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Sammanfattning:  Utmattningssyndrom är ett snabbt växande problem i vårt land, studier 

inom området har visat att detta tillstånd ofta är stressrelaterat. Stress är en 
reaktion på obalans mellan de belastningar som människan utsätts för och 
de resurser som han/hon har för att hantera dessa belastningar. Att drabbas 
av utmattningssyndrom kan bl.a. innebära en minskad förmåga till 
rörlighet, vilket också innebär svårigheter att klara det dagliga livets 
aktiviteter. En av arbetsterapeutens uppgifter är att hjälpa patienter hitta en 
hälsosam balans mellan arbete, vila och fritid. Syftet med denna 
litteraturstudie var att kartlägga olika rehabiliterande åtgärder som är 
tillämpningsbara inom arbetsterapin och dess effekter för patienter med 
utmattningssyndrom. Metoden i uppsatsen är en systematisk 
litteraturstudie och sökningen gjordes i databaserna: Amed, Cinahl, 
Medline och PsycArticle. För att tydliggöra och få struktur i uppsatsen 
användes klassifikationssystemet ICF (International Classification of 
Functioning, Disability and Health), med komponenterna aktivitet, 
delaktighet, omgivning- och personliga faktorer. Resultatet visade att de 
rehabiliterande åtgärder som användes var kognitiv beteendeterapi (KBT), 
gradvis utökning av aktiviteter, copingstrategier och avslappningsterapi 
/meditation. Dessa åtgärder gav positiva effekter, främst i form av ökad 
aktivitets- och funktionsnivå hos patienterna. Mer forskning och 
framförallt fler randomised controlled trial (RCT) studier behövs i ämnet. 
Gärna på effekter av arbetsterapeutisk rehabilitering för dessa patienter, för 
att få bevis för att arbetsterapi kan göra nytta för patienter med 
utmattningssyndrom.  
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1. Inledning 
 
Stressrelaterad ohälsa är ett snabbt växande problem i vårt land. Två av tre svenskar lider på 

något sätt av stress. År 1999 gjordes en undersökning som visade att hela 50 % av 

sjukskrivningarna i Sverige var relaterade till stress och 12 % av de sjukskrivna hade diagnosen 

utmattningssyndrom (1). Orsaker som leder fram till utmattning kan härledas till 

allmänmänskliga faktorer som inte har med t ex kön, ålder eller socialgrupp att göra, vilket 

innebär att vem som helst kan drabbas. En grundläggande faktor hos individer med 

utmattningssyndrom är en drivkraft i att hela tiden kunna prestera, en känsla som hanteras med 

att fly till överaktivitet. När individen inte längre klarar av att upprätthålla en balans i denna 

situation, utvecklas utmattningssyndrom (2). Arbetsterapeuten har en unik kunskap om viktiga 

faktorer som kan ligga till grund för en balans mellan arbete, vila och fritid och kan därmed göra 

en stor insats i rehabiliteringen för individer med utmattningssyndrom (3). 

 

2. Bakgrund 

 
2.1  Utmattningssyndrom 
 
Sedan slutet av 1990-talet har långtidssjukskrivningarna ökat dramatiskt i Sverige, mycket av 

detta beror på att den psykiska ohälsan ökat. Studier inom området har visat att detta tillstånd ofta 

är arbetsrelaterat, i form av stress. Mest drabbade är personer som arbetar inom yrken som 

innebär mycket kontakt med och ansvar för andra människor (4).  

   Under 1970-talet användes den amerikanska beteckningen ”burnout” som i en svensk 

översättning benämns ”utbrändhet”. Denna benämning anses nu vara olämplig eftersom det kan 

uppfattas som att något är utbränt och därmed ohjälpligt skadat. Därför används istället den 

engelska beteckning ”Chronic Fatigue Syndrome” som i svenskan benämns 

”utmattningssyndrom”. Denna benämning har samma diagnostiska grund som utbrändhet, enda 

skillnaden är att utbrändhet förknippas direkt med arbetssituationen. Det anses att diagnosen 

utmattningssyndrom orsakas av långvarig stress, men den tar inte ställning till om stressen beror 

på arbetet eller inte (4). Utmattningssyndrom förmodas dock bero på den sociala miljö människan 

befinner sig i (5).  
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Stress uppstår i samspelet mellan individen och omgivningen. Det är viktigt hur individens 

förmåga till copingstrategier ser ut d v s hur människan klarar att hantera en påfrestning (5). 

Stress är en reaktion på obalans mellan de belastningar som människan utsätts för och de resurser 

som han eller hon har för att hantera dessa belastningar (4) (se figur 1). Stress är inte något 

negativt i sig men det kan vara skadligt om denna obalans pågår i flera månader, eller till och 

med år, där en person inte får tid att återhämta sig emellan. Det är då det tillstånd som idag 

benämns utmattningssyndrom inträder (5).   

 

 

 

 

   

   

 

 

 

Figur 1. Det kan lätt tippa över i balansen mellan tillgångar och krav (5). 

 

Det främsta diagnoskriteriet för utmattningssyndrom är att personen ska ha känt en oförklarlig 

trötthet i minst 6 månader. Dessutom ska patienten ha minst fyra kroppsliga och/eller kognitiva 

symtom (6). Exempel på kroppsliga symtom hos patienter med utmattningssyndrom är trötthet 

och/eller utmattning, allvarliga sömnstörningar, ökad smärtkänslighet, infektions-känslighet, 

muskelspänningar, symtom från mage och hjärt- kärlsystem samt yrsel (5). Exempel på kognitiva 

symtom är minnesstörningar, sänkt uppmärksamhet, minskad koncentrationsförmåga och 

svårighet att fatta beslut (7). 

   Då människor känner sig utmattade infinner sig känslan av att ha tagit ut sig totalt, såväl fysiskt 

som känslomässigt. De känner sig förbrukade och kan varken varva ner eller återhämta sig och 

den extrema tröttheten gör att de aldrig känner sig helt utsövda. Därmed påverkas 

aktivitetsutförandet, vilket t ex kan innebära svårigheter att sitta längre stunder, stå upp, gå i 

trappor, utföra det dagliga livets aktiviteter som t ex att utföra den personliga hygienen, 

hushållsarbete, matlagning, arbete mm (8). Personer med utmattningssyndrom möter även ofta 

Kontroll 
Mening 

Stöd 
Goda livsvanor 

Belöningar 
Ansvar 
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Livshändelser 
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svårigheter i omgivningen som kräver stora ansträngningar och väldigt mycket energi, trappor 

eller en kö på banken kan vara exempel på omöjliga krav. Även aspekter i den fysiska 

omgivningen som ljus, ljud, dofter och temperaturer kan skapa problem för vissa av dessa 

personer, vilket kan leda till att de får huvudvärk och känner sig ännu mer utmattade (8). 

