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Abstract 

Introduction: Burnout affects more and more individuals. The Swedish National Board of 

Health and Welfare's guidelines issued in 2003 have not been updated since they were 

published. About 30% of Sweden's population has been or is ill-treated for mental health that 

is stress-related. This article aims to find out if there are more therapies that help individuals 

suffering from burnout than the therapies that are included in the guidelines. As a 

classification, ICF is used. Method: As a method, scoping review is used in accordance with 

Arksey and O'Malley based on five different steps. Results: The results show that the 

following treatments that are not included in the guidelines green therapy, music therapy, 

light therapy, lifestyle changes and aromatherapy help individuals suffering from burnout. 

Discussion: There is no national registry to ensure that individuals with burnout get 

information about several different therapies and, together with the attending physician, arrive 

at the most appropriate treatment for the individual based on the individual's unique 

conditions. There is no national register showing which treatments for burnout are available. 

Conclusion: A national register needs to be established that ensures that individuals, 

regardless of the type of any type of illness, get the right information and that the individual, 

together with the treating physician, may choose the type of treatment that the individual 

considers best to be appropriate. It needs to be researched more on the treatments that turned 

out to help individuals with burnout. The National Board of Health and Welfare's guidelines 

need updating. 

Keywords: Burnout, National guidelines, Treatment methods, The Swedish National 

Board of Health and Welfare. 
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Abstrakt 

Introduktion: Utmattningssyndrom drabbar allt fler individer. Socialstyrelsens riktlinjer som 

utgavs år 2003 har inte uppdaterats sedan de utgavs. Enligt Försäkringskassan står psykisk 

ohälsa för den största anledningen till sjukskrivning bland både män och kvinnor. Ungefär 30 

% av Sveriges befolkning har varit eller är sjukskrivna för psykisk ohälsa som är 

stressrelaterad. Det här examensarbetet syftar till att ta reda på om det finns fler 

behandlingsformer som hjälper individer som är drabbade av utmattningssyndrom än de 

behandlingsformer som finns med i Socialsyrelens riktlinjer. Som klassificering används ICF. 

Metod: Som metod används scoping review i enlighet med Arksey och O’Malley utifrån fem 

olika steg, som innebär att kartlägga befintlig litteratur. I den här typen av scoping review 

används både vetenskaplig litteratur men även så kallad grå litteratur vilket innebär icke 

vetenskapliga artiklar, examensarbeten, doktorsavhandlingar och tidningsartiklar till exempel. 

Resultat: Resultatet visar att följande behandlingsformer inte är med i Socialstyrelsens 

riktlinjer; grön terapi, musikterapi, ljusterapi, livsstilsförändringar och aromaterapi hjälper 

individer med utmattningssyndrom. Diskussion: Det finns inget nationellt register för att 

säkerställa att individer med utmattningssyndrom får information om flera olika 

behandlingsformer och tillsammans med behandlande läkare kommer fram till den 

behandlingsform som är mest lämplig för individen utifrån individens unika förutsättningar. 

Det finns inget nationellt register som påvisar vilka behandlingsformer mot 

utmattningssyndrom som finns att tillgå. Konklusion: Det behöver skapas ett nationellt 

register som kvalitetssäkrar att individer som är drabbade verkligen får rätt information och 

att individen tillsammans med behandlande läkare får välja den behandlingsform som 

individen anser passar bäst. Det behöver forskas mer på de behandlingsformer som visade sig 

hjälpa individer med utmattningssyndrom. Socialstyrelsens riktlinjer behöver uppdateras.  
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Introduktion 

Enligt Försäkringskassan (1) står psykisk ohälsa för den största anledningen till sjukskrivning 

bland både män och kvinnor i Sverige. Ungefär 30 % av kvinnor och män i Sverige har någon 

gång varit sjukskrivna för psykisk ohälsa (1). Inom kvinnodominerande yrken så som vård 

och omsorg är risken störst att drabbas av utmattningssyndrom (2). I diagnossystemet ICD, 

varav den senaste versionen heter ICD-10 (3), har utmattningssyndrom diagnoskoden 

F.43.8A. Den ingår tillsammans med bland annat posttraumatiskt stressyndrom i 

diagnosgruppen F.43 som heter Anpassningsstörningar på svår stress (3). När man ska hitta 

statistik för utmattningssyndrom finns oftast hela diagnosgruppen F.43, vilket blir 

missvisande då även övriga diagnoser som ingår i den diagnosgruppen också är med i 

statistiken (3).  

 

Enligt Socialstyrelsens riktlinjer (4) definieras utmattningssyndrom som uttalad fysisk och 

psykisk utmattning efter långvarig stress, i minst 6 månader. Exempel på diagnoskriterier för 

utmattningssyndrom är koncentrationssvårigheter, trötthet och minnessvårigheter. 

I Socialstyrelsens riktlinjer (4) beskrivs hur en person reagerar vid stress, från att stressen 

upptäcks till att utmattning sker, vilket Socialstyrelsen har hämtat ifrån Professor Hans Selye 

(5). Enligt Socialstyrelsens tolkning av Hans Selve (reagerar människor på samma sätt oavsett 

vad för typ av stress vi utsätts för). Stressfaserna enligt Hans Selye är som följande:  

1. Hotet upptäcks. Kroppen förbereder sig på att antingen fly eller bekämpa hotet (5). 

2. Fly eller försvara sig. Om en individ kan fly ifrån hotet så kommer individen att göra 

så (5). Om individen kan bekämpa hotet kommer individen att göra det på alla 

tänkbara sätt (5). Om individen inte kan fly och inte kan bekämpa hotet kommer 

individen att gå in i det som Socialstyrelsens (5) kallar för ”spela-död-programmet”, 

vilket betyder att individen finner sig i hotet till dess att det går att fly eller att försvara 
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sig. I ”spela-död-programmet” får individen ofta psykiska reaktioner så som 

depression och sömnsvårigheter (5). 

3. Utmattning: Om individen har flytt eller försvarat sig leder till att den andra fasen 

enligt ovan är väldigt kort (5). Om man är en längre tid i ”spela -död-fasen” desto 

svårare är utmattningen och längre tid är man i utmattningsfasen? Den sista fasen 

enligt Socialstyrelsen tolkning handlar om återhämtning, vilket syftar till att individen 

långsamt och i små steg ska komma tillbaka till hur det var innan individen blev 

stressad (4). I återhämtningsfasen gäller samma princip som i utmattningsfasen, desto 

längre utmattningsfas, desto längre återhämtningsfas (4).  

 

Utmattningssyndrom fastställdes som diagnos år 2003 då Socialstyrelsens riktlinjer 

publicerades (4). Socialstyrelsens riktlinjer har inte uppdaterats sedan dess (4). Socialstyrelsen 

(4) anger följande behandlingsformer; avspänning som syftar till att få individen att stressa 

mindre, vilket även stöds av en icke vetenskaplig artikel (6), samt en vetenskaplig artikel (7). 

Fysisk aktivitet som innebär att få igång kroppen så att alla ”må-bra-hormoner” kommer 

igång vilket gör att man känner sig mindre stressad, vilket även stöds av fem vetenskapliga 

artiklar (8,9,11,12,13) samt en icke vetenskaplig artikel (10). Kognitiv beteendeterapi (KBT), 

som innebär att individen genom terapi ska ändra sitt beteendemönster och på så sätt minska 

eller eliminera det som gjorde att de drabbades av utmattningssyndrom, vilket även stöds av 

fem vetenskapliga artiklar (7,9,11,12,14) samt en icke vetenskaplig artikel (8). Personligt 

samtalsstöd som är en kortare samtalsbehandling (4). Arbetslivsinriktad rehabilitering som 

innebär att arbetssituationen anpassas och/eller förändras, här ingår även kamratstöd som 

innebär att man kan prata med sina kollegor om sin sjukdom, vilket även stöds av tre 

vetenskapliga artiklar (12,14,15) Sjukskrivning som syftar till att få individen att dels 

genomgå behandling och dels när individen inte orkar med sin dagliga aktivitet, vilket även 
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stöds av Försäkringskassan (2), en vetenskaplig artikel (12), samt två icke vetenskapliga 

artiklar (16,17). Sjukskrivningen ska enligt Socialstyrelsens riktlinjer (4) vara max sex 

månader om inga särskilda skäl finns, exempelvis behandling som pågår på heltid, vilket 

omöjliggör annan aktivitet samtidigt (4). Sjukskrivningen ska vara så kallat aktiv, vilket 

betyder att det ska finnas pågående behandling under sjukskrivningen (4). I början kan dock 

en kortare passiv sjukskrivningsperiod, fjorton dagar högst upp till en månad, som innebär att 

det inte finns någon behandling under tiden, eftersom individen på grund av trötthet inte kan 

tillgodogöra sig någon behandling (4). Under den passiva sjukskrivningen kan individen vila 

kravlöst för att sedan kunna tillgodogöra sig behandling (4). Läkemedelsbehandling kan vara 

aktuellt vid exempelvis ångest, eller sömnsvårigheter som är vanlig samsjuklighet (4). 

 

Ur ett individperspektiv är det bra att veta vilka behandlingsformer som finns när individen i 

samråd med behandlande läkare enligt Hälso- och sjukvårdslagen (18) ska välja 

behandlingsform. Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (18) ska varje individ som ska inleda 

någon form av behandling oavsett sjukdom/åkomma få information om olika 

behandlingsformer för att sedan tillsammans med behandlande läkare komma fram till vad 

individen vill pröva för behandlingar. Individen ska även få information om att om det egna 

landstinget inte kan tillgodose den behandlingsform som individen vill testa, ska detta 

ombesörjas i ett annat landsting utan extra kostnader för individen. Ur ett samhällsperspektiv 

är det bra att belysa och forska om behandlingsformers effekt på sjukdomar i syfte att försöka 

att minska uppkomsten av sjukdomen, samt minska ohälsa och sjukskrivning. Utifrån ett 

professionsperspektiv kan den här litteraturöversikten fungera som en inventering gällande 

vilka behandlingsformer som har effekt mot utmattningssyndom, samt vilka 

behandlingsformer som behöver utvecklas och forskas på.  
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International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) är en klassificering 

för olika hälsotillstånd, som erbjuder ett samlat och standardiserat språk och klassificering 

(19, 20). ICF delas in i följande kategorier; kroppsfunktioner som inkluderar alla funktioner vi 

har i vår kropp, även de psykiska (19, 20). Aktivitet beskriver en persons genomförande av en 

handling eller uppgift (19). Delaktighet beskriver hur engagerad en person är i sin 

livssituation (19, 20). Omgivningsfaktorer definieras som den miljö som finns runt en individ 

(19, 20). Begreppet personfaktorer slutligen betyder en persons personliga egenskaper så som 

till exempel envishet (19, 20). ICF är en bred klassificering som används av 

Världshälsoorganisationen (WHO) och som kan användas av alla som är intresserade av olika 

funktionstillstånd och hälsa (19, 20). Den kan användas i sjukvården, i företagshälsovården 

och i andra sammanhang där hela individens situation behöver kartläggas (19, 20). I ICF 

använder man WHO:s definition av hälsa som är enligt följande: ”ett tillstånd av totalt fysiskt, 

psykiskt och socialt välbefinnande och inte bara frånvaron av sjukdom eller 

funktionsnedsättning” (19, 20).  

