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*
 

Charlotta Gyllfors 

 

Utmattningssyndrom, som bland annat innefattar påtaglig brist på 

psykisk energi, är en relativt ny svensk diagnos. Det saknas 

fortfarande i hög grad forskning kring effektiv behandling, trots att 

likartade tillstånd rapporteras internationellt. Syftet med denna studie 

var att undersöka patienters upplevelser av en behandling av 

utmattningssyndrom och därigenom öka förståelsen för vad de tycker 

är viktiga komponenter i denna. Fem informanter, som har genomgått 

gruppbehandling på Stressmottagningen, har intervjuats och materialet 

har analyserats induktivt tematiskt. Viktiga komponenter enligt 

informanterna är att hantera skam och lära sig acceptans, att sätta upp 

mål och strukturera problemen, att få kontakt med kroppen, att hantera 

ickefunktionella tankar, att testa nya beteenden, att lära sig gränssätta 

samt att öka sin tillit. Många poängterar vikten av adekvat vård i 

rimlig tid och efterlyser kompletterande individuell behandling. 

Acceptans och hantering av skam tycks vara centrala komponenter, 

som kan kräva ytterligare fokus i framtida forskning och behandling.  

 

Stressrelaterad ohälsa debatterades kraftigt i slutet av 1990-talet och början av 2000-

talet då antalet sjukskrivningar på grund av psykisk ohälsa ökade mycket snabbt 

(Socialstyrelsen, 2003).  Kliniska studier påvisade att många sjukskrivningar relaterade 

till arbetet och kunde kopplas till långvarig stress. I samband med detta 

uppmärksammade Socialstyrelsen de oklarheter och skillnader som fanns kring 

utredning, diagnostisering, behandling och rehabilitering av dessa tillstånd 

(Socialstyrelsen, 2003). En arbetsgrupp bestående av experter från olika relevanta 

medicinska områden fick i uppdrag att ta fram ett underlag där ovanstående frågor gicks 

igenom. Gruppens arbete resulterade i rapporten Utmattningssyndrom: Stressrelaterad 

psykisk ohälsa (Socialstyrelsen, 2003), där diagnosen utmattningssyndrom föreslogs.  

Även idag är problemen med stressrelaterad ohälsa omfattande. Under kvartal ett till 

fyra 2009 utgjorde neurotiska, stressrelaterade och somatoforma syndrom ungefär 12 

procent av de totala sjukfallen, definierade som de personer som erhöll sjuk-, 

rehabiliterings- eller arbetsskadepenning från Försäkringskassan (Försäkringskassan, 

2010). Ingen tillförlitlig statistik finns för exakt hur många som är sjukskrivna till följd 

av diagnosen utmattningssyndrom enligt Marie Mulder på Försäkringskassan 

(telefonsamtal, 11 februari 2010). I det regionala vårdprogrammet för stressrelaterad 

psykisk ohälsa förekommer dock uppgiften att i mars 2006 avsåg 2,4 % av de sjukfall i 

riket som översteg 14 dagar diagnosen utmattningssyndrom (SLL, 2007a). 

                                                           
*
 Jag vill rikta mitt varmaste tack till alla informanter, utan era öppenhjärtiga berättelser hade uppsatsen 

aldrig blivit av. Stort tack också till mina handledare för stöd och kloka synpunkter samt till personal på 

Stressmottagningen för hjälp med att kontakta tänkbara informanter.  
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Socialstyrelsens expertgrupp efterlyste 2003 forskning kring behandling och 

rehabilitering av utmattningssyndrom (Socialstyrelsen, 2003), men fortfarande saknas 

evidensbaserade behandlingar (Almén, 2007; Stenlund, Slunga Birgander, Lindahl, 

Nilsson & Ahlgren, 2009; Åsberg, Nygren, Herlofsson, Rylander & Rydmark, 2005).  

Diagnosen utmattningssyndrom 

Diagnoskriterier 

Utmattningssyndrom (F43.8A) är sedan den 1 januari 2005 en diagnos i det svenska 

sjukdomsklassifikationssystemet KSH97 (Socialstyrelsen, 2010a). Det är en svensk 

fördjupning till rubriken F43.8 Andra specificerade reaktioner på svår stress, som finns i 

det internationella ICD-10 systemet (Socialstyrelsen, 2010a).  

Diagnoskriterier (Socialstyrelsen, 2003): 

Samtliga kriterier som betecknats med stor bokstav måste vara uppfyllda för att 

diagnosen skall kunna ställas. 

A. Fysiska och psykiska symtom på utmattning under minst två veckor. Symtomen 

har utvecklats till följd av en eller flera identifierbara stressfaktorer vilka har 

förelegat under minst sex månader. 

B. Påtaglig brist på psykisk energi dominerar bilden, vilket visar sig i minskad 

företagsamhet, minskad uthållighet eller förlängd återhämtningstid i samband 

med psykisk belastning. 

C. Minst fyra av följande symtom har förelegat i stort sett varje dag under samma 

tvåveckorsperiod. 

1. Koncentrationssvårigheter eller minnesstörning 

2. Påtagligt nedsatt förmåga att hantera krav eller göra saker under tidspress  

3. Känslomässig labilitet eller irritabilitet 

4. Sömnstörning 

5. Påtaglig kroppslig svaghet eller uttröttbarhet 

6. Fysiska symtom såsom värk, bröstsmärtor, hjärtklappning, mag-tarmbesvär, 

yrsel eller ljudkänslighet 

D. Symtomen orsakar kliniskt signifikant lidande eller försämrad funktion i arbete, 

socialt eller i andra viktiga avseenden. 

E. Beror ej på direkta fysiologiska effekter av någon substans (tex missbruksdrog, 

medicinering) eller någon somatisk sjukdom/skada (tex hypotyreoidism, 

diabetes, infektionssjukdom). 

F. Om kriterierna för egentlig depression, dystymi eller generaliserat 

ångestsyndrom samtidigt är uppfyllda anges utmattningssyndrom enbart som 

tilläggsspecifikation till den aktuella diagnosen. 

 

Kriterium A anger att utmattningen skall ha uppstått till följd av en eller flera 

identifierbara stressfaktorer under sex månader. Ingen definition av vad som avses med 

stressfaktorer anges i diagnosen, men av bakgrundsmaterialet till denna framgår att 

stress anses vara ”organismens reaktion på obalans mellan belastningar som den utsätts 

för och de resurser den har för att hantera dessa” (Socialstyrelsen, 2003, sid. 15). 

Stressfaktorer kan enligt den definition Socialstyrelsen använt sig av vara både under- 

och överbelastning och stressen kan avse alla områden i livet (Socialstyrelsen, 2003).  

Av bakgrundsmaterialet framgår också att utmattningssyndrom är resultatet av en 

långvarig process (Socialstyrelsen, 2003). Patienterna har, ibland i åratal, lidit av 
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trötthet, spänning och smärtor i rörelseorganen. I rapporten beskrivs den så kallade 

stresspiralen, som illustrerar ett vanligt förlopp där patienterna tidigt drabbas av fysiska 

symtom som värk, trötthet och magproblem och för att kompensera den minskande 

förmåga som symtomen ofta leder till, då vanligen lägger mer och mer tid på sitt arbete. 

I ett senare skede tillkommer ofta kognitiva problem, skuldkänslor och nedstämdhet. I 

detta stadium är det vanligt att nedstämdheten är så stor att diagnoskriterierna för 

egentlig depression är uppfyllda och att tankar på suicid förekommer.  Den första 

läkarkontakten tas inte sällan i samband med en akut försämring. Patienterna har då ofta 

omfattande kognitiva, fysiska och/eller affektiva problem. (Socialstyrelsen, 2003).  

Differentialdiagnostik 

Symtomen vid utmattningssyndrom överensstämmer med ett antal somatiska 

sjukdomstillstånd, varför dessa är viktiga att utesluta. Ett antal psykiska 

sjukdomstillstånd ligger också nära symtommässigt. Ingen fullständig genomgång av 

dessa kommer att göras här, utan fokus kommer att ligga på de psykiatriska diagnoser 

där likheterna är störst. 

DSM-diagnosen maladaptiv stressreaktion innebär emotionella symtom eller 

beteendeförändringar som kopplas till en eller flera identifierbara stressorer. Symtomen 

får vara i maximalt sex månader efter att påfrestningarna upphört (Mini-D IV, 2002). En 

viktig skillnad mellan utmattningssyndrom och maladaptiv stressreaktion är att 

utmattningssyndrom ofta kvarstår betydligt längre än sex månader efter att belastningen 

upphört (Almén, 2007). Maladaptiv stressreaktion bör enligt Almén (2007)  användas 

när stressorerna varit mer avgränsade, i synnerhet när det gäller tid. 

Neurasteni, som ingår i ICD-klassifikationen av sjukdomar, innebär bland annat 

påtaglig psykisk uttröttbarhet och nedsatt prestationsförmåga eller fysisk svaghet, som 

det inte går att återhämta sig ifrån genom vila och avspänning. Dessutom ingår i 

diagnoskriterierna minst ett av symtomen yrsel, huvudvärk, sömnstörning, oförmåga att 

slappna av och irritabilitet (Socialstyrelsen, 2003). Två skillnader finns mot 

utmattningssyndrom, dels att neurasteni inte måste vara kopplat till stress, dels att 

psykisk utmattning inte är obligatoriskt för att neurastenidiagnosen skall ställas 

(Socialstyrelsen, 2003). Enligt Socialstyrelsen (2003) finns troligen betydande 

överlappningar mellan de två diagnoserna, men de låter framtida forskning få avgöra 

validiteten i dessa. 

Kroniskt trötthetssyndrom, ingår under neurasteni i ICD-systemet (Socialstyrelsen, 

2003). Diagnoskriterierna innehåller precis som vid utmattningssyndrom symtom som 

invalidiserande trötthet och kognitiva svårigheter (SLL, 2007a). Samtidigt finns vid 

kroniskt trötthetssyndrom ett antal kriterier som halsont, svullna lymfkörtlar, 

sjukdomskänsla och huvudvärk som inte är typiska vid utmattningssyndrom, utan mer 

leder tankarna till en infektion (SLL, 2007a). Socialstyrelsen (2003) anser att de 

tydligaste skillnaderna mellan sjukdomstillstånden är att vid utmattningssyndrom 

kopplas symtomen till ett flertal identifierbara stressfaktorer, medan de vid kroniskt 

trötthetssyndrom är okända, samt att vid utmattningssyndrom är bristen på psykisk 

energi central till skillnad från kroniskt trötthetssyndrom som domineras av fysiska 

symtom. 

Egentlig depression och utmattningssyndrom har vissa symtom gemensamma som 

svaghetskänsla och brist på energi, kognitiva svårigheter och sömnstörningar (Mini-D 

IV, 2002), men det finns också skillnader mellan diagnoserna. I det regionala 

vårdprogrammet för Stockholms läns landsting (SLL, 2007a) poängteras att det skiljer 
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sig både när det gäller huvudsymtom, där depression karaktäriseras av nedstämdhet och 

minskad glädje medan påtaglig brist på psykisk energi är mest framträdande vid 

utmattningssyndrom och när det gäller vilken typ av stress som utlöst insjuknandet. 

Depression anses kopplat till långvarig stress med personlig kränkning, medan 

utmattningssyndrom anses utlösas av långvarig stress utan tillfälle till återhämtning 

(SLL, 2007a).  

Ahlborg, Glise, Jonsdottir och Wiegner (2008) anser att jämförelser mellan olika länder 

avseende stressrelaterad ohälsa försvåras av skillnader i diagnostik, 

sjukförsäkringssystem och kultur, men beskriver utifrån rapporter från EU och WHO att 

stressrelaterad ohälsa ett stort problem även internationellt. Van der Klink, Blonk, 

Schene och van Dijk (2001) anger att problem orsakade av arbetsrelaterad stress med 

symtom som spändhet, ångest, nedstämdhet, utmattning och sömnstörningar ofta 

klassificeras som neurasteni, anpassningsstörningar eller burnout och uppskattar att de i 

Nederländerna uppgår till mellan 14 och 50 fall per år per 1000 patienter. Glise och 

Björkman (2004) beskriver att stressutlöst depression i Holland ofta klassificeras som 

neurasteni med tillägget att den är arbetsrelaterad. Trots att diagnosen 

utmattningssyndrom endast existerar i Sverige finns sålunda motsvarande problem även 

internationellt, men diagnostiseras där på annat sätt. 

Utmattningsdepression, burnout och utbrändhet 

Det finns ett flertal begrepp som inte är diagnoser, men som ofta sammanblandas med 

utmattningssyndrom.  

Om en person har både egentlig depression och utmattningssyndrom talar man ofta om 

utmattningsdepression (Almén, 2007). Diagnosmässigt ges då utmattningssyndrom som 

en tilläggsspecifikation till depressionsdiagnosen (Socialstyrelsen, 2003). I 

vårdprogrammet för stressrelaterad ohälsa i Stockholms läns landsting (SLL, 2007a) 

diskuteras skillnader mellan deprimerade och utmattningsdeprimerade patienter.  De 

beskriver att personlighetsstörningar är vanligt förekommande vid depression, men inte 

vid utmattningsdepression samt att förloppet vid utmattningsdepression ofta är mer 

långvarigt, eftersom det är vanligt att omfattande kognitiva svårigheter och trötthet 

kvarstår även när depressionsymtomen reducerats (SLL, 2007a). I vårdprogrammet för 

Västra Götaland (Regionalt vårdprogram 2008. Utmattningssyndrom) skiljs på om 

depression eller utmattningssyndrom kom först. Om depressionen har utvecklats 

sekundärt till utmattningssyndromet anses nedstämdheten ofta inte lika homogen som 

vid primär depression, utan patienterna kan gå mer upp och ner i stämningsläge. De 

beskriver också att det för denna patientgrupp är vanligt att symtomen på 

utmattningssyndrom kvarstår när depressionen är behandlad. Om depressionen föregår 

utmattningen anses utmattningsdepressionen normalt svara bra på de behandlingsformer 

som används vid depression (Regionalt vårdprogram 2008. Utmattningssyndrom).  