Även den sociala delaktigheten påverkas hos personer med utmattningssyndrom, eftersom de har 

en gradvis förlust av idealism, energi och mening vilket ofta leder till att de blir frånvarande och 

ineffektiva. Nedstämdhet, skuld och skam är vanligt förekommande känslor och sammantaget 

resulterar dessa faktorer ofta till att individen blir apatisk (9). Personen orkar inte med andra 

människor och upplever all form av aktivitet som mycket ansträngande (10). Denna symtombild 

har stora likheter med en lätt eller måttlig depression. Om det föreligger en psykiatrisk diagnos 

såsom t ex depression vid utmattningssyndrom skall denna anges som huvuddiagnos. I dessa fall 

anges utmattningssyndrom som en bidiagnos, däremot kan utmattningssyndrom ofta leda till att 

en depression utvecklas (4). Sjukdomsutfallet för utmattningssyndrom varierar från individ till 

individ, flertalet återfår aldrig fullgod hälsa, endast en minoritet förbättras och ännu färre blir helt 

återställda (11). 

 
2.2 ICF Klassifikation 
 
Uppsatsens teoretiska struktur utgår ifrån klassifikationssystemet: International Classification of 

Functioning, Disability and Health (ICF) (12), vilket är en klassifikation av funktionstillstånd, 

funktionshinder och hälsa. Målet är att kunna använda ett samlat språk när man talar om hälsa 

och hälsorelaterade tillstånd. ICF omfattar hälsa i vid bemärkelse, klassifikationen berör alla 

aspekter av hälsa och gäller inte bara personer med kroppsliga funktionshinder utan kan tillämpas 

på alla människor.            

   Klassifikationen består av två delar, den första delen omfattar funktionstillstånd och 

funktionshinder med två undergrupper: kroppsfunktion/kroppsstruktur och aktivitet/delaktighet. 

Den andra delen omfattar kontextuella faktorer med undergrupperna: omgivningsfaktorer och 

personliga faktorer. Mellan dessa faktorer finns en dynamisk interaktion, vilket illustreras i figur 

2 (12).  
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 Figur 2. Tolkning av interaktioner mellan komponenterna i ICF (12). 

 

 

2.3 Arbetsterapi en del i rehabiliteringen 

 
Ett av huvudsyftena med arbetsterapi är att hjälpa människor påverka tillståndet av sin egen hälsa 

(13). Arbetsterapi grundar sig på uppfattningen att man kan förhindra ohälsa genom att använda 

meningsfull aktivitet och genom en optimal anpassning till de förutsättningar som råder. 

Arbetsterapeuter talar om vikten av att vara aktiv och använder sig av aktiviteter i sin behandling, 

(14) de förankrar sin kunskap i arbetsterapeutiska förklaringsmodeller. En av dessa modeller, 

Model of Human Occupation (MOHO) bygger på att människan kan ses som ett öppet system i 

en interaktion med sin omgivning och att människan kan påverka sitt hälsotillstånd genom sitt 

agerande (15). En annan förklaringsmodell är Canadian Model of Occupation Performance 

(CMOP). Denna modell menar att människans aktivitetsutförande är ett resultat av förhållandet 

mellan individen, miljön och aktiviteten. Modellen utgår ifrån individens inre drivkraft och 

motivation som en viktig del för att uppnå balans i aktivitetsutförandet (15). En av 

arbetsterapeutens uppgifter är att hjälpa patienter hitta en hälsosam balans mellan arbete, vila och 

fritid (13). Vid utmattningssyndrom påverkas personernas aktiviteter i det dagliga livet (ADL) 

(8), vilka inom arbetsterapi delas in i fyra olika aktivitetsområden: personlig vård, boende, 

utbildning/arbete och lek/fritid. Arbetsterapeuten strävar efter att individen ska klara av och 

uppnå balans i dessa aktivitetsområden, samt uppleva livet meningsfullt (16). Några 

rehabiliterande åtgärder inom arbetsterapin är att: motivera individer till aktivitet genom att 

inrikta sig på de värderingar som styr beteendet, hjälpa dem hitta strategier att hantera yttre och 
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inre påfrestningar som t ex stress, relationsträna genom gruppaktiviteter, ge stöd till en 

meningsfull fritid och anpassa arbetet/arbetsplatsen (16). 

   Rehabiliteringen av personer med utmattningssyndrom är ett relativt nytt område för 

arbetsterapeuter (17). Arbetsterapeuter ingår allt oftare i multiprofessionella team i rehabilitering, 

som även består av t ex läkare, sjukgymnast, kurator, undersköterska, psykolog, sjuksköterska 

och i vissa fall dietist, logoped och psykiatriker (16). Arbetsterapeutens roll i teamet är viktig för 

att synliggöra kopplingen mellan aktivitet, delaktighet, omgivningsfaktorer, välmående och hälsa 

(12, 18).  

 

2.4 Problemområde 

 

Ökade krav och minskad resurstilldelning inom hälso- och sjukvården har medfört att det blir allt 

viktigare att valen av olika behandlingsåtgärder är vetenskapligt underbyggda. Detta är också en 

förutsättning för att patienterna ska få en så trygg och säker vård som möjligt (19) Utifrån sina 

unika kunskaper om aktivitetens betydelse för hälsan, kan arbetsterapeuter bidra till att 

patienterna kan hitta nya strategier för att hantera vardagen. Det är betydelsefullt för 

arbetsterapeuter att utvärdera effekter av de rehabiliterande åtgärder som finns för patienter med 

utmattningssyndrom, för att kunna påvisa att arbetsterapi utgör en viktig del i denna 

rehabilitering.  

 
2.5 Syfte 
 

Syftet med studien var att kartlägga olika rehabiliterande åtgärder som är tillämpningsbara inom 

arbetsterapin och dess effekter för patienter med utmattningssyndrom. 
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3. Metod 
 
3.1 Urval 
 
Denna uppsats är en systematisk litteraturstudie, vilket innebär att man systematiskt söker, 

granskar och kvalitetsbedömer relevant litteratur. För att hitta trovärdiga och lämpliga artiklar vid 

litteratursökning har forskningsproblemets omfattning och begränsning definierats och 

strukturerats enligt Willman & Stoltz (19) bearbetning av Flemmings förslag till struktur: 

Population Intervention Outcome 
Personer med 
utmattningssyndrom i åldern 
16-70 år. 

Rehabiliteringsåtgärder, 
tillämpningsbara inom 
arbetsterapi. 

¤Ökad aktivitetsnivå 
¤Minskad utmattning 
¤Att kunna hantera sin livssituation 
¤Ökad livskvalitet 

Sökord: Sökord: Sökord: 

Chronic Fatigue Syndrome Occupational therapy 
Activit$ 
Coping 
Rehabilitation 

Outcome$ 
Activit$ 
Coping 
Quality of life 

Figur 3. Delar av PICO-modell (Population, Intervention, Counter intervention and Outcome), 
med använda sökord.  
 

Följande inklusions- och exklusionskriterier användes för att hitta relevanta artiklar till uppsatsen 

(20). 

Inklusionskriterier: 

• Personer med utmattningssyndrom i åldern 16-70 år 

• Studier som innehåller åtgärder som är tillämpningsbara inom arbetsterapi och som 

beskriver dess effekter. 

• Artiklarna ska vara tillgängliga i Sverige.  

• Artiklarna ska vara publicerade under tidsperioden 1996-2006. 

• Artiklarna ska vara skrivna på engelska eller svenska. 

