1) till ”dagligen” (6). Hög skattning på emotionell utmattning och 

cynism, och en låg skattning på professionell prestation innebär en hög grad av 

utmattningssyndrom (Maslach & Leiter, 1999). 

 

Behandling 

 

Olika behandlingar används, ofta i kombination med varandra. Behandlingen för 

utmattningssyndrom är bred i den bemärkelsen att den består av flera olika 

behandlingsmetoder parallellt. Behandlingen kan bestå av information, utbildning, 

rådgivning, samtalsterapi, vila och fysisk träning. Patientens behov styr val av metod. I de 

fall patienten, utöver utmattningssyndrom, har utvecklat en depression, svår ångest eller 

sömnproblem kan den icke medicinska behandlingen behöva kompletteras med läkemedel 

(Gullberg, 2011).  

 

Riktlinjer för behandling 

 

Enligt rehabiliteringsrådet (SOU, 2011:15) är symtom som är kopplade till 

utmattningssyndrom, till exempel trötthet, sömnstörningar och försämrad kognitiv 

funktion, leder ofta till sjukskrivning samt behov av rehabilitering. Sverige saknar idag 

rekommendationer för behandling av utmattningssyndrom. Forskning har bland annat 

genomförts på psykoterapi så som kognitiv beteendeterapi [KBT] men ytterligare 

forskning behövs då evidensen är svag. Litteraturen utanför Sverige tar upp vikten av att 

använda flera olika typer av behandling samtidigt för bästa resultat. Rehabiliteringsrådet i 

Sverige har tittat på existerande forskning samt den uppfattning som finns idag om hur 

utmattningssyndrom bör behandlas. De har kommit fram till ett förslag om att 

rehabiliteringen ska bestå av flera olika komponenter vilka kan skilja sig åt beroende på 

tillgänglighet. Rehabiliteringen bör dock innehålla följande fyra delar; livsstilsförändring, 

stressreduktion, samtalsbehandling samt arbetsinriktad rehabilitering. Den första delen, 

livsstilsförändring, innebär att patienten ska få hjälp med livsstilsförändringar med 

avseende på balans mellan aktivitet och vila. Den andra delen, stressreduktion, skall utövas 

enligt någon av de tekniker som idag används kliniskt. När det gäller samtalsbehandling 

kan denna med fördel ges i grupp framför en individuell samtalsbehandling.  
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Behandlingen kan vara KBT eller ha en psykodynamisk teoribas. Samtalsbehandlingen bör 

även vara fokuserad på arbete och andra eventuella stressorer. Den sista delen består av 

arbetsinriktad rehabilitering (SOU, 2011:15). 

 

Kognitiv beteendeterapi 

 

KBT är en form av psykoterapeutisk behandling som har sin grund i kognitiv terapi och 

beteendeterapi. Förespråkarna till behandlingen menar att problemen har att göra med hur 

personen ser på sig själv och sin omvärld (kognitivt perspektiv) samt hur denne reagerar på 

miljön (beteendeperspektiv). Tron är att tankar, känslor och beteende styr varandra och 

målet med behandlingen är att genom handling förändra de tankemönster och beteenden 

som ligger till grund för problemen. Behandlingen består av att lära sig förstå sig själv och 

sin kropp samt att få redskap och träning att förändra de känslor och beteenden som sätter 

stopp när det uppstår svårigheter och hinder i vardagen (Signäs, 2012).  

 

Mindfulnessbaserad stressreduktion 

 

Mindfulnessbaserad stressreduktion [MBSR] är en behandling för personer med stress eller 

kronisk smärta. Den ses ofta som del av KBT men är inte målinriktad och har inte i syfte 

att ändra sättet att tänka, vilket KBT har. MBSR handlar om att bli medveten om sig och 

sin omvärld och att kunna observera och acceptera det som händer i och utanför kroppen. 

Huvuddelarna i MBSR består av meditation, medvetenhet och utbildning. Deltagarna får 

lära sig praktiska sätt att hantera känslor och humör genom att hela tiden vara medvetna 

om tankar, känslor och det som händer i och utanför kroppen (Miller, Fletcher & Kabat-

Zinn, 1995). MBSR har visat sig ge positiva resultat vid behandling av stress och smärta, 

bland annat hos personer med bröstcancer (Zainal, Booth & Huppert, in press), hos 

personer med social fobi (Goldin & Gross, 2010) och hos personer med kroniska 

sjukdomar (Niazi & Niazi, 2011). 

 

Alternativa behandlingar 

 

I USA är det vanligt med kompletterande och alternativa behandlingsmetoder istället för 

enbart västerländsk medicin, det vill säga. Behandlingar kan bestå av till exempel 

örtmediciner, avslappningsövningar och yoga. Var tredje amerikan hade under perioden 

1997-2002 använt minst en alternativ metod per år (Tindle, Davis, Phillips & Eisenberg, 

2005). Flera studier har undersökt effekten av kompletterande och alternativa behandlingar 

så som ljusterapi, akupunktur, omega-3 fetter, träning samt johannesört på kvinnor med 

allvarlig depression och funnit positiva resultat. Dock krävs separata studier för att kunna 

svara för varje behandling var för sig (Deligiannidis & Freeman, 2010; Freeman, Fava, 

Lake, Trivedi, Wisner & Mischoulon, 2010).  

 

Problemformulering 

 

Sjukskrivningarna i Sverige blir fler och fler (Socialstyrelsen, 2003) vilket leder till ökade 

kostnader för samhället (Försäkringskassan, 2012). En stor del av sjukskrivningarna består 

av stressrelaterade åkommor vilka kräver behandling (Mulder, 2011). Sverige saknar 

bestämda direktiv för hur behandling av utmattningssyndrom skall bedrivas. Det som finns 

är rekommendationer från Rehabiliteringsrådet (SOU, 2011:15). Samtidigt dyker nya 

terapiformer upp, varav några är mindre beprövade (Korczak et al., in press).  
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Det är därför av intresse att undersöka vilka terapiformer som presenteras i litteraturen och 

presentera deras effekter. Vidare är det intressant ur en yrkesspecifik aspekt, att få en 

samlad bild av vilka behandlingar som står till buds.  

 

 

SYFTE 

Syftet var att undersöka och belysa icke farmakologisk behandling för personer med 

utmattningssyndrom.  

 

Frågeställningar 

 

Vilka icke-farmakologiska behandlingsmetoder för personer med utmattningssyndrom 

finns beskrivna i vetenskaplig litteratur? 

 

Vilken visad effekt har icke farmakologisk behandlingsmetod för personer med 

utmattningssyndrom? 

 

 

METOD 

Val av metod 

 

För att besvara studiens syfte valdes en litteraturbaserad studie som metod. Detta innebar 

ett sökande av vetenskapliga artiklar inom ämnesområdet, ett kritiskt granskande av 

artiklarna samt att sammanställa dessa i form av en analys för att presentera aktuell 

kunskap inom området (Forsberg & Wengström, 2008). Samtliga artiklar som ansågs 

besvara studiens syfte inkluderades.  

 

Urval 

 

Urvalsprocessen skedde i flera steg. Först definierades intresseområdet, varefter sökord 

formulerades, för att utgöra grunden för sökningen. För att begränsa antal sökträffar 

fastställdes ett antal urvalskriterier. Artiklarna som inkluderades fick inte vara äldre än tio 

år för att svara för den senaste forskningen inom området. Artiklarna skulle alla vara 

skrivna på engelska då det var ett språk som författarna behärskade. För att underlätta 

granskning skulle artiklarna ha abstrakt och fulltext tillgängliga och vara utförda på 

människor. Allt detta i enlighet med Forsberg och Wengström (2008). Där möjlighet fanns 

för ytterligare begränsningar lades även peer-reviewed till som kriterium. Vid en 

ytterligare sökning gjordes begränsningar i studiens karaktär (tabell 1) vilket beskrivs som 

ett extra urvalskriterium enligt Forsberg och Wengström (2008).  

 

Datainsamling 

 

Sökning av material skedde under augusti 2012 och utfördes i PubMed, Cinahl och 

PsycINFO. PubMed är en bred databas som täcker medicin, omvårdnad och odontologi. 

Databasen presenterar artiklar på olika språk men majoriteten av dessa är skrivna på 

engelska och artiklarna kommer huvudsakligen från vetenskapliga tidskrifter. Cinahl 

presenterar artiklar inom områdena omvårdnad, sjukgymnastik och arbetsterapi (Forsberg 

& Wengström, 2008).  
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Dokumenten i databasen är på olika språk och består av vetenskapliga tidskriftsartiklar, 

monografier, doktorsavhandlingar och konferensabstrakt. PsycINFO till sist, är en databas 

som presenterar psykologisk forskning inom medicin, omvårdnad och andra närliggande 

områden. Även här finns artiklar på olika språk och dokumenttyperna är vetenskapliga 

tidskriftsartiklar, böcker, forskningsrapporter och avhandlingar (Forsberg & Wengström, 

2008). Totalt återfanns 15 artiklar som svarade på syftet och motsvarade ställda 

inklusionskriterier. Sökningen i Cinahl gav inga artiklar till studien och därför redovisas 

endast artiklar från PubMed och PsycINFO i tabell 1.   