 

Syfte 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva behandlingsformer som används för 

personer med utmattningssyndom. Frågeställningarna för studien är enligt följande:  

1)Vilka behandlingsformer finns som hjälper personer som är drabbade av 

utmattningssyndrom? 

2) Finns det andra behandlingsformer än de som är med i Socialstyrelsens riktlinjer hjälper 

individer med utmattningssyndrom? 
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Metod 

Som metod användes scoping review i enlighet med Arksey och O’Malley, (21) vilket innebar 

att först hittades och granskades vetenskapliga litteratur och sedan hittades och granskade så 

kallad grå litteratur för att på så sätt få en så bred bild och så många asketer av det som 

studerades. Grå litteratur avser litteratur som inte ansågs vara vetenskaplig, men som ändå 

användes, så som statliga rapporter, policydokument, och examinationsuppstater på 

kandidatnivå ingår. Genom kartläggning av befintlig litteratur kan man få en bild av vad som 

behöver utvecklas inom forskningen (21). En scoping review enligt Arksey och O´Malley 

genomförs i fem steg, vid insamling av material användes induktiva synsättet, vilket betyder 

att man först samlar in material för att sedan dra slutsatser utifrån det material man har samlat 

in, utifrån en tidigare angiven modell i detta fall ICF (19,20). De fem stegen i en scoping 

review enligt Arksey och O´Malley (21) är enligt följande: 

Steg ett: Innebär att formulera eller flera syften och eventuellt en eller flera frågeställningar. 

Syftet med studien återfinns under rubriken syfte.  

 

Steg två: Innebar att hitta/identifiera relevant litteratur.   I det här steget användes ett 

inklussionkrav och det var att litteraturen fanns tillgänglig i full text. Datasökningarna gjordes 

under perioden april- november 2017 och återfinns i bilaga, 1. Datasökningarna är uppdelade 

på vetenskapliga artiklar och övrig litteratur. Databaser som användes vid sökningen av 

vetenskaplig litteratur var Clinahl med full text, Medline, Amed, Pubmed och Primo. Sökord 

som användes var burnout, Stress, rehabilitation, therapy, therapies, effect och outcome. I 

datasökningen för övrig litteratur ingick Sveriges kommuner och Landsting (SKL), 

Socialstyrelsen, Försäkringskassan, Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU), 

Stockholms Universitet, Läkartidningen samt Google. 
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Sökning gjordes även på Folkhälsomyndigheten, Arbetsmiljöverket, Vårdgivarguiden, 

Karolinska Institutet, Stressmottagningen S:t Görans sjukhus, Vidarkliniken, Sahlgrenska, 

Ersta diakoni, Sunt arbetsliv, Svenska Dagbladet, Aftonbladet, Dagens Nyheter, Sveriges 

Television, Sveriges Radio, Riksförbundet för social och mental hälsa (RSMH) samt 

Stressforskningsinstitutet, som inte gav något resultat.  

 

Steg tre: Innebar att göra urval utifrån den litteratur som har hittats i steg två. 

Datasökningarna som användes i steg två finns i bilaga, 1. För att tydliggöra urvalsprocessen 

finns två flödesscheman i bilaga, 2, ett som avser vetenskapliga artiklar och ett som avser 

resterande dokument. Inklussionskriterier var att fullständig text skulle finnas tillgänglig utan 

extra kostnad eller länkad till fullständig text samt engelska eller svenska som språk, 

exklussionskriterier var övriga språk samt material som inte fanns tillgängligt i fullständig 

text. Exklussionskriteriet var personer under 18 år, personer som var under tvångsvård eller 

personer med grav psykiatrisk funktionsnedsättning. Urvalsprocessen för de vetenskapliga 

artiklarna pågick i olika steg. Exkluderingen av materialet gjordes i olika steg enligt följande:  

1) Sammanlagt var det 6605 vetenskapliga artiklar innan någon exkludering påbörjades, se 

bilaga, 1.  

2) I en av sökningarna var det 5666 träffar, vilket medförde att en exkludering på sökår 

gjordes till sökår 2007-2017. Utav de 5666 träffarna blev 1209 träffar kvar. Det medförde 

att 4457 artiklar exkluderas, vilket resulterade i 1209 kvarstående artiklar. Sammanlagt 

med den första sökningen behölls 1586 artiklar, vilket medför att 5019 artiklar 

exkluderades sammanlagt. Orsakerna till att artiklar gallrades bort var: artiklar som inte 

omfattade utmattningssyndrom utan kronisk trötthet, utmattningsdepression, ångest, 

depression. Artiklar som inte fanns tillgängliga i full text utan extra kostnad exkluderades 
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också, för att materialet en av inklussionkriterna var att materialet fanns tillgängligt för 

alla utan extra kostnad.  

3) Utav de 1586 artiklarna exkluderades ytterligare 1201. De artiklar som exkluderades i det 

här steget uppfyllde inte studiens syfte. Artiklarna som exkluderades i det här steget avsåg 

artiklar som handlade om sjukdomar där det kan ifrågasättas om personen verkligen har 

kunnat ge sitt medgivande och förstått vad det innebär. Till exempel personer som har 

varit djupt deprimerade, personer med kognitiva funktionsnedsättningar och liknande. 

Dessa exkluderades då de inte uppfyller inklussionskritet om att de etiska 

forskningsreglerna ska vara uppfyllda.  

4)  När urvalet skulle ske ifrån vilka artiklar som skulle läsas igenom av abstrakten gjorde 

författaren av det här examensarbetet bedömningen att läsa igenom alla artiklar, då alla 

verkade intressanta och eventuellt skulle kunnat svara på studiens syfte.   

5) Utav de 385 abstrakten exkluderades 374 artiklar, vilket medförde att 11 artiklar blev kvar 

som är med i litteraturgranskningen. Orsaken till att artiklarna föll bort var att flertalet 

artiklar handlade om många olika sjukdomar och många olika behandlingsformer, där det 

inte var tydligt vad som avsåg just utmattningssyndrom. En annan viktig orsak till 

exkludering var mättnad, vilket betyder att artiklarna omfattar samma saker och med 

samma resultat som artiklar som redan hade valts ut till litteraturgranskningen.  

 

I sökningarna från myndigheter och andra källor gick arbetet med att hitta artiklar ut enligt 

följande:  

1) Sökningarna gav 4960 träffar sammanlagt.  
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2) I den första exkluderingen exkluderades sammanlagt 4765 dokument, vilket medförde att 

195 dokument blev kvar. 

3) I den andra exkluderingen exkluderades 181 dokument, vilket medförde att 14 dokument 

blev kvar som är med i den här studien. 

Orsaken till bortfallet var att de studierna, dokumenten, icke vetenskapliga artiklarna och 

uppsatserna inte passade studiens syfte. Studierna, dokumenten, icke vetenskapliga artiklarna 

och uppsatserna handlade i många fall om flertalet behandlingsformer, sjukdomar och 

åkommor där det inte var tydligt vilken behandlingsform som hjälpte vid vilket/vilka 

sjukdomar/åkommor.  

 

Steg fyra: Innebär att sammanställa och kartlägga den litteratur som granskats i tidigare steg 

för att få en tydlig översikt över vilken fakta som finns i den litteratur som har samlats in 

under urvalsprocessen. Litteraturen sammanställdes i en artikelöversikt som återfinns i bilaga, 

3. Artikelöversikten är utformad som en tabell där rubrikerna är enligt följande Referens 

(inklusive författare och årtal), Ämnesområde och land, Syfte, Deltagare, Metod (insamling 

och analys av data), Etik, Resultat/slutsatser.  

Därefter kartlades litteraturen utifrån ifrån ICF:s kategorier och då framgick vilka artiklar 

och/eller andra dokument som har med de olika kategorierna. Kategoriseringen återfinns i 

bilaga, 4. Kategoriseringen har gått till enligt följande: litteraturgranskaren (författaren av den 

här artikeln) har studerat vad artikeln/studien/dokumentet innehåller, med det menas vilka 

behandlingsformer som artikeln/studien/dokumentet har med. Därefter sorterades varje 

studie/dokument/artikel in i kategori enligt ICF. 

 I bilaga, 5, finns en figur samt en tabell som påvisar andelen dokument både i antal och i 

procent för respektive kategori enligt ICF. 
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Steg fem: Innebär att samla, summera och rapportera resultatet. Rapportering av resultat 

återfinns under resultat.  

 

Enligt Arksey och O’Malley är etik viktigt i forskningen (21). Även om man inte behöver 

genomföra någon etikprövning när man gör en litteraturöversikt (22) anser Arksey och 

O’Malley att det ändå är viktigt att ta med etiska aspekter genom att se hur dessa har hanterats 

i den litteratur som man har samlat in. I den här studien gjordes det genom att beskriva hur 

etiska aspekter har iakttagits i de ingående studierna. 

 

Inför arbetet med den är studien gjordes sökningar på följande hemsidor: Socialstyrelsen, 

Försäkringskassan, Arbetsmiljöverkets, Statistiska centralbyrån, Sveriges kommuner och 

Landstings (SKL) samt Inspektionens för vård och omsorgs (IVO). För att ta del av om det 

finns något nationellt register över vilka behandlingsformer som används mot 

utmattningssyndrom (och andra sjukdomar), hur individerna som prövar behandlingsformerna 

upplever behandlingen samt i vilken omfattning som ICF används. 