Exklusionskriterier:  

• Artiklar som enbart tar upp medicinsk, psykologisk eller annan typ av behandling som 

inte är tillämpningsbara inom arbetsterapi. 

• Sammanställningar av tidigare studier. 

• Artiklar som handlade om utmattning som en bidiagnos av kroniska sjukdomar. 

• Artiklar som enbart tar upp orsaker till utmattningssyndrom. 
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3.2 Datainsamling 

 

Sökning av artiklar har gjorts i databaserna: Cinahl, Amed, Medline och PsykArticles. Sökorden 

användes i olika kombinationer. Sökningarna gav 740 träffar och ytterligare en begränsning 

gjordes genom att lägga till ett sökord på varje sökkombination, vilket resulterade i 256 träffar. 

(Se bilaga 1). Utifrån inklusions- och exklusionskriterier valdes sedan 37 artiklar ut för att 

granskas mera noggrant. Efter att ha läst abstracts till dessa artiklar valdes sedan sju artiklar ut 

som passade syftet med studien. Ytterligare tre artiklar tillkom genom manuell sökning från 

referenslistor i artiklar som ingår i uppsatsen. 

 

3.3 Dataanalys 

 

För att kvalitetsgranska de tio artiklar som uppsatsen baserades på användes delar av en 

analysmall för kritisk granskning av kvantitativa studier (21). Artiklarna granskades enskilt av 

författarna utifrån analysmallen för att sedan jämföras och sammanställas till ett resultat. 

   För att tydliggöra funktionstillstånd, funktionshinder och kontextuella faktorer för personer 

med utmattningssyndrom användes ICF:s indelning med undergrupper; 

 

• Kroppsfunktion/kroppsstruktur  

Kroppsfunktion innefattar enligt ICF:s definition både de fysiologiska och psykologiska 

funktionerna i kroppssystemet. Kroppsstruktur innefattar kroppens anatomiska delar t ex 

organ, lemmar och deras komponenter (12).  

   Den oförklarliga tröttheten och utmattningen hos personer med utmattningssyndrom 

påverkar både de fysiologiska och psykologiska funktionerna i kroppssystemet (5, 7). 

 

• Aktivitet/delaktighet 

Aktivitet innebär enligt ICF:s definition hur en person genomför en handling eller uppgift. 

Delaktighet handlar om människors engagemang i olika livssituationer (12).           

   Eftersom utmattningskänslan hos individer med utmattningssyndrom tar i stort sett all 

energi, är den fysiska förmågan ofta kraftigt nedsatt. De kan därmed ha stora svårigheter i 
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aktivitetsutförandet (8) och även delaktigheten påverkas eftersom de blir frånvarande och 

ineffektiva (9). 

 

• Omgivnings- och personliga faktorer 

Omgivningsfaktorer utgör enligt ICF:s definition den fysiska, sociala och attitydmässiga 

omgivning människor lever och verkar i. Personliga faktorer utgörs av egenskaper i den 

individuella bakgrunden till en persons liv t ex kön, ras, utbildning, vanor, copingsätt, 

yrke, ålder, kondition, livsstil, uppfostran och social bakgrund (12).  

Personer med utmattningssyndrom möter ofta svårigheter i omgivningen som kräver stora 

ansträngningar och väldigt mycket energi (8). 

 

4. Resultat 

 

I nio av de tio granskade artiklarna om rehabilitering vid utmattningssyndrom, inkluderades de 

personer som uppfyllde kriterierna för diagnosen utmattningssyndrom och som inte hade någon 

bakomliggande kronisk sjukdom (22 - 28, 30, 31). Av de tio artiklarna är tre RCT-studier (23, 28, 

30), två Clinical Controlled Trials (CCT-studier) (25, 31), tre studier är retrospektiva (24, 27, 29), 

en prospektiv (26) och en studie är en kohortstudie (22).  

   De vanligast förekommande rehabiliterande åtgärderna i de granskade studierna var följande;  

 

• Kognitiv beteendeterapi (KBT) 

Den kognitiva terapin utgår ifrån patienternas tanke- och föreställningsvärld och 

meningen är att hjälpa dem att bli medvetna om sina tankar, för att kunna förändra 

tolkningen av dessa. Patienten ska genom detta kunna påverka och ändra sina känslor och 

sitt beteende. Patient och terapeut utformar tillsammans strategier för att identifiera 

problem som ligger bakom de starka känslorna som utmattningssyndrom medför. Syftet 

med KBT är att ta reda på patientens automatiska tankar i specifika situationer, för att 

sedan granska dem med förnuftets hjälp (24). Rehabilitering med KBT innefattar även 

planering och balans kring aktivitet och vila, sömnrutiner, samt att hjälpa patienterna bli 

medvetna om sina tankar (23). 
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• Gradvis utökning av aktiviteter - ”Graded activity”  

Patienter med utmattningssyndrom behöver ha struktur på sina vardagliga aktiviteter och 

uppnå en balans mellan aktiviteter och vila. När denna balans infunnit sig krävs en 

långsam gradvis utökning av aktiviteter för att kroppen ska börja återhämta sig (24). 

Graded Exercise Therapy (GET) är en annan form av gradvis utökning av aktiviteter, med 

fokus på konditionen (27). 

 

• Stresshantering 

Stresshantering med hjälp av copingstrategier handlar om att individen får lära sig att 

hantera påfrestningar och strategier för att möta utmaningar. Copingstrategier innefattar 

hur man med kognitiva och beteendemässiga handlingar hanterar specifika yttre och inre 

krav. Det finns två typer av copingstrategier, dels problemfokuserad coping som innebär 

att individen försöker återfå sina funktioner eller kompensera funktionsnedsättningen och 

försöker fortsätta leva som vanligt, dels emotionsfokuserad som innebär att patienten 

istället förändrar sina värderingar och sitt förhållningssätt till problemet och anpassar sig 

till situationen (26).    

 

• Avslappningsterapi och meditation 

Avslappningsterapi och meditation innefattar muskelavslappning och att lära sig att kunna 

slappna av snabbt vid stress (23).  

 

Dessa åtgärder var fördelade i studierna enligt följande: sex studier med KBT (23 - 25, 27, 29, 

30), sju studier med "Graded activity" eller liknande principer (22, 24 - 26, 28, 30, 31), två 

studier med GET (27, 29), sex studier med copingstrategier (22, 23, 25, 26, 28, 31), samt fyra 

studier med avslappningsterapi och meditation (23, 26, 28, 31).   

   Alla de granskade studierna omfattade ett rehabiliteringsprogram som inkluderade flera eller 

alla principer av de olika rehabiliterande åtgärderna som beskrivits ovan. 
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Författare 
År, Land 
Ref. nr 

Titel Syfte Metod Deltagare, 
Bortfall ( ) 

Åtgärd Effekt Design 

McDerm-
ott, C 
et al 2004 
Stor- 
britannien 
 
 
 
Nr 22 

An evaluation of 
a Chronic 
Fatigue Lifestyle 
management 
programme 
focusing on the 
outcome of 
return to work 
or training 

Att utvärdera ett 
livsstilsprogram för 
patienter med 
CFS*  med fokus 
på återgång till 
arbete 

Öppenvårdspatienterna 
fick skriva dagbok och 
fylla i 2 olika 
självskattnings- 
formulär. 
Detta gjordes vid 
starten av 
rehabiliteringen och 
efter 1 år. 