Många människor använder utbrändhet och utmattningssyndrom synonymt, men det 

finns väsentliga skillnader mellan begreppen.  Utbrändhet, som är den svenska 

översättningen av burnout, sammankopplas ofta med Christina Maslach och hennes 

forskning trots att begreppet ursprungligen anses komma från Herbert Freudenberg 

(Eriksson Hallberg, 2005; Socialstyrelsen, 2003). Maslach definierar burnout som ett 

tillstånd med tre dimensioner; emotionell utmattning, förlust av empati samt en 

subjektiv försämring av arbetsprestationen (Maslach, 1998). Viktiga skillnader mellan 

burnout och utmattningssyndrom är att burnout inte behöver vara ett sjukdomstillstånd 

samt att burnout alltid är arbetsrelaterat (Eriksson Hallberg, 2005).  Viktigt att notera är 
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att burnout inte är en diagnos, varken i det svenska sjukdomsklassifikationssystemet, 

KSH97 eller i de internationella ICD-10 och DSM-IV systemen. 

Kritik och begränsningar avseende diagnosen 

Diagnosen utmattningssyndrom har i Läkartidningen kritiserats för bristande validitet 

och reliabilitet (Lytsy & Westin, 2008). Reliabiliteten har ifrågasatts bland annat utifrån 

att det saknas vedertagna definitioner av flera av de begrepp som ingår i diagnosen. 

Detta gäller till exempel begreppen stressfaktorer och utmattning. Validiteten har 

kritiserats utifrån att det är svårt att förstå diagnosens betydelse, då det saknas 

kontrollerade studier som beskriver sjukdomsförloppet, behandling och rehabilitering, 

effekter av sjukskrivning etc. (Lytsy & Westin, 2008). Lytsy och Westin (2008), 

ifrågasätter inte att denna typ av ohälsa existerar och att patienterna är i stort behov av 

behandling, utan efterfrågar validering av diagnosen, samt evidensbaserad kunskap 

kring behandling. 

 

En annan vanlig kritik är dock att utmattningssyndrom inte är en sjukdom i medicinskt 

avseende, utan en kulturell konstruktion eller ett sätt att utnyttja 

socialförsäkringssystemet. Spekulationer finns kring att de ökade sjukskrivningstalen 

avseende psykisk ohälsa är resultatet av exempelvis mindre tolerans mot obehag och en 

ny syn på arbete (SLL, 2007a).  

Slutligen anses en begränsning vara att diagnosen utmattningssyndrom bara finns i det 

svenska sjukdomsklassificeringssystemet. Att det inte finns en internationellt 

vedertagen diagnos i DSM-systemet, gör att forskningen avseende effektiva 

behandlingsmetoder begränsas, då sådan forskning oftast sker mot en specifik diagnos 

(Almén, 2007).  

Behandling av psykisk ohälsa 

Rehabiliteringsgarantin och statens beredning för medicinsk utvärdering 

Staten har via ett avtal med Sveriges kommuner och landsting (SKL, 2008) satsat 250 

miljoner 2008, 560 miljoner kronor 2009 och 960 miljoner kronor 2010 i den så kallade 

rehabiliteringsgarantin (SKL, 2010). Den syftar till att patienter som är eller riskerar att 

bli sjukskrivna ska få tillbaka sin arbetsförmåga och återgå i arbete (SKL, 2008). 

Rehabiliteringsgarantin riktar in sig på två huvudgrupper; personer med icke 

specificerad smärta i rygg, nacke och axlar, och personer med lindrig eller medelsvår 

ångest, depression och stress. Rehabiliteringen skall ske enligt evidensbaserade 

medicinska rehabiliteringsåtgårder (SKL, 2008). Underlag för bedömningen av vad som 

skall anses som evidensbaserad behandling är de rapporter som tas fram av statens 

beredning för medicinsk utvärdering (SBU) eller motsvarande internationella rapporter 

och sammanställningar (SKL, 2008). SBU:s uppdrag är enligt svensk 

författningssamling att vetenskapligt utvärdera medicinska metoder med hänsyn till 

medicinska, ekonomiska, samhälleliga och etiska perspektiv (SFS 2007:1233). För att 

veta vilka metoder som är bäst tittar SBU på bästa evidens, det vill säga bästa 

tillgängliga bevis. Målet är att den vård som bedrivs skall vara evidensbaserad, det vill 

säga bygga på vetenskaplig grund (SBU, 2010). Det finns en SBU-rapport om 

depression (SBU, 2004) och en om ångest (SBU, 2005). Ingen SBU-rapport är inriktad 

på behandling av stressrelaterad ohälsa och utmattning (Johanna Thorell, informatör på 

SBU, telefonsamtal 17 juni 2010), men i depressionsrapporten (SBU, 2004) 

framkommer att en arbetsgrupp inom Socialstyrelsen år 2003 tagit fram termen 
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utmattningssyndrom och att ytterligare information omkring utmattningsproblematik 

finns i arbetsgruppens rapport. 

 

Av den uppföljningsrapport avseende rehabiliteringsgarantin som SKL framställt (SKL, 

2010) framgår att smärtpatienter skall rehabiliteras multimodalt, det vill säga med 

sammansatta åtgärder från flera kompetenser, medan patienter som lider av ångest, 

depression och stress skall rehabiliteras med kognitiv beteendeterapi, KBT. Av 

rapporten framgår också att mycket KBT-behandling bedrivs inom ramen för 

rehabiliteringsgarantin, men det framgår inte hur denna fördelar sig på de olika 

problemområdena. Det är enligt Anna Östbom på SKL (telefonsamtal, 14 juni 2010) 

också oklart vilken ökning av behandling som skett till följd av rehabiliteringsgarantin, 

eftersom ingen basmätning gjordes innan rehabiliteringsgarantin infördes. Det är dock 

enligt henne rimligt att anta att mycket behandling avseende stressrelaterad ohälsa sker 

idag och att denna har ökat efter garantins införande. 

Effektivitet i psykologisk behandling, evidens och verksamma komponenter 

Det har under lång tid förekommit en debatt kring vad effektiv psykologisk behandling 

innebär. På ena sidan har stått de som förespråkar evidensbaserade behandlingsmetoder 

och på andra sidan de som anser att vetenskapligheten i dessa metoder kan ifrågasättas 

(Lambert & Barley, 2002; Wampold, 2005). Kritiken av de evidensbaserade metoderna 

har gällt att metodens betydelse överbetonas på bekostnad av till exempel den 

terapeutiska relationen, generella faktorer som finns i all psykoterapeutisk behandling 

oavsett teknik samt klientens förväntningar på behandlingen (Lambert & Barley, 2002). 

Ett argument för att generella faktorer är viktiga har varit att all terapi hjälper (the dodo-

verdict), vilket dock motsägs av bland annat DeRubeis, Brotman och Gibbons (2005) 

som menar att vissa behandlingar som exponering och responsprevention för 

tvångssyndrom, exponering för posttraumatiskt stressyndrom och KBT i grupp mot 

social fobi visat sig överlägsna alla andra behandlingar. En annan kritik av de 

evidensbaserade behandlingarna har gällt om de metoder som utvärderas i så kallade 

efficacystudier, där olika behandlingsinsatsers effekt på en homogen grupp patienter 

mäts, verkligen är effektiva (effective) på bredare patientgrupper i en annan miljö 

(Barkham & Mellor-Clark, 2003). 

 

American Psychological Association (psykologförbundet i USA) Presidential Task 

Force (APA, 2006) beskriver vad de kallar Evidence-based practice in psychology 

(EBPP) och dess ökande betydelse inom vården. De definerar EBPP som ”the 

integration of the best available research with clinical expertise in the context of patient 

characteristics, culture and preferences” (sid. 273). De beskriver att där evidensbaserade 

metoder (EST) utgår från en viss specifik behandling och frågar sig om den under vissa 

specifika omständigheter hjälper mot en viss sjukdom, utgår EBPP från patienten och 

frågar vilka forskningsresultat (evidens) som kommer att hjälpa psykologen att ge 

patienten bästa möjliga behandling. De forskningsresultat som psykologen skall utgå 

ifrån kan tas fram med olika metoder beroende på vilken frågeställning som skall 

besvaras. APA (2006) föreslår till exempel klinisk observation för att generera 

hypoteser och kvalitativ forskning för att beskriva patienters subjektiva upplevelser av 

till exempel psykoterapi. För att dra slutsatser om specifika behandlingsmetoder talar de 

om utvärdering i två dimensioner, dels efficacy, för att dra slutsatser om metoden 

fungerar, dels klinisk användbarhet för att bedöma metodens användbarhet under de 

aktuella omständigheterna. För att utvärdera efficacy anser de att randomiserade, 

kontrollerade studier är förstahandsval. APA (2006) poängterar vikten av att inte dra 
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den förhastade slutsatsen att interventioner som ännu inte har studerats i randomiserade 

kontrollerade studier är ineffektiva, utan att se dem som otestade. Vetenskapliga rådet 

har fått i uppdrag av psykologförbundets styrelse att fritt översätta och anpassa APA:s 

rekommendationer till svenska förhållanden. Detta resulterade i en proposition till 

Psykologförbundets kongress 2010, vilken dock återremitterades till styrelsen, efter en 

diskussion kring om det amerikanska dokumentet istället bör översättas ordagrant 

(Järnefors, 2010). 

Även för de behandlingar som idag anses effektiva saknas ofta kunskap kring vilka 

specifika förändringsmekanismer som gör behandlingen effektiv (Connoly Gibbons et 

al., 2009). Kazdin (2005) beskriver att en väldigt försummad fråga inom 

psykoterapiforskningen är vilken mekanism i vilken behandling som leder till 

förändring och Addis och Jacobson (2000)  säger att de exakta 

förändringsmekanismerna i effektiv KBT-behandling för depression inte är välkända. 

En studie (Russell, Jones & Miller, 2007) gjord med utgångspunkt i 24 artiklar där man 

med faktoranalys sökt analysera psykoterapiprocessen avseende totalt 439 patienter och 

93 terapeuter pekar på nio områden som kan vara relevanta för framtida forskning om 

verksamma komponenter i psykoterapi. Dessa är, angivna i storleksordning, när det 

gäller terapeuten; terapeutinterventioner/användande av terapeutiska tekniker, stöd 

(empati, värme, förståelse), informationsinhämtning/informationssökande, att informera 

samt self-disclosure och när det gäller klienten; klientaffekt (emotionellt processande), 

terapeutiskt arbete som problemlösning och utforskande, att diskutera relationer och 

slutligen att lämna information och söka hjälp. 

Vet patienter vad som hjälper? 

Ett annat sätt att utvärdera en behandling är att inhämta patienternas rapporter avseende 

nöjdhet och upplevd effekt av behandlingen (de Vente, Kamphuis, Emmelkamp och 

Blonk, 2008; Sitzia & Wood, 1997). Utifrån en undersökning inom den kliniska 

medicinen dras slutsatsen att data rapporterade från patienter kan ge information om 

behandlingsframsteg och effekt av behandling och därigenom ge ett förbättrat 

behandlingsutfall (Fung & Hays, 2008). Dessa data från patienter kan gälla till exempel 

symtom, funktionsnivå, hälsobeteende och behandlingsföljsamhet, preferenser och 

motivation att delta i behandling samt nöjdhet med erhållen behandling. Mycket 

forskning återstår dock både när det gäller att formalisera utvärderingen och mäta 

eventuella effekter av den på behandlingsutfallet (Fung & Hays, 2008). Sitzia och 

Wood (1997) gjorde en litteraturgenomgång avseende patientnöjdhet och kom fram till 

att faktorer i vården som kan vara viktiga för den bedömning patienterna gör kan vara 

till exempel interpersonella beteenden som kommunikation, empati och kroppsspråk, 

teknisk kvalitet, behandlingsutfall, information, tillgänglighet, matchning mellan 

förväntningar/behov och utbud, kontinuitet samt miljö.  

 

Inom klinisk psykologi mäts ofta behandlingsutfall genom att jämföra patienternas före 

och efter skattningar på olika diagnosspecifika skalor och standardiserade formulär. Det 

har däremot ansetts mer tveksamt om det är värdefullt att inhämta patienternas 

bedömning av hur nöjda de är med den vård de erhållit, trots att studier har visat att 

nöjda patienter i högre grad följer sina behandlings- och rehabiliteringsprogram 

(Fontana, Ford & Rosenheck, 2003). Kritiken har bland annat gällt att patientnöjdhet 

bara har låg eller måttlig korrelation med andra utfallsmått (Lunnen & Ogles, 1998) 

samt att patienternas nöjdhet med vården i högre grad styrs av patientspecifika drag än 

av behandlingskvalitet (Fontana & Rosenheck, 2001).  
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Senare forskning har dock motsagt denna kritik. Fontana et al. (2003) har i en studie av 

1 385 PTSD patienter som erhållit olika typer av behandling visat att patienternas 

nöjdhet var mer kopplat till kvalitet och kvantitet på patientens deltagande i behandling 

än patientens egenskaper innan behandling. Faktorer som socialt klimat och fokus på 

trauma i behandlingen påverkade i hög grad både patientens deltagande i behandling 

och nöjdhet med denna. En studie av Fontana, Rosenheck, Ruzek och McFall (2006) 

visade också att en generell disposition att vara nöjd inte ger en väsentlig bias vid 

bedömning av nöjdhet med behandling.  I denna studie, vilken avsåg 195 PTSD-

patienter, valde författarna att dela upp patientnöjdhet i nöjdhet avseende erhållen 

behandling/vård och nöjdhet avseende behandlings-/vårdutfall, för att bland annat se om 

kopplingen mellan nöjdhet och kliniskt utfall då stärktes. Resultaten visade att 

patienternas nöjdhet med erhållen behandling i högre grad korrelerade med deras 

upplevelser av omsorg och vänlighet från personalens sida än med patienternas nöjdhet 

avseende behandlingsutfall, medan kliniskt utfall av behandlingen i högre grad 

korrelerade med patientens nöjdhet med behandlingsutfall än med nöjdhet avseende 

erhållen behandling. Författarna drar slutsatsen att patienterna tycks, om man ber dem 

att fokusera på till exempel behandlingsinnehåll och behandlingsutfall, kunna särskilja 

olika typer av nöjdhet (Fontana et al., 2006).  