 

Databassökning 

 

Sökord formulerades efter ord som återfanns i syftet. Flera pilotsökningar utfördes med 

olika sökord och termer. Initialt användes Medical subject headings (MeSH-termer) som är 

PubMeds specifika ämnesord för olika söktermer. Varje ämnesord är kopplat till flera 

synonyma söktermer (Forsberg & Wengström, 2008). Då MeSH-termerna inte gav 

tillräckligt goda resultat, användes snarlika fritextsökord. Valda fritextsökord var 

”treatment”, ”burnout” och ”therapy”. Sökorden användes tillsammans med booleska 

operatorn AND för att kunna kombinera två sökord i en sökning (Forsberg & Wengström, 

2008).  

 
Tabell 1. Sökförförande vid val av inkluderade vetenskapliga artiklar.  

Sökmotor Datum Sökord Begränsningar Antal 

träffar 

Antal 

lästa 

abstrakt  

Antal 

granskade 

artiklar 

Valda 

artiklar 

PsycINFO 120822 Burnout 

AND 

treatment 

10 år  52 52 14 1 

PubMed 120820 Burnout 

AND 

treatment 

Sökord i titel och 

abstrakt, fulltext 

tillgänglig, 10år, på 

människor, språk 

engelska 

130 116 22 8 

PubMed 120820 Burnout 

AND 

therapy 

Fulltext tillgänglig, 

abstrakt 

tillgängligt, 10år, 

på människor, 

språk engelska, 

artikeltyp: ”clinical 

trial”, ”comparaty 

study”, ”controlled 

clinical trial”, 

”interview” & 

”randomized 

controlled trial”. 

182 163 17 4 

 

 

 

 

Totalt 364 331 53 13 

 

Manuell sökning 

 

En manuell sökning genomfördes för att finna ytterligare relevanta artiklar till studien. 

Detta kan bland annat göras genom att gå igenom referenslistor i vetenskapliga artiklar 

eller genom att gå igenom tidskrifter som behandlar det valda området (Forsberg och 

Wengström, 2008). Författarna använde sig av metoden att söka i artiklarnas referenslistor 

men inga användbara artiklar hittade via den vägen.  
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Istället resulterade en manuell sökning via PubMeds funktion ”related citations”, i två 

artiklar (Goodman and Schorling, 2012; Ruwaard et al., 2012).  

 

Databearbetning och analys 

 

Samtliga artiklar som valdes till studien var av kvantitativ design. Anledningen till detta 

var att endast en kvalitativ artikel påträffades vid sökning och denna var en kvalitativ del 

till studien av Stenlund et al. (2009a), en av resultatartiklarna. Ytterligare tre artiklar valdes 

bort då dessa fokuserade på omorganisering på arbetsplats som förebyggande åtgärd.  

 

Av sökresultatet lästes ett antal abstrakt (tabell 1) för att avgöra om artiklarna var 

intressanta för vidare granskning. Efter vidare granskning valdes artiklar ut som bedömdes 

utifrån ett bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering och kvalitet (bilaga I) 

modifierad utifrån Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och 

Bathsevani (2006). De artiklar som efter kvalitetsbedömning fortfarande var aktuella 

(bilaga II) lästes i text, individuellt, för att minska risken för feltolkningar (Polit & Beck, 

2012). Författarna markerade med överstrykningspenna allt som de fann väsentligt. Fynden 

diskuterades och slutliga artiklar valdes ut till litteraturstudien. Dessa sammanställdes i en 

matris (bilaga II). Det som besvarade föreliggande studies syfte, i de olika artiklarna, 

redovisades i en integrerad analys i resultatet i enlighet med Polit och Beck (2012). 

Analysen resulterade i underrubrikerna kognitiv beteendeterapi, mindfulnessbaserad 

stressreduktion, skapande, fysisk terapi, yttre stimulans och behandling via internet, då 

dessa var de gemensamma nämnarna i artiklarna.   

 

Tillförlitlighet 

 

Endast originalartiklar användes i resultatet och målet var att samtliga artiklar skulle vara 

peer-reviewed då det enligt Forsberg och Wengström (2008) ger en ökad vetenskaplig 

tyngd. Vidare har samtliga artiklar till resultatet bedömts med hjälp av 

kvalitetsbedömningsunderlaget som presenteras i bilaga I. För att undvika feltolkningar vid 

översättning av svåra ord i artiklarna användes Norstedts stora engelska ordbok (2011).  

 

Forskningsetiska överväganden 

 

Både positiva och negativa artiklar som svarar på syftet, har inkluderats och presenteras i 

studiens resultat utan att fabriceras, förvrängas eller plagieras. Avsikten var att spegla en så 

korrekt bild som möjligt av materialet som låg till grund för studien. Författarna hade 

ingen personlig vinning av resultatet och var därför helt objektiva till studien. 

Målsättningen var att de artiklar som användes i studien även skulle vara granskade av en 

etisk kommitté eller ha genomgått noga etiska överväganden, allt detta i enlighet med 

Helgesson, (2006). 
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RESULTAT 

Resultatet presenteras i underrubrikerna kognitiv beteendeterapi, mindfulnessbaserad 

stressreduktion, skapande, fysisk terapi, yttre stimulans och behandling via internet.  

 

Kognitiv beteendeterapi 

 

Brinkborg et al. (2011), De Vente et al. (2008), Ekstedt et al. (2009) Ruwaard et al. (2007), 

Ruwaard et al. (2012), Stenlund et al. (2009a), & Van Rhenen et al. (2005) undersökte 

effekten av KBT som behandlingsmetod för utmattningssyndrom. Van Rhenen et al. 

(2005) jämförde KBT mot fysisk behandling i form av fysisk träning och 

avslappningsövningar, medan övriga studier använde sig av kontrollgrupp för att jämföra 

effekten av behandlingen. 

 

Emotionell utmattning 

 

En signifikant (p<0,05) förbättring på emotionell utmattning sågs efter behandling med 

KBT, både i grupp och individuellt samt via e-post (De Vente et al., 2008; Ekstedt et al., 

2009; Ruwaard et al., 2007; Stenlund et al., 2009a; Van Rhenen et al., 2005). Förbättringen 

gällde både för behandlingsgrupper och för kontrollgrupper förutom i Ekstedt et al. (2009) 

som hade en frisk kontrollgrupp vilken låg kvar på samma värde. Både de med hög och låg 

skattad stress visade ett signifikant (p<0,001) lägre värde på emotionell utmattning än sina 

kontrollgrupper efter behandling (Brinkborg et al., 2011). Efter KBT via e-post hade 60 

procent av deltagarna tillfrisknat på emotionell utmattning (Ruwaard et al., 2007) och 

av de som fick KBT och Qigong var vid ett års uppföljning antalet tillfrisknade 66 procent 

(Stenlund et al., 2009a). Samma siffra för de som genomgått åtta veckor KBT i grupp, var 

47 procent och vid sex månaders uppföljning hade siffran sjunkit till 39 procent. Även 

behandlingsgruppens skattade värde på emotionell utmattning hade vid denna tidpunkt 

försämrats och var högre än före behandling (Van Rhenen et al., 2005). Endast KBT 

tillsammans med avslappningsövningar (Ekstedt et al., 2009) och KBT via e-post 

(Ruwaard et al., 2007) visade sig ha signifikant (p≤0,003) större effekt än ingen behandling 

på emotionell utmattning. Samma gällde för studien av Brinkborg et al. (2011), dock 

endast hos de personer som skattat hög stress före behandling.  

 

Cynism 

 

Entydigt resultat saknades för cynism, KBT visade både på en signifikant (p<0,05) 

förbättring (De Vente et al., 2008; Ruwaard et al., 2012) och på en icke signifikant 

(p=0,47) förbättring (Van Rhenen et al., 2005). I studien av Brinkborg et al. (2011) 

skattade behandlingsgrupperna ett bättre värde sina kontrollgrupper efter behandling på 

cynism. KBT, vare sig individuellt eller i grupp (De Vente et al., 2008; Van Rhenen et al., 

2005) visade inte att behandling var mer effektiv än ingen behandling. Dock kunde studien 

av Brinkborg et al. (2011) visa på att KBT var mer effektivt än ingen behandling, men det 

gällde bara för de med hög skattad stress vilka visade en signifikant (p<0,01) förbättring. 