N=74 (24) 6 träffar i grupp i ett 
livsstilsprogram som syftade 
till att lära patienten att ta 
kontroll över sin sjukdom 
genom att lära sig förstå den 
och hitta en balans mellan 
vila och aktiviteter.  

42% rapporterade 
återgång till arbetslivet. 
82% rapporterade 
förbättring i dagliga 
aktiviteter.  

Kohort- 
studie 

Deale A 
et al 2001 
USA 
 
 
 
 
 
Nr 23 

Long-term 
outcome of 
cognitive 
behaviour 
therapy 
versus relaxation 
therapy For  
Chronic Fatigue 
Syndrome: 
A 5-year follow-
up study 

Utvärdera resultatet 
5 år efter avslutad 
rehabilitering med 
KBT och 
avslappningsterapi 
och jämföra dess  
effekter. 
 

Öppenvårdspatienterna 
fick skatta sig själva 
med 4 olika instrument.   

N=53 (7) 
 
CBT-
grupp: 
N=25 
 
Avslapp-
nings- 
grupp: 
N=28 

Åtgärder för den ena 
gruppen var KBT* och den 
andra gruppen fick 
avslappningsterapi. 

KBT visade på mer 
positiva effekter i 
aktivitetsnivån och 
livskvaliteten, än vad 
avslappningsterapin 
gjorde. 

RCT- 
studie 

Cox D 
et al 1998 
Stor-
britannien 
 
 
Nr 24 

The management 
of Chronic 
Fatigue 
Syndrome in an 
inpatient setting: 
Presentation of 
an approach and 
perceived 
outcome 

Att titta på 
aktivitetsnivån hos 
patienter med CFS, 
6 månader efter ett 
slutenvårds-
rehabiliterings-
program. 

Data samlades in 
genom telefonintervju. 
En checklista med en 
skattningsskala 
innehållande 5 
graderingar.  

N=109 
(90) 

Ett individuellt program 
som baserades på ”Graded 
activity”, med KBT- 
principer. 

Reducerade sjukdoms 
symtom och en ökad 
aktivitetsnivå 

Retro-
spektiv 
studie 

* CFS = (Chronic Fatigue Syndrome) Utmattningssyndrom 

* KBT = Kognitiv beteendeterapi (Cognitive Behaviour Therapy) 

* Graded activity = Gradvis utökning av aktiviteter, hitta balans mellan aktivitet och vila. 
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Författare 
År, Land 
Ref. nr 

Titel Syfte Metod Deltagare, 
Bortfall ( ) 

Åtgärd Effekt Design 

Cox, D 
2002 
Stor-
britannien 
 
 
 
 
Nr 25 
 

Chronic Fatigue 
Syndrome: An 
evaluation of an 
Occupational 
Therapy 
inpatient 
Intervention 

Utvärdera 
effekterna av 
kombinerade 
rehabiliterings- 
åtgärder av KBT 
och olika 
aktiviteter som 
beteende, attityder 
och uppfattningar 
kring CFS. 

Patienterna genomgick 
slutenvårds- 
rehabilitering. Man 
använde 7 olika 
instrument för 
insamling av data. 
Dessa användes vid 
inskrivning, utskrivning 
samt efter 3 och 6 
månader. 

Experi-
ment-
grupp 
N=60 (5) 
 
Kontroll-
grupp 
N=35 (2) 

Den individuella 
rehabiliteringen baserades 
på KBT-principer och 
copingstrategier kring: 
aktiviteter, balans mellan 
vila och arbete och 
framtiden i form av 
beteende, attityder och 
uppfattningar kring CFS.   

Positiva effekter på 
attityder, beteende och 
uppfattningar om 
sjukdomen påvisades. 
Ökad aktivitetsnivå och 
en bättre balans mellan 
aktivitet och vila. 

CCT- 
studie 

Colette, R 
et al 1997 
Stor-
britannien 
 
 
 
Nr 26 

Coping and other  
predictors of 
outcome in  
Chronic Fatigue 
Syndrome: A  
1-year follow-up 

Att följa upp 
patienter med CFS 
1 år efter avslutad 
rehabilitering för 
att fastställa vilka 
åtgärder som varit 
betydelsefulla.  

Öppenvårdspatienterna 
skattades med hjälp av 
7 olika instrument. 
Dessa användes dels 
vid utskrivning och dels 
vid uppföljning efter 1 
år. 

N=137 
(10) 

Rehabiliteringen innefattade 
individuella copingstrategier 
som handlade om balans 
mellan aktivitet och vila, 
samt meditationstekniker. 
 
 

Effekter som påvisades 
var minskad utmattnings-
känsla, ökad aktivitetsnivå 
och många patienter 
rapporterade förbättrad 
förmåga att hantera olika 
situationer, eftersom de 
lärt sig förändra sina 
attityder och sitt beteende 
kring sjukdomen. 

Prospektiv 
studie 

Houden-
hove B 
et al 2006 
Belgien 
 
 
 
 
Nr 27 

In search of a 
new balance. 
Can high 
”action-
proneness” in 
patients with 
chronic fatigue 
syndrome be 
changed by a 
multidisciplinary 
group treatment? 

Att utforska om 
och till vilken grad 
ändringar i 
beteende och 
attityder kring 
överaktivitet hos 
patienter med CFS 
kan hjälpa dem bli 
bättre.  

Öppenvårdspatienterna 
fyllde i 3 frågeformulär, 
dels före och dels efter 
rehabiliteringen. 
Dessutom fick en 
närstående till varje 
patient fylla i 2 
frågeformulär vi slutet 
av rehabiliteringen.  

N=60 (2) Gruppträffar i 6 månader, 
med KBT och GET *. 

Funktions- och 
aktivitetsnivån ökade. 
Patienterna skattade en 
fysisk och mental 
förbättring. Bättre 
anpassad aktivitetsnivå, 
livsstil och livsmål. Även 
förbättrad själv- 
uppfattning skattades. 

Retro- 
spektiv 
studie 

* GET (Graded Exercise Therapy) = Gradvis ökning av aktivitet med fokus på konditionen 
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Författare 
År, Land 
Ref. nr 

Titel Syfte Metod Deltagare, 
Bortfall ( ) 

Åtgärd Effekt Design 

Taylor, R 
2004 
USA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr 28 

Quality of life 
and symptom 
severity 
for individuals 
with Chronic 
Fatigue 
Syndrome: 
Findings from a  
Randomized 
clinical trial. 

Att kartlägga 
effekterna av ett 
interdisciplinärt  
rehabiliterings- 
program, kring 
påverkan av 
symtom och  
livskvalitet för 
patienter med 
CFS. 
 

Data samlas in från 
öppenvårdspatienter, 
med 4 olika instrument.  
Den första  
mätningen gjordes 
vid starten, inom 
en månad efter  
gruppterapin och 
inom en månad 
efter den  
individuella  
rådgivningen. 
 