Kognitiv beteendeterapi, KBT 

Kognitiv beteendeterapi, KBT, innebär oftast att synsätt och tekniker från det 

beteendeterapeutiska fältet, som har sin bas i inlärningsteorin, kombineras med synsätt 

och tekniker från det kognitiva terapiområdet, vilket i hög grad fokuserar på 

informationsprocessande (Ramnerö & Törneke, 2006). Det finns ett antal 

kännetecknande drag i KBT som att samarbetet mellan klient och terapeut är aktivt och 

öppet, att arbetssättet är strukturerat och målinriktat, att fokus ligger på aktuella 

problematiska situationer och praktisk tillämpning i dessa samt att klienten skall 

utveckla en egen förmåga att analysera och hantera besvärliga situationer genom till 

exempel självobservationer och hemuppgifter (Almén, 2007; Phir, 2010). Centralt inom 

KBT är också dess fokus på vetenskaplighet, genom bland annat att centrala begrepp 

operationaliseras och att empiriskt validerade metoder används, samt inlärning, 

eftersom nästan alla problem antas uppstå, vidmakthållas och förändras genom inlärning 

(Melin, 2006).  

 

Inom KBT har man ett funktionalistiskt perspektiv, vilket innebär att fokus ligger på ett 

beteendes funktion snarare än på dess form eller struktur. Utgångspunkten är att det 

finns funktionella samband mellan ett beteende och dess konsekvenser (Almén, 2007). 

För att kunna förstå och förändra ett problematiskt beteende är det viktigt att analysera 

under vilka omständigheter det uppkommer och vad som vidmakthåller det. Detta görs 

ofta med den så kallade ABC-analysen, där A står för antecedent, det vill säga det som 

föregår ett specifikt beteende, B står för beteendet och C för de konsekvenser 

(consequences) beteendet leder till (Ramnerö & Törneke, 2006). Inom KBT skiljer man 

på vad som gjort att ett beteende har uppkommit och vad som vidmakthåller det, då det 

som vidmakthåller beteendet kan skilja sig från det som ursprungligen utlöste det 

(Almén, 2007). 

Vanliga behandlingstekniker i KBT är till exempel psykoedukation, vilket är en 

utbildning av patienten om till exempel orsak, karaktär och vidmakthållande av ett 

problem, kognitiv omstrukturering, vilket innebär en genomgripande förändring av en 

persons synsätt och uppfattningar, exponering, som innebär en konfrontering med det 

ångestväckande stimulit tills ångesten avtar och beteendeaktivering, vilket i sin tur 
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innebär att den spiral av bristande aktivitet och uteblivna förstärkare som finns hos 

deprimerade bryts (Phir, 2010).  

KBT-interventioner kan ske individuellt eller i grupp. Fördelarna med individuell 

behandling är bland annat att åtgärderna kan anpassas efter den specifika individen och 

att det kan vara lättare att ta upp till exempel socialt känsliga teman, vilket kan upplevas 

svårare eller uteslutet i en grupp. Fördelarna med gruppbehandling kan vara att de 

kräver mindre terapeutinsatser, fungerar normaliserande för patienterna och att det finns 

möjligheter för gruppmedlemmarna att erbjuda varandra stöd, empati, feedback och 

egna exempel kring hur problematiska situationer kan hanteras (Almén, 2007). 

Det finns flera skäl till att KBT ofta används vid behandling av patienter med stress- 

och utmattningsrelaterade tillstånd och i forskning avseende sådan behandling, trots att 

evidens för KBT-behandling i dessa sammanhang saknas. Långvarig stress anses kunna 

leda till överdrivna affektiva, kognitiva, psykologiska och beteendemässiga responser, 

vilka i sin tur leder till olika symtom och nedsatt fungerande (de Vente et al., 2008).  

Man tänker sig att den stressrelaterade ohälsan är resultatet av ett dysfunktionellt 

fungerande mellan individen och dess miljö (Sandahl et al., manuskript) och att faktorer 

som individens bedömningar av situationen och dess förmåga att hantera den är 

väsentliga för individens reaktion och beteenden (de Vente et al., 2008). Eftersom KBT 

är inriktat på sådant som att öka individens förmåga att hantera olika typer av situationer 

(de Vente et al., 2008) genom till exempel psykoedukation (de Vente et al, 2008), 

självreflektion och analys av de egna beteendenas roll i problematiken (de Vente et al., 

2008; Heiden et al., 2007), kognitiv omstrukturering (de Vente et al, 2008; Sandahl et 

al., manuskript), exponering och gradvis närmande till besvärliga situationer (Blonk, 

Brenninkmeijer, Lagerveld & Houtman, 2006) samt utveckling av nya fungerande 

strategier (Sandahl et al., manuskript) och beteenden (Heiden et al., 2007) har KBT 

antagits kunna vara en rimlig behandlingsmetod för patienter med stress- och 

utmattningsrelaterade tillstånd. 

KBT har ansetts vara en effektiv metod vid behandling av depression och 

ångestsyndrom och eftersom många av symtomen vid arbetsrelaterad stress kan delas 

upp i besvär kopplade till depression, ångest och spänning, har man antagit att KBT 

också skulle kunna vara en lämplig behandling av ohälsa kopplad till arbetsrelaterad 

stress (Blonk et al., 2006). Även forskning inom stresspreventionsområde tyder på att 

KBT skulle kunna vara en effektiv metod vid behandling av stressrelaterade besvär 

(Socialstyrelsen, 2003). Det finns en ofta omnämnd metaanalys utförd av van der Klink 

et al. (2001), omfattande 48 experimentella studier inriktade på att reducera stress i 

arbetslivet, som indikerade att KBT var en mer effektiv behandlingsinsats än 

multimodala tekniker, avslappnings/avspänningsträning och organisationsinriktade 

insatser. Viktigt att notera är dock att försökspersonerna i de studier som ingick i 

metaanalysen hade hämtats från arbetslivet och inte var patienter i kliniska sammanhang 

(van der Klink et al., 2001; Socialstyrelsen, 2003). 

Behandling av utmattningssyndrom 

Evidens  

Inga evidensbaserade metoder finns idag för behandling av diagnosen 

utmattningssyndrom (Almén, 2007; Stenlund, Slunga Birgander et al., 2009; Åsberg et 

al., 2005). Endast en randomiserad studie har gjorts avseende behandling av diagnosen 

utmattningssyndrom (Stenlund, Slunga Birgander et al., 2009), men det finns flera 

behandlingsstudier avseende likartade tillstånd. Patienterna är då helt eller delvis 
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sjukskrivna till följd av stress- eller arbetsrelaterad ohälsa alternativt burnout och 

diagnostiserade med till exempel depression, neurasteni eller ångestsyndrom.  

Randomiserade studier utan skillnad mellan grupperna 

Stenlund, Slunga Birgander et al. (2009) studerade effekten av qigong, en kinesisk 

träningsform som kombinerar fysisk och mental träning, på patienter diagnostiserade 

med utmattningssyndrom. 82 patienter fördelades i två grupper. Båda grupperna fick 

generell vård bestående av till exempel medicinering samt råd gällande sömn, fysisk 

aktivitet och rutiner. Den ena gruppen fick därutöver qigong två gånger i veckan i 12 

veckor. Båda grupperna visade efter behandlingstidens slut förbättringar när det gällde 

utmattning, oro och depression, men ingen signifikant skillnad fanns mellan dem.   

 

Heiden et al. (2007) randomiserade i en studie 75 patienter som var sjukskrivna till 

minst 50 % (>1 mån, <2 år) på grund av stressrelaterade diagnoser till en av tre grupper. 

En grupp fick ett fysiskt aktivitetsprogram, en grupp fick beteendeträning och en grupp 

fick vanlig behandling enligt det svenska socialförsäkringssystemet. Minimala 

skillnader i bland annat självskattad hälsa och burnout fanns mellan grupperna direkt 

efter behandling. Vid sex och tolv månaders uppföljning fanns inga signifikanta 

skillnader mellan några av de tre grupperna, men förbättringar fanns i alla grupperna. 

Författarna spekulerar i om det hade varit mer effektivt om patienterna hade fått en 

kombination av fysisk aktivitet och beteendeträning. 

Perski och Grossi (2004) randomiserade 80 patienter med stressrelaterade problem och 

diagnoser som krisreaktion, utbrändhet, depression och ångest till en behandlings- och 

en kontrollgrupp. Behandlingsgruppen erhöll dels KBT och sjukgymnastik med 

avslappning i grupp dels skräddarsydd individuell behandling. Samtliga patienter visade 

efter behandlingstidens slut förbättringar avseende burnout, spändhet, mental trötthet, 

livsutmattning samt uppvaknande och trötthet, men ingen signifikant skillnad mellan 

grupperna erhölls. Utifrån intervjuer visade det sig att 29 av de 40 patienterna i 

kontrollgruppen hade sökt extern behandling under studiens gång. Om dessa uteslöts 

och jämförelse gjordes mellan de 40 som ingick i behandlingsgruppen och de elva i 

kontrollgruppen som inte hade sökt extern behandling var den behandlade gruppens 

resultat överlägsna när det gällde utbrändhet. Även sysselsättningsgraden hade ökat 

bland de behandlade patienterna, men inte hos de elva.  

I en studie (Sandahl et al., manuskript) inom det så kallade DU-projektet (depression 

och utmattning) randomiserades 117 tjänstemän som var långtidssjukskrivna (>90 

dagar) för arbetsutlöst depression till en av tre grupper. Den första gruppen fick kognitiv 

gruppbehandling, den andra gruppen fick fokuserad psykodynamisk gruppbehandling 

och den tredje gruppen var en kontrollgrupp.   Vid 12-månadersuppföljningen visade 

alla tre grupperna mindre depressionssymtom, men det fanns ingen signifikant skillnad 

mellan några av de tre grupperna. Ett stort problem var att 85 % av personerna i 

kontrollgruppen, som var tänkt att vara en väntelistegrupp, sökte terapi på egen hand 

under den tid studien pågick.  

En annan studie (Stenlund, Ahlgren et al., 2009) inkluderade patienter som var 

långtidssjukskrivna (>90 dagar, >25%) kopplat till burnout, vilket var definierat som 

utmattning kombinerat med obehag, minskad effektivitet och motivation samt 

dysfunktionella attityder och beteenden på arbetet. De 136 patienternas diagnoser 

inkluderade förstämningssyndrom, anpassningsstörningar och reaktioner på svår stress 

eller ångestsyndrom. Patienterna randomiserades till en av två grupper. Båda 
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patientgrupperna fick qigong och arbetsrehabilitering, men en av grupperna fick 

därutöver även kognitiv beteenderehabilitering (KBT där förberedelser för att återgå till 

arbete ingick). Studien visade inga signifikanta skillnader mellan de två grupperna, men 

båda grupperna rapporterade efter genomgången behandling reducerade nivåer avseende 

burnout, stressbeteenden, utmattning, depression, ångest och sjukfrånvaro. 

Slutligen utförde de Vente et al. (2008) en studie där 82 patienter som var sjukskrivna 

(>2 veckor, <6 månader) på grund av arbetsrelaterad stress (neurasteni till följd av 

arbetsrelaterade stressorer) randomiserades till en av tre grupper. Den första gruppen 

fick individuell vad de i artikeln kallar SMT, det vill säga kognitiv terapi inriktad på att 

minska stressreaktioner, den andra gruppen fick SMT i grupp och den tredje gruppen 

fick vanlig behandling i form av kontakt med läkare samt maximalt fem sessioner med 

psykolog eller socialarbetare. Samtliga grupper uppnådde förbättringar i form av 

minskad emotionell utmattning och minskat obehag, men inga signifikanta skillnader 

fanns mellan några av de olika grupperna. Indikationer fanns dock på att de två SMT-

behandlingsalternativen var mer effektiva än vanlig behandling för patienter med 

mindre utvecklade symtom. Författarna spekulerar därför i om det kan vara så att den 

mediumlånga behandling om 12 sessioner som gavs i båda SMT-alternativen är 

inadekvat för patienter med svåra symtom.   

Randomiserade studier med skillnad mellan grupperna. 

Brattberg (2006) gjorde en studie där 55 långtidssjukskrivna patienter (>6 månader) 

med kronisk smärta och/eller burnout randomiserades till antingen en internetbaserad 

rehabiliteringskurs eller till väntelista. 33 personer hade primärdiagnosen kronisk 

smärta, 16 hade burnout och 6 personer led av både kronisk smärta och burnout. Den 

internetbaserade behandlingen innehöll bland annat 19 filmer från autentiska 

gruppdiskussioner i en stödgrupp för individer med kronisk smärta och burnout, 

skriftligt material som skulle understödja reflektion kring filmerna samt dialog utifrån 

detta material i ett diskussionsforum över internet. Efter genomgången behandling hade 

behandlingsgruppen vid jämförelse med väntelistegruppen signifikant bättre resultat 

avseende depression, smärta, vitalitet, socialt fungerande, prestationsproblem samt 

stressproblem (Brattberg, 2006). Vid uppföljning ett år efter avslutad behandling 

(Brattberg, 2007) fanns inga skillnader mellan de två grupperna avseende stress och 

hälsa. Däremot fanns en signifikant skillnad avseende arbetskapacitet, där gruppen som 

fått behandling rapporterade att deras arbetskapacitet (antal arbetade timmar per vecka) 

hade ökat i signifikant högre grad än patienterna i väntelistegruppen (Brattberg, 2007). 

Brattberg (2007) diskuterar representativitet utifrån patienternas komplexa problematik 

och i vissa fall dubbeldiagnoser, men tycker trots allt att patientgruppen är representativ 

för populationen långtidssjukskrivna i Sverige.  

 

Blonk et al. (2006)  randomiserade 122 egenföretagare som var sjukskrivna på grund av 

anpassningsstörningar som arbetsrelaterad problematik och burnout till antingen någon 

av två behandlingsgrupper eller till en kontrollgrupp. Behandlingsgrupp ett innebar 

KBT med fokus på kognitiv omstrukturering, medan behandlingsgrupp två innebar en 

kombination av KBT fokuserad på stresshantering och arbetsplatsinterventioner som att 

gå igenom processer och reducera stressorer på arbetsplatsen. Åtgärderna i 

behandlingsgrupp ett levererades av en psykoterapeut och i behandlingsgrupp två av en 

arbetsexpert som fått en kortare KBT-baserad stresshanteringsutbildning. Samtliga 

grupper hade efter genomgången behandling reducerat psykologiskt lidande, men inga 

signifikanta skillnader i detta avseende fanns mellan grupperna. Däremot fanns 

signifikanta skillnader när det gällde återgång i arbete där de som deltog i den 
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kombinerade insatsen hade signifikant större chans att tidigare komma tillbaka till 

arbetet helt eller delvis än både behandlingsgrupp ett och kontrollgruppen. Mellan de 

sistnämnda fanns inga signifikanta skillnader. Författarna diskuterar att resultatet är 

svåranalyserat bland annat utifrån att det var för många saker som skiljde de båda 

behandlingsgrupperna åt, som att grupp två hade starkare fokus på att gradvis 

återkomma i arbete, var mindre kognitiv och hade mindre total insats än grupp ett och 

dessutom levererades av en arbetsexpert. De diskuterar också resultatets 

generaliserbarhet utifrån att egenföretagare skiljer sig på många sätt från anställda bland 

annat avseende inre motivation, arbetskrav och beslutsfattande. 