Van Rhenen et al. (2005) påvisade ett tillfrisknande från cynism efter behandling med 

KBT, på 31 procent och vid sex månaders uppföljning var siffran 39 procent. Däremot var 

värdet på cynism vid uppföljning högre än motsvarande värde före behandling. Ett annat 

resultat visade KBT via hemsida, där värdet på cynism hade förbättrats ytterligare vid 

uppföljning (Ruwaard et al., 2012).  
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Professionell prestation 

 

KBT visade sig ha en effekt på professionell prestation då en signifikant (p=0,04) 

förbättring sågs hos samtliga deltagare (Van Rhenen et al., 2011). Enligt Brinkborg et al. 

(2011) gällde detta enbart för de som skattat hög stress. Antal tillfrisknade personer efter 

avslutad behandling var 47 procent och ökade till 56 procent vid uppföljning efter sex 

månader. Även det skattade värdet på professionell prestation hade vid uppföljning 

förbättrats ytterligare (Van Rhenen et al., 2011).  

 

Stress 

 

KBT i grupp, individuellt, via e-post, via internet och tillsammans med Qigong visade sig 

ge signifikant (p≤0,05) förbättrade stressnivåer hos deltagarna med utmattningssyndrom. 

Även kontrollgrupperna förbättrades signifikant (p≤0,05) (De Vente et al., 2008; Ruwaard 

et al., 2007, Ruwaard et al., 2012; Stenlund et al., 2009a). Enligt Brinkborg et al. (2011) 

gällde förbättringen enbart för deltagare som skattat en hög nivå av stress initialt. 

Deltagarna med hög nivå av stress hade även ett signifikant (p<0,001) större antal kliniskt 

återhämtade personer från stress efter behandlingen (42 procent) jämfört mot sin 

kontrollgrupp (12 procent). Endast KBT via e-post visade sig vara mer effektiv än ingen 

behandling, där blev 70 procent återhämtade från sin stress (Ruwaard et al., 2007). KBT 

via internet, som saknade kontrollgrupp, gav en kvarstående förbättring som vid ett års 

uppföljning hade ökat ytterligare (Ruwaard et al., 2012).  

 

Fatigue 

 

Samtliga studier som undersökte effekten av KBT på fatigue såg en förbättring efter 

behandling (Stenlund et al., 2009a; Ekstedt et al., 2009; De Vente et al., 2008; Ruwaard et 

al., 2012). Endast KBT tillsammans med avslappningsövningar visade sig vara mer 

effektiv än ingen behandling. Dock gjordes jämförelsen mot en frisk kontrollgrupp som 

höll ett stabilt värde. Behandlingsgruppen skattade efter behandling fortfarande lägre än 

kontrollgruppen (Ekstedt et al., 2009). Vid ett års uppföljning visade KBT via internet en 

fortsatt förbättring (Ruwaard et al., 2012).  

 

Behandlingstid 

 

Längden på behandlingarna varierade mellan studierna. Den kortaste behandlingen pågick 

under sju veckor (Ruwaard et al., 2007) och den längsta under ett år (Stenlund et al., 

2009a). För Brinkborg et al. (2011), Ruwaard et al. (2007) och Van Rhenen et al. (2005) 

varade behandlingen under sju eller åtta veckor och de resterande studierna hade en 

behandlingstid mellan fyra månader upp till ett år (Ekstedt et al., 2009; De Vente et al., 

2008; Ruwaard et al., 2012; Stenlund et al., 2009a). Samtliga studier visade att KBT gav en 

förbättring på utmattningssyndrom som helhet direkt efter avslutad behandling (Brinkborg 

et al., 2011; De Vente et al., 2008; Ekstedt et al., 2009; Ruwaard et al., 2007; Ruwaard et 

al., 2012; Stenlund et al., 2009a; Van Rhenen et al., 2005). Ekstedt et al. (2009), som hade 

KBT tillsammans med avslappningsövningar, gjorde en uppföljning efter tre månader som 

då visade att där tidigare samtliga 23 deltagare var sjukskrivna på heltid, var nu istället 12 

av 23 deltagare sjukskrivna på heltid och tre deltagare hade återgått till att arbeta heltid.  
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De Vente et al. (2008) påvisade ett inkonsekvent resultat efter tio månader och kunde inte 

visa att vare sig individuell- eller grupp-KBT var mer effektivt än basbehandling. KBT via 

e-post (Ruwaard et al., 2007), KBT via hemsida (Ruwaard et al., 2012) och KBT 

tillsammans med Qigong (Stenlund et al., 2009a), visade en fortsatt förbättring vid 

uppföljning efter ett år till tre år. I studien av Ruwaard et al. (2007) hade dock 41 procent 

fått ytterligare behandling under de tre åren fram till uppföljningen.  

 

Mindfulnessbaserad stressreduktion 

 

Cohen-Katz et al. (2005), Goodman & Schorling (2012) och Mackenzie et al. (2006) 

undersökte effekten av MBSR som behandling för utmattningssyndrom. Cohen-Katz et al. 

(2005) och Goodman & Schorling(2012) utförde MBSR på åtta veckor (standard-MBSR) 

medans Mackenzie et al. (2006) undersökte en kort version av MBSR som var fyra veckor 

lång. Samtliga MBSR-behandlingar var uppbyggda på samma teman och övningar förutom 

att den totala schemalagda behandlingstiden i Mackenzie et al. (2006) var cirka tre timmar 

mot 42 timmar i de andra två studierna (Cohen-Katz et al., 2005; Goodman et al., 2012).  

 

Emotionell utmattning  

 

MBSR som behandlingsmetod gav en förbättring på emotionell utmattning (Cohen-Katz et 

al., 2005; Goodman et al., 2012; Mackenzie et al., 2006). Denna förbättring var bara 

signifikant (p≤0,028) för standard-MBSR (Cohen-Katz et al., 2005 & Goodman et al., 

2012). I studien av Cohen-Katz et al. (2005) förbättrades också kontrollgruppen signifikant 

(p=0,05) även om de som fick behandling förbättrades signifikant (p=0,05) mer. Det 

förekom att de deltagarna som förbättrats mest, också var de som skattat högst på 

emotionell utmattning vid start (Goodman et al., 2012; Mackenzie et al., 2006) även om 

deltagarna fortfarande skattade högre värden än kontrollgruppen efter avslutad behandling 

(Mackenzie et al., 2006). Vid tre månaders uppföljning hade värdet för emotionell 

utmattning fortsatt att sjunka (Cohen-Katz et al., 2005).   

 

Cynism 

 

Behandling med MBSR gav delade resultat för cynism. Vid åtta veckor lång behandling 

visade Goodman & Schorling(2012) på en signifikant (p=0,039) förbättring medan Cohen-

Katz et al. (2005) bara kunde påvisa en trend mot en signifikant förbättring. I det fall 

behandlingen pågick under fyra veckor sågs ingen förändring på cynism för de deltagare 

som fick behandling, medan övriga deltagare försämrades (Mackenzie et al., 2006).  

 

Professionell prestation  

 

Goodman & Schorling (2012) visade på en signifikant (p<0,001) förbättring med standard-

MBSR på professionell prestation för samtliga deltagare. För Cohen-Katz et al. (2005) och 

Mackenzie et al. (2006) gav behandlingen en viss effekt men denna gick inte att fastställa. 

Dock var det signifikant (p=0,04) att deltagarna som fick en kort version av MBSR 

skattade sämre än kontrollgruppen både före och efter behandling (Mackenzie et al., 2012).  
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Samtliga MBI- variabler  

 

Endast studien av Goodman & Schorling (2012) visade ett positivt resultat av MBSR på 

utmattningssyndrom på samtliga MBI variabler. Cohen-Katz et al. (2005) och Mackenzie 

et al. (2006) visade endast en förbättring på emotionell utmattning och antydde ett positivt 

resultat på cynism och professionell prestation. Trots att det inte gick att fastställa en 

signifikant effekt av MBSR i två av studierna, rapporterade deltagarna som genomgått 

MBSR en förbättrad förmåga att slappna av efter behandlingen (Mackenzie et. al., 2006), 

tio av tio tyckte att de hade fått ut något av MBSR och på frågan hur viktig de ansåg att 

behandlingen varit för dem blev svaret 9.3 på en skala från ett till tio (Cohen-Katz et al., 

2005).   