 

 

Resultat 

Resultatet i den här litteraturgranskningen inkluderade 11 vetenskapliga artiklar och 14 andra 

dokument. Fördelning av metod bland de vetenskapliga artiklarna är enligt följande: åtta 

kvantitativa studier (9, 11, 12, 14, 23, 15, 24, 25), två kvalitativa (7, 26) och en systematisk 

litteraturöversikt (13). Geografisk placering av de vetenskapliga artiklarna var enligt följande: 

Holland/Nederländerna två (14, 29), Sverige fem (7,9,11,12,23,), Tyskland en (13), Danmark 

en (15) samt en från USA (24).  
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Gällande de övriga dokumenten redovisas inte metod, utan varifrån de kommer. Fördelningen 

av de övriga dokumenten ser ut enligt följande: fyra dokument från statliga myndigheter varav 

två från Socialstyrelsen (4, 19), en från Försäkringskassan (3) och en från Statens beredning 

för medicinsk utvärdering (27). En forskningsrapport från Blekinge kompetenscentrum (28), 

fem artiklar från Läkartidningen (6,8,10,16,17), tre examensarbeten på kandidatnivå: 

Stockholms Universitet (29), Göteborgs Universitet (30, 31) och Lunds Universitet (32), samt 

en forskningsrapport från Uppsala Universitet (33). 

Resultatet är indelat utifrån ICF:s kategorier som är enligt följande: kroppsfunktioner, 

aktivitet, delaktighet, omgivningsfaktorer, personfaktorer.  

 

Kroppsfunktioner 

Behandlingarna med inriktning på kroppsfunktioner var sjukskrivning, regelbundna 

sömnvanor, stressreduktion, återhämtning och läkemedelsbehandling. Dessa behandlingar 

syftade till att få individen att återhämta sig genom att individen stressade mindre samt att 

individen skulle respektera sin kropps signaler för att ge sig tid att återhämta sig från 

utmattningssyndom. Socialstyrelsens riktlinjer (4), ett dokument från Försäkringskassan (3), 

en vetenskaplig artikel (12), en forskningsrapport (33) samt en examensuppsats på 

kandidatnivå (29) visar att sjukskrivning hjälper individer med utmattningssyndrom att må 

bättre, då de kan fokusera på och vara i nuet. En icke vetenskaplig artikel (16) visade att 

individer med utmattningssyndrom i flertalet fall var sjukskrivna i flera år, vilket inte hjälpte 

individerna att bli friskare eller känna sig bättre. En icke vetenskaplig artikel (6), en 

vetenskaplig artikel (7), samt Socialstyrelsens riktlinjer (4) visade att regelbundna sömnvanor, 

stressreduktion och återhämtning hjälpte individer med utmattningssyndrom att må bättre 

genom att individerna stressade mindre och lät kroppen och sinnet återhämta sig. Enligt 
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Socialstyrelsens riktlinjer (4) kunde läkemedelsbehandling vara aktuellt vid sömnsvårigheter 

och ångest vilka beskrivs som sidoeffekter till utmattningssyndrom (4), som gjorde att 

individerna inte orkade med sina dagliga aktiviteter. 

 

Aktivitet 

Syftet med behandlingsformerna med inriktning på aktivitet, var främst att få individen att 

orka och vilja genomföra aktiviteter. Behandlingsformerna var KBT och annan samtalsterapi, 

fysisk aktivitet och sjukskrivning. Enligt Socialstyrelsens riktlinjer (4) kunde KBT behövas 

för att individen skulle kunna förändra sitt synsätt till aktivitet, vad som var bra aktivitet och 

vad som var dålig aktivitet. Socialstyrelsens riktlinjer specificerade bra aktivitet som aktivitet 

som främjade individens mående, alltså aktivitet som gjorde att individen mådde bra utan att 

bli stressad. Dålig aktivitet specificerades som aktivitet som gjorde att individen blev sjuk, 

exempelvis för mycket träning, för mycket arbete och för lite sömn under lång tid (4). 

Ovanstående framkommer även i en icke vetenskaplig artikel (6). En icke vetenskaplig artikel 

(10), fem vetenskapliga artiklar (8,9, 11, 12, 13) samt Socialstyrelsens riktlinjer (4) visade att 

fysisk aktivitet i någon form hjälpte individerna att må bättre från utmattningssyndrom, 

genom att individerna lärde sig att fokusera på det som var där och då, samt kroppen 

utsöndrade mer må-bra-hormoner som hade en lugnande inverkan på kroppen (4).  

Återhämtning var viktigt efter aktivitet, så att individerna verkligen orkade att utföra sina 

aktiviteter. Två icke vetenskapliga artiklar (6,8), Socialstyrelsens riktlinjer (4), en 

kandidatuppsats (31) visade att återhämtning var viktigt för att orka genomföra en aktivitet. 

Genom ovanstående lärde sig individen vilken aktivitet individen klarade av, att återhämta sig 

på ett bra sätt för individen samt att inte stressa med återhämtningen som då enbart får motsatt 

effekt enligt Socialstyrelsens riktlinjer (4) och en icke vetenskaplig artikel (6).  
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Delaktighet 

Behandlingsformer med inriktning på delaktighet var livsstilsförändringar och KBT, då dessa 

syftade till att individen gör en förändring i sin livsstil, så att individerna kunde bli mindre 

stressade, samt att individen förändrade sitt beteendemönster för att på så sätt öka viljan att 

vara delaktig i sin egen situation. Ovanstående bekräftas i en icke vetenskaplig artikel (6) och 

i Socialstyrelsens riktlinjer (4). Enligt Socialstyrelsens riktlinjer (4) var det vanligt att en 

individ som är drabbad av utmattningssyndrom kände sig så pass stressad att individen inte 

orkade vara delaktig i sin situation. Genom att förändra sin livsstil (livsstilsförändringar) och 

sitt beteendemönster (KBT) upplevde individerna att de blev mindre stressade och således 

orkade förändra sin livssituation enligt Socialstyrelsens riktlinjer (4) och en icke vetenskaplig 

artikel (6). 

Delaktighet på arbetet var även en viktig faktor för att en individ med utmattningssyndrom 

skulle må bättre enligt en vetenskaplig artikel (14) och enligt Socialstyrelsens riktlinjer (4). 

Utifrån kategorin delaktighet handlade ovanstående om att individen skulle få möjlighet att 

påverka sin arbetssituation så att kraven som arbetsgivaren ställde var rimliga utifrån vad 

individen klarade av (4, 14). 

 

Omgivningsfaktorer 

Behandlingarna med inriktning på omgivningsfaktorer var omgivningens stöd, att 

arbetssituationen förändras och/eller anpassas, musikterapi, ljusterapi, grön terapi och 

aromaterapi. I dessa behandlingsformer är det faktorer utanför individen, faktorer i 

omgivningen som har den behandlande effekten. En vetenskaplig artikel (14), en 

kandidatuppsats (30) samt Socialstyrelsens riktlinjer (4) visade att omgivningens stöd och att 

arbetssituationen förändras och/eller anpassas fick individer med utmattningssyndrom att må 
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bättre, genom att individerna dels kunde få stöd av sin omgivning och dels genom att arbetet 

ställde rimliga krav som individen klarade av, vilket gjorde att individen inte blev mer 

stressad. Exempel på det är när individen kom tillbaka till arbetet efter sjukskrivning och 

behövde då börja på mindre arbetstid för att långsamt trappa upp till den arbetstid som 

individen hade innan han/hon fick utmattningssyndrom (30). När individen kom tillbaka till 

sitt arbete efter sjukskrivning behövde individen även förståelse från sina kollegor för den 

situation som individen befann sig i visar Socialstyrelsens riktlinjer (4), en vetenskaplig 

artikel (14), en kandidatuppsats (30) samt en icke vetenskaplig artikel (16). Det var även 

viktigt att omgivningen och särskilt arbetskollegor betonade att individen inte behövde känna 

skuld och skam för att hen hade varit sjuk, då skulden kunde göra att individen blev stressad 

och drabbad av utmattningssyndrom igen (30). En vetenskaplig artikel (15) visade att 

omorganisation hade en negativ effekt, då individerna som drabbades upplevde att de blev 

stressade och mådde dåligt, speciellt om det blev mycket omorganiseringar på kort tid.  

 

En vetenskaplig artikel visade att musikterapi har en effekt, dock oklart hur (13). Ljusterapi 

handlar om att individen ska få fokusera på sin omgivning och även att disponeras för ljus 

enligt en vetenskaplig artikel (25). Ljusterapi hjälpte individerna som var drabbade av 

utmattningssyndrom att må bättre genom att de kände sig piggare (25). Även grön terapi 

syftar till att individerna ska få fokusera på sin omgivning. Enligt en forskningsrapport (28), 

en kandidatuppsats (32) samt två vetenskapliga artiklar (23, 26) blev individerna som är 

drabbade av utmattningssyndrom hjälpta av grön rehabilitering genom att individerna kunde 

fokusera på sin omgivning. Genom fokuseringen kände sig individerna mindre stressade, 

kunde fokusera på här och nu samt att de upplevde omgivningen som vacker och rogivande 

samt att naturen spred glädje (23,26,28,32). I ett dokument från en statlig myndighet (27) var 
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resultatet om grön terapi hade en effekt mot utmattningssyndrom osäkert, då individerna 

kunde deltagit i annan behandling samtidigt. 

En vetenskaplig artikel (24) visade att aromaterapi hjälpte individer som var drabbade av 

utmattningssyndrom att må bättre, genom att individerna andades in oljor med lugnande 

effekt, vilket medförde att individerna kände sig mindre stressade.  