Vilka slutsatser kan dras av dessa studier? 

Endast två (Brattberg, 2006; Brattberg, 2007; Blonk et al., 2006) av de ovan 

genomgångna studierna visar en signifikant skillnad i behandlingsutfall mellan de olika 

grupper som patienterna randomiserats till. I båda dessa fall finns faktorer som gör att 

generaliserbarheten till populationen patienter med utmattningssyndrom kan 

ifrågasättas. I den ena studien led bara delar av patientgruppen av burnout, medan 

resterande hade problem med kronisk smärta (Brattberg, 2006; Brattberg, 2007) och i 

den andra studien var alla patienter egenföretagare, vilkas förutsättningar ofta skiljer sig 

från anställda på väsentliga sätt (Blonk et al., 2006). Även i de studier där inga 

signifikanta skillnader uppnåtts mellan olika grupper mådde patienterna generellt sett 

bättre efter behandling än före och detta gäller oavsett om båda/alla grupperna har fått 

behandling eller om en grupp har fått behandling och den andra har varit en 

väntelistegrupp (de Vente et al., 2008; Heiden et al., 2007; Perski & Grossi, 2004; 

Sandahl et al., manuskript; Stenlund, Ahlgren, et al., 2009; Stenlund, Slunga Birgander 

et al., 2009). I några av studierna framförs tankar kring att de uteblivna resultaten kan 

kopplas till att patienter i väntelistegrupper söker alternativ vård under studiens gång 

(Perski & Grossi, 2004; Sandahl et al., manuskript), att patienter i behandlingsgrupper 

söker ytterligare kompletterande behandling någon annanstans under studiens gång 

(Stenlund, Ahlgren et al., 2009) samt kring att den behandling som givits kan vara för 

begränsad för patienter med svåra symtom (de Vente et al., 2008) eller att det varit 

bättre att kombinera olika typer av behandling (Heiden et al., 2007). Ytterligare rimliga 

förklaringar skulle kunna vara att de metoder som testats faktiskt inte är relevanta för 

den behandlade gruppen, att effekterna syns först på längre sikt eller att patienterna 

självläker, det vill säga inte är beroende av någon behandling alls för att må bättre. 

 

Behandlingsrekommendationer avseende utmattningssyndrom 

Socialstyrelsen ger ut riktlinjer för behandling av olika sjukdomstillstånd, där de följer 

en prioriteringsmodell för att bedöma olika typer av åtgärder. Sjukdomstillståndets 

svårighetsgrad, effekten av åtgärden på detta tillstånd, vilken evidens som finns för 

effekterna samt hur kostnadseffektiv åtgärden är vägs i denna prioritering samman. Det 

vetenskapliga underlaget skall enligt Socialstyrelsen bygga på systematiska översikter 

och metaanalyser, vilka framförallt skall baseras på randomiserade kontrollerade studier 

(Järnefors, 2009).  Socialstyrelsen har inte givit ut några riktlinjer avseende 

utmattningssyndrom (Anna Ericsson, telefonsamtal 11 juni, 2010). Det som finns är ett 

försäkringsmedicinskt beslutsstöd (Socialstyrelsen, 2010b), som skall vara vägledande 

för bedömning av arbetsförmågan för patienter diagnostiserade med 

utmattningssyndrom, samt Socialstyrelsens expertgrupps rapport (Socialstyrelsen, 

2003). 
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Av det försäkringsmedicinska beslutstödet (Socialstyrelsen, 2010b) framgår att 

behandlingen av utmattningssyndrom bör innefatta psykologisk behandling för att lära 

patienten att hitta balans mellan aktivitet och vila samt understödja sömn och minska 

oro. De beskriver också att om patienten har fobiska undvikandereaktioner riktade mot 

arbetsplatsen bör dessa bearbetas psykoterapeutiskt. Rehabiliteringen bör även innefatta 

stresshantering, livsstilsförändringar och gradvis återgång i normal livsföring.  

Socialstyrelsens expertgrupp (Socialstyrelsen, 2003) lämnar ett antal preliminära 

behandlingsrekommendationer. Dessa rekommendationer baseras till stor del på studier 

av effekter av olika insatser mot stress hos en ickeklinisk population 

(preventionsstudier) och kan enligt Socialstyrelsen komma att justeras när resultat från 

pågående behandlingsstudier avseende kliniska populationer är klara. Socialstyrelsen 

(2003) rekommenderar att utlösande stressfaktorer identifieras och att en åtgärdsplan 

läggs upp. Vidare anser de att behandlingsinsatser kan inkludera avspänningsträning, 

sömnträning, stresshantering och fysisk träning samt arbetslivsinriktad rehabilitering så 

snart patienten är stark nog för detta. 

I Stockholms läns landsting skall behandlingen av utmattningssyndrom och 

stressrelaterad ohälsa vägledas av det regionala vårdprogrammet (SLL, 2007a). Av detta 

vårdprogram framgår att trots att bara begränsade data finns från randomiserade, 

kontrollerade studier har ”konsensus med tiden utvecklats om att en framgångsrik 

rehabilitering bör innefatta gruppsamtal (som bör vara fokuserade på det aktuella 

sjukdomstillståndet och de problem som utlöst det), arbetslivsinriktad rehabilitering, 

gärna med någon form av coach eller rehablots samt träning i stresshantering” (SLL, 

2007a, sid. 19).  

Stressmottagningen 

Stressmottagningen (Stiftelsen Stressmottagningen i Solna) arbetar med rehabilitering 

av personer med stressrelaterade besvär. Den behandling och rehabilitering som sker 

grundas på en kombination av klinisk erfarenhet och forskning. Huvudkomponenter i 

behandlingen och rehabiliteringen är stresshanteringsgrupper, kroppsmedvetandeträning 

i grupp, där patienterna bland annat arbetar med andning och mental närvaro och 

individuella träffar med en rehabiliteringskonsult, som erbjuder stöd vid kontakter med 

Försäkringskassan och arbetsgivare. (Stressmottagningen, 2010). Det finns två olika 

typer av stresshanteringsgrupper. Den ena är kognitivt och existentiellt inriktad och har 

tyngdpunkten på förståelse av den situation man har hamnat i, men också i viss 

utsträckning på frågor om hur man kommer därifrån. Den andra, vilken är den vanligast 

förekommande gruppen på Stressmottagningen, är mer KBT-inriktad och har fokus på 

att patienterna skall få kunskap om stress samt tillgång till olika beteendetekniker som 

skall underlätta för dem att komma tillbaka till arbete (Aleksander Perski, personlig 

kontakt, 4 juni 2010). Innehållet i KBT-gruppen är delvis baserat på Albert Ellis 

rationella emotiva beteendeterapi (REBT) (Stressmottagningen, 2010), i vilken psykiska 

störningar antas bero på irrationella föreställningar och beteenden och där målet med 

behandlingen är att överge dessa och uppnå ökad flexibilitet (Egidius, 2005). Deltagarna 

i båda stresshanteringsgrupperna erhåller ett kompendium, som utgör utgångspunkt för 

behandlingen. Den kognitiva gruppens kompendium är framtaget av Olle Hallgren och 

Kaj Norrby, medan David Jinder samt Åsa och Örjan Sundin ansvarar för KBT-

gruppens kompendium (Aleksander Perski, personlig kontakt, 20 juli 2010). Utöver de 

ovan nämnda huvudkomponenterna i behandlingen finns möjlighet till individuell KBT-

terapi samt sömnrådgivning (Stressmottagningen, 2010).  
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Vilken behandling personen får på Stressmottagningen grundas på personens bedömda 

behov. Bedömningen baseras på samtal med läkare och terapeut där bland annat 

hälsostatus, psykosocial situation, arbetssituation samt potential för rehabilitering 

bedöms (Stressmottagningen, 2010). De patienter som befinner sig tidigare i förloppet 

och längre ifrån arbetsåtergång hamnar oftast i den kognitiva stresshanteringsgruppen, 

medan de som befinner sig senare i förloppet och närmare en återgång i arbetslivet 

oftast hamnar i KBT-gruppen (Aleksander Perski, personlig kontakt, 4 juni 2010).  

Syfte 

Eftersom forskningsläget är osäkert och kunskapen om vad som är effektiv behandling 

av utmattningssyndrom är begränsad valde jag, bland annat med utgångspunkt i APAs 

(2006) föreslagna forskningsmetoder, att studera behandling av utmattningssyndrom 

kvalitativt. Målet var då inte att mäta kvantitativa effekter av olika åtgärder, utan att 

kvalitativt beskriva patienternas subjektiva erfarenheter.  

Studiens syfte var att undersöka patienters upplevelser av en behandling av 

utmattningssyndrom och därigenom öka förståelsen för vad de anser är viktiga 

komponenter i denna. Undersökningen genomfördes i form av en fallstudie av patienter 

som genomgått gruppbehandling på Stressmottagningen. 

Min förhoppning är att denna explorativa studie kan ge vägledning kring vilka 

komponenter som kan vara centrala för patienter som behandlas för 

utmattningssyndrom och utgöra en utgångspunkt för framtida utveckling och forskning 

avseende behandling av denna diagnos.  

 

M e t o d 

Undersökningsdeltagare 

Inklusionskriterierna för att delta i studien var att undersökningsdeltagarna skulle ha 

varit diagnostiserade med utmattningssyndrom samt deltagit i och avslutat en 

behandling på Stressmottagningen i Solna. I denna behandling skulle 

stresspreventionsgrupp, kroppskännedomsträning i grupp samt individuell kontakt med 

en rehabiliteringskonsult ha ingått. Anledningen till att behandlingen skulle vara 

avslutad var att alla behandlingsmoment då kunde antas genomgångna samt att 

patienten i lägre grad kunde antas uppleva ett beroendeförhållande gentemot 

Stressmottagningen, vilket annars kunde ha påverkat patienternas objektivitet och 

upplevda frivillighet när det gällde deltagande i studien. Det fanns önskemål om att 

bland informanterna täcka in personer av båda könen samt deltagare i såväl den 

kognitiva stresspreventionsgruppen som i KBT-gruppen. 

Fem personer, fyra kvinnor och en man deltog. De var i åldrarna 33 till 48 år med en 

genomsnittsålder på 43 år. Fyra deltagare hade barn och tre av dessa levde tillsammans 

med barnens andra förälder. Två var ensamstående. Fyra deltagare hade varit 

heltidssjukskrivna mellan 3 månader och sex år innan behandlingen inleddes och en 

deltagare var inte sjukskriven innan behandlingen, men deltidssjukskriven i samband 

med denna. Fyra personer hade deltagit i KBT-behandlingsgruppen, medan en person 

gått i den kognitiva gruppen.  Utöver baskraven när det gällde behandling hade tre 

deltagare fått individuella samtal med en av gruppledarna och en deltagare hade varit 

med i en sömngrupp. Behandlingarna på Stressmottagningen hade, när intervjun skedde, 
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avslutats för mellan en vecka och fem år sedan, med en genomsnittlig tid sedan 

behandlingen avslutades på drygt två år. Vid intervjutillfället arbetade en deltagare 

heltid, en studerade på heltid, en var föräldraledig på halvtid och drev eget företag på 

halvtid, en arbetstränade på 25 procent och en skulle precis börja arbetsträna. 

Deltagarna rekryterades på två olika sätt. Stressmottagningen skickade ut ett av mig 

författat brev (bilaga 1) till 29 patienter som uppfyllde de uppställda urvalskriterierna. 

Tre brev kom tillbaka på grund av att patienten hade flyttat. Påminnelser skickades ut av 

Stressmottagningen ett par veckor senare. Brevet innehöll bland annat information om 

projektets syfte, villkor för deltagande och kontaktuppgifter till mig och handledare. 

Eftersom Stressmottagningens journalsystem inte medger sökning utifrån diagnos togs 

mottagarna av breven fram genom att personal på Stressmottagningen gick igenom 

enskilda patienters journaler. Detta begränsade hur många brev som kunde skickas ut. 

Stressmottagningens utskick medförde att tre undersökningsdeltagare hörde av sig till 

mig och valde att delta i studien, medan resterande två deltagare genererades genom att 

jag frågade vänner och bekanta om de eller någon de kände till hade gått i behandling på 

Stressmottagningen. De två deltagare som tillkom genom privata kontakter fick också 

en kopia av brevet (bilaga 1) för att skriftligt kunna ta del av förutsättningarna för 

deltagande. 

Datainsamling 

Eftersom syftet med studien var att få en uttömmande bild av informanternas subjektiva 

upplevelse av behandlingen skedde datainsamlingen genom kvalitativa intervjuer. 

Intervjuerna genomfördes under mars och april 2010 i lokaler där vi var ostörda och 

som deltagarna själva hade valt. Detta innebar att två intervjuer genomfördes i mitt hem, 

en i en informants hem, en i universitetets lokaler och en på en informants arbetsplats. 

Intervjuerna, som spelades in digitalt, var mellan 52 och 100 minuter långa, med en 

total inspelningstid om 374 minuter.  

Innan intervjuerna genomfördes fick deltagarna information om projektets syfte, att 

deras medverkan var frivillig och att de när de ville kunde avsluta intervjun, att 

intervjun spelades in och skulle raderas när uppsatsen var godkänd samt att alla 

uppgifter skulle avidentifieras. Därefter fick de muntligt samtycka till att delta i studien. 

Samtycket spelades in, vilket gjorde att problem med att förvara samtyckesformulär 

undveks.  

Intervjuerna strukturerades utifrån ett antal kronologiskt sorterade frågeområden, vilkas 

funktion var att utgöra stöd i sökandet efter upplevelsen av behandlingen. 

Frågeområdena var: 

1. Kort om livssituation före behandling. Problembild, livssituation och 

målsättningar. 