 

Skapande 

 

Bittman et al. (2004) och Italia et al. (2008) beskrev varsin terapi för utmattningssyndrom 

med fokus på skapande. I behandlingen med Recreational music-making (RMM) fick 

deltagarna skapa rytmer och uttrycka sig med hjälp av musikinstrument (Bittman et al., 

2004). I Art-therapy fick deltagarna iscensätta jobbiga upplevelser, kommunicera icke 

verbalt samt genomföra avslappningsövningar (Italia et al., 2008). Både RMM och Art-

therapy visade sig förbättra nivån av emotionell utmattning signifikant (p≤0,01) (Bittman 

et al. 2004; Italia et al. 2008). Art-therapy gav även en signifikant förbättrande effekt på 

cynism (p=0,047) och professionell prestation (p=0,036) (Italia et al., 2008) medan RMM 

bara kunde visa på en förbättring för cynism och ingen förändring på professionell 

prestation (Bittman et al., 2004). Deltagarna fick även fylla i en utvärdering om Art-

therapy där 70 procent svarade att de var nöjda med behandlingen och 30 procent svarade 

att de tyckte att den innebar extra arbete (Italia et al., 2008).  

 

Fysisk terapi 

 

Stenlund et al. (2009a), Stenlund et al. (2009b) och Van Rhenen et al. (2005) använde sig 

av fysisk terapi som behandling för utmattningssyndrom. Stenlund et al. (2009a) och 

Stenlund et al. (2009b) undersökte effekten av Qigong under ett år respektive 12 veckor 

och Van Rhenen et al. (2005) undersökte effekten av fysisk träning och 

avslappningsövningar under åtta veckor. Efter avslutad behandling hade deltagarna 

förbättrats på emotionell utmattning (Stenlund et al., 2009a; Stenlund et al., 2009b; Van 

Rhenen et al., 2005), självskattad stress (Stenlund et al., 2009a), fatigue och depression 

(Stenlund et al., 2009a; Stenlund et al., 2009b). Förbättringen var signifikant (p≤0,04) och 

gällde både för behandlingsgrupp och kontrollgrupp (Stenlund et al., 2009a; Stenlund et 

al., 2009b; Van Rhenen et al., 2005). Av de deltagare som enbart fick Qigong tillfrisknade 

47 procent från utmattningssyndrom (Stenlund et al., 2009a) jämfört med 38-49 procent för 

de som fick utöva fysisk träning och avslappningsövningar (Van Rhenen et al., 2005). 

Utövande av Qigong visade sig minska utmattningssyndrom och sjukfrånvaro signifikant 

(p=0,001) (Stenlund et al., 2009a). Även fysisk träning och avslappningsövningar visade 

en signifikant positiv effekt på utmattningssyndrom (p=0,04) (Van Rhenen et al., 2005). 

Qigong visade dock ingen effekt utöver basbehandling på utmattningssyndrom (Stenlund 

et al., 2009b) och det gick inte att påvisa att någon behandlingsmetod var mer effektiv än 

motsvarande för kontrollgrupp (Stenlund et al., 2009a; Stenlund et al., 2009b; Van Rhenen 

et al., 2005).  
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Yttre stimulans 

 

Blasche et al. (2010) och Meesters & Waslander (2010) använde sig av yttre stimulans som 

behandling mot utmattningssyndrom. Meesters & Waslander (2010) använde sig av 

ljusterapi som behandling och Blasche et al. (2010) undersökte effekten av spa-terapi. 

Både ljusterapi och spa-terapi visade positiva resultat på nivån av utmattningssyndrom 

(Blasche et al., 2010; Meesters & Waslander, 2010). Symtom på utmattningssyndrom 

minskade signifikant (p=0,02) mer hos de som fått genomgå ljusterapi jämfört med de som 

inte fick behandling. Även på emotionell utmattning, cynism och professionell prestation 

syntes en förbättring (Meesters & Waslander, 2010). Både deltagare med hög och låg 

skattad utmattningssyndrom erhöll efter spa-terapi en förbättring på oro, sömn, fatigue och 

sänkt motivation. Denna förbättring kvarstod efter tre månader och det var ingen 

signifikant skillnad på effekten av behandlingen mellan deltagarna (Blasche et al. 2010).  

 

Behandling via internet 

 

Ruwaard et al. (2007) och Ruwaard et al. (2012) använde sig av internet för att genomföra 

KBT-baserad behandling. Studierna skiljde sig åt genom att en använde sig av e-post 

(Ruwaard et al., 2007) och den andra av en skyddad hemsida (Ruwaard et al., 2012).  

KBT baserad behandling, både via e-post och via hemsida, gav en signifikant (p≤0,003) 

förbättring på utmattningssyndrom (Ruwaard et al., 2007; Ruwaard et al., 2012). Hos 

gruppen som fick KBT via e-post tillfrisknade 60 procent från emotionell utmattning. 

Samma siffra för kontrollgrupp var 69 procent även om behandlingsgruppens förbättring 

var signifikant (p=0,024) större (Ruwaard et al., 2007). Efter behandling med KBT via 

hemsida tillfrisknade 34 procent från utmattning och började återigen engagera sig i sina 

arbeten och 53 procent tillfrisknade från depression, ångest och stress. Efter ett års 

uppföljning hade ingen av deltagarna, i studien för KBT via hemsida, återinsjuknat eller 

försämrats (Ruwaard et al., 2012).  Samma sak gällde för deltagarna från studien med KBT 

via e-post fast vid tre års uppföljning. Dock hade 41 procent av dessa fått ytterligare 

behandling under de tre åren fram till uppföljning (Ruwaard et al., 2007).  

 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

 

Syftet med studien var att undersöka och belysa icke farmakologisk behandling för 

personer med utmattningssyndrom. Som metod valdes en litteraturbaserad studie då det 

antogs vara den metod som på bästa sätt skulle besvara syftet och dess frågeställningar. 

Enligt Forsberg och Wengström (2008) är en litteraturbaserad studie en bra metod för att 

skapa en översikt över aktuell kunskap. Alternativa metoder hade exempelvis kunnat vara 

att utföra en kvalitativ intervjustudie eller en kvantitativ enkätstudie på en vårdinrättning 

som möter dessa personer, men då hade resultatet bara kunnat visa vad som finns att tillgå 

och vad som erbjuds i den svenska vården idag. Genom att utföra en litteraturstudie 

belystes även nya metoder som ännu kanske inte används eller finns tillgängliga i Sverige.  
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Vid sökning av artiklar begränsades antalet resultat med hjälp av inklusionskriterier. Detta 

gjordes för att undvika ett för stort antal träffar då många artiklar tillsammans med 

begränsad tid ökar risken för bristfällig granskning, vilket kan leda till att användbart 

resultat förbises. Det är viktigt att begränsa antal sökträffar till en nivå som gör det möjligt 

att gå igenom samtliga träffar (Axelsson, 2008). Ett annat sätt att underlätta granskningen 

var att endast välja artiklar som hade abstrakt och fulltext tillgängligt. Abstrakten gjorde 

det möjligt att snabbt bilda sig en uppfattning om artiklarna var till nytta för studien. 

Fulltext valdes då det fanns begränsade möjligheter att få tag på artiklar på grund av 

tidsaspekt och tillgänglighet.  

 

Vidare valdes som urvalskriterie engelska som språk då det ansågs möjligt att läsa och 

förstå. Trots detta fanns det risk för missförstånd då ingen av författarna har engelska som 

modersmål. För att minimera risken för feltolkningar användes därför Norstedts stora 

engelska ordbok (2011) som hjälp vid översättning. Tyvärr inkluderades inte artiklar 

skrivna på svenska vilket var ett misstag, då detta eventuellt kunde ha gett fler träffar.  

 

Ytterligare ett inklusionskriterie var att artiklarna inte fick vara äldre än tio år gamla då 

meningen var att endast använda sig av den senaste forskningen eftersom detta ansågs höja 

studiens trovärdighet (Forsberg & Wengström, 2008). Trots få begränsningar, var det svårt 

att finna tillräckligt med artiklar till studien. Av den anledningen undveks ytterligare 

begränsande kriterier så som kön och ålder. En positiv aspekt på ett mindre antal sökträffar 

var att de flesta artiklar som svarade på syftet var möjliga att inkludera. En artikel valdes 

bort då denna var en kvalitativ del till en av resultatartiklarna. Tre artiklar valdes bort då 

dessa fokuserade på omorganisering på arbetsplats som förebyggande åtgärd. Som 

vårdpersonal måste det anses icke genomförbart att omorganisera en persons arbetsplats.  

 

En svaghet med artikelsökningen kan vara att endast tre databaser användes; PubMed, 

Cinahl och PsycINFO. Att använda fler databaser kunde eventuellt ha resulterat i ett större 

antal artiklar till studien. Flera pilotsökningar utfördes för att hitta de optimala sökorden. 