 
 
 
 

N=47(3) 
 
Experi- 
ment- 
grupp: 
N=23 
 
Kontroll 
grupp:  
N=24 
 

8 träffar i grupp. Därefter 
följde 7 månaders 
individuell rådgivning. 
Åtgärder var bl.a.: 
¤Aktivitetsbalans 
¤Kognitiva copingstrategier 
¤Avslappning 
¤Meditation 
¤Arbetsfrågor och 
ekonomisk insikt 
¤ Personliga relationer 
 

Experimentgruppen 
skattade mycket högre 
positiva effekter som 
minskade sjukdoms-
symtom, högre 
livskvalitet och 
förbättrade familje- 
relationer, än 
kontrollgruppen. 
 
 

RCT- 
studie 

Akagi H, 
2001 
Stor- 
britannien 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr 29 
 
 

Cognitive 
behaviour 
therapy for 
chronic fatigue 
syndrome in a 
general hospital-
feasible and 
effective 

Att utvärdera 
effekten av KBT 
för patienter med 
CFS, minst 3 
månader efter en 
avslutad 
rehabiliterings- 
period.  

Öppenvårdspatienterna 
fyllde i 3 olika 
skattningsinstrument, 
vid starten av 
rehabiliteringen, 
utskrivningen samt vid 
uppföljningen. Ett 
frågeformulär skickades 
till varje patients 
primärvårdsläkare för 
att få veta hur många 
gånger varje patient 
uppsökt läkare före- 
samt efter 
rehabiliteringen. 
Läkaren skattade även 
patienternas 
förbättring/försämringar 
efter rehabiliteringen. 

N=51(7) Rehabiliteringen innefattar 
träffar under en 6-månaders 
period. Man använde både 
GET- och KBT-principer, 
med fokus på att patienterna 
skulle få en bättre 
sjukdomsinsikt och att de 
skulle lära sig hantera och 
lösa problem.   

46 % av patienterna 
skattade en förbättring i 
funktions- och 
aktivitetsnivån. 18 % av 
patienterna rapporterade 
att de var helt återställda.  
10 % av patienterna 
skattade ingen förbättring 
eller försämring, ingen av 
dessa 10 % hade dock 
fullföljt rehabiliteringen. 
 

Retro- 
spektiv 
studie 
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Författare 
År, Land 
Ref. nr 

Titel Syfte Metod Deltagare 
Bortfall ( ) 

Åtgärd Effekt Design 

Prins J  
et al 2001 
Neder-
länderna 
 
 
 
 
 
 
Nr 30 

Cognitive 
behaviour 
therapy for 
Chronic Fatigue 
Syndrome: 
a multicentre 
randomized  
controlled trial 
 

Att påvisa KBT:s 
effekter för 
patienter med CFS, 
genom att jämföra 
med en stödgrupp 
som får 
professionell 
guidning, samt en 
kontrollgrupp utan 
åtgärder. 

Öppenvårdspatienterna 
skattade sig själva med 
9 olika självskattnings-
instrument. De fyllde 
dessutom i en 
tidsrapport och fick 
bära en aktometer, som 
ett mått på 
aktivitetsnivån. 
Mätningar gjordes vid 
starten, efter 8 månader 
och efter 14 månader. 

KBT-
grupp 
N=83(10) 
 
Stöd- 
grupp 
N=80(14) 
 
Kontroll- 
grupp 
N=78(13) 

16 träffar i en KBT-grupp 
med extra fokus på 
självkontroll och principer 
kring ”Graded activity”. 

KBT-gruppen gav större 
positiv effekt i minskad 
utmattningskänsla och 
ökad aktivitetsnivå, än i 
både stöd och kontroll-
gruppen. Även 
livskvaliteten höjdes i 
KBT-gruppen.  
Ytterst små positiva 
effekter påvisades i dessa 
avseenden i stödgruppen. 

RCT- 
studie 

Query, M 
et al 2005 
USA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr 31 

Linkages 
between goal 
attainment and 
quality 
of life for 
individuals 
with Chronic 
Fatigue 
Syndrome 

Att se på 
sambandet mellan 
målsättning och 
livskvalitet hos 
patienter med CFS. 

Öppenvårdspatienterna 
intervjuades och 
skattade dessutom sig 
själva i 6 olika 
självskattnings-
instrument. Mätningar 
gjordes vid starten av 
gruppträffarna och när 
dessa var slut efter 4 
månader. 

N=47(3) 
 
Experi-
ment-
grupp 
N=23 
 
Kontroll- 
grupp 
N=24 

Gruppträffar under 4 
månader där patienterna fick 
sätta individuella mål. 
Gruppträffarna utgick ifrån 
7 områden: 
¤ Aktivitetsnivå med 
energisparningstekniker 
¤ Meditationsträning 
¤ Kognitiva copingstrategier 
¤ Arbetsfrågor och 
ekonomisk insikt 
¤ Personliga relationer  
¤ Traditionella 
komplementär behandling 
¤ Kostrådgivning 

Påvisade positiva effekter 
var minskad 
utmattningsnivå och 
minskade symtom, 
dessutom en förbättrad 
psykisk hälsa. 
 
Målsättningen visade sig 
ha positiv effekt på 
livskvaliteten. 

CCT- 
studie 
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4.1 Effekter på kroppsfunktion och aktivitetsnivå 

 

ICF:s definition på kroppsfunktion omfattar både de fysiologiska och psykologiska delarna i 

kroppssystemet och definitionen för aktivitet omfattar hur en person genomför en handling eller 

uppgift. För patienter med utmattningssyndrom är det viktigt att finna en balans mellan aktivitet 

och vila och i samtliga tio studier (22 - 31) fanns denna åtgärd beskriven. Patienterna fick hjälp 

att finna en struktur i sina dagliga aktiviteter och sedan gradvis utöka dem, med bl.a. metoden 

”Graded activity”. I åtta av studierna (22 - 27, 29, 30) skattade flertalet av patienterna en ökad 

aktivitetsnivå, i form av bättre utförande i dagliga aktiviteter t ex när det gällde hygien, 

hushållsarbete, klädvård och shopping. I sju av studierna skattade flertalet av patienterna effekt i 

form av reducerad utmattningskänsla (24 - 28, 30, 31). 

   Patienter med utmattningssyndrom kan behöva en förändring i omgivningen för att bryta 

negativa mönster som ligger till grund för sjukdomen (25). Två av de granskade studierna (24, 

25) omfattade slutenvårdsrehabilitering, vilket innebar att patienterna vistades på sjukhus under 

rehabiliteringstiden. Vid uppföljningen i den ena studien (25) skattade 72 % av patienterna en 

förbättring i balansen mellan aktivitet och vila, medan 13 % skattade en försämring. Efter 

ytterligare tre månader skattade 63 % av patienterna en förbättring och hela 35 % skattade en 

försämring (25). I den andra studien (24) som även den fokuserar på att finna balans mellan 

aktivitet och vila, skattade 82 % av patienterna en förbättring och endast en patient skattade en 

försämring vid uppföljningen efter sex månader.   

   I åtta av studierna (23, 24, 26 - 31) utfördes rehabiliteringen av ett multidisciplinärt arbetsteam. 