 

Personfaktorer 

Behandlingarna med inriktning på personfaktorer var KBT och livsstilsförändringar som 

handlade om att ändra sitt beteendemönster och sin livssituation. En forskningsrapport (33), 

ett examensarbete på kandidatnivå (29), fyra vetenskapliga artiklar (7, 9,12, 13), en icke 

vetenskaplig artikel (10) samt Socialstyrelsens riktlinjer (4), visade att KBT hjälpte individer 

med utmattningssyndrom att må bättre genom att individerna ändrade sitt beteendemönster 

och på så sätt blev mindre stressade. Tre vetenskapliga artiklar (9, 11,12) visade att qigong i 

kombination med KBT hjälpte individer som var drabbade av utmattningssyndrom att må 

bättre, då de dels fick utöva fysisk aktivitet som sätter igång alla må- bra- hormoner i 

kroppen, samt att de genom KBT kunde förändra sitt beteendemönster. Individerna som 

prövade qigong upplevde att de blev mindre stressade och kunde fokusera på att vara i nuet, 

samt att qigongen gjorde de lugnare. (9,12).  

Livsstilsförändringar innebär att patienten fick tips och råd om stressreduktion, återhämtning 

och att förändra sin livssituation, vilket medförde att individerna blev mindre stressade och 

mådde bättre enligt en icke vetenskaplig artikel (6). En vetenskaplig artikel (7) och 

Socialstyrelsens riktlinjer (4) visade att KBT tillsammans livsstilsförändringar hjälpte 

individer som var drabbade av utmattningssyndrom att må bättre, genom att individen lärde 
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sig att ändra sitt beteende och att förändra sin livssituation. Ovanstående medförde i sin tur att 

individerna kände sig mindre stressade (4,7) 

 

Socialstyrelsens riktlinjer (4) hade även med personligt samtalsstöd som behandlingsform, 

men litteratursökningarna till den här studien hittade inte det i någon annan litteratur. 

 

I resultatet ovan har följande behandlingsformer presenterats: Sjukskrivning (3,4,31), 

regelbundna sömnvanor (4,6,8), stressreduktion (4,6,8), återhämtning (4,6,8, 31), 

läkemedelsbehandling (4), KBT (4,6,7,10,9,11,12,13,33,29) och annan samtalsterapi, fysisk 

aktivitet (4,6, 7, 10, 9, 11, 12, 13), livsstilsförändringar (4,6,7), omgivningens stöd 

(4,14,30,16) att arbetssituationen förändras och/eller anpassas (4,14,30,16), musikterapi (13), 

ljusterapi (25), grön terapi (23,26,28,32) och aromaterapi (24).  

I Socialstyrelsens riktlinjer (4) är följande behandlingsformer med: Avspänningsmetoder, 

Fysisk aktivitet, Kognitiv beteendeterapi (KBT) och personligt samtalsstöd, Arbetslivsinriktad 

rehabilitering, Sjukskrivning samt Läkemedelsbehandling.  

Följande behandlingsformer av de som har presenterats i resultatet finns inte med i 

Socialstyrelsens riktlinjer: Grön terapi (23,23,26,28,), aromaterapi (24), livsstilsförändringar 

(4,6,7), musikterapi (13) och ljusterapi (25). Behandlingsformen samtalsstöd har inte 

återfunnits i något annat material som är med i den här litteraturgranskningen än 

Socialstyrelsens riktlinjer (4). 
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Nationellt register 

I resultatet informerades läsaren att sökningar på olika myndigheters och statliga verks 

hemsidor (se inledning) gjordes för att ta del av om det finns något nationellt register över 

vilka behandlingsformer som används mot utmattningssyndrom (och andra sjukdomar), hur 

individerna som prövar behandlingsformerna upplever behandlingen samt i vilken omfattning 

som ICF används. Ingen sådan information har hittats vid sökningarna. 

 

 

Resultatdiskussion: 

Vid en jämförelse mellan resultatet i den här studien och Socialstyrelsens riktlinjer (4), kan 

det konstateras att fler behandlingsformer har effekt mot utmattningssyndrom än de som finns 

angivna i Socialstyrelsens riktlinjer i form av Grön terapi (23,26,27,28,32), aromaterapi (24), 

livsstilsförändringar (4,6,7), musikterapi (13) och ljusterapi (25). Eftersom de ovannämnda 

behandlingsformerna hade en effekt, bör ovannämnda behandlingsformer tas med i beaktande 

när en klient skall välja terapiform för utmattningssyndom. Ovanstående behandlingsformer 

hade få resultat i granskningen. Grön terapi hade fem stycken granskade dokument 

(23,26,27,28,32) varav två vetenskapliga artiklar (23, 26), en forskningsrapport (27) samt tv 

examinationsuppsatser på kandidatnivå (28,32). Aromaterapi hade ett granskat dokument i 

form av en vetenskaplig artikel (24), likaså ljusterapi (25). Livsstilsförändringar hade tre 

dokument sammanlagt (4,6,7), varav ett var Socialstyrelsens riktlinjer (4), en var en icke 

vetenskaplig artikel (6) och en var en vetenskaplig artikel (7). Frågan man då bör ställa sig är 

om ovanstående metoder hjälper individerna som är drabbade mycket men är lite utforskade, 

eller om de hjälper individerna lite men är mycket utforskade? 
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Inget nationellt register som avser vilka behandlingsformer mot utmattningssyndrom som 

finns att tillgå hat hittat. Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (18) ska varje individ tillsammans 

med behandlande läkare välja den eller de behandlingsformer som man anser är bäst för 

individen. Utifrån de sökningar som gjordes inför arbetet med den här studien kunde inget 

register eller kvalitetssäkring som säkerställde ovanstående hittats. Det kan tolkas som att det 

inte finns någon kvalitetssäkring eller något nationellt register. Hur kan man då säkerställa 

ovanstående? 

 

Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv det mest intressant att mäta hur mycket en 

behandlingsform är bra för samhället, utifrån hur många som blir hjälpta av den och 

kostnadseffektiv den är för samhället. Kan det vara därför som KBT är vanligt förekommande 

i resultatet?  

I resultatet framkom tydligt att flera referenser undersöker flera behandlingsformer samtidigt. 

Ett exempel var en kandidatuppsats som både undersöker hur KBT och annan samtalsterapi 

och sjukskrivning hjälper individerna som är drabbade (29). Ett annat exempel var en 

vetenskaplig artikel som undersöker kravlös vila, regelbundna sömnvanor, stressreduktion och 

återhämtning, sjukskrivning, livsstilsförändringar samt fysisk aktivitet (11). Det tyder på att 

individer som är drabbade av utmattningssyndrom kan behöva flera olika behandlingsformer 

för att må bättre.  

 

Inför arbetet med den här studien har sökningar gjorts i Primo för att se om ICF används vid 

utmattningssyndrom. I en vetenskaplig artikel (34) hade man jämfört 475 stycken läkarintyg 

för sjukskrivning av bland annat psykisk ohälsa i ett landsting i Sverige under två år. I den 

studien har man konstaterat att ICF som modell inte är med, men att på flera områden i 

läkarintygen beskrivs individens svårigheter utifrån ICF.   I en annan vetenskaplig artikel (35)  
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samlade man in läkarintyg från 267 kvinnor och 166 män som alla var sjukskrivna i mer än 28 

dagar för att se om intygen var utfärdade enligt ICF.  I studien (35) fann man att 89,8% av 

läkarintygen hade information som kunde kategoriseras enligt ICF. Utifrån ovanstående kan 

det konstateras att ICF används i större utsträckning än vad man tror, men att det inte kallas 

för ICF. De läkarintyg som Försäkringskassan efterfrågar som används i ovanstående studier 

och som används vid alla sjukskrivningar har inslag av ICF (34,35). Ovanstående tyder på att 

ICF användes inom den svenska sjukvården ofta av läkare fast de inte tänker på det, vilket är 

positivt då ICF ger en bred och grundlig kartläggning av en individs unika situation (19). 

Metoddiskussion 

Som metod har scoping review använts i enlighet med Arksey och O’Malley (21). Den största 

fördelen med metoden är att man kan inkludera dokument som annars inte klassas som 

forskning, så som berättelser från klienter. Det medför att urvalet i materialet blir större. Det 

medför också att fler erfarenheter av den sjukdom som studerats tas i beaktande, än enbart 

vetenskapliga artiklar och liknande dokument.  

En svaghet med scoping review är att ingen värdering görs av de ingående studierna vilket 

kan försämra reliabiliteten. Ett sätt att stärka reliabiliteten är att dokumentera hur man har gått 

tillväga i sin undersökning. I denna litteraturstudie har varje del i sökprocessen dokumenterats 

och i vissa fall förstärkts med bilagor. Detta för att studien skall gå att replikera.  

 

En nackdel är att litteratursökningarna i den här studien inte är gjorda på specifika 

behandlingsformer, vilket eventuellt skulle kunnat ge mer litteratur.  Fördelen med att 

litteratursökningarna till den här studien inte är gjorda på specifika behandlingsformer, är att 

studien blir mer opartisk, då den inte styrs åt något håll. 
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Idén till kategoriseringen i bilagorna, 4 och 5 kommer ifrån kvalitativ innehållsanalys.  I 

bilaga 4 syns en tydlig översikt över litteraturen, vilken referens som återfinns under 

respektive kategori enligt ICF. I bilaga, 5 redovisas både antalet granskade 

dokument/vetenskapliga artiklar på varje del inom ICF i antal och i procent. Det ger en tydlig 

bild över resultatet och hur det är fördelat. I det här steget av metoden ingår även kliniska 

implikationer som innebär hur det är tänkt att det som diskuteras i diskussionen och 

slutsatserna ska kunna efterlevas. Det återfinns under kliniska implikationer och slutsatser.  

 

 

Kliniska implikationer 

Arbetsterapeut och annan sjukvårdspersonal skulle till exempel kunna starta upp 

behandlingsgrupper inom olika behandlingsformer på sätt skulle fler som är drabbade 

inkluderas. 

En kartläggning/översyn över vilken information som individerna som är drabbade får ta del 

av, samt vilka behandlingsformer som finns och behöver finnas i hela landet skulle 

tillsynsmyndigheterna Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) och Socialstyrelsen kunna 

göra tillsammans med arbetsterapeuter och annan sjukvårdspersonal, vilket skulle kunna vara 

ett förslag till framtida forskning. Det behöver forskas mer om grön terapi, ljusterapi, 

aromaterapi och musikterapi. Forskare behöver här få hjälp ifrån de som arbetar med dessa 

behandlingsformer, varav arbetsterapeuter är/borde vara en yrkesgrupp som gör det.  