Initialt användes MeSH-termer, men då dessa inte gav tillräckligt goda resultat, användes 

istället snarlika fritextsökord. Sökord som användes var ”treatment”, ”burnout” och 

”therapy”. Enligt Forsberg och Wengström (2008) går det bra att använda fritextsökord så 

länge antalet sökträffar inte blir för många. Författarna tror dock inte att det begränsade 

antalet artiklar beror på val av sökord eller databas, utan snarare på begränsad forskning 

inom området.  

 

Artiklarna som användes i studien var ifrån Italien, Kanada, Nederländerna, Sverige, USA 

och Österrike. Artiklarnas ursprung bör inte ha påverkat studiens resultat då samtliga 

länder tillhör västvärlden och har liknande levnadsvillkor. Orsaken till utmattningssyndrom 

är inte unikt för något land. Stress i arbetet eller relationsproblem, som är exempel på 

orsaker, kan tänkas förekomma var som helst i världen.  

 

Strävan var att artiklarna skulle vara peer-reviewed då detta höjer trovärdighet på artiklarna 

(Forsberg & Wengström, 2008). Dock var detta svårt att uppnå då PubMed, som svarade 

för flest antal inkluderade artiklar, inte kunde redovisa om artiklarna var peer-reviewed 

eller ej. I enlighet med Helgesson, (2006) var målet även att artiklar som användes i 

studien skulle vara granskade av en etisk kommitté eller ha genomgått noga etiska 

överväganden. Det fanns svårigheter med att uppnå målet med enbart etiskt granskade 

artiklar då urvalet var så pass begränsat. Dessutom upplevde författarna att det var svårt att 

avgöra om de etiska övervägandena var tillräckliga för att räknas som noggranna.  
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För att kvalitetsbedöma artiklarna användes bedömningsunderlaget för vetenskaplig 

klassificering och kvalitet (bilaga I) modifierad utifrån Berg, Dencker och Skärsäter (1999) 

och Willman, Stoltz och Bathsevani (2006). Utan tidigare forskningserfarenhet var det 

svårt att göra en korrekt bedömning med hjälp av bedömningsinstrumentet, vilket kan 

tänkas sänka den vetenskapliga nivån på arbetet. Då inte många artiklar av hög kvalitet 

svarade på syftet, inkluderades även artiklar av låg och medel kvalitet. Av de 15 artiklar 

som användes i studiens resultat, bedömdes sju artiklar vara av hög kvalitet, sju av medel 

och en artikel av låg kvalitet. Även om artiklar av låg kvalitet inte bör inkluderas i en 

litteraturstudie (Forsberg & Wengström, 2008), ansågs dessa svara på syftet. Artikeln av 

låg kvalitet beskriver en icke farmakologisk behandlingsmetod, även om dess resultat, på 

grund av dess låga kvalitet, kan anses mindre trovärdigt. Således har därför alla artiklar 

tillåtits lika stor plats i studiens resultat. 

 

Få studier använde sig av samma mätinstrument. Att lära sig förstå och använda ett 

mätinstrument korrekt är något som tar tid. Författarna ansåg sig inte behärska de olika 

mätinstrumenten vilket medförde en stor risk för feltolkning. Det var också svårt att 

generalisera och finna likheter mellan de olika artiklarnas resultat då olika mätinstrument 

användes. Även om flera studier använde sig av samma behandlingsmetod, fanns det ändå 

skillnader mellan metodernas upplägg. Skillnaderna kunde exempelvis vara 

behandlingstid, antal deltagare, kompletterande behandlingar och utförande av 

behandlingen. Dessa olikheter kan ha varit avgörande för studiernas resultat och är också 

en orsak till varför det var svårt att jämföra och analysera resultatet. 

 

Resultatartiklarna använde sig av deltagare från 14 år upp till 73 års ålder, med en 

medelålder på 45 år, vilket kan göra resultatet generaliserbart på vuxna individer. 

Artiklarnas spridning över flera olika metoder, kan minska trovärdigheten och styrkan i 

resultatet. I vissa fall fanns endast en studie utförd på undersökt behandlingsmetod, vilket 

gjorde att artikelns resultat i sig inte kunde svara för metodens effekt. Det behövs flera 

studier per behandlingsmetod för att kunna generalisera dess resultat. Dock kan ändå 

resultatet vara intressant då det dels presenterar vilka behandlingsmetoder som finns 

undersökta men även ger förslag på vad som kan vara värt att studera vidare.  

 

Resultatdiskussion 

 

I resultatet framkom åtta olika behandlingsmetoder. Dessa var KBT, MBSR, Art-therapy, 

RMM, Qigong, fysisk träning tillsammans med avslappningsövningar, ljusterapi och spa-

terapi. KBT och MBSR fanns i flera varianter, även om grunden i behandlingen var den 

samma. KBT förekom även via internet. Vissa behandlingar utfördes i grupp, andra 

individuellt och några kunde ges på båda sätt.  

 

Samtliga KBT-behandlingar, oavsett behandlingstid, gav en förbättring på symtom på 

utmattningssyndrom (Brinkborg et al., 2011; De Vente et al., 2008; Ekstedt et al., 2009; 

Ruwaard et al., 2007; Ruwaard et al., 2012; Stenlund et al., 2009a; Van Rhenen et al., 

2005). Studiernas behandlingstid varierade mellan sju veckor (Ruwaard et al., 2007) och 

upp till ett år (Stenlund et al., 2009a). Intressant var att både en kort och en lång 

behandling gav visad effekt. Dock var det inte möjligt att säga något om vilken 

behandlingstid som var mer effektiv då metoden i de olika studierna skiljde sig åt samt 

använde olika mätinstrument.  
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Då behandling är kostsamt och den svenska vården har begränsade resurser är det positivt 

att även en kort behandling gav resultat då kort behandling måste antas vara mer 

kostnadseffektivt än en längre behandling. Kort behandling med KBT har visat god effekt 

vid behandling av panikångest (Rathgeb-Fuetsch, Kempter, Feil, Pollmächer & Schuld, 

2011) samt vid bröstsmärtor och hjärtklappning (Jonsbu, Dammen, Morken, Moum & 

Martinsen, 2011). 

 

Rehabiliteringsrådet tar upp KBT eller annan psykodynamisk teoribas som en alternativ 

del av behandling vid utmattningssyndrom (SOU, 2011:15). Det är KBT och annan 

psykodynamisk teoribas, exempelvis MBSR, som utgör den största delen av föreliggande 

studies resultat då de stod för majoriteten av forskningen inom området.  

 

Dock visade resultatartiklarna att trots att de gav en förbättring på flertalet symtom på 

utmattningssyndrom, sågs även en förbättring hos kontrollgrupperna (Brinkborg et al., 

2011; Cohen-Katz et al., 2005; De Vente et al., 2008; Goodman et al., 2012; Mackenzie et 

al., 2006; Ruwaard et al., 2007; Ruwaard et al., 2012; Stenlund et al., 2009a; Van Rhenen 

et al., 2005) Endast Brinkborg et al. (2011) och Cohen-Katz et al. (2005) kunde påvisa att 

förbättringen var signifikant större hos behandlingsgruppen än för kontrollgruppen, och 

detta endast för emotionell utmattning. Resultatet antyder varken att KBT eller MBSR 

förbättrar personens utmattningssyndrom ytterligare, än om denne inte skulle få 

behandling. Detta innebär att det kan ifrågasättas om dessa behandlingar skall 

rekommenderas till personer med utmattningssyndrom.  

 

Andra behandlingar som visade på förbättring på utmattningssyndrom och som 

presenterades i resultatet var Art-therapy (Italia et al., 2008), spa-terapi (Blasche et al., 

2010) och fysisk träning med avslappningsövningar (Van Rhenen et al., 2005). Dock var 

dessa inte testade mot en kontrollgrupp och bör därför inte heller användas som 

rekommenderade behandlingar för utmattningssyndrom. För att ta reda på om de 

alternativa behandlingarna har en bevisad effekt måste de först testas mot en kontrollgrupp. 

Först då, kan det säkerställas att det är behandlingen som har gett en effekt och inte andra 

omständigheter som exempelvis slumpen (SBU, u.å.). Däremot var ljusterapi, som också 

visade på en förbättring, testat mot kontrollgrupp och kunde påvisa en större förbättring 

hos behandlingsgrupp jämfört med kontrollgrupp (Meesters & Waslander, 2010). Därför 

kan ljusterapi tänkas vara rekommenderbar som behandling av utmattningssyndrom. Innan 

slutsats kan dras ska det vägas in att föreliggande studie hade ett begränsat antal artiklar 

med spridd kvalitet och framför allt begränsat antal artiklar per behandlingsmetod.  