2. Upplevelse av behandling 

a) Erhållen behandling. Vilken typ av behandling beskriver patienten att 

den fick? 

b) Centrala, meningsfulla och/eller hjälpsamma delar av behandlingen.  

c) Överflödiga eller hindrande delar av behandlingen.  

d) Saknade delar i behandlingen 

e) Övrigt 

3. Konsekvenser av behandlingen. Påverkan på patienternas livssituation och sätt 

att vara. 
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Intervjuernas tyngdpunkt låg inom frågeområde två, upplevelse av behandling, men 

samtliga områden berördes i alla intervjuer. I intervjuguiden (bilaga 2) finns under vart 

och ett av dessa områden förslag på frågor som skulle kunna ingå i intervjun. De är 

dock bara exempel på frågor som kunde ställas. De exakta frågor som ställdes i 

respektive intervju anpassades utifrån de svar som erhölls och hur intervjun 

utvecklades.  

Lyhördhet, flexibilitet, att upprepa informantens utsagor med egna ord och ställa 

följdfrågor samt att be informanten om konkreta exempel är viktigt i alla kvalitativa 

intervjuer (Langemar, 2008). I den här studien upplevdes kombinationen av att 

informanterna skulle uttala sig om en redan avslutad behandling, det vill säga en 

behandling som skett i förfluten tid, och att de kunde antas lida av kognitiva svårigheter 

som till exempel minnesproblem, åtminstone vid behandlingstillfället, som en risk. Alla 

informanter hade dessutom gått i psykologisk behandling och säkert i många fall också 

inhämtat egen information kring utmattningssyndrom och behandling av detta. Det 

gjorde sammantaget att behovet av att alltid ställa följdfrågor kring det som 

informanterna berättade, att be dem lämna konkreta egna exempel samt av att 

kontrollera mina tolkningar och sammanfattningar med informanterna var ännu större 

än i vanliga fall, varför extra fokus lades på detta i intervjusituationen. 

Analys 

Databearbetning skedde genom induktiv tematisk analys, vilket är en kvalitativ 

analysmetod där materialet sorteras utifrån teman som genereras ur det insamlade 

datamaterialet (Hayes, 2000). Målet är att nå fram till de teman som på bästa sätt 

beskriver innehållet i datamängden och samtidigt besvarar uppsatsen syfte. 

Analysarbetet skedde med utgångspunkt från Hayes’ (2000)  och Langemars (2008) 

beskrivningar av arbetssättet vid tematisk analys.   

Samtliga intervjuer transkriberades ordagrant och i sin helhet, men utan att alla pauser 

och hummanden togs med. Alla egennamn eller annan information som hade kunnat 

innebära att intervjupersonernas identitet avslöjades togs bort eller förändrades. Hela 

materialet lästes sedan igenom ett flertal gånger med avsikten att få en god överblick 

över innehållet. Därefter markerades all text som var relevant utifrån syftet med studien 

i utskrifterna. I nästa steg kopierades denna relevanta text och sorterades i ett 

analysdokument. All text markerades med intervjunummer och sidnummer i intervjun, 

vilket gjorde att det var enkelt att gå tillbaka och se textavsnittet i ett större 

sammanhang. De textenheter som hörde samman grupperades ihop under preliminära 

teman, i många fall med olika underteman.  

I detta stadium skedde arbetet i två olika separata dokument, som hade stora likheter, 

men ändå skilde sig åt i väsentliga avseenden. Det ena dokumentet var i hög grad 

sorterat kronologiskt, det vill säga med avstamp i huvudrubrikerna i intervjuplanen; 

livssituation före behandling, upplevelser under behandling samt konsekvenser av 

denna, vilket innebar att ett preliminärt tema som till exempel skam kunde återkomma 

under flera av dessa rubriker. Det andra dokumentet var helt och hållet strukturerat 

utifrån komponenter i behandlingen, så att upplevelser av till exempel skam och 

hanterande av detta var sorterat under rubriken skam oavsett när i processen skam 

funnits eller bearbetats. Jag valde att arbeta vidare med det andra dokumentet, då jag 

upplevde att överskådlighet och tydlighet på så sätt skulle bli bättre och då det ibland 

fanns oklarheter kring när i processen olika problem funnits eller bearbetats, vilket 

försvårade arbetet med den första modellen. 
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När preliminära teman etablerats gicks allt transkriberat material igenom igen för att 

säkerställa att samtliga textavsnitt som var relevanta för varje preliminärt tema fanns 

med i analysdokumentet. Under denna process tillkom viss information och annan 

flyttades mellan olika preliminära teman. Teman och underteman tillkom och/eller 

förändrades. Allt för att på bästa sätt spegla datamaterialet och uppnå så god struktur 

som möjligt. Därefter fastställdes slutgiltiga teman. Slutligen komprimerades materialet 

genom att textmaterialet under respektive rubrik sammanfattades med egna ord. Ett 

antal illustrativa citat behölls, dock gjordes smärre justeringar i dessa för att korrigera 

skillnaden mellan tal och skriftspråk. I uppsatsen har jag valt av att genomgående 

använda feminina pronomen, då risken fanns att den enda mannen som deltog i 

undersökningen annars skulle gå att identifiera. De slutgiltiga teman som 

utkristalliserades ur materialet framgår som huvudrubriker i resultatdelen nedan.   Tre 

huvudgrupperingar av teman gjordes; Viktiga komponenter vid behandling av 

utmattningssyndrom, vad deltagarna hade behövt mer av i behandlingen samt vikten av 

adekvat behandling i rätt tid. Den förstnämnda gruppen ligger kanske allra närmast 

syftet med uppsatsen, men även de andra två grupperna ryms inom detta.  

Jag har som psykoterapeutisk inriktning på psykologprogrammet valt KBT och 

patienterna har alla genomgått behandling som ligger inom detta fält. Mina tolkningar 

har därför påverkats av en KBT-referensram. Jag har också, där jag upplevt att det tillför 

tydlighet i framställningen, valt att använda KBT-begrepp som hemuppgifter, 

beteendeaktivering och psykoedukation i mina sammanfattningar. För ett tema, som 

innehåller ett flertal av de kännetecknande strukturdragen i denna terapiform, ingår 

begreppet KBT-struktur i rubriken. 

De forskningsresultat och litteraturangivelser som framgår i inledningen lästes i 

huvudsak in under hösten 2009 samt i januari och februari 2010 med avsikten att hitta 

ett intressant och relevant syfte och utifrån detta en lämplig metod. De 

forskningsresultat och kliniska erfarenheter som i diskussionsdelen används för att 

belysa, ifrågasätta och validera erhållna resultat lästes i huvudsak in i maj och juni 

2010, det vill säga efter att resultatdelen sammanställts.  

Etiska överväganden 

Jag har i mitt uppsatsarbete följt de grundläggande kraven på information, samtycke, 

konfidentialitet och nyttjande som framgår av de Forskningsetiska principer inom 

humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning som är utgivna av Vetenskapsrådet (2002), 

vilka dock för närvarande är under uppdatering. 

 

 

R e s u l t a t 

Resultatet är strukturerat under tre huvudrubriker; viktiga komponenter vid behandling 

av utmattningssyndrom, vad hade deltagarna behövt mer av i behandlingen samt vikten 

av adekvat behandling i rätt tid. 

Viktiga komponenter vid behandling av utmattningssyndrom 

Förståelse och acceptans av sjukdom och verklighet 

Skam och skuld. 

En vanlig upplevelse hos informanterna är att ha sett sjukdomen och sjukskrivningen 

som något skamfyllt eller oacceptabelt och att på olika sätt ha försökt dölja sina 
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svårigheter eller undvika att tänka på dem. En deltagare beskriver hur hon lät bli att 

söka hjälp, eftersom hon längst inne visste vad som var problemet och inte stod ut med 

tanken på att bli sjukskriven. Hon såg sig som oumbärlig och ville inte att någon annan 

skulle veta om hennes svårigheter. Det fanns även en rädsla för att hon var psykiskt sjuk 

och skulle bli inspärrad. När svårigheterna ökade tog hon till allt fler 

kompensationsbeteenden, som att arbeta hemifrån på kvällarna och att ha perfekt städat, 

i förhoppningen att ingen skulle märka att något var fel. En annan deltagare berättar hur 

hon när hon var heltidssjukskriven klädde på sig arbetskläder innan hon hämtade sitt 

barn på förskolan, eftersom hon skämdes över att vara sjukskriven och var rädd att inte 

få ha barnet kvar på förskolan. 

 

Skuldkänslor och funderingar kring varför just man själv har drabbats, när man 

egentligen har det så bra och när alla andra tycks klara av sina liv, är vanliga.  Skam- 

och skuldkänslor medförde också svårigheter för informanterna med att förhålla sig till 

sin omgivning.  

 

”Det är ju också i den där skammen att, men herregud det här, vad är det här för 

någonting, vilket gjorde att jag alltid kom i försvarsläge mot alla som, hela min 

omgivning för jag kände mig så skyldig och dum”  

En vanlig erfarenhet är att man hellre skulle ha drabbats av mer tydliga sjukdomar som 

benbrott eller lungcancer, som människor visste vad det var och accepterade i högre 

grad. Någon beskriver sina funderingar kring vad alla andra skulle tycka och tänka om 

att hon var sjukskriven så länge och om de kanske trodde att det här var ett påhittat 

tillstånd. Hon konkluderar sedan att egentligen tror hon inte att någon tänkte så, utan att 

det mer handlade om hennes egna känslor av värdelöshet. 

 Innebörd av sjukdom och sjukskrivning. 

Sjukskrivningen har i flera fall inneburit att informanterna har tvingats hantera saker de 

har försökt undvika. Konstant sysselsättning möjliggjorde flykt från egna tankar medan 

sjukskrivningen medförde en konfrontation med funderingar på eget mående och den 

egna ohälsan. Att berätta för en annan person om sina problem kunde också innebära ett 

slut på ett undvikande.  

 

”Jag satt där och så helt plötsligt började jag gråta och känslorna bara bolmade 

över mig och, att på något sätt också, både för mig själv och för någon annan 

verkligen erkänna hur jag mådde, det var ju som ett, det blev ju som en vänd, inte 

en vändpunkt, men det blev som ett startskott på något sätt och det var då jag fick 

diagnosen också. Hon såg ju på mig vad det, vad det var” 

Det kan också vara svårt att ta till sig diagnosen. I något fall beskriver en deltagare hur 

hon har haft svårt att verkligen göra detta, trots att säkert tio eller tjugo olika personer i 

vården alla har sagt att hon lider av den här sjukdomen. Idag brottas hon fortfarande av 

och till med tankar på att det här är något påhittat, som sitter i hennes huvud. 

En informant beskriver hur hon när hon till sist sökte hjälp såg framför sig ett scenario 

med att hon skulle bli liggande i sängen och inte orka någonting, bli långtidssjukskriven 

och förlora jobbet. Hon kände sig så förtvivlad och dålig att hon ville dö.  

Ett annat problem för informanterna var att förhålla sig till den bristande kontroll som 

det innebar att vara sjuk. Det var svårt för dem att inte veta hur länge sjukskrivningen 



19 
 

skulle vara eller hur mycket de skulle klara av på arbetet. Det var också besvärligt att ha 

bestämt datum för arbetsstart och inse att de inte skulle må tillräckligt bra då.  

Förväntningar på behandlingen på Stressmottagningen. 

Många hade mycket höga förväntningar på behandlingen på Stressmottagningen. De 

förväntade sig att gå behandlingen och sedan bli friska och börja arbeta eller arbetsträna. 

”Jag skulle börja på den här behandlingen, och sedan när jag gick ut då, pong, tjong, då 

skulle jag börja jobba igen och vad frisk jag skulle vara då”. Någon uttrycker att hon 

hoppades att livet skulle se ut precis som innan med arbete och träning, utom att hon 

skulle må bra i det och berättar om sin frustration när det inte blev så.  

 

Det upplevdes som en stor utmaning att prova och hitta nya sätt att förhålla sig som 

fungerar. ”Då glömmer man ju bort att man har ju otroligt mycket i ryggsäcken som inte 

alls tänker anpassa sig i de här teorierna, för kunde man leva som de lär ut där då vore 

det ju, då var man ju fixad”. Det är inte bara en svårighet att hitta nya vägar, trots de 

gamla vanor och erfarenheter man har, utan också att veta hur detta nya skall se ut och 

anpassa det till sin egen verklighet. 

Normalisering och acceptans. 

Psykoedukation har för många bidragit till att normalisera utmattningssyndromet. 

Kunskap om vad stress är och hur det påverkar kroppen och en medvetenhet om att 

många är drabbade ökar förståelsen för den egna reaktionen, att den är ganska normal 

om individen har varit utsatt för långvariga stressreaktioner. Någon beskriver det som 

att förstå det generella i det, vad som händer alla människor som lever på det här sättet. 

En erfarenhet är att det var skönt att få bekräftat att det är en riktig sjukdom, att det inte 

är något som man väljer att ha och att det inte är något som man har inbillat sig. Det 

underlättade i kontakten med andra. 

 

”När jag fick de här argumenten för att det här är en hjärnskada, det här, det var 

bara så otroligt skönt och då gick jag och sade det till alla, ja men jag har en, typ, 

vad man nu kallar det, en stressrelaterad hjärnskada, jag är inte frisk, det här är en 

sjukdom. Bara att få det, det betyder ju också mycket.” 

Även gruppformatet ledde till normalisering och acceptans. Det var vanligt med 

farhågor för att behandlingen skulle ske i grupp, att det skulle vara pinsamt och inte 

fungera. Istället upplevde samtliga informanter fördelar med gruppformatet. Många tar 

upp betydelsen av att veta att man inte är ensam, att även andra drabbas av det här.  

”Det var väl då först jag fick träffa andra som också var, som hade samma diagnos 

och hade samma problem, vilket egentligen, det är ju det som betyder nästan mest. 

Ja, när jag tänker på det nu, att se att man inte, det är inte bara jag som är dum, 

eller det är inte bara jag som är dålig eller inte orkar eller, klarar. Det är en sak att 

man har läst om det och att man läser i tidningen, i böcker och så där men att få 

träffa, och prata, med sådana var ju, betyder ju jätte, jättemycket.” 