 

 

Konklusion 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva behandlingsformer som används för 

personer med utmattningssyndom. 
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Då resultaten påvisar att fler behandlingsformer än de som är med i Socialstyrelsens riktlinjer 

har en effekt mot utmattningssyndrom behöver Socialstyrelsens riktlinjer uppdateras. I studien 

framkom det att det inte finns något nationellt register som visar kvaliteten i vården, med det 

menas att det inte finns något register som säkerställer att individer som är drabbade av 

utmattningssyndrom verkligen får välja tillsammans med behandlande läkare den 

behandlingsform eller en kombination av flera som skulle hjälpa individen bäst utifrån sina 

unika förutsättningar.  
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Bilaga 1: Datasökningar 

Datasökningar vetenskapliga artiklar 

 

Databas, sökord och 

inklusionskriterier 

Antal träffar Valda abstrakt Valda artiklar Kvantitativa 

eller  

Kvalitativa   

CINAHL with full 

text. burnout AND 

Stress AND 

rehabilitation AND 

effect 

10 10 (9) Cognitively 

oriented behavioral 

rehabilitation in 

combination with 

qigong for patients 

on long-term sick 

leave because of 

burnout: rest - a 

randomized clinical 

trial. 

(12) Effects of 

rehabilitation 

programmes for 

patients on long-

term sick leave for 

burnout: a 3-year 

follow-up of the 

rest study. 

 

(14) Return to 

work: A 

comparison of two 

cognitive 

behavioural 

interventions in 

cases of work-

related 

psychological 

complaints among 

the self-employed. 

(9) Kvantitativ 

(12) Kvantitativ 

(14). Kvantitativ 

  

Cinahl with full text. 

burnout AND Stress 

AND rehabilitation 

AND outcome 

14 14   

Cinahl with full text. 

Burnout AND Stress 

AND rehabilitation. 

50 50 (26) Experiences of 

women with stress-

related ill health in 

a therapeutic 

gardening program. 

 

(26) Kvalitativ 

Medline. Burnout 

AND Stress AND 

rehabilitation. 

Linked full text 

 

169 

 

31 

 

 

10 

 

 

(7). An exploratory 

study of the 

rehabilitation 

process of people 

with stress-related 

disorders. 

 

 

(7). Kvalitativ 
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Amed. Burnout AND 

Stress AND 

rehabilitation. 

Linked full text 

43 

 

7 

 

 

7 

  

Pubmed. Burnout 

AND Stress AND 

rehabilitation. 

Free full text 

 

 

 

 

 

367 

 

 

31 

 

 

 

10 

 

 

 

(23) Using Nature-

Based 

Rehabilitation to 

Restart a Stalled 

Process of 

Rehabilitation in 

Individuals with 

Stress-Related 

Mental Illnes. 

 

 

 

(23) Kvantitativ 

Cinahl with full text. 

burnout AND Stress 

AND treatment AND 

effect 

44 44   

Cinahl with full text. 

burnout AND Stress 

AND treatment AND 

outcome 

 

 

50 50 (24) Effect of 

Inhaled Essential 

Oils on Mental 

Exhaustion and 

Moderate Burnout: 

A Small Pilot 

Study. 

(24) Kvantitativ 

Medline. Burnout 

AND Stress AND 

treatment AND 

outcome.  

Linked full text 

88 

 

 

13 

 

 

 

13 

  

Medline. Burnout 

AND treatment AND 

outcome. 

Linked full text 

151 

 

23 

 

 

23 

 

 

(11) Effects of 

qigong in patients 

with burnout: a 

randomized 

controlled trial. 

 

 

(11) Kvantitativ 

Medline. burnout AND 

therapies AND 

outcome 

13 13 (13) Therapy of the 

burnout syndrome. 

(13)  Systematisk 

litteraturöversikt. 

Cinahl with full text. 

burnout AND therapies 

AND effect 

 

 

 

91 91 (15) Changing Job-

Related Burnout 

After 

Intervention— A 

Quasi-

Experimental Study 

in Six Human 

Service 

Organizations. 

(15) Kvantitativ 

Primo. burnout 

emotional exhaustion 

5666    
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treatment 

 

Fyllde i följande filter: 

vetenskapliga artiklar, 

sökår: 2007-2017, 

engelska, emotional 

exhaustion, burnout 

 

 

 

1209 

 

 

 

30 

 

 

 

(25) Burnout and 

light treatment. 

 

 

 

(25) Kvantitativ 

Totalt antal: A=6605  

B=1586 

385 11  

 

 

Datasökningar myndigheter och övriga dokument: 

Datasökningar myndigheter etc. 

Databas, sökord och 

inklusionskriterier 

Antal 

träffar 

Lästa 

samman-

fattningar 

Valda artiklar/ 

publikationer. 

Typ av dokument 

Sveriges kommuner 

och landsting (SKL). 

Skrivit in 

utmattningssyndrom i 

sökfältet 

57 57 (33) Insatserna inom 

rehabiliteringsgarantin och 

deras effekter på hälsa och 

sjukfrånvaro. 

 

(33) Övrigt 

Socialstyrelsen. 

Utmattningssyndrom 

3 3 (4) Utmattningssyndrom 

stressrelaterad psykisk 

ohälsa. 

(4) Statlig myndighet 

 

Försäkringskassan. 

Skrivit in 

utmattningssyndrom i 

sökrutan. 

51 51 (3) 

Socialförsäkringsrapport 

2017:13. 

(3)  Statlig myndighet 

Statens beredning för 

medicinsk utvärdering 

(SBU). Skrivit in 

utmattningssyndrom i 

sökfältet. 

11 11 (27) Grön rehabilitering 

vid stressrelaterad ohälsa. 

 

(27) Statlig myndighet 

Stockholms 

Universitet. Skrivit in 

utmattningssyndrom i 

sökrutan.  

Forskning: 

 

Publikationer 

 

 

 

 

0 

 

16 

 

 

 

 

0 

 

16 

 

 

 

 

0 

 

(29) Patienters upplevelser 

av för dem viktiga 

komponenter vid 

behandling av 

utmattningssyndrom. 

 

 

 

 

 

 

 

(29) Examensuppsats 

kandidat. 

 

Läkartidningen, 

Skrivit in 

utmattningssyndrom 

och rehabilitering i 

sökrutan. 

32 32 (6) Psykiskt sjuk av stress 

… diagnostik, 

patofysiologi och 

Rehabilitering. 

 

(8) Återhämtning 

självklart för elitidrottare 

… men inte för 

Yrkesarbetare. 

 

(6) Icke vetenskaplig 

artikel. 

 

(8) Icke vetenskaplig 

artikel. 

 

(10) Icke vetenskaplig 

artikel. 

 

(16) Icke vetenskaplig 
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(10) 

Utmattningssyndromet – 

klinisk bild och terapi. 

 

(16) Fel fokus i debatten 

om utbrändhet. 

 

(17) Riktlinjer för 

sjukskrivning inom 

psykiatrin dröjer. 

 

artikel. 

 

(17) Icke vetenskaplig 

artikel. 

 

Google. 

utmattningssyndrom + 

rehabilitering + 

berättelser 

 

utmattningssyndrom 

+ rehabilitering + 

berättelser+ uppsatser 

4790 

 

 

 

 

2980 

 

 

 

 

 

25 

(28) Den tysta terapeuten. 

 

(30) ”Jag har fått så himla 

mycket skuld”. 

 

 

(31) Att skynda långsamt. 

 

(32) Grön Rehabilitering 

Platsens betydelse rörande 

mänskligt välmående, 

hälsoträdgårdar och 

behandling av 

utmattningssyndrom 

 

(28) 

Forskningsrapport 

 

(30) 

Examinationsuppsats 

kandidat 

 

 

(31) Examensuppsats 

kandidat. 

 

(32) 

Examinationsuppsats 

kandidat. 

Totalt antal: C=4960 

D=1810 

195 14  
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Bilaga 2: Flödesscheman 

Flödesscheman vetenskapliga artiklar 

Sammanlagt var 

det 6605 artiklar 

 En av sökningarna gav 5666 

artiklar, vilket medförde att en 

begränsning till sökår: 2007-

2017 gjordes. Efter 

begränsningen var det 1209 

artiklar kvar. 

Sammanlagt ifrån den 

första sökningen och den 

sökningen som gav så 

många träffar 

exkluderades 5019 

artiklar. 

Sammanlagt var det 1586 

artiklar kvar, från föregående 

exkluderingar. 

Ytterligare 1201 artiklar 

exkluderades. 

Författaren av det här 

examensarbetet läste de 

385 abstrakten och hela 

artiklarna. 

374 artiklar 

exkluderades. 

11 artiklar valdes ut för att 

delta i 

litteraturgranskningen. 
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Flödesschema övriga dokument: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt antal 4960 

dokument. 

195 dokument blev kvar 

efter den första 

exkluderingen. 

4765 dokument 

exkluderades 

14 dokument blev kvar 

som är med i 

litteraturgranskningen 

181 dokument 

exkluderades. 
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Bilaga 3: Artikelöversikt 

 

Referens, år,  Ämnesområd

e och land 

Syfte Deltagare Metod 

(insamling 

och analys av 

data) 

Etik Resultat/ 

slutsatser 

Försäkringska

ssan, 2017 (3). 

Utmattningssy

ndrom, 

stressrelaterad 

psykisk 

ohälsa, 

Sverige. 

Att visa 

skillnader i 

sjukskrivnings

mönster 

mellan län, 

kommuner 

och 

vårdenheter 

Statistik från 

hela landet 

under åren 

2010- 2015. 

Försäkrings-

kassans 

databas för 

analys av 

sjukfrånvaro, 

MiDAS och 

läkarintygs-

registret 

Etiska 

aspekter 

framgår inte. 

Resultatet 

visar att det 

finns stora 

skillnader 

mellan län i 

antalet 

sjukskrivninga

r och hur 

långa 

sjukskrivninga

rna är. 

Variationerna 

är även stora 

inom länen 

vilket tros 

bero på 

vårdenheterna 

och att det 

saknas 

evidensbasera

d vård i delar 

av landet. 