 

I studierna av De Vente et al. (2008) och Stenlund et al. (2009b), som var utförda i 

Nederländerna (De Vente et al., 2008) och Sverige (Stenlund et al., 2009b), gavs 

basbehandling till både behandlingsgrupp och kontrollgrupp. Inte heller kunde de påvisa 

att den behandlingsmetod som undersöktes, gav ytterligare effekt, i det här fallen, utöver 

basbehandling. Antingen berodde detta på att behandlingen saknade effekt, eller så kan 

detta tolkas som att Nederländerna och Sverige hade en god basvård för personer med 

utmattningssyndrom. 

 

Frågan är om huruvida det är tiden av behandling eller tiden av sjukdom som har störst 

påverkan på tillfrisknandet. Det vill säga att det inte är säkert att det är längden på 

behandlingen som ger effekt utan att det kan bero på ett spontant tillfrisknande.  
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Flera av resultatstudierna kunde eventuellt antyda på ett spontant tillfrisknande då också 

deras kontrollgrupper förbättrades signifikant (Brinkborg et al., 2011; Cohen-Katz et al., 

2005; De Vente et al., 2008; Goodman et al., 2012; Mackenzie et al., 2006; Ruwaard et al., 

2007; Ruwaard et al., 2012; Stenlund et al., 2009a; Van Rhenen et al., 2005). En studie, 

som följde utvecklingen av utmattningssyndrom under fyra års tid, visade på just ett 

spontant tillfrisknande. Den största andelen av det spontana tillfrisknandet, skedde under 

det första året (Leone, Huibers, Knottnerus, & Kant, 2008). Även resultat vid uppföljning 

kan därför ifrågasättas. Att en deltagare vid uppföljning har förbättrats ytterligare, kan 

möjligen bero på förvärvade kunskaper från behandlingen, dels på spontant tillfrisknande, 

men även eventuell annan behandling parallellt med eller efter avslutad studie.  

 

I studien av Ruwaard et al. (2007) hade 41 procent fått ytterligare behandling efter studiens 

slut. Om deltagare efter avslutad studie fortfarande upplever sig sjuka, kan det antas att 

dessa har fortsatt söka vård, vilket då kan ha påverkat uppföljningsresultaten falskt positivt.  

Trots ovan nämna fynd, bör det dessutom tas i beaktning att kontrollgruppen i många fall 

stod som en väntegrupp. Därför kan deras spontana förbättring, också berott på det faktum 

att de var medvetna om den hjälp de skulle få. Spontanförbättringen kan också ha påverkas 

av den eventuella information som gavs vid studiens start. Kanske var informationen nog 

för att starta ett positivare tankemönster. 

 

Intressant var den positiva effekten som KBT via internet visade sig ge på 

utmattningssyndrom (Ruwaard et al., 2007; Ruwaard et al., 2012). Då behandling erbjuds 

via internet ges nya möjligheter, den blir mer tillgänglig. Personen kan få behandlingen i 

sitt eget hem, vilket underlättar för de som skulle ha svårt att orka ta sig till en behandling. 

Dessutom kan behandlingen erbjudas till fler personer samtidigt då en stor del av 

behandlingen består av övningar och självstudier. Eftersom sjukskrivningar är ett ökande 

problem (Socialstyrelsen, 2003) är det viktigt att hitta en vårdform som kan behandla så 

många personer som möjligt. En svensk studie från 2011 visade att KBT via internet kostar 

mindre än traditionell KBT (Andersson et al., 2011) vilket också påverkar möjligheten att 

behandla fler personer. KBT via internet har visat sig vara effektivt på ångest (Andersson 

et al., 2012; Hedman et al., 2011a; Mewton, Wong & Andrews 2012) och social fobi 

(Carlbring, Nordgren, Furmark & Andersson 2009; Hedman et al., 2011b).  

 

På social fobi har även en långsiktig effekt undersökts. Studierna visade att den positiva 

effekten kvarstod efter 30 månader (Carlbring et al., 2009) och fem år (Hedman et al., 

2011b). Även om studierna visade på ett positivt resultat, är det kanske inte tillräckligt att 

enbart erbjuda vård via internet. Däremot kan det vara en bra början för att sedan dessutom 

träffa personerna, vilket kan anses vara ett bättre sätt att se och förstå hur personerna 

verkligen mår.  

 

Vid behandling med MBSR gick det inte att urskilja något genomgående positivt resultat. 

Cohen-Katz et al. (2005), Goodman & Schorling (2012) och Mackenzie et al. (2006) 

visade alla på en signifikant förbättring på emotionell utmattning, men endast Goodman & 

Schorling (2012) visade även detta på cynism och professionell prestation. Liknande 

resultat fick Bittman et al. (2004) på RMM, där deltagarna förbättrades signifikant på 

emotionell utmattning men inte på cynism och professionell prestation. Kanske är det 

lättare att tillfriskna från emotionell utmattning än från cynism och professionell prestation. 

Avsaknad av positiva känslor och en upplevelse av att inte ha något mer att ge, vilket 

emotionell utmattning är, verkar vara det första som förbättras.  
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Positiva känslor och att återfå kraft kan eventuellt skapas av att träffa andra, att lära sig att 

hantera sin stress och av att få vila. Svårare kan det vara att återfå ett känslomässigt 

engagemang i sitt arbete och att sluta känna skuld, vilket cynism handlar om. Vid ett 

påbörjat tillfrisknande är troligen det naturliga att först se till sina egna behov och känslor, 

innan det går att engagera sig i andra personer. Även den professionella prestationen, tron 

på sig själv och sin förmåga, kan vara svårt och ta tid att bygga upp. Har en person gått 

med dessa känslor under en längre period finns risken att dessa rotar sig och kan vara svåra 

att bli fria ifrån. Av resultatet kan det antas att MBSR inte är tillräckligt som metod för att 

behandla samtliga symtom på utmattningssyndrom, inte heller RMM verkar gå tillräckligt 

djupt.  

 

Att skapa musik och umgås i grupp är kanske enbart effektivt för att skapa positiva känslor 

och ge energi. Samtidigt visade studien av Koyama et al. (2009) att RMM, med likadant 

upplägg fast bara ett tillfälle, en förbättring på ångest, depression och ilska, vilka inte bör 

ses som ytliga aspekter. En anledning till de olika resultaten kan vara att deltagarna, som 

genomgått RMM vid endast ett tillfälle (Koyama et al., 2009), fick skatta sina känslor 

direkt efter avslutad session. Kanske kan då det positiva resultatet eventuellt bero på att 

deltagarna fortfarande är upprymda, fyllda av energi och på bra humör. Det behöver inte 

säga något om den långsiktiga effekten. Troligtvis säger studien av Bittman et al. (2004) 

mer om den faktiska effekten då den följer deltagarna under en längre tid.  

 

Samtliga artiklar som undersökte effekten av fysisk terapi, visade på en förbättring på 

symtom på utmattningssyndrom (Stenlund et al., 2009a; Stenlund et al., 2009b; Van 

Rhenen et al., 2005). Resultatet bör inte anses överraskande då fysisk aktivitet även visat 

positiv effekt på humör, livskvalitet (Oh et al., 2012), fatigue (Edmonds, McGuire & Price, 

2004; Oh et al., 2012), ångest (Ströhle, 2009; Lee, Kang, Lim & Lee, 2004), depression 

(Rimer et al., 2012; Ströhle, 2009; Tsang, Fung, Chan, Lee, & Chan, 2006) och stress (Lee, 

Ryu & Chung, 2000). Som rehabiliteringsrådets riktlinjer lyder, bör behandling för 

utmattningssyndrom bestå av flera delar, och fysisk träning skulle kunna vara en av dessa. 

Fysisk träning är också något som sjukvården kan erbjuda på recept. Fördelen med recept 

är dels att det kan tänkas öka följsamheten då träningen kommer som en ordination, men 

även att receptet blir ett ekonomiskt stöd. Samtidigt bör det tas i beaktning att det kan vara 

svårt för en utmattad person att på egen hand ta sig till aktivitet eller komma igång med 

träning. För dessa personer kan det tänkas underlätta om de erbjuds fysisk aktivitet på 

sjukhus i grupp avsedd för personer med samma symtom.  

 

Ämnet utmattningssyndrom är fortfarande nytt och det finns begränsat med forskning inom 

området. Om studien gjorts längre fram i tiden, hade troligtvis mer forskning hunnit 

bedrivas och flera behandlingsmetoder och dess effekter varit undersökta. Även om det är 

ospecificerat vilken behandling som ges till personer med utmattningssyndrom, är det ett 

faktum att dessa personer kan få behandling. Sjuksköterskan kan i sitt dagliga arbete 

upptäcka varningssignaler för, och symtom på utmattningssyndrom och både arbeta 

förebyggande och behandlande. Om varningssignaler uppfattas, kan personen få 

information om utmattningssyndrom samt råd om hur detta kan undvikas. Om symtom 

redan uppvisas, kan personen istället, förutom information, fångas upp och erbjudas hjälp.  
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Slutsats 

 

KBT, MBSR, Art-therapy, RMM, Qigong, fysisk träning tillsammans med 

avslappningsövningar, ljusterapi och spa-terapi var de icke farmakologiska 

behandlingsmetoder som fanns beskrivna i den vetenskapliga litteraturen. Ljusterapi var 

den enda behandlingsmetod som visade signifikant bättre resultat än kontrollgrupp på 

utmattningssyndrom.  