En erfarenhet är att det inger hopp att andra också är drabbade, att problemen inte bara 

ligger hos individen utan att annat runtomkring också kan ha bidragit. En vanlig 

upplevelse är att förståelsen av de egna problemen ökade när man fick höra andras 

erfarenheter av samma eller liknande svårigheter, att det gav ett annat perspektiv. Det är 

ofta lättare att förstå ett problem och inse att det här måste förändras när det gäller 

någon annan, än att gå till sina egna beteenden och förändra dem. Många upplever 

också att det var skönt att verkligen bli förstådda av någon annan, eftersom de som inte 
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varit utmattade ofta inte kan förstå. Det var också en frihet att kunna bete sig hur som 

helst i gruppen och prata om allting och veta att det accepterades.  

En insikt handlar också om att acceptera verkligheten och förstå att det är normalt att 

livet innehåller motgångar och kriser, som måste hanteras, att det inte bara går att ta ett 

piller och så är allt bra igen. Någon beskriver att hon inte hade förstått att det var 

normalt att må dåligt ibland, utan att hon hade tänkt att det bara var svaga människor 

som gjorde det. Hennes eget liv har löpt på utan några stora motgångar innan det här. 

”Mitt liv hade ju varit som en räkmacka innan, så det var en sådan stor skillnad. Det är 

klart att jag har fått kämpa för saker, men jag har liksom alltid haft det bra och tyckt att 

allting var kul.” Nu tänker hon att det är naturligt att krisa ibland och att det kan leda till 

att man blir lite klokare. Några beskriver en förståelse för att ingenting är konstant eller 

oföränderligt, att både hälsa och liv kommer att gå upp och ner och att allting kanske 

inte går att förstå.  

En erfarenhet är att acceptans av sig själv som person leder till mer adekvata beteenden. 

”Acceptera sig, acceptera att man är den man är och utgå ifrån det egentligen och, 

och inte försöka vara som andra eller vad man säger. För det var ju väldigt lätt 

tidigare att se styrkorna hos andra. Man såg aldrig svagheterna, man såg styrkorna 

och så försöker man att vara lika stark på alla områden själv och tror att det är det 

som är det optimala. Nej, så på det sättet liksom, acceptera vem man själv är, vad 

man har för brister, vad man har för styrkor, att acceptera dem och utgå ifrån det 

när man, hur man nu agerar i olika situationer eller tänker i olika situationer.” 

KBT-struktur. Mål, självobservationer och hemuppgifter 

Mål och ramar. 

Något som har upplevts som hjälpsamt är att sätta upp mål att sträva mot. Det är lättare 

att utsätta sig för besvärliga situationer och stå ut med dem när man har ett sammanhang 

och vet varför man gör det, vart man är på väg. Det uppfattas också som lättare att styra 

och prioritera när det finns en vision av hur livet skall vara. Även när det gäller 

terapisamarbetet uppskattas struktur och ramar.  

 

 ”Det kändes mer målfokuserat och seriöst och professionellt än att gå och prata 

och ha en terapi en gång i veckan, som jag inte visste egent…, för oftast har man 

inte eller psykologen säger ju inte, eller samtalspartnern säger inte att jag tänker 

prata efter det här, alltså jag har det här schematiskt, eller så här tänker jag mig att 

vi ska jobba ihop, alltså hur vill du jobba ihop? Det gör man ju i alla yrkesliv och 

egentligen var ju det här som ett projekt i mitt liv. Jag ska här nerifrån och hit 

upp.” 

Det är viktigt att ha en aktiv terapeut, som ställer konkreta frågor och öppnar upp nya 

perspektiv, tycker en informant, annars upplever hon att hon lika gärna kan sätta upp en 

teckning på väggen och tala med sig själv. 

Att urskilja struktur i problematiken genom självobservationer. 

Många informanter tar upp att de har blivit hjälpta av att strukturera upp sitt liv på olika 

sätt och därigenom öka förståelsen för sin problematik. Någon berättar om hur hon hade 

stor hjälp av att veckovis registrera hur hon mådde och vad som hade hänt. På så sätt 

kunde hon följa hur hon reagerade i olika situationer och därigenom lära känna sig själv. 

Hon kunde också börja se orsak och verkan i olika situationer och skilja yttre stimuli 

från inre. 
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”Dela upp det, strukturera upp att vissa saker har ju en yttre påverkan och andra 

kommer ju inifrån. I vissa situationer reagerar jag så här, i andra gör jag så här. 

Att se vad jag, lära känna mig själv egentligen och varför det, för innan var det 

bara ett enda stort stressmoln som bara tröskade runt i hela. Nu kunde jag börja 

se.” 

När hon kunde börja se mönster och identifiera olika typer av situationer kunde hon 

också börja välja hur hon skulle agera i dessa. 

Nästan alla nämner betydelsen av ABC-modellen. För många handlade det just om att 

hitta en struktur, ett sätt att analysera och förstå olika situationer. Modellen var för en 

del svår att förstå och kanske ännu svårare att konkret tillämpa i sitt eget liv. Detta 

försvårades ytterligare av att många hade olika typer av kognitiva svårigheter. Att 

modellen gicks igenom många gånger uppskattades därför. En hjälp var att förutom att 

arbeta med sina egna exempel, även få höra andras berättelser i gruppsituationen. Man 

kunde också stötta varandra genom att lämna råd och förslag när andras ABC-

situationer gicks igenom. Någon beskriver hur hon fortfarande idag tar fram kompendiet 

med ABC-modellen, för att få stöd när hon hamnar i besvärliga situationer och någon 

annan beskriver hur hon kommer att leva med modellen hela livet och tror att alla 

människor skulle vara betjänta av att lära sig att använda den. Hon upplever att 

modellen bidragit till att öppna ögonen på henne på ett helt nytt sätt. 

  Eget ansvar för lärande genom kompendium och hemuppgifter.   

Många tar upp betydelsen av hemuppgifter och repetition. Det beskrivs att 

beteendeförändring inte sker över en månad, utan man måste öva, öva, öva.  Några talar 

om konstant och livslång övning. ”Det är väl olika för alla men just nu för mig känns 

det som att det här är något som jag kommer att få jobba med hela mitt liv mer eller 

mindre.” 

 

Hemuppgifter uppskattades av flera och man nämner betydelsen av att ha något konkret 

och viktigt att ta tag i. Det skriftliga kompendiet underlättade också, dels genom att 

informanterna hade texter att läsa som hemuppgift och dels som en typ av ram för 

gruppverksamheten, men också för att det möjliggjorde repetition. Många hade svårt att 

tillgodogöra sig utbildningen när den gavs och det är då ett stort stöd att ha ett 

kompendium och egna anteckningar att gå tillbaka till. 

Att bli medveten om och hantera kroppen – vila, avslappning och medveten närvaro 

Det fanns ett stort behov av vila och återhämtning i början av sjukskrivningen. Det 

beskrivs hur vardagliga projekt som att handla och laga mat blev stora utmaningar. En 

lösning som flera deltagare förespråkar är att byta till en kravfri miljö en period i början 

av sjukskrivningen.  Det anses viktigt att vistas någonstans där det inte finns något att ta 

tag i. Annars finns en risk att den lilla energi som finns förbrukas på saker som behöver 

göras, istället för att prioritera tillfrisknande, att ägna sig åt sig själv. Det finns en 

osäkerhet kring hur lång period man skulle behöva vila, ett par deltagare pratar om 

ungefär en månad, medan någon annan poängterar vikten av att den här perioden inte 

får bli för lång, eftersom risken då är att man resignerar. 

 

Samtidigt är det ofta svårt att koppla av och varva ned. Ett vanligt råd vid sjukskrivning 

var att gå hem och vila, men många upplevde det som en omöjlig uppgift. 

Anledningarna till detta var både att det utlöste rastlöshet och ångest och att de helt 
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enkelt saknade redskap till att varva ned, de visste inte hur man gjorde.  ”Passa på att 

vila och sov och, och liksom så, och det kunde jag ju inte, jag kunde inte ligga ned, då 

kröp det ju i hela kroppen på mig”. 

Oförmåga till avslappning kan vara stressande. Någon beskriver hur hon var stel som en 

pinne och fick lära sig att stress leder till att musklerna spänner sig. Detta resulterade i 

att hon kände att hon måste lära sig att slappna av, att det blev ett krav att kunna det, 

och att det då givetvis inte fungerade.  

På Stressmottagningen, eller i några fall hos sjukgymnast, fick vissa informanter för 

första gången på allvar träna på att slappna av eller röra sig långsamt och i många fall 

var detta både svårt och ångestutlösande. 

”Gud vad jag tyckte det var obehagligt i början. Jag kunde inte stå stilla, det gick 

så långsamt, riktigt obehagligt var det att hålla på med den där qi gongen. Säkert 

de åtta första gångerna, var jag tvungen att ha massor med kläder på mig. Jag höll 

på att frysa ihjäl och stå där, och irriterad var jag och, att det skulle behöva gå så 

himla långsamt, kan man göra något så man blir svettig och tränar något” 

Många saknade kontakt med och medvetenhet om sin egen kropp eller som en 

informant beskriver det: 

”Även fast jag hade tränat i så många år och så regelbundet ändå så, alltså jag 

hade ju ingen kontakt med min kropp, utan det, det var ett huvud och sedan var 

det kroppen här som skulle hållas i tukt och herrans förmaning.” 

Att hamna i en situation där svårigheter med avslappning och långsamma rörelser blev 

tydliga hjälpte många till insikten att de har en kropp och att problemen sitter i den 

också. Det var därför viktigt att lära sig andning och avslappning och att klara av att 

tillämpa det även i sin vardag. Det kunde gälla att säga ett ord till sig själv för att kunna 

djupandas på bussen eller att göra avslappnings- eller träningsprogram hemma. Det var 

och är också viktigt att vara mer avspänd, även under aktivitet. ”att lära sig att röra sig 

utan att spänna sig, alltså, för att det, man behöver inte krampa så förbaskat när man gör 

någonting, utan man kan faktiskt dricka ett glas vatten och vara rätt så avslappnad”. 

Någon beskriver att hon under hela sitt liv aldrig mentalt har varit på samma ställe där 

hon har befunnit sig, utan alltid planerat för någonting annat och att det därför var 

viktigt att lära sig att vara här och nu. 

Att hantera ickefunktionella tankar 

En vanlig förbättring är att informanterna har lärt sig känna igen sina olika 

tankemönster och genom detta också kunnat förändra dem. De beskriver det som att de 

har fått nya perspektiv. Det handlar om att känna igen tankemönstren, att acceptera dem 

och lägga dem åt sidan, att skapa distans till dem. En erfarenhet är också att det är 

lättare att hantera negativa tankar när man inte är helt utmattad.  

 

En informant beskriver hur hon som person alltid har tyckt att saker är så otroligt 

jobbiga och besvärliga och hur hon om olika saker ofta har tänkt att det var det värsta 

som kunde hända. Hon beskriver hur detta tankemönster blev tydliggjort för henne när 

en annan gruppmedlem berättade om något negativt som hade hänt. 

 ”Den här tjejen satt och grät, hon tyckte det var så hemskt och det var tråkigt det 

som hade hänt och jag vet att kursledarna gång på gång frågade henne men, men 
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är det här det värsta som kan hända? Ja, grät hon, men, men är det så farligt och vi 

andra också, jaha, du tyck, du tycker alltså att det här är det värsta. Och till slut så 

vaknade hon upp och insåg att hon hade ju faktiskt, eller på något sätt trillade det 

ned någonting … hos, hos mig, men även hos henne då att, hon insåg, nej men jag 

har ju faktiskt man och barn, det är klart att det inte, det här är inte det värsta som 

kan hända.” 

För informanten blev det en vändpunkt. De negativa tankarna dyker inte upp lika ofta 

längre och när de gör det räcker det ofta att hon bara frågar sig själv vad det värsta som 

kan hända är och det hjälper henne vidare. Just det här med olika typer av 

katastroftankar är ett tankemönster som flera informanter beskriver att de har lärt sig 

känna igen och förändra. Det kan vara en hjälp att fråga sig om man dör av det här. En 

deltagare beskriver att hon får stöd av att skatta hur illa läget är på en skala mellan ett 

och tio och sedan arbeta vidare med tanken.  ”Kan du se det på något annat sätt, utifrån 

någon annan synvinkel, skulle det kunna vara på något annat sätt, kan du tänka på något 

annat sätt”. Ibland upplever informanten att det faktiskt är så svårt att det inte går att 

tänka på något annat sätt just då, men kanske vid ett senare tillfälle.  

Ett annat problematiskt tankemönster som beskrivs handlar om att hela tiden tänka att 

man måste göra olika saker, som att arbeta, diska eller klippa barnens naglar. En hjälp i 

det läget är att fråga sig vad som är viktigt och vad som händer om man inte gör det här 

eller att påminna sig att man måste ingenting. En informant beskriver att hon får stöd av 

att följa hela tankekedjan ut. Även om konsekvenserna ofta är negativa så är det sällan 

så illa som man tror, ”Det är ju inte att alla barn på hela jorden dör…”. 

Ett par av informanterna beskriver också att de tidigare har lagt ner mycket energi på att 

fundera kring vad andra tycker och tänker. De upplever att de får stöd av att tänka på 

vad som egentligen är deras problem och vad som är någon annans ansvar eller 

huvudvärk. En erfarenhet är att om det inte går att släppa tanken är det en betydligt 

bättre lösning att fråga den andra personen, än att gå och älta.  

Att testa nya beteenden 

Ett stöd i tillfrisknandet som ofta nämns är att på olika sätt testa nya beteenden. Det kan 

vara allt från att bara prova att göra saker på ett annat sätt till exponering och 

beteendeaktivering. Det är centralt att inte bara sitta och lyssna på genomgångar utan att 

omvandla det till det man brottas med hemma, att få något konkret att utsätta sig för.  

 

Stressmottagningens format bidrog till att informanterna testade nya sätt att bete sig. En 

viktig erfarenhet från kroppsmedvetandeträningen var att det ingick så många olika 

saker som yoga, avslappning, qi gong och afrikansk dans.  Det uppskattades dels för att 

det gav alla en möjlighet att hitta någon aktivitet som fungerade för dem och som de 

ville fortsätta med, dels för att nästan alla råkade på någon aktivitet som för dem var en 

exponering eller utmaning. ”Bara det här att dansa afrikans dans och bara släppa taget, 

alltså lite det där, för mig då som är litet av ett kontrollfreak var ju det en ganska stor 

utmaning faktiskt, att våga”. 