 

Socialstyrelse

n, 2003 (4). 

Socialstyrelse

ns riktlinjer 

för 

utmattningssy

ndom, 

uppkomst, 

rehabilitering. 

Sverige. 

Detta är 

Socialstyrelse

ns riktlinjer 

för 

utmattningssy

ndrom. 

Socialstyrelse

n. 

Kvalitativ och 

kvantitativ. 

Etiska 

aspekter 

framgår inte. 

Följande 

rehabiliterings

former 

rekommendera

s: 

Avspänningsm

etoder: Fysisk 

aktivitet, 

samtalsterapi 

(kognitiv 

beteendeterapi

) och 

avspänningsträ

ning. 

multimodal 

metodik som 

är en 

blandning av 

olika 

terapiformer), 

antidepressiva 

läkemedel, 

arbetslivsinrikt

ad 

rehabilitering, 

sjukskrivning, 

anhörigstöd. 

 

Åsberg M, 

Wahlberg K, 

Wiklander M, 

Nygren Å, 

Diagnosticerin

g, 

rehabilitering 

och 

Att visa 

skillnader 

mellan olika 

diagnoser i 

Författarnas 

egna 

erfarenheter 

och ett antal 

Kvantitativ. Etiska 

aspekter 

framgår inte. 

Råd om 

livsstilsförändr

ing, 

stressreduktio
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2011 (6). klargörande av 

vad olika 

diagnoser 

inom psykisk 

ohälsa, 

Sverige. 

psykisk ohälsa 

och 

rehabilitering. 

olika artiklar. n och kravlös 

vila. Viktigt 

att skapa goda 

sömnvanor 

och en rimlig 

balans mellan 

vila och 

aktivitet. 

Fysisk 

aktivitet är 

sannolikt 

välgörande. 

 

Eriksson T, 

Karlström E, 

Johnsson H, 

Tham K, 2010 

(7). 

Rehabilitering, 

stressrelaterad 

ohälsa, 

arbetsterapi, 

stress, 

Sverige. 

Syftet var att 

se hur före 

detta patienter 

på en 

stressrehabilite

rings- klinik 

samt team- 

medlemmar på 

kliniken 

upplever 

rehabiliterings

- programmet 

på kliniken. 

15 deltagare 

varav 8 var 

före detta 

deltagare och 

7 var team- 

medlemmar. 

Kvalitativa 

intervjuer. 

Grundad teori. 

Alla etiska 

forsknings 

regler 

uppfyllda. 

Kliniken hade 

fyra olika 

rehabiliterings 

program att 

välja mellan. 

Gemensamt 

för alla 

programmen 

var att de hade 

en kognitiv 

inriktning som 

bestod i 

avslappning, 

diskussion om 

beteende både 

enskilt och i 

grupp. Det 

fanns inga 

skillnader i 

resultat mellan 

programmen 

Alla program 

har hjälpt 

klienterna och 

det som har 

hjälpt mest är 

att deltagarna 

har förändrat 

sitt 

beteendemönst

er, och börjat 

att värdera sig 

själva i den 

bemärkelsen 

att de tar sig 

tid för 

återhämtning, 

sömn och 

liknande. 

 

Stenlund T, 

Ahlgren C, 

Lindahl B, 

et.al , 2009 

(9). 

Utbrändhet, 

rehabilitering, 

KBT, Qigong, 

Sverige. 

Att studera 

effekten av två 

rehabiliterings

- program mot 

utbrändhet. 

Program A var 

kognitiv 

beteende- 

terapi och 

Qigong. 

Program B var 

67 deltagare 

(48 kvinnor 

och 18 män) i 

program A. 69 

deltagare (47 

kvinnor och 

22 män) i 

program B. 34 

deltagare 

hoppade av 

studien 

Randomiserad 

kontrollerad 

studie. 

Shirom–

Melamed 

Burnout 

Questionnaire 

(SMBQ). 

Maslach 

Burnout 

Inventory. CIS 

Etiska 

aspekter 

framgår inte. 

Det fanns 

ingen 

signifikant 

skillnad 

mellan 

rehabiliterings

programmen 

när det gäller 

att bota eller 

lindra 

utbrändhet. En 
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bara Qigong. frågeformulär. 

CPRS-S-A. 

möjlig 

anledning kan 

vara att de 

som gick 

program B 

hade möjlighet 

att gå i annan 

rehabilitering 

utanför 

programmet 

under 

medverkan i 

programmet. 

 

Glise K. 

Björkman Å., 

2004 (10). 

 

Utmattningssy

ndrom, 

rehabilitering, 

Att påvisa 

skillnader 

mellan 

utmattningssy

ndrom och 

depression, 

både den 

kliniska bilden 

men också 

rehabilitering. 

 

Framkommer 

inte. Verkar 

vara 

författarnas 

erfarenheter 

från sina 

arbeten. 

 

Framgår inte. Etiska 

aspekter 

framgår inte. 

De klienter 

som snabbt 

kommer igång 

med fysisk 

aktivitet, 

återhämtar sig 

snabbare. 

Kognitiv 

terapi ger 

oftast effekt. 

Stenlund T, 

Slunga 

Birgander L, 

Lindahl B, 

et.al, 2009 

(11). 

Utmattningssy

ndrom, 

rehabilitering, 

qigong, 

depression, 

Sverige. 

Att utvärdera 

effekten av 

Qigong vid 

rehabilitering 

för patienter 

med 

utbrändhet. 

33 deltagare i 

intervenetions-

gruppen och 

35 deltagare I 

kontroll- 

gruppen 

genomförde 

hela 

programmet. 

Prospektiv, 

randomiserad 

kontrollerad 

studie. 

Psychological 

variables, 

health-related 

quality of life 

(HRQoL), The 

Shirom-

Melamed 

Burnout 

Questionnaire 

(SMBQ), 

Checklist 

Individual 

Strength 

questionnaire 

(CIS), 

Hospital 

Anxiety and 

Depression 

Scale 

(HADS), 

Swedish 

version of the 

Physical 

Assessment 

Scale (S-

PARI) 

 

Alla etiska 

forsknings 

regler 

uppfyllda. 

En 

kontrollgrupp 

erbjöds 

sedvanlig 

behandling 

(finns inte 

specificerat) 

och en 

interventionsg

rupp fick både 

sedvanlig 

behandling 

och qigong. 

Ingen 

signifikant 

skillnad 

mellan 

grupperna 

efter 

programmets 

slut. Båda 

gruppernas 

deltagare 

mådde bättre 

efter att de 

deltagit i 

programmen. 

Stenlund T, 

Nordin M. 

Slunga 

Järvholm L, 

2012 (12). 

Utmattningssy

ndrom, KBT, 

Sverige. 

Att utvärdera 

de långsiktiga 

effekterna av 

två olika 

rehabiliterings

program för 

patienter med 

långtidssjuksk

78 kvinnor, 29 

män, från 

början. Vid 

uppföljning- 

en efter 3 år, 

endast 70 

klienter, 49 i 

program A 

Randomiserad 

kontrollerad 

studie. 

Shirom-

Melamed 

Burnout 

Questionnaire 

(SMBQ). 

Alla etiska 

forsknings 

regler 

uppfyllda. 

Rehabilitering

sprogram A 

var KBT i 

grupp och 

enskilt 

kombinerat 

med Qigong. 

Rehabilitering
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rivning för 

utbrändhet. 

och 21 i 

program B. 

Everyday Life 

Stress Scale 

(ELSS). 

Hospital 

Anxiety and 

Depression 

Scale (HAD). 

sprogram B 

var qigong i 

kombination 

med 

arbetslivsinrikt

ad 

rehabilitering. 

Vid 

uppföljningen 

efter tre år 

rapporterade 

flest i program 

A att dom inte 

var 

sjukskrivna, 

men 

stressnivån 

och 

utbrändheten 

hade inte 

minskat mer i 

något av 

programmen. 

Deltagarna i 

program B kan 

mycket väl ha 

gått i till 

exempel terapi 

på sin fritid 

från 

programmet 

under 

programmets 

gång. Det kan 

vara en möjlig 

förklaring till 

att skillnaden 

uteblev. 

Deltagarna i 

program A 

rapporterade i 

högre grad att 

dom använde 

sig av de 

verktyg de fått 

genom KBT 

och qigong i 

sitt dagliga liv. 

Skillnaden är 

signifikant. 

 

Korczak D, 

Wasian M, 

Schneider M, 

2012 (13). 

Utbrändhet, 

behandling. 

Internationell. 

Att undersöka 

effekten av 

olika 

behandlingar 

för utbrändhet. 

31 databaser 

har använts. 

Systematisk 

litteraturöversi

kt under åren 

2006 – 2011. 

Etiska 

aspekter 

framgår inte. 

KBT är den 

behandlingsfor

m som ger 

mest effekt på 

klienten. Efter 

KBT är det 

stress- 

managemant, 

musikterapi. 

Qigong ger 

effekt mot 

utmattningssy

ndom. En 
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studie visade 

effekt av 

rosenrot. 

Psykoterapi 

ger inte bättre 

effekt än så 

kallad vanlig 

terapi. Vanlig 

terapi 

definieras inte. 

 

Blonk RWB, 

Brenninkmeije

r V, Lagerveld 

SE, Houtman 

ILD, 2006 

(14). 

Kognitiv 

beteendeterapi

, arbetsplats-

interventioner, 

egenföretagare

, 

arbetsrelaterad 

stress, 

effektivitet av 

psykoterapi, 

utbrändhet, 

frånvaro, 

sjukskrivning, 

rehabilitering, 

Nederländerna

. 

Att studera 

effekten av två 

olika 

terapiprogram 

mot psykisk 

ohälsa (ångest, 

depression, 

utbrändhet), 

för att se 

vilket som fick 

klienterna 

tillbaka till 

arbete fortast. 

Alla 

deltagarna var 

egen- 

företagare och 

hade samma 

privata 

sjukförsäkring 

i ett privat 

försäkrings- 

bolag. 120 

deltagare 

deltog i 

studien, 40 st i 

program 1 42 

st i program 2 

och 38 

deltagare i en 

kontrollgrupp. 

De flesta 81 % 

var män som 

deltog. Några 

individer 

valde att inte 

slutföra 

studien, 

genom att inte 

lämna in det 

sista fråge- 

formuläret 

efter tio 

månader. 