Detta kan vara en fördel eftersom sjukdomen påverkar såväl fysiologiska som psykologiska delar 

i kroppssystemet och varje profession kan tillföra sina unika kunskaper i rehabiliteringen (31). I 

fyra av dessa studier (24, 28, 30, 31) hade arbetsterapeuten en uttalad roll i teamet. Fyra av 

studierna (23, 26, 27, 29) beskrev inte vilka professioner som ingick i teamet. I två av studierna 

(22, 25) bestod rehabiliteringen enbart av arbetsterapi med specialutbildade arbetsterapeuter i ett 

”Lifestyle management program”, som syftade till att hjälpa patienterna att hitta en balans mellan 

aktivitet och vila, genom att ta kontroll över och lära sig förstå sin sjukdom. I dessa studier 

påvisades en stor allmän förbättring och en ökad aktivitetsnivå efter genomförd rehabilitering.  

Patienterna skattade en allmän förbättring på 82 % i den ena studien (22) och en förbättring på 72 

% på aktivitetsnivån i den andra studien (25). I ytterligare en studie (24) skattade 82 % av 
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patienterna en ökad aktivitetsnivå, denna studie hade däremot en multiprofessionell 

rehabilitering.  

   Eftersom personer med utmattningssyndrom känner sig både fysiskt och känslomässigt 

utmattade, är problemlösningsförmågan ofta nedsatt och de kan ha stora svårigheter att hantera 

olika situationer. Samtliga tio granskade studier innehöll åtgärder kring detta i rehabiliteringen. 

KBT användes i sex av studierna (23 - 25, 27, 29, 30) och i tre (26, 28, 31) fick patienterna lära 

sig stresshantering i form av copingstrategier. Båda dessa rehabiliteringsmetoder syftar till att 

patienten får lära sig hantera tankar och problem kring sin sjukdom (24, 26). I en studie (22) 

guidades patienterna i att ta kontroll över sin sjukdom genom att lära sig förstå olika interna och 

externa faktorer kring symtomen. I fyra av studierna (22, 25 - 27) skattade patienterna 

förbättringar i detta avseende. I de övriga sex studierna (23, 24, 28 - 31) presenterades inte 

effekten av denna åtgärd i resultatet. 

    

4.2 Effekter på delaktighet 

 

Delaktighet handlar enligt ICF om människors engagemang i olika livssituationer. Individer med 

utmattningssyndrom har fysiska, psykiska och sociala begränsningar, de har därför ofta svårt att 

upprätthålla relationer med andra människor och skattar därmed en lägre livskvalitet (28) än 

andra grupper som lider av kroniska sjukdomar (31).  

    I sex studier (22, 23, 27, 28, 30, 31) förekom åtgärderna i grupp med andra i samma situation. 

Eftersom många patienter har en nedsatt social förmåga kan gruppdeltagande vara en bra 

rehabiliteringsmetod då den gör att patienterna även tränas socialt (28).     

   Rehabiliteringen i två studier (28, 31) hade ökad livskvalitet som målsättning och omfattade 

gruppträffar med åtgärder som t ex balans mellan aktivitet och vila, kognitiva copingstrategier 

och meditation. I dessa studier skattade patienterna positiva effekter i form av minskade 

sjukdomssymtom och ökad livskvalitet.  

   Ett mål med rehabiliteringen för patienter med utmattningssyndrom är ofta att kunna återgå till 

någon form av sysselsättning (22). Flertalet av studierna (22, 23, 25, 27 - 31) tog upp patienternas 

arbetssituation. Fyra av dessa studier (22, 27, 29, 30) hade ”Graded activity” som en 

rehabiliteringsmetod, tre av dem (27, 29, 30) använde även sig av KBT som en metod och i den 

fjärde studien (22) guidades patienterna med principer liknade de som används i KBT. Resultatet 
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i dessa studier (22, 27, 29, 30) visade på en viss positiv effekt hos de flesta patienterna i form av 

återgång till arbete efter avslutad rehabilitering. I en studie (23) jämfördes resultatet av de två 

olika åtgärderna KBT och avslappningsterapi, vilket visade att 56 % av KBT-gruppen och 32 % 

av avslappningsterapigruppen var yrkesverksamma fem år efter avslutad rehabilitering. De 

resterande studierna (25, 28, 31) presenterar inte några effekter i detta avseende. 

    

4.3 Effekter på omgivnings- och personliga faktorer     

 

Enligt ICF:s definition utgör omgivningsfaktorerna den fysiska, sociala och attitydmässiga 

omgivning människor lever och verkar i. Personliga faktorer utgörs av individuella egenskaper 

som ligger till grund för en människas liv. 

   Eftersom individer med utmattningssyndrom har olika bakgrund, bör rehabiliteringen vara 

individualiserad där man tar hänsyn till personliga faktorer, som formar individens uppfattningar, 

attityder och beteenden (24). Åtta studier (23 - 28, 30, 31) tog upp betydelsen av dessa faktorer 

för rehabiliteringen. I tre av dessa studier (25 - 27) skattade patienterna en förändring i sina 

uppfattningar och attityder kring sjukdomen och därmed en förbättring genom att de lättare kunde 

hantera olika situationer.  Övriga fem studier (23, 24, 28, 30, 31) redovisar inte effekterna i detta 

avseende.  

   Då människor känner sig utmattade infinner sig känslan av att ha tagit ut sig totalt och den 

extrema tröttheten gör att de inte orkar med andra människor, därmed har de ofta svårt att 

upprätthålla sina relationer. En risk för individer med utmattningssyndrom är därmed att deras 

sociala nätverk minskar (28). I två studier (28, 31) fanns förbättring av personliga relationer med 

som en målsättning för patienterna i rehabiliteringen. I en av dessa studier (28) skattades en liten 

förbättring i detta avseende. Den andra studien (31) redovisade att patienterna skattade en ökad 

livskvalitet, men presenterade inte effekten avseende personliga relationer separat.  
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5. Diskussion 

 

Sammantaget visar alla de tio granskade studierna på övervägande positiva effekter hos 

patienterna, utifrån de rehabiliterande åtgärder som förekommit. Främst på kroppsfunktionen och 

aktivitetsnivån, men även mycket positiva effekter på patienternas delaktighet, samt kring 

omgivnings- och personliga faktorer påvisades.  

 

5.1 Metoddiskussion 

 

I början av litteratursökningen fann vi inga artiklar utifrån vårt syfte, detta berodde på att vi 

använde sökordet ”Burnout”. Det visade sig sedan att det vedertagna engelska sökordet för 

utmattningssyndrom var ”Chronic Fatigue Syndrome (CFS)”. 

Vår avsikt var att finna minst tio RCT-studier i ämnet, för att få en hög kvalitet på vårt resultat. 

Vi fann dock endast tre RCT-studier och fick komplettera med andra studier som visade på 

effekter av rehabiliterande åtgärder.  

   Många av de 37 artiklarna som vi granskade exkluderades på grund av att innehållet enbart var 

baserade på medicinska åtgärder eller psykisk rehabilitering. Detta var också den största 

anledningen till att vi inte fann någon relevant artikel för vår studie i databasen PsykArticles. Vid 

en systematisk litteraturstudie får man ofta upp dubbletter, många av de artiklar vi fann i 

databasen Amed fanns även i databasen Cinahl. 