 

Många nämner också att de har fått hjälp av de dagliga övningar som skulle genomföras 

enligt ett fastlagt schema som gällde för alla. Det kunde inkludera sådana saker som att 

inte ha på sig klockan, komma försent till ett möte, ställa sig i längsta kön eller fråga om 

vägen till ett ställe man redan visste var det låg.  I några fall valde informanterna sedan 

att hitta på nya utmaningar till sig själva. 
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”Det var ju någon övning till exempel att man skulle stå utanför Centralen och 

fråga var Centralen låg, lite det här att öva på, vad händer om man tappar ansiktet 

(…), att utsätta sig för de här situationerna. Så där har jag ju också övat mig själv 

lite i efterhand och testat av lite hur jag mår. Man åker och handlar, storhandlar 

och ser, klarar jag att åka till IKEA om jag åker dit själv, ja men det gick ju 

ganska bra och att välja tider när det inte är så många andra där kontra att åka dit 

när det är massor med folk. För det, det är ju någonting som har varit väldigt 

jobbigt, ljud och ljus och så, men att jag hela tiden, ja, men man vill utmana sig 

själv lite och se, vad är det värsta som kan hända” 

Några nämner också mer individuellt inriktade exponeringar, som en kvinna som aldrig 

hade suttit ner och ätit frukost, utan sprungit runt med en smörgås, och som stegvis 

närmade sig det under kursen och till sist klarade av det. Någon annan har en erfarenhet 

av arbetsplatsexponering, där hon först fick börja närma sig omgivningen där 

arbetsplatsen låg, sedan hälsa på och äta lunch för att slutligen nå ett läge där hon kunde 

börja arbetsträna och det kändes godtagbart att vistas där. 

En erfarenhet som en av de deltagare som varit längst sjukskriven hade var att för henne 

blev det till sist tryggt att vara dålig. När hon mådde bättre väckte det rädsla och 

funderingar kring vad hon skulle göra då och det kändes nästan lättare att återgå till att 

vara dålig. Hon upplevde att hon blev hjälpt bland annat av en förståelse för att så här 

kunde det fungera. 

Ett par informanter beskriver också att de blivit hjälpta av beteendeaktivering, att se till 

att komma upp ur sängen och ta sig an olika aktiviteter, även när det tar emot. 

”Det lyckades jag också tänka att nu är det en så här dålig dag idag, men okey jag 

accepterar det men jag tänker inte vara kvar där, utan jag tänkte vad ska jag göra 

för att det ska bli lite trevligare, vad ska jag göra. Vad var det jag tyckte var kul 

förut, att försöka hitta lite guldstund på dagen liksom och så småningom när de 

här tankarna inte kom så ofta, när det var liksom mer så att jag vaknade med det 

här och hade förmiddagen att göra upp ett schema för, vad är det jag ska göra 

direkt på morgonen, men jag går ut och går. Men sen mådde jag ju jättedåligt och 

kanske grät på hela promenaden och allting, men jag kom ju i alla fall ut och upp 

och rörde på mig.” 

Gränssättning, balans och hantering av krav 

Att reducera egna krav och belastning. 

Många beskriver att de har varit vana vid att få mycket gjort och att en del av 

rehabiliteringen var att sänka kravnivån och prestera mindre. En informant uttrycker det 

som att hon inte behöver vara ”superwoman” längre, medan någon annan talar om att 

inse att det inte måste bli resultat varje dag. Förväntningarna bör enligt informanterna 

anpassas till situation och dagsform. En viktig insikt är att sjukskrivningen inte 

automatiskt innebär minskad belastning. Risken finns att kraven höjs inom andra 

områden, så att den totala kravnivån är konstant. ”Det var ingen skillnad det kan jag 

inte säga, belastningen var ju lite mindre i och med att jag inte skulle jobba, men då 

gjorde jag ju allting hemma istället.” 

 

Metoderna för att reducera kraven varierar. Det kan vara hjälpsamt att i förhand fatta 

beslut om vad, och hur mycket som skall göras och sedan följa dem. Det minskar risken 

att fara iväg och göra för mycket. En deltagare beskriver hur hon har blivit mer exekutiv 
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genom att fatta beslut om vad hon skall göra och se till att få det gjort, och lägga det 

som inte skall göras åt sidan, utan att som tidigare vara frustrerad över de saker som blir 

ogjorda. ”Då, då hade jag grämt ihjäl mig, till slut hade jag legat och krälat på backen 

liksom för, för all den här grämelsen liksom, istället för att antingen ta itu med det och 

göra det eller skita i det.” 

Ibland behövs externt stöd för att klara av att minska omfattningen av det man gör. En 

informant upplever att hon fått stöd genom att efter Stressmottagningen träffa en 

psykolog som bland annat hjälpt till att bromsa informanten. De har prioriterat vilka 

aktiviteter som är bra eller viktiga och gjort ett schema där dessa aktiviteter ingår. På så 

sätt gör deltagaren bara en sak i taget och får lättare att lägga mindre viktiga saker åt 

sidan. 

Att gränssätta och hitta balans mellan olika typer av aktiviteter. 

En vanlig erfarenhet hos informanterna är att arbetet har prioriterats på bekostnad av 

andra områden i livet, som familj och sociala aktiviteter. Sjukskrivningen och risken att 

förlora arbetet blev då också väldigt hotfullt. ”Det jag inte ville det var att sluta jobba, 

jag ville ha mitt jobb kvar. Och det var det absolut allra, allra viktigaste i hela världen, 

för sluta jobba, då skulle jag inte finnas kvar på jorden”. Den informant som citeras 

ovan kom under sin sjukskrivningsperiod att förlora arbetet, vilket hon i efterhand 

beskriver som en stor lättnad, eftersom hon då tvingades inse att det faktiskt finns andra 

aspekter i livet än arbete. 

 

Att det är viktigt att fråga sig vad man själv behöver och se till att skapa utrymme för 

det är också en erfarenhet. En informant beskriver att för henne var det viktigt att 

prioritera sitt eget tillfrisknande efter behandlingen på Stressmottagningen och att hon 

därför har valt en aktivitet som gör att hon under vardagarna inte bor med sin familj. På 

så sätt får hon tid att på kvällarna träna, läsa böcker och liknande, som det skulle finnas 

sämre möjligheter till hemma. 

Att hantera andras krav. 

En central del är också att lära sig att hantera andras krav och förväntningar. En vanlig 

upplevelse är att ha varit utsatt för olika krav och förväntningar även under 

sjukskrivningen. Det kunde gälla Försäkringskassans regler som sade att informanten 

skall börja arbeta ett visst datum, krav från läkare eller arbetsgivare om att prova 

medicinering eller anhörigas förväntningar om deltagande i olika aktiviteter. Ofta 

upplevdes kraven och förväntningarna som orimliga eller oförenliga. Det kunde vara att 

en vårdgivare poängterade vikten av att vila och ta det i sin egen takt, samtidigt som den 

bokade in olika möten och ville ha besked om när informanten kunde börja arbeta. Flera 

sätt att arbeta med och hantera dessa krav har nämnts. 

 

En erfarenhet är att det kan vara ett stöd att inte bara rusa in i saker utan att ifrågasätta 

mera, som till exempel vilket sätt som är lämpligast att utföra något på, om det är 

möjligt att låta någon annan göra det eller om leveranstidpunkten är rimlig. Det är också 

viktigt att våga berätta precis som det är, istället för att komma med halvlögner. Flera 

informanter tar också upp betydelsen av att lära sig att säga nej.  

”Det handlade också en hel del om det att öva sig i att säga stopp eller nej, utan att 

komma med världens utläggning varför. Det behöver man inte heller göra. För i 

stort sett alla i den här gruppen var ju sådana här ja-sägare till allting, som tog på 

sig.  Ja men då kan jag göra det där om ingen annan orkar.” 
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En informant som tyckte att det svåraste och mest utmanande på hela kursen var att lära 

sig säga nej, beskriver att hon hjälptes av insikten att det var helt nödvändigt och att det 

bara var hon som kunde göra det. Ett alternativ till att säga nej kan också vara att ge sig 

själv betänketid, genom att till exempel påpeka att det var ett bra förslag, det ska jag 

tänka över och återkomma senare.    

Omgivningens förväntningar kan också förändras på andra sätt än genom aktiv egen 

gränssättning. En informant som upplevde att Försäkringskassans krav var pressande, 

trots att hon periodvis fått hjälp av dem, valde att som hon själv uttrycker det, ”hoppa av 

Försäkringskassan”. Hon upplevde Försäkringskassan som trög, stelbent och 

begränsande och ville sköta sin rehabilitering efter Stressmottagningen på det sätt hon 

själv trodde var bäst.  

Många informanter upplever att anhörigträffen var en hjälp i att förändra familjens 

förväntningar och krav. En vanlig erfarenhet var att anhöriga haft svårt att begripa 

innebörden av sjukdomen eller i något fall öppet ifrågasatt den. De har också utifrån 

detta haft orimliga förväntningar på vad den sjukskrivne skall orka och klara. Att de 

anhöriga har fått komma till Stressmottagningen och lära sig mer om stress och 

utmattning har därför varit en hjälp. 

Stöd och tillit 

Ett vanligt problem var också att, i synnerhet i samband med sjukskrivningen, förlora 

tilliten till sin egen förmåga och till framtiden.  Mörka tankar om sig själv förekommer 

ofta, liksom ifrågasättanden kring framtida arbetsförmåga. ” På väg att säga upp mig har 

jag ju varit massor med gånger för jag känner, jag kan aldrig komma tillbaka, men, det 

har jag ju fått väldigt tydliga råd att gör inte det” . 

 

Det finns flera komponenter som bidragit till att tilliten har återfåtts. En erfarenhet är att 

det hjälper att någon annan tror på bättring. Personalen på Stressmottagningen har redan 

från början klargjort att alla kommer ur det här, vilket har fungerat som en tröst, när det 

inte har känts så, erfar någon. En informant beskriver den tilltro terapeuten i 

individualterapin hade till hennes beslut att börja studera så här: 

 

”Tänk att du skall plugga heltid och det var det ingen som trodde och hur skall du 

orka det och så. Men då pratade jag med min terapeut och det var faktiskt skönt 

för då så sa hon att det finns de som börjar på både det ena och det andra, som 

man tror att man inte skall klara av efter det här. Men alltså har man tänkt igenom 

det ordentligt själv och känner att det finns öppningar i det här och har en egen 

förklaring till varför man kan orka eller vilja det ena eller det andra, så finns det 

inget som säger att du inte kan orka börja plugga.” 

Att våga prova och lyckas med olika saker är viktigt för att få tillbaka tilliten tycker 

flera. Någon beskriver hur viktig arbetsträningen var för henne, eftersom hon då kunde 

se att hon fortfarande klarade av olika saker och kunde göra nytta. Om man provar och 

det inte fungerar kan man alltid avbryta, erfar en informant. 

Ett sätt att återfå tilliten handlar också om att skapa lite distans till sig själv och det som 

händer i livet beskriver någon. Hon pratar om förståelsen av att hon inte var det svarta 

eller nedgången, utan att det var något som hon hade råkat ut för. Vidare beskriver hon 

vikten av att se motgångar som tillfälliga. Det är lättare att acceptera de dåliga dagarna, 

när man vet att de inte varar för evigt. Att veta att man har verktyg för att påverka och 

hantera motgångarna är också en trygghet beskriver några.  
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Stöd är centralt för att återfå tilliten och för att kunna närma sig ett arbete igen. En 

erfarenhet är att det krävdes mycket ork för att hantera Försäkringskassan och 

arbetsgivaren och att det ofta skulle klaras av när informanten var som svagast. Någon 

beskriver att överkrav och bristande stöd från arbetsgivaren försvårade hennes 

rehabilitering. Det beskrivs att det var viktigt att ha en rehabiliteringskonsult som förde 

ens talan, som kunde regelverket och hade förståelse för ens situation. En upplevelse är 

att en engagerad arbetsgivare kan vara ett viktigt stöd, som underlättar både under 

sjukskrivningen och vid återkomsten till arbetsplatsen. Det betyder väldigt mycket att 

inte bli bortglömd under sjukskrivningen och att bli väl mottagen på arbetsplatsen när 

man kommer tillbaka.  

Vad hade deltagarna behövt mer av i behandlingen? 

Trots att alla informanter upplever att de lärt sig saker under behandlingen på 

Stressmottagningen, finns många synpunkter på hur behandlingen kan förbättras. 

Generellt sett fanns få eller inga överflödiga komponenter i den behandling som gavs, 

anser informanterna.  Däremot har samtliga förslag på hur behandlingen bör utökas. 

Större omfattning 

En vanlig erfarenhet är att behandlingen tog slut för tidigt, att stödet hade behövts under 

längre tid, för att deltagarna skulle hinna bli säkra i det nya. Hjälp hade behövts tills 

man stod på egna ben eller tills man var flygfärdig, som ett par av informanterna 

uttrycker det. Flera deltagare berättar om stora händelser och förändringar som 

inträffade efter att behandlingen på Stressmottagningen avslutats och att de då hade 

önskat stöd i detta. Många hade till exempel i samband med arbetsåtergång kraftiga 

reaktioner och stora svårigheter med att våga gå till arbetsplatsen som de hade behövt 

hjälp att hantera. Det kanske hade räckt med att veta att det fanns möjlighet att komma 

tillbaka till Stressmottagningen om det hade behövts, som när man flyttar hemifrån, tror 

någon. En fundering är kring vilka alternativ som hade stått till buds, om ytterligare 

hjälp hade behövts. ”… hade det knölat till sig på den här nya arbetsträningen, vart 

skulle jag ta vägen då? Då hade jag fått vända mig till husläkaren igen som är hur gullig 

som helst, men jätteosäker.” 

 

Fler uppföljningsträffar efter att behandlingen hade avslutats, tycker en informant att 

hon hade behövt. Eftersom hon fortfarande hade stora problem när behandlingen 

avslutades kände hon sig utlämnad. Uppföljningsträffarna skulle kunna fungera som ett 

stöd i att hålla fokus på förändringsarbetet samt tjäna som en utvärdering av detta arbete 

för att veta vilka eventuella anpassningar som krävs. En informant beskriver att hon 

fortfarande idag, långt efter att behandlingen har avslutats, balanserar på gränsen till 

utmattning. Hon upplever att hon har svårt att använda de verktyg hon fått och funderar 

kring om hon hade behövt mer av behandlingen.  