Program ett 

var 

omfattande 

KBT- terapi. 

Program två 

var en kort 

konsekvens- 

inspirerad 

intervention 

kombinerad 

med både 

individuella 

fokuserade 

och 

arbetsplats-

interventioner. 

Klienterna 

fick 

frågeformulär 

innan studien 

startade, fyra 

månader in i 

studien och 

efter tio 

månader som 

uppföljning. 

Följande 

formulär 

användes: 

Dutch 

translation of 

the Depression 

Anxiety Stress 

Scale, 

Maslach 

Burnout 

Inventory. 

Regresions- 

analys 

användes för 

att analysera 

materialet. 

 

Etiska 

aspekter 

framgår inte. 

De 36 

individer som 

hade program 

1 hade det 

längsta 

medelvärdet 

när det gällde 

att återgå till 

arbete på 

heltid, det var 

329 dagar. I 

program 2 var 

det 35 

individer och 

där var 

medelvärdet 

på antalet 

dagar att 

återgå till 

arbete full tid 

122 dagar. För 

kontrollgruppe

n som var 34 

deltagare var 

medelvärdet 

för antalet 

dagar att 

återgå till 

arbetet full tid 

320 dagar. 

Andersen I, 

Borritz M, 

Bang 

Christensen K, 

Diderichsen F, 

2010 (15) 

Interventioner, 

arbetsrelaterad 

utbrändhet, 

utbrändhet, 

Danmark. 

Analysera om 

inventioner 

som är 

avsedda att 

minska 

utbrändhet på 

arbetsplatsen, 

fungerar eller 

inte. 

1024 

deltagare, 

fördelat på 6 

organisationer 

och 18 

arbetsplatser 

inom tjänste- 

sektorn. 

Longitudinell 

studie. 

Psychosocial 

questionnaire 

(COPSOQ), 

Copenhagen 

burnout 

inventory 

(CBI). 

multilevel 

Etiska 

aspekter 

framgår inte. 

I studien 

identifierades 

fyra olika 

typer av 

insatser: 

externa och 

interna 

omorganisatio

ner, 

utbildningsdag
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linear 

regression 

analysis 

ar och 

rådgivning. 

Resultatet 

visar en svag 

statistisk 

signifikant 

negativ effekt 

av 

omorganisatio

ner efter 

anpassning. 

Andra 

samband fanns 

inte. 

Slutsatsen i 

studien är att 

De fyra 

typerna av 

interventioner 

inte minskar 

utbränningsniv

ån och 

utbrändheten 

hos arbets- 

tagarna. 

 

Keresztesi G. 

Lönn E, 2007 

(16) 

Utmattningssy

ndrom, fokus, 

debatt 

Att flytta 

fokus kring 

utmattningssy

ndrom från 

sjukskrivning 

och nedsatt 

arbetsförmåga 

till orsakerna 

till att 

individer får 

utmattningssy

ndrom. 

Det är en 

debattartikel 

så det finns 

inga deltagare 

mer än de två 

författarna. 

Debattartikel, 

således ingen 

metod. 

Etiska 

aspekter 

framgår inte. 

Författarna till 

studien vill 

flytta fokuset 

från att 

utmattningssy

ndrom alltid 

leder till 

sjukskrivning 

och nedsatt 

arbetsförmåga 

till att utrota 

orsakerna till 

att individer 

drabbas av 

utmattningssy

ndrom. 

Artikeln 

medger att 

individer som 

är drabbade av 

utmattningssy

ndrom kan 

behöva vara 

sjukskrivna, 

men att 

arbetsoförmåg

a inte är 

detsamma som 

sjukdom. 

Författarna 

anser även att 

det är fel att se 

utmattningssy

ndrom utifrån 

endast 

arbetslivsinrikt

ad 

rehabilitering. 
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Detta då det 

enligt 

författarna 

finns många 

individer som 

inte arbetar 

men som ändå 

är sjukskrivna 

för 

utmattningssy

ndrom i flera 

år. 

 

Ohlin E, 2007 

(17). 

Sjukskrivning, 

utmattningssy

ndom 

Syftet var att 

debattera och 

informera om 

att 

sjukskrivnings

tiderna för 

personer som 

är drabbade av 

utmattnings-

syndrom. 

Man har 

intervjuat en 

specialist 

inom öron- 

näsa- hals och 

en tjänsteman 

på 

Socialstyrelse

n. 

Står inte 

utskrivet, men 

utifrån hur 

artikeln är 

skriven bör det 

vara 

kvalitaativa 

intervjuer. 

Etiska 

aspekter 

framgår inte. 

Det man såg 

var att det inte 

fanns några 

speciella 

riktlinjer för 

sjukskrivning 

för personer 

som är 

drabbade av 

utmattningssy

ndom. Det i 

sin tur gör att 

det inte bli 

enhetligt, utan 

skiljer sig från 

landsting till 

landsting, 

vilket enligt de 

som intervjuas 

beror på att 

läkarna inte 

riktigt vet. Det 

som an enades 

om var att om 

man ska 

sjukskriva en 

klient skall det 

i största 

möjliga mån 

göras på 

deltid, så att 

klienten kan 

ha kvar sin 

vardag och sin 

dagliga 

aktivitet om så 

är möjligt. 

 

Sahlin E, 

Ahlborg G, 

Tenenbaum A, 

Grahn P, 2015 

(23). 

Naturbaserad 

rehabilitering; 

utbrändhet; 

depression; 

ångest; Hälso- 

och sjukvård 

utnyttjande; 

sjukskriven, 

Sverige. 

Syftet var att 

undersöka om 

NBR-

deltagarnas 

mentala hälsa 

och väl-

befinnande 

hade 

förbättrats i 

slutet av NBR 

och vid tre 

uppföljningar 

och att 

I NBR- 

gruppen 

deltog 57 

deltagare, 53 

kvinnor och 4 

män. I OHS- 

gruppen 

deltog 45 

kvinnor. 

The Shirom-

Melamed 

Burnout 

Questionnaire 

(SMBQ), The 

Beck 

Depression 

Inventory 

(BDI-II), The 

Beck Anxiety 

Inventory, The 

Psychological 

General Well-

Etiska 

aspekter 

framgår inte. 

NBR står för 

Natur- 

Baserad- 

Rehabilitering. 

OHS står för 

Occupational 

Helath 

Services 

(arbetslivsinri

ktad 

rehabilitering).  

Vid alla tre 

uppföljningarn
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undersöka 

utvecklingen 

av 

sjukskrivning 

och hälso-

utnyttjande 

enligt NBR-

modellen och 

en OHS-

modell. 

Being Index 

(PGWB), 

statistik från 

statistisiska 

centralbyrån, 

a fann det 

positiva 

förbättringar 

när det gäller 

allt som 

mättes, 

däribland även 

för både 

naturen som 

rehabilitering 

och 

traditionell 

arbetslivsinrikt

ad 

rehabilitering. 

Naturen som 

rehabilitering 

hade hjälpt 

något bättre än 

traditionell 

arbetslivsinrikt

ad 

rehabilitering. 

Slutsatsen är 

därför att 

terapi i 

naturen 

hjälper. 

 

Varney E, 

Buckle J. (24). 

Utbrändhet, 

eteriska oljor, 

mental 

utmattning. 

Amerika. 

Syftet var att 

undersöka om 

eteriska oljor 

(pepparmint, 

basilika och 

helikrysum) 

genom 

inandning 

genom 

inhalator har 

effekt mot 

mental 

utmattning 

och/eller 

måttlig 

utbrändhet. 

14 deltagare 

(13 kvinnor 

och 1 man). 

Aroma- 

terapigruppen 

var sju 

deltagare (en 

man och sex 

kvinnor). 

Kontroll- 

gruppen var 

sju kvinnliga 

deltagare. 

 

Randomiserad 

kontrollerad 

pilotstudie 

som var 

blindad. 

Alla etiska 

forsknings 

regler 

uppfyllda. 

Det fanns en 

skillnad 

mellan 

kontrollgruppe

n och gruppen 

som fått 

aromaterapi. 

De som hade 

fått 

aromaterapi 

var inte lika 

stressade som 

kontrollgruppe

n och kände 

att de mådde 

bättre. Detta 

berodde på att 

oljorna som 

gruppen som 

fått 

aromaterapi 

andades har 

lugnande 

effekter. 

 

Meesters Y, 

Waslander M, 

2008 (25). 

Utbrändhet, 

emotionell 

utmattning 

och 

ljusbehandling

. 

Nederländerna

. 

Att undersöka 

om 

ljusterapi/ljus-

behandling har 

effekt mot 

utmattnings-

syndrom. 

16 deltagare i 

en 

behandlings- 

grupp som 

fick 

ljusbehandling

/ ljusterapi, 

och 14 

deltagare i en 

kontrollgrupp 

UBOS, BO-

NKS, 

Shortened 

Fatigue 

Questionnaire 

(SFQ), 

Depression 

Inventory 

(BDI-II-NL) 

(den 

Etiska 

aspekter 

framgår inte. 

Ljusterapin 

pågick under 

45 minuter per 

gång måndag 

till fredag 

varje dag i 5 

veckor. 

Deltagarna 

utsattes för 

artificiellt ljus 
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som var på en 

väntelista. I 

behandlings- 

gruppen var 

det åtta män 

och åtta 

kvinnor. 

holländska 

versionen), 

Seasonal 

Pattern 

Assessment 

Questionnaire 

(SPAQ). 

på 10,000 lux, 

utan 

ultraviolett 

ljus. Resultatet 

visar att 

behandlingsgr

uppen hade 

något bättre 

resultat vid 

uppföljningen. 

De mådde 

bättre och var 

inte lika 

utmattade som 

deltagarna i 

kontrollgruppe

n. Måendet 

hos 

behandlings- 

gruppen vid 

uppföljningen 

visade inga 

könsskillnader

. Deltagarna i 

behandlingsgr

uppen var vid 

uppföljningarn

a inte lika 

sjuka som när 

de påbörjade 

behandlingen. 

 

Eriksson T, 

Westerberg Y, 

Jonsson H, 

2011 (26). 