 

Förslag till fortsatta studier 

 

För de studier som har visat en positiv effekt men som saknar kontrollgrupp, bör 

behandlingsmetoden jämföras mot en kontrollgrupp för att kunna fastställa egentlig 

behandlingseffekt. För de som har jämförts mot kontrollgrupp, skulle det vara intressant att 

sätta dessa emot varandra för att kunna avgöra vilken behandling som har bäst verkan på 

utmattningssyndrom. Slutligen skulle det vara intressant att undersöka vilken behandling 

som personer med utmattningssyndrom faktiskt får ute i vården. 
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Bilaga I 

 

Bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och kvalitativ metodansats, modifierad utifrån Berg, 

Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011). 

KOD OCH KLASSIFICERING                                                    VETENSKAPLIG KVALITET 

 I = Hög kvalitet II = 

Medel 

III = Låg kvalitet 

Randomiserad kontrollerad studie/Randomised 

controlled trial (RCT) är prospektiv och innebär 

jämförelse mellan en kontrollgrupp och en eller 

flera experimentgrupper. 

Större välplanerad och välgenomförd 

multicenterstudie med adekvat beskrivning av 

protokoll, material och metoder inklusive 

behandlingsteknik. Antalet patienter/deltagare 

tillräckligt stort för att besvara frågeställningen. 

Adekvata statistiska metoder. 

 

 

 

* 

Randomiserad studie med  få patienter/deltagare och/eller för många 

delstudier, vilket ger otillräcklig statistisk styrka. Bristfälligt antal 

patienter/deltagare, otillräckligt beskrivet eller stort bortfall.  

Klinisk kontrollerad studie/Clinical controlled 

trial ( CCT) är prospektiv och innebär jämförelse 

mellan kontrollgrupp och en eller flera 

experimentgrupper. Är inte randomiserad. 

Välplanerad och välgenomförd studie med 

adekvat beskrivning av protokoll, material och 

metoder inklusive behandlingsteknik. Antalet 

patienter/deltagare tillräckligt stort för att besvara 

frågeställningen. Adekvata statistiska metoder. 

 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt beskriven, brister 

i genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Icke- kontrollerad studie (P) är prospektiv men 

utan relevant och samtida kontrollgrupp. 

Väldefinierad frågeställning, tillräckligt antal 

patienter/deltagre och adekvata statistiska 

metoder. 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt beskriven, brister 

i genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Retrospektiv studie (R) är en analys av historiskt 

material som relateras till något som redan har 

inträffat, exempelvis journalhandlingar.  

Antal patienter/deltagare tillräckligt stort för att 

besvara frågeställningen. Väl planerad och 

välgenomförd studie med adekvat beskrivning av 

protokoll, material och metoder.  

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt beskriven, brister 

i genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Kvalitativ studie (K) är vanligen en undersökning 

där avsikten är att studera fenomen eller tolka 

mening, upplevelser och erfarenheter utifrån de 

utforskades perspektiv. Avvsikten kan också vara 

att utveckla begrepp och begreppsmässiga 

strukturer (teorier och modeller). 

Klart beskriven kontext (sammanhang). Motiverat 

urval. Välbeskriven urvals-process; 

datainsamlingsmetod, transkriberingsprocess och 

analysmetod. Beskrivna tillförlitlighets/ 

reliabilitetshänsyn. Interaktionen mellan data och 

tolkning påvisas. Metodkritik. 

 

 

* 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning. Patient/deltagargruppen för 

otillräckligt beskriven. Metod/analys ej tillräckligt beskriven. Bristfällig 

resultatredovisning. 

* Några av kriterierna utifrån I = Hög kvalitetet är inte uppfyllda men den vetenskapliga kvaliten värderas högre än III = Låg kvalitetet 
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Författare, 

År, Land 
Å 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Blasche, G., 

Leibetseder, V., 

& Marktl, W. 

2010, Österrike. 

 

 

Association of Spa 

Therapy with 

Improvement of 

Psychological 

Symptoms of 

Occupational Burnout: 

A Pilot Study 

Undersöka effekten 

av en 3-veckors spa-

terapi på 

psykologiska symtom 

som är associerade 

med 

utmattningssyndrom.  

Longitudinell studie två 

jämförelsegrupper (mild 

och svår) som båda 

genomgick behandling av 

3 veckor spa-terapi. 

Uppföljning efter 4 

veckor och efter 3 

månader.  

n=96 

(31) 

Alla fyra variabler (distress, quality of 

sleep, general fatigue & reduced 

motivation) visade på en signifikant 

förbättring, detta vid samtliga 

uppföljningar. Det var ingen signifikant 

skillnad mellan gruppernas resultat.  

 

P 

II 

 

 

Brinkborg, H., 

Michanek, J., 

Hesser, H., & 

Berglund, G. 

2011, Sverige.  

 

 

 

 

 

Acceptance and 

commitment therapy for 

the treatment of stress 

among social workers: A 

randomized controlled 

trial 

Undersöka effekten 

av en kort 

intervention i 

stresshantering 

baserat på principerna 

av Acceptance and 

commitment therapy 

(ACT) på stress och 

generell mental hälsa 

hos socialarbetare. 

Gruppbehandling i 4 

sessioner á 3h, med 4 

olika teman. 8v lång.  

Pat. delades in i hög och 

låg stressnivå med varsin 

kontrollgrupp. 

 

 

 

N = 106 

(12) 

Nivån av utmattningssyndrom (post) var 

signifikant lägre hos 

behandlingsgrupperna än hos 

kontrollgrupperna. 

 

Signifikant förbättring för 

behandlingsgrupp med hög stressnivå, 

inte för låg stressnivå.  

 

RCT 

I 

 

Bittman, B. B., 

Snyder, C., 

Bruhn, K. T., 

Liebfreid, F., 

Stevens, C. K., 

Westengard, J., 

& Umbach, P. 

O. 2004, USA. 

 

Recreational music-

making: an integrative 

group intervention for 

reducing burnout and 

improving mood states 

in first year associate 

degree nursing students: 

insights and economic 

impact. 

Undersöka effekten 

av recreational music 

making (RMM) på 

utmattningssyndrom, 

humör och Total 

Mood Disturbance 

(TMD) hos ss-

studenter under 

utbildningsår 1. 

 

Behandling på 6 sessioner 

där deltagarna fick skapa 

och uttrycka sig med hjälp 

av musik. Uppföljning 

efter 6 veckor.  

 

  

 

 

N=79 

(4) 

Studien visade en signifikant förbättring 

både på emotionell utmattning samt 

humör. Cynism pekade mot signifikant 

förbättring. Professionell prestation 

visade varken på förändring eller 

signifikant resultat. 

 

P  

II 

 

 

 

 

 

 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) I = Hög, II = Medel, 

III = Låg 

Bilaga II 
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Cohen-Katz, J., 

Wiley, D., 

Capuano, T., 

Baker, D. M., 

& Shapiro, S. 

2005, USA. 

  

 

The Effects of 

Mindfulness-based 

Stress Reduction on 

Nurse Stress and 

Burnout, Part II 

Undersöka om 

MBSR (mindfulness 

baserad 

stressreduktion) 

minskar symtom på 

utbrändhet. 

MBSR, 8-veckor á 

2,5h/vecka. Uppföljning 

efter 3 månader. 

 

 

 

 

 

 

N=31 

(1) 

 

Behandlingsgruppen visade en 

signifikant förbättring på MBI- variabeln 

emotionell utmattningen. Vid tre 

månaders uppföljning hade emotionell 

utmattning fortsatt sjunka. På variablerna 

professionell prestation och cynism 

visade behandlingsgruppen en trend mot 

signifikant förbättring efter behandling.  

 

RCT 

II 

 

De Vente, W., 

Kamphuis, J. 

H., 

Emmelkamp, P. 

M., & Blonk, 

R. W. 2008, 

Nederländerna. 

Individual and group 

cognitive-behavioral 

treatment for work-

related stress complaints 

and sickness absence: a 

randomized controlled 

trial. 

Undersöka effekten 

av träning i KBT-

baserad 

stresshantering 

(SMT) på 

utmattningssyndrom 

och sjukfrånvaro.  