  En annan orsak till att artiklar valdes bort var att de handlade om personer i olika 

yrkesprofessioner, såsom arbetsterapeuter, sjuksköterskor, lärare med flera som drabbats av 

utmattningssyndrom och om orsakerna till detta. Fatigue syndrome används även när man talar 

om utmattning som beror på en kronisk sjukdom, dessa artiklar exkluderades eftersom vårt syfte 

var att studera utmattningssyndrom, där det främsta kriteriet är oförklarlig trötthet i minst sex 

månader.  

   ICF Klassifikation användes för att få en bra struktur då det gällde att beskriva symtomen hos 

individer med utmattningssyndrom, samt att presentera effekterna av olika åtgärder i 

rehabiliteringen. Denna struktur ger enligt oss även en tydligare bild av arbetsterapeutens roll i 

arbetet med denna patientgrupp. ICF används även i resultatet för att hjälpa läsaren att förstå 

sammanhangen och på vilken nivå åtgärderna kan ge synliga effekter. Delkomponenterna 
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aktivitet och kroppsfunktion valde vi att presentera tillsammans i resultatet, eftersom åtgärderna 

oftast gav effekter på båda delarna.   

Det har varit bra att läsa artiklarna enskilt utifrån analysmallen och sedan diskutera hur vi 

uppfattat studiernas innebörd och sammanföra resultaten, vilket enligt oss också ökar 

trovärdigheten på vårt resultat. I vissa studier var det ibland svårt att få fram exakt vad 

rehabiliteringen innefattade kring vissa åtgärder och olika effekter av dessa, eftersom det inte 

alltid var klart uttryckt.  

   Självskattningsinstrument var det som användes mest i de granskade studierna, där patienten 

skattade sig själv på olika nivåer både före och efter rehabiliteringen för att sedan kunna jämföra 

dessa resultat och göra utvärderingar. Vi valde att inte förklara dessa instrument närmare 

eftersom det användes så många olika.  

   Av de granskade artiklarna kom fem från Storbritannien, tre från USA, en från Belgien och en 

från Nederländerna. Vi saknar studier från Sverige och övriga Skandinavien, men anser ändå att 

uppsatsens resultat kan överföras till vårt land, eftersom resultatet visar på liknande effekter i 

samtliga länder och samhällsstrukturen i dessa är liknande Sveriges. 

 

5.2 Intern och Extern Validitet 

 

Den interna och externa validiteten i studierna ger en bild av hur långtgående slutsatser som kan 

dras av studiernas resultat (20 s103).  

   Studiernas interna validitet visade att i alla de studier (23, 25, 28, 30, 31) som hade 

kontrollgrupper var patienterna lika från början och skiljde sig inte åt mellan undersökningsgrupp 

och kontrollgrupp. I de studier som saknade kontrollgrupp är det enligt oss inte möjligt att säga 

att det var rehabiliteringen som låg bakom förbättringarna, utan de kunde lika väl ha berott på 

andra externa faktorer. En annan begränsning av studiernas validitet var användandet av 

självskattningsinstrument, som endast gav patienternas egna tolkningar. 

   När det gäller den externa validiteten hade endast fyra av de granskade studierna (23, 28, 30, 

31) ett randomiserat urval av deltagare. I de övriga studierna inkluderades alla patienter från en 

avslutad rehabiliteringsgrupp som uppfyllde forskarnas inklusionskriterier. Bortfall i studierna 

var väl beskrivet och kunde bero på flera orsaker, t ex att patienterna fått nya diagnoser, att de 

inte fullföljt rehabiliteringen eller att det inte gått tillräckligt lång tid efter avslutad rehabilitering. 
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I en studie (24) kan trovärdigheten diskuteras eftersom den hade ett bortfall på 45 % av 

patienterna. Bortfallet berodde främst på att det inte hade gått sex månader efter avslutad 

rehabilitering för 38 av patienterna och 17 av patienterna blev utskrivna efter rehabiliteringen 

med nya diagnoser. 

  I en studie (29) uppfyllde en tredjedel av patienterna symtomen för utmattningssyndrom, men 

hade inte haft symtomen i sex månader vid början av rehabiliteringen och uppfyllde därmed inte 

kriterierna för diagnosen utmattningssyndrom. Vi valde ändå att ha med denna studie eftersom 

kriterierna för utmattningssyndrom var uppfyllda då uppföljningen gjordes, vilken studien bygger 

på och tror inte att detta har påverkat vårt resultat. 

   RCT-studiernas resultat (23, 28, 30) kan generaliseras till populationen. Enligt oss kan man på 

sätt och vis säga att RCT-studierna verifierade de övriga studierna eftersom de visade på liknande 

resultat. 

 

5.3 Resultatdiskussion  

 

Utmattningssyndrom är ett komplext tillstånd som kan vara livslångt och som ofta kräver 

långvarig och återkommande rehabilitering. Arbetsterapeuten har med sina unika kunskaper en 

viktig roll i rehabiliteringen för dessa patienter.  

   Syftet med vår uppsats var att kartlägga olika rehabiliterande åtgärder som är tillämpningsbara 

inom arbetsterapin och dess effekter för patienter med utmattningssyndrom. De rehabiliterande 

åtgärder som användes i de granskade studierna var KBT, ”Graded activity”, och 

avslappningsterapi/meditation. Det grundläggande för dessa åtgärder var vikten av att finna en 

balans mellan aktivitet och vila. Personer med utmattningssyndrom har ofta stora svårigheter i 

aktivitetsutförandet och de flesta av studierna var även inriktade på att förbättra funktions- och 

aktivitetsnivån. Därmed var det främst på dessa nivåer som effekterna av åtgärderna 

presenterades. Alla de granskade studierna använde sig av flera av de beskrivna åtgärderna 

samtidigt i rehabiliteringen. Detta gjorde att det var svårt att se effekten av en åtgärd då 

studiernas resultat ofta presenterade effekten av alla åtgärder sammantaget. 

   Uppsatsens resultat visar enligt oss att arbetsterapeuter kan använda sig av de rehabiliterande 

åtgärder som framkom i de granskade studierna. Resultatet visar också att arbetsterapeutens 

insats är värdefull för denna patientgrupp, eftersom arbetsterapeuten har kunskap kring den 
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problematik som utmattningssyndrom innebär. De två studier (22, 25) som har enbart arbetsterapi 

med specialutbildade arbetsterapeuter i rehabiliteringsprogrammet gav ett bra eller till och med 

bättre resultat än flera av de studier som hade multiprofessionell rehabilitering. Detta visar enligt 

oss att arbetsterapeutens roll är viktig i rehabiliteringen för patienter med utmattningssyndrom. 

Det kan även diskuteras hur stor påverkan arbetsterapeuten haft i de övriga studierna som har en 

multiprofessionell rehabilitering, eftersom arbetsterapeuten har en unik kunskap kring att hjälpa 

patienter hitta en hälsosam balans mellan arbete, vila och fritid och utgår ifrån individens inre 

drivkraft och motivation som en viktig del för att uppnå balans i aktivitetsutförandet. Dessa 

kunskaper har enligt oss en viktig roll i rehabiliteringen för patienter med utmattningssyndrom.  