Trädgårdsreha

bilitering, 

stresshantering 

yrkesrehabilite

ring, 

stressrelaterad 

ohälsa, 

kvinnor, 

Sverige. 

Att utforska 

och beskriva 

hur kvinnor 

med 

stressrelaterad 

sjukskrivna 

upplever 

rehabiliterings

- processen i 

en Terapeutisk 

trädgård och 

hur dessa 

erfarenheter 

ansluter sig till 

vardagen. 

Fem kvinnor 

som deltar i 

trädgårds- 

rehabiliterings

- program vid 

en stress- 

rehabiliterings

- klinik. 

Longitudinell 

studie. 

Grundad teori. 

Semi-

strukturerade 

intervjuer. 

Shirom 

Melamed 

Burnout 

Questionnaire 

(SMBQ). 

Alla etiska 

forsknings-

regler är 

uppfyllda. 

Deltagarna 

upplevde att 

trädgården 

hade en lugn 

och 

terapeutisk 

inverkan på 

dem, vilket 

gjorde att de 

mådde bättre. 

Trädgården 

uppfattades 

som en lugn 

och trygg 

atmosfär, 

vilket gjorde 

att deltagarna 

tillät sig själva 

att ta det lugnt 

och komma 

till ro. 

 

Statens 

beredning för 

medicinsk 

utveckling, 

2017 (27). 

Grön 

rehabilitering, 

stressrelaterad 

ohälsa, 

Internationell. 

Syftet var att 

söka evidens 

för om grön 

rehabilitering 

är verksamt 

mot 

stressrelaterad 

ohälsa. 

Tre artiklar. Litteraturstudi

e 

Etiska 

aspekter 

framgår inte. 

Resultatet är 

oklart om grön 

rehabilitering 

är verksamt 

mot 

stressrelaterad 

ohälsa, då 

deltagarna i 

studierna kan 

ha deltagit i 
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andra program 

samtidigt. 

 

Wadenborg-

Elbaz H, 2012 

(28). 

Grön 

rehabilitering 

vid 

utmattningssy

ndom, 

Sverige. 

Att belysa 

naturens 

betydelse vid 

behandling av 

utmattningssy

ndom. 

Fyra kvinnor Halvstrukturer

ade 

djupintervjuer. 

Kvalitativ 

metod. 

Alla etiska 

forsknings-

regler är 

uppfyllda. 

Naturen hade 

en positiv 

inverkan på 

deltagarnas 

mående. Man 

märkte att de 

som mådde 

sämst drog sig 

undan för att 

finna en egen 

plats i naturen. 

I naturen 

upplevde 

deltagardagarn

a kravlöshet 

och att de 

hade kontroll 

över sina liv.   

 

Gyllfors C, 

2010 (29). 

Utmattningssy

ndrom, KBT, 

Sverige. 

Syftet var att 

ta reda på hur 

patienter 

upplever KBT 

som 

behandling 

mot 

utmattnings- 

syndrom, samt 

att öka 

förståelsen för 

viktiga 

komponenter i 

KBT. 

Deltagarna 

kommer från 

en stress- 

mottagning. 

Fempersoner 

deltog, fyra 

kvinnor och en 

man. Alla 

deltagare var 

sjukskrivna. 

Datainsamling 

var kvalitativa 

intervjuer. 

Analysmetod 

var induktiv 

tematisk 

analys. 

Alla etiska 

forsknings 

regler 

uppfyllda. 

Tydliga mål 

med 

behandlingen 

har hjälpt 

klienterna. 

Klienterna 

hade stort 

behov av att 

vila i början 

av 

sjukskrivninge

n. Alla 

deltagare 

upplevde att 

KBT- terapin 

hjälpte dem, 

men de hade 

önskat att 

behandlingen 

var längre och 

att de fått 

hjälp efter 

behandlingens 

slut på via 

stressmottagni

ng. 

 

 

 

Sjöholm M, 

2016 (30). 

Utmattningssy

ndrom, 

rehabilitering, 

Sverige. 

Att belysa 

personliga 

upplevelser av 

utmattningssy

ndrom och att 

komma 

tillbaka till 

arbetet. 

Sju personer, 

sex kvinnor 

och en man. 

Kvalitativa 

intervjuer, 

tematisk 

analys. 

Etiska 

aspekter 

framgår inte. 

Omgivningens 

stöd och 

förståelse är 

viktig för att 

bli frisk. Att 

arbetsmiljön 

och 

arbetsuppgifte

rna anpassas 

utifrån vad 

individen 

klarar av är 

också viktigt 
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för att bli 

frisk. 

Deltagarna 

kände stor 

skuld till 

omgivningen, 

framför allt 

kollegorna på 

arbetet och 

närstående, för 

att de var 

sjuka. 

 

Carlsson M, 

2012 (31) 

Utmattningssy

ndrom 

rehabilitering, 

Sverige. 

Att ur ett 

psykosocialt 

perspektiv 

undersöka och 

beskriva 

återhämtnings

processen vid 

utmattnings-

syndrom. 

 

Fyra kvinnor 

och två män. 

Kvalitativa 

intervjuer med 

hermeneutisk 

inriktning 

Alla etiska 

forsknings- 

regler är 

uppfyllda. 

Att 

återhämtning 

är den 

viktigaste 

faktorn 

tillsammans 

med att snabbt 

komma i 

kontakt med 

sjukvården för 

att bli frisk. 

Berhe D, 2015 

(32). 

Grön 

rehabilitering, 

utmattningssy

ndrom, 

Sverige. 

Att undersöka 

hur väl 

kunskap om 

”platsens” 

(grön 

naturmiljö) 

betydelse för 

rehabilitering 

och 

välmående tas 

tillvara i 

samhället. 

 

Max 8 

deltagare som 

besöker 

hälsoträdgårde

n 12 gånger. 

Humanekologi

. 

Etiska 

aspekter 

framgår inte. 

Deltagare 

känner sig 

friskare och 

gladare av att 

delta i terapin 

i 

hälsoträdgårde

n. 

Hägglund P, 

Johansson P, 

Laun L, 2014 

(33). 

KBT mot 

utmattningssy

ndrom, 

Sverige. 

Syftet var att 

följa upp 

rehabiliterings

garantin mot 

ohälsa och 

sjukfrånvaro. 

Rehabilitering

sgarantin var 

enligt artikeln 

Regeringens 

satsning av 

KBT mot 

stressrelaterad 

ohälsa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antalet 

deltagare 

oklart. 

Kvalitativt och 

kvantitativt. 

Etiska 

aspekter 

framgå 

r inte. 

För KBT-

patienter som 

var 

sjukskrivna 

när 

behandlingen 

påbörjades 

fanns ingen 

effekt på 

sjukfrånvaro 

eller 

förskrivningar 

utan snarare 

en tillfällig 

ökning av 

vårdbesök i 

samband med 

behandlingen. 
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Bilaga 4: Kategorisering 

Referens: Vad artikeln innehåller: Kategori enligt ICF: 

(2) Sjukskrivningar och hur det påverkar vart i landet man 

bor. 

Kroppsfunktioner, Omgivningsfaktorer. 

(4) Socialstyrelsens riktlinjer. Innehåller KBT, 

samtalsterapi, fysisk aktivitet, sjukskrivning, 

arbetslivsinriktad rehabilitering och 

läkemedelsbehandling. 

Samtliga kategorier enligt ICF. 

(6) Livsstilsförändringar, fysisk aktivitet, kravlös vila, 

stressreduktion, goda sömnvanor, balans i livet. 

Kroppsfunktioner och aktivitet 

(7) KBT, avslappning, återhämtning, sömn. Kroppsfunktioner, aktivitet, personfaktorer. 

(8) Fysisk aktivitet. Kroppsfunktioner, aktivitet 

(9) KBT, qigong. Aktivitet, personfaktorer 

(10) Fysisk aktivitet, KBT. Aktivitet, personfaktorer 

(11) Sedvanlig behandling, qigong. Aktivitet, personfaktorer 

(12) KBT, qigong, arbetslivsinriktad rehabilitering, 

sjukskrivning. 

Aktivitet, personfaktorer 

(13) KBT, stress- management, qigong, musikterapi, 

rosenrot, psykoterapi, terapi. 

Aktivitet, delaktighet, omgivningsfaktorer 

(14) KBT, konsekvensinspirerad intervention, 

arbetsplatsinterventioner. 

Personfaktorer, delaktighet, omgivningsfaktorer. 

(15) Omorganisationer, rådgivning Delaktighet, omgivningsfaktorer 

(16) Sjukskrivning, arbetsoförmåga. Kroppsfaktorer, omgivningsfaktorer 

(17) Sjukskrivning. Kroppsfaktorer 

(23) Grön terapi. Omgivningsfaktorer 

(24) Aromaterapi. Omgivningsfaktorer 

(25) Ljusterapi. Omgivningsfaktorer 

(26) Grön terapi. Omgivningsfaktorer 

(27) Grön terapi. Omgivningsfaktorer 

(28) Grön terapi. Omgivningsfaktorer 

(29) Tydliga mål med behandling, vila, sjukskrivning. Kroppsfunktioner, aktivitet, personfaktorer. 

(30) Omgivningens stöd, arbetslivsinriktad rehabilitering. Omgivningsfaktorer, delaktighet,  

(31) Återhämtning, kontakt med sjukvården. Kroppsfaktorer, aktivitet. 

(32) Grön rehabilitering. Omgivningsfaktorer 
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Figur 1: Figur visar fördelningen av antalet granskade dokument utifrån ICF:s kategorier, i både antal och i procent på respektive 

kategori, läses enligt följande antal; procent. 

 

Tabell 2: 

Kategori: 

 

Kroppsfunktioner Aktivitet Delaktighet Personfaktorer Omgivningsfaktorer 

Antal 

 

9st 12st 6st 9st 15st 

Procent 

 

18 % 23 % 12 % 18 % 29 % 

 

     

      

 

 

 

Bilaga 5: Figur som visar fördelning av dokument i respektive 

kategori i ICF 

Tabell 2: Tabellen visar antalet granskande dokument både i antal och i procent. 

K= Kropps-funktioner 

A = Aktivitet 

D = Delaktighet 

P = Personfaktorer 

O = Omgivningsfaktorer 