Två experimentgrupper 

som båda fick SMT, (en i 

grupp och en individuellt) 

och en kontrollgrupp. 

Samtliga fick basvård. 

Uppföljning vid 7 och 10 

månader.  

 

 

N=82 

(16) 

 

Sjukfrånvaron sjönk under testperioden 

och fortsatte att sjunka även efter.  

 

Efter avslutad behandling hade vissa 

besvär förbättrats signifikant. Vare sig 

individuell- eller grupp-KBT visade sig 

vara mer effektivt än basbehandling.  

RCT 

I 

Ekstedt, M., 

Söderström, M., 

& Åkerstedt, A. 

2009, Sverige. 

 

 

Sleep physiology in 

recovery from burnout 

Undersöka hur 

sömnen förändras vid 

förbättring av 

utmattningssyndrom. 

 

 

Behandlingsgruppen 

genomgick KBT + 

avslappningsövningar 

under 6 månader. 

Polysomonografisk 

inspelning vid 0, 6, 12 

månader. Uppföljning 

efter efter avslutad 

behandling. 

 

 

N=39 

(0) 

 

 

 

 

Signifikant förbättring på samtliga 

variabler hos behandlingsgruppen 

jämfört med kontrollgrupp som stod 

oförändrade.  

 

RCT 

II 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) I = Hög, II = Medel, 

III = Låg 

 



      IV 

Goodman, M. 

J., & Schorling, 

J. B. 2012, 

USA. 

 

 

 

A mindfulness course 

decreases burnout and 

improves wellbeing 

among healthcare 

providers.  

Undersöka om 

utbildning i MBSR 

kan minska graden av 

utmattningssyndrom 

och förbättra mentalt 

välmående hos 

vårdpersonal. 

Deltagarna fick gå en kurs 

i 8 veckor (MBSR). Två 

grupper, en med läkare 

och en med övrig 

sjukvårdspersonal.  

 

 

 

N=93 

(20) 

Bägge grupper visade en signifikant 

förbättring efter utbildning på alla 

parametrar.  

 

P 

II 

Italia, S., 

Favara-Scacco, 

C., Di Cataldo, 

A., & Russo, G. 

2008, Italien. 

 

 

Evaluation and art 

therapy treatment of the 

burnout syndrome in 

oncology units. 

 

Utvärdera och 

eventuellt reducera 

nivån av 

utmattningssyndrom 

hos onkologikirurger 

på två sjukhus i 

Catania. 

Behandlingsgruppen fick 

genomgå en 13 veckor 

lång grupputbildning, 

1möte/vecka som bestod 

av konstterapi (ART). 

Fick agera upplevelser, 

lekterapi, 

avslappningsövningar. 

 

N=20 

(0) 

 

 

Behandlingsgruppen förbättrades 

signifikant på alla tre variabler 

(emotionell utmattning, cynism och 

professionell prestation).  

 

70 % var positiva till terapin, 30 % såg 

den som ett extra arbete. 

 

P 

III 

 

 

 

 

Mackenzie, C. 

S., Poulin, P. 

A., & Seidman-

Carlson, R. 

2006, Canada.  

 

 

A brief mindfulness-

based stress reduction 

intervention for nurses 

and nurse aides. 

 

Undersöka effekten 

av en kort MBSR på 

utmattningssyndrom. 

En kort version av MBSR. 

30 minuter långa 

gruppsessioner, 1/v, under 

4 v. Fick även en CD med 

övningar att göra hemma. 

 

 

 

 

 

 

 

N=30 

(0) 

Behandlingsgruppen förbättrades i 

emotionell utmattning. Dock var 

behandlingsgruppens värden fortfarande 

sämre än kontrollgruppens efter 

behandlingen. På cynism var 

behandlingsgruppens värde stabilt före 

och efter behandling medan 

kontrollgruppens försämrades 

signifikant. På professionell prestation 

visade behandlingsgruppen ett 

signifikant sämre värde än 

kontrollgruppen både före och efter 

behandling.  

RCT 

II 

 

 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) I = Hög, II = Medel, 

III = Låg 

 



      V 

Meesters, Y., & 

Waslander, M. 

2010, 

Nederländerna. 

Burnout and Light 

Treatment. 

Undersöka effekten 

av ljusterapi på 

patienter med 

utmattningssyndrom. 

Ljusterapi 5dagar/vecka, á 

45min, under 22 dagar. 

  

 

N=30 

(0) 

Behandlingsgruppen förbättrades 

signifikant mer än kontrollgruppen på 

BO-NKS och SFQ. På UBOS såg man 

en trend i samma riktning, dock ej 

signifikant.  

RCT 

II 

Ruwaard, J., 

Lange, A., 

Bouwman, M., 

Broeksteeg, J., 

& Schrieken, B. 

2007, 

Nederländerna. 

E mailed Standardized 

Cognitive Behavioural 

Treatment of Work

Related Stress: A 

Randomized Controlled 

Trial 

Undersöka effekten 

av 7-veckors kognitiv 

beteendeterapi på 

jobbrelaterad stress 

via e-mail.  

Deltagare delades in i 2 

grupper, en fick genomgå 

7 veckors behandling via 

e-mail, kontrollgrupp fick 

vänta. Uppföljning efter 3 

år.  

 

 

N=239 

(49) 

 

Bägge grupper visade en signifikant 

förbättring. 

 

RCT 

I 

Ruwaard, J., 

Lange, A., 

Schrieken, B., 

Dolan, C. V., & 

Emmelkamp, P. 

2012. 

Nederländerna 

The effectiveness of 

online cognitive 

behavioral treatment in 

routine clinical practice.  

Undersökte effekten 

av internetbaserad 

KBT-behandling på 

utmattningssyndrom.  

Okontrollerad retrospektiv 

studie. Samtliga fick 

behandling. 16 veckor 

lång. Uppföljning efter 6 

veckor och efter ett år. 

 

 

 

N=470 

(74) 

En signifikant förbättring både direkt 

efter avslutad behandling samt efter ett 

års uppföljning.  

 

R 

I 

Stenlund, T., 

Ahlgren, C., 

Lindahl, B., 

Burell, G., 

Steinholtz, K., 

Edlund, C., … 

Slunga 

Birgander, L.  

2009, 

Sverige.(a) 

Cognitively Oriented 

Behavioral 

Rehabilitation in 

Combination with 

Qigong for Patients on 

Long-Term Sick Leave 

Because of Burnout: 

REST—A Randomized 

Clinical Trial 

Undersöka effekten 

på psykologiska 

variabler och 

sjukfrånvarodagar av 

två rehabiliterings-

program för patienter 

som är långtidssjuk-

skrivna pga. 

utmattningssyndrom.  

Jämförelse mellan qigong 

+ KBT mot enbart Qigong 

under 1 års tid som 

behandling. Uppföljning 

efter 1 år.  

 

 

 

 

 

N= 136 

(29) 

 

 

Resultatet visade ingen signifikant  

skillnad mellan grupperna men båda  

visade sig ge en positiv effekt på  

utmattningssyndrom.  

RCT 

I 

 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) I = Hög, II = Medel, 

III = Låg 

 



      VI 

Stenlund, T., 

Slunga 

Birgander, L., 

Lindahl, B., 

Nilsson, L., & 

Ahlgren, C. 

2009 b, 

Sverige.  

Effect of Qigong in 

patients with burnout: A 

randomized controlled 

trial. 

Undersöka effekten 

av Qigong som 

rehabilitering för 

patienter med 

utmattningssyndrom.  

Två grupper, en 

behandlings- och en 

kontrollgrupp. Samtliga 

fick ”basvård” och 

behandlingsgruppen fick 

även utföra Qigong. 12 

veckor. 

 

 

n=82 

(14) 

Ingen signifikant skillnad i 

behandlingarnas effektivitet sågs mellan 

grupperna, men både grupper visade på 

en signifikant förbättring.  

 

RCT 

I 

Van Rhenen, 

W., Blonk, R. 

W., Van der 

Klink, J. J., Van 

Dijk, F. J., & 

Schaufeli, W. 

B. 2005, 

Nederländerna. 

The effect of a cognitive 

and a physical stress-

reducing programme on 

psychological 

complaints. 

 

Undersöka den kort- 

och långsiktiga 

effekten av två, korta, 

förebyggande 

stresshanteringspro-

gram.  

En grupp fick behandling 

med fysiska och 

avslappnande övningar 

och en fick KBT. 

Uppföljning 6 månader 

efter.  

 

 

N=396 

(266) 

Båda grupperna visade signifikant 

förbättring både kortsiktigt och 

långsiktigt. Det var ingen signifikant 

skillnad mellan grupperna.  

 

RCT 

I 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) I = Hög, II = Medel, 

III = Låg 

 



    

 