   Några av studierna menar att de effekter som rehabiliteringen gav inte var tillräckligt bra, att 

inte tillräckligt många skattade förbättringar. Målet med rehabilitering är att helst alla ska bli helt 

återställda, men man måsta ha i åtanke att sjukdomsbilden för utmattningssyndrom är mycket 

komplex och påverkar hela individens livssituation. Man vet dessutom inte riktigt vad sjukdomen 

beror på, vissa menar att stress eller andra externa faktorer kan vara utlösande, andra menar att 

den är har en psykisk orsak eller att den beror på en virusinfektion. Vi tror precis som vi skrev i 

uppsatsens bakgrund att det handlar om en kombination av personens egenskaper och flera 

externa faktorer som t ex stress eller någon annan påfrestning. Det är som en vågskål som till slut 

tippar över och då för vissa leder till utmattningssyndrom. (Se figur 1). 

   Ett mål med rehabiliteringen och kanske det mål man på sikt strävar efter att uppnå, är att 

personerna ska kunna återgå till någon form av sysselsättning. Fem studier (22, 23, 27, 29, 30) 

visar på positiva effekter i form av återgång till arbete eller annan form av sysselsättning. Detta 

betyder enligt oss att rehabiliteringen gav ett riktigt bra resultat för många av patienterna. 

Eftersom när en individ klarar av detta innebär det också att han/hon klarar att utföra en aktivitet 

oftast i en annan omgivning än i hemmet, tillsammans med andra människor vilket kräver 

delaktighet. De personer som inte förbättrades genom rehabiliteringen kanske behöver ytterligare 

och återkommande perioder av rehabilitering för att bli bättre, vilket inte bara gäller för patienter 

med utmattningssyndrom. Det finns många olika personliga faktorer som kan påverka 

rehabiliteringens effekt. Människor har dessutom olika attityder och beteenden, vilka är viktiga 

faktorer som påverkar individens engagemang i rehabiliteringen och därmed rehabiliteringens 

effekt. Därför är en förändring av individens tankegångar kring sjukdomen som ingår i KBT en 

viktig del i rehabiliteringen. 
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   Enligt oss är KBT och ”Graded activity” de främsta rehabiliterande åtgärderna för patienter 

med utmattningssyndrom. KBT eftersom den innefattar åtgärder kring alla de stora 

problemområdena som utmattningssyndrom medför och ”Graded activity”, eftersom det är så 

viktigt för dessa patienter att hitta en struktur i de dagliga aktiviteterna och långsamt utöka dem. 

En studie (23) gjorde uppföljningen 5 år efter rehabiliteringsperioden, vilket visade på mycket 

positiva resultat för de som fått KBT som rehabiliterande åtgärd. Av dessa patienter skattade 68 

% förbättringar, vilket visar att denna rehabiliterande åtgärd även fungerar på längre sikt. 

   Patienter med utmattningssyndrom rehabiliteras oftast i öppenvården. En av de studier (25) som 

hade slutenvårdsrehabilitering gav ett bra resultat i att finna balansen mellan aktivitet och vila när 

uppföljning gjordes tre månader efter rehabiliteringen. Men sex månader efter rehabiliteringen 

skattade 12 % fler en försämring än efter tre månader. En orsak till detta skulle kunna vara att 

patienterna hade svårt att omsätta sina kunskaper från slutenvårdsrehabiliteringen till sin egen 

hemmiljö. Enligt oss är öppenvårdsrehabilitering det mest optimala alternativet för patienterna 

för att de ska kunna bryta negativa mönster i sin naturliga vardag som ligger till grund för 

sjukdomen. Men om patienten är väldigt svårt sjuk kanske slutenvårdsrehabilitering är det enda 

alternativet. Den bästa rehabiliteringsmetoden kombinerar dessutom enligt oss både individuell- 

och grupprehabilitering. Dessa faktorer är lika viktiga för patienter med utmattningssyndrom, 

eftersom individuell rehabilitering tar hänsyn till individens egenskaper och grupprehabilitering 

ger social träning. 

   Avslappningsteknik var en åtgärd som gav små effekter, men kan ändå enligt oss användas som 

ett komplement till de andra åtgärderna, eftersom den ändå gav vissa effekter. Alla de framkomna 

rehabiliterande åtgärderna är enligt oss viktiga, därmed får man den mest optimala 

rehabiliteringen genom att kombinera dessa.  

   Rehabilitering för patienter med utmattningssyndrom sker oftast med ett multiprofessionellt 

team. ICF erbjuder gemensamma termer och begrepp för kommunikation mellan olika 

yrkesgrupper. Arbetsterapeuten har mycket kunskaper som passar in i ICF, eftersom denne 

arbetar med aktivitet, delaktighet, kroppsfunktion, omgivnings- och personliga faktorer. 
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5.4 Slutsatser och förslag till fortsatt forskning 
 
Resultatet visade att utmattningssyndrom är ett svårt tillstånd att rehabilitera, men att de 

rehabiliterande åtgärder som användes i de granskade studierna gav positiva effekter hos dessa 

patienter. KBT och ”Graded activity” var de åtgärder som gav de bästa effekterna och eftersom 

dessa i allra högsta grad är tillämpningsbara inom arbetsterapi, visar detta att arbetsterapeuten har 

en värdefull roll i rehabiliteringen för dessa patienter med utmattningssyndrom. Frågan är hur 

rustade vi arbetsterapeuter är efter utbildningen, behöver vi vidareutbildning för att kunna ta oss 

an nya verksamhetsområden?  

   Det finns långt ifrån tillräckligt med utvärderingsstudier gjorda kring olika rehabiliterande 

åtgärder av patienter med utmattningssyndrom. Fler utvärderingsstudier behövs på 

arbetsterapeutiska åtgärder inom detta område och helst RCT-studier för att kunna visa på att 

arbetsterapi kan göra stor nytta för patienter med utmattningssyndrom.  

   Genom att sammanställa utvärderingsresultat från alla arbetsterapeuter som arbetar med 

patienter med utmattningssyndrom skulle också ny och värdefull kunskap kunna skapas. 

   För att arbetsterapeuten ska kunna arbeta förebyggande mot att utmattningssyndrom uppstår 

behövs även forskning kring vilka metoder som kan vara effektiva i preventivt syfte. 
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BILAGA 1 

Schematisk översikt över sökordskombinationer 

 

 Sökord Amed Cinahl Medline PsykArticle 

1 Chronic Fatigue 
Syndrome and 
Occupational Therapy 

16 (1) 22 (1) 2 1 

2 Chronic Fatigue 
Syndrome and Outcome$ 

165 116 202 54 

3 2 and Coping 4 5 7 (1) 28 
4 2 and Activit$ 35  24 44 (2) 41 
5 Chronic Fatigue 

Syndrome and Quality of 
Life 

43 41 56 22 

6 5 and Rehabilitation 8 (2) 5 6 8 
 
 
Siffror inom parentes ( ) markerar de artiklar som valdes ut till denna studie, totalt 8 artiklar. 
Ytterligare tre artiklar upptäcktes via manuell sökning. 
 

  
 
 