Någon beskriver att hon kände sig pressad när kursen tog slut, eftersom hon då satte upp 

krav på sig själv att hon borde kunna det här, samtidigt som hon insåg att det var en 

orimlig förväntan. Det är lätt att skuldbelägga sig själv och tycka att man borde lärt sig 

mer när samhället har betalt för behandlingen. 

Alla deltagare utom en har sökt eller fått ytterligare någon form av hjälp efter 

Stressmottagningen. Stödet har bland annat avsett planering, problemlösning, 

arbetsrelaterade frågor samt individuellt anpassade övningar och exponeringar. Den 

enda informant som inte hade gått i ytterligare behandling efter Stressmottagningen 
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hade gått i individuell KBT innan denna. Hon ansåg att denna individuella KBT var en 

helt nödvändig del i behandlingen, som hon inte hade klarat sig utan. 

Några erfar att de hade behövt en hjälp som de inte tror att personalen på 

Stressmottagningen hade kunnat ge. I förhandlingen med arbetsgivaren upplever en 

informant att rehabiliteringskonsulten på Stressmottagningen inte hade tillräcklig 

kunskap om det nya regelverket och saknade den stadga som hade behövts, då 

informanten själv var så svag.  En annan deltagare beskriver att hon behövde öka 

förståelsen för sin egen person och sina svårigheter och att hon inte tror att någon av 

hennes gruppledare hade kunnat ge det stödet, ens om hon hade erbjudits fler 

individuella samtal.  

Mer individuellt stöd och fokus 

Det vanligaste svaret på frågan om vilket ytterligare stöd deltagarna hade velat ha från 

Stressmottagningen handlar om mer individuellt stöd och fokus. Det är olika aspekter 

som tas upp och de innefattar allt från att hjälpa patienten att avgöra vad som krävs för 

att kunna ta emot behandling, till individuellt anpassad exponering och problemlösning. 

 

Ett par deltagare upplever att de av olika anledningar inte kunnat tillgodogöra sig 

väsentliga delar av behandlingen, eftersom förutsättningar för att göra detta saknades. 

Den ena av dessa informanter beskriver att hon arbetade deltid parallellt med 

behandlingen och att den totala belastningen blev för stor för henne. Detta påverkade 

hennes förmåga att ta emot och tillgodogöra sig behandlingen negativt. Under delar av 

behandlingen uppfattar deltagaren att hon inte var mottaglig överhuvudtaget. Hon 

funderar kring om inte Stressmottagningen utifrån sin rutin att arbeta med väldigt 

prestationsinriktade människor hade kunnat fånga upp detta och hjälpt henne att 

reducera belastningen. Hon upplever att den period när hon gick i behandling samtidigt 

som hon arbetade deltid bröt ner henne ytterligare. 

 

Den andra av dessa båda informanter upplevde att hennes oförmåga att slappna av 

gjorde att hon inte kunde tillgodogöra sig de första sessionerna på 

kroppsmedvetandeträningen och att hon hade behövt ytterligare stöd med detta. 

”De sju första gångerna, det kändes ju inte som att det tillförde någonting för att 

jag var ju för uppe i varv. Om jag hade fått tillsammans med det, kanske någon 

möjlighet till massage och avslappning, så att jag snabbare hade kunnat ta till mig 

det där, det hade kanske, ja då kanske det inte hade behövts sju gånger för att jag 

skulle inse att jag kan inte slappna av. Så det hade man kanske kunnat fånga upp 

snabbare och gjort parallella saker, så att jag verkligen hade kunnat tillgodogöra 

mig de där timmarna.” 

Stressmottagningen skulle ha behövt inse att flera personer i gruppen hade varit i behov 

av ytterligare stöd för att kunna slappna av och landa i sina kroppar anser informanten 

som själv valde att söka hjälp med detta hos en sjukgymnast på sin vårdcentral. 

Flera deltagare beskriver att de hade behövt en ökad förståelse för den egna 

problematiken och mer individuellt inriktade övningar för att verkligen förstå sina egna 

reaktioner, mönster och svårigheter och våga göra annorlunda. En deltagare funderar 

mycket kring om en del av övningarna och exponeringarna byggde på bristfälliga 

analyser och dålig kommunikation, att man ibland helt enkelt övade på fel saker. Hon 

exemplifierar med att hon kunde uttryckt sig slarvigt kring att hon inte stod ut med 
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telefonen och fick i uppgift att gå hem och ringa, när det hon egentligen inte stod ut med 

var att låta bli att svara. 

”Nu skall ni träna på det här, träna på det här, träna på det här vad, det, och, och 

jag kanske behöver träna på att inte träna. För mig var det så att jag behövde träna 

på att inte gå och träna och jag behövde träna på att stänga av telefonen” 

Informanten uppfattade att det ibland kanske hade varit bättre att vila än att öva och att 

vissa beteenden kanske inte skulle ha tränats på just då, eftersom förmågan eller 

resurserna att genomföra dem helt enkelt saknades eller att det stred mot personens 

behov just då. Det var inte heller alltid klart varför övningarna var viktiga eller på vilket 

sätt de skulle innebära att informanterna närmade sig sina mål.  

En vanlig åsikt är att gruppbehandlingarna hade behövt kompletteras med en individuell 

terapi. En erfarenhet är att det material som gicks igenom i gruppen var generellt och 

fungerade för alla, men att diskussionerna ofta kom att handla om de problem som 

många i gruppen hade. Det beskrivs att visst fick vissa patienter individuella samtal på 

Stressmottagningen, men att många fler hade behövt detta och att omfattningen hade 

behövt ökas. En informant beskriver att kursledningen utsåg dem som hade störst behov 

av individuella samtal, medan någon annan erfar att kursledningen höll hårt i dessa 

samtal och att man var tvungen att stå på sig för att få sådana. En frekvent uppfattning 

är att det inte var det individuella som Stressmottagningen handlade om, utan att 

fokusen låg på gruppbehandlingarna och på teorier kring stress och utmattning. 

 

Mer förändringar av miljö och kontext 

Mer information och stöd till anhöriga. 

Den anhörigträff som anordnades på Stressmottagningen gav information om stress och 

utmattning, men de anhöriga skulle ha behövt ytterligare hjälp och stöd. Utmattningen 

beskrivs som en familjekatastrof och flera informanter anser att det hade varit bra om 

informanten och nära anhöriga tillsammans hade fått samtala med någon på 

Stressmottagningen. Syftet skulle vara att stötta de anhöriga, att öka de anhörigas 

förståelse för och acceptans av sjukdomen och därigenom deras förmåga att stötta den 

sjuke samt att minska stressen i hemmiljön. 

En erfarenhet är att det ofta är lättare att hantera arbetssituationen, där det finns mer 

stöd, än hemsituationen, som man antas kunna klara av själv.  

”Det är mycket lättare med, egentligen om du skall hantera jobbsituationen, för 

där finns det arbetsträning, där får man ta in någon professionell utifrån som är 

där och övervakar att man får göra rätt arbetsuppgifter och lite så där. Där, där 

finns det ju ändå ett system, hemma så är det ju bara, där förväntas det ju lösa sig 

av sig själv och det kan ju vara, lika mycket stresskällan som jobbet, många 

gånger.” 

Det anses viktigt att få stöd hemma, eftersom största delen av tiden tillbringas där och 

det är svårt när de anhöriga inte vet hur de kan stötta eller vilka förväntningar de kan ha. 

”Alla runtomkring mig, ingen vet vad de skall göra, ingen vet vad dom skall säga, min 

sambo har haft det jättesvårt med hur, liksom, jaha, vågar han be mig hämta barnen idag 

eller, eller handla…”. Detta försvårades ibland ytterligare av att informanten själv hade 

svårigheter att komma ihåg det de gick igenom på Stressmottagningen och inte visste 

vad hon själv behövde för att må bättre.  
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Behov av större förändringar i kontext. 

En informant tror att hennes rehabilitering hade gått bättre om hon hade gjort större 

förändringar i sitt liv. Hon talar dels om att hon hade behövt byta arbetsgivare eller i alla 

fall arbetsuppgifter, dels om att hon hade behövt göra större privata förändringar som att 

byta boende eller kanske byta miljö helt och hållet, men att familj, ekonomi och annat 

gjorde att det inte blev så. 

 

Vikten av adekvat behandling i rimlig tid 

Det finns stora variationer avseende hur länge informanterna varit sjukskrivna innan de 

hamnade på Stressmottagningen, vilken eventuell vård de fått under denna tid samt hur 

det kom sig att de hamnade där. Större samstämmighet råder i åsikten att det är viktigt 

att få adekvat behandling, att denna behandling bör bedrivas av människor som har 

kunskap om stressproblematik och att långa sjukskrivningstider innan sådan behandling 

erhålls innebär lidande, kostar pengar och försämrar möjligheterna att återfå hälsan och 

återkomma i arbetslivet. 

 

Tid och behandling innan Stressmottagningen. 

Informanternas sjukskrivningstid innan Stressmottagningen varierade mellan att inte ha 

varit sjukskriven alls innan behandlingen inleddes till att ha varit sjukskriven tre 

månader, ett knappt år, ett drygt år och sex år. De flesta informanterna upplever att de 

har fått vänta på adekvat vård, bara en informant tar upp att hon är tacksam att hon fick 

komma till Stressmottagningen så snabbt (efter tre månaders sjukskrivning). Någon har 

under sjukskrivningstiden innan Stressmottagningen inte fått någon vård alls, och 

upplevde att hon därmed inte blivit bättre. 

 

”Det var ju på den tiden när inte, man fick någon hjälp, förrän man varit 

sjukskriven mer än ett år. När jag ringde till Försäkringskassan sade de ju det, så 

jag hade ju varit hemma och ingenting hade, det hade blivit, ingen förändring 

överhuvudtaget då under det där året när jag bara satt hemma och gjorde 

ingenting.” 

Men de flesta hade gått i behandling någon annanstans innan de hamnade på 

Stressmottagningen, som hos husläkarmottagning, företagshälsovård eller 

öppenpsykiatrisk mottagning. Gemensamt för många av de behandlingar som 

genomgicks innan Stressmottagningen är upplevelsen av att de inte gav några varaktiga 

förbättringar. ”Det var liksom som en konstgjord andning, precis som om man har 

syrmask och så klarar man sig så länge man har kontakt och när det faller bort så har 

man inte lärt sig så mycket extra”. Det berättas att primärvården och 

företagshälsovården ville väl, men saknade tillräcklig kunskap och adekvata verktyg för 

att kunna hjälpa till. En informant nämner dock i positiva ordalag en läkare som hon 

efter lång sjukskrivning träffade genom Försäkringskassan och en enskild KBT-terapi 

hon genomgick innan behandlingen på Stressmottagningen inleddes. 

Informanternas ansvar för sin egen vård. 

Även informanternas väg till Stressmottagningen ser olika ut. Ett par personer hamnade 

på Stressmottagningen genom stöd av företagshälsovård eller personalavdelning, men 

övriga informanter har framfört önskemål eller krav på att komma till 

Stressmottagningen, eftersom de utifrån information på bland annat internet och 

föreläsningar, hade dragit slutsatsen att Stressmottagningen hade kompetens inom 

området.  I något fall upplever informanten att hon tvingades tjata och bli förbannad för 
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att få komma till Stressmottagningen, eftersom företagshälsovården ville behålla henne 

som kund. 

Det är också vanligt att ha letat efter verksam behandling eller ställt krav på den vård 

som bedrivits även innan patienterna fick information om eller kontakt med 

Stressmottagningen.  En informant berättar hur hon innan Stressmottagningen provade 

allt som någon sade var bra och därför kom att medverka i en mängd olika parallella 

behandlingar och att detta blev en stress i sig. Hon upplevde också att hon kontinuerligt 

måste övertyga olika människor inom vården om sin sjukdom. Någon annan beskriver 

hur hon, när hon insåg att hon skulle få vänta på den vård hon behövde, gjorde allt från 

att själv ta över ansvaret från en person som hade som arbetsuppgift att hitta lämplig 

behandlare, till att göra anmälan hos Patientnämnden. Hon såg inte att det fanns något 

annat val om hon skulle få hjälp och orka leva vidare. Flera beskriver också hur de tror 

att de skulle ha fortsatt att söka sig vidare om de inte till sist hade hamnat någonstans 

där de fick hjälp. ”Ja, för, ja till slut måste jag ju ha, ha fått det på ett eller annat sätt, jag 

hade ju inte nöjt mig med att må så där så jag hade ju, hade ju fortsatt att, att leta...” 

Konsekvenser av väntan på adekvat behandling. 

En vanlig synpunkt är att stressrehabilitering måste göras mer lättillgänglig. Det berättas 

om det lidande och de kostnader som uppkommit under perioden innan verksam 

behandling erhölls. Även om motgångar och kriser tillhör livet, är det onödigt 

smärtsamt och kostsamt att dra ut på dem, beskriver en informant. Svårigheterna med 

att komma tillbaka antas också öka om man har varit sjukskriven väldigt länge innan 

adekvat vård har erhållits. Någon har under sin rehabilitering gått i gruppbehandling 

tillsammans med personer som fått vänta både fem och tio år på behandling. Med tanke 

på att hon själv, som fick behandling betydligt snabbare, fortfarande dagligen kämpar 

med sina problem, undrar hon hur situationen blivit för dem som fick vänta ännu längre. 

Positiva konsekvenser av att hamna på Stressmottagningen. 

Alla ser positiva aspekter med att de till sist fick komma till Stressmottagningen. 

Kunskap, stöd och att få höra hemma någonstans tar flera informanter upp. Att så 

många olika typer av insatser och behandlare finns samlade på ett ställe, att ha en fast 

aktivitet att gå till, att börja ta tag i saker och få en grund att börja bygga sin 

rehabilitering ifrån är andra positiva erfarenheter som gjorts. Någon menar att det för 

henne var viktigt att hon fick gå just hos Stressmottagningen, som för henne står för 

kunskap och vetenskaplighet. Hon tror att det gjorde att hon hade lättare att ta till sig 

vården och att det annars hade funnits en risk för att hon oroat sig för att inte ha hittat 

den rätta behandlingsmetoden och därmed fortsatt att söka annan hjälp. 

 

D i s k u s s i o n 

Metoddiskussion 

Metoddiskussionen handlar i huvudsak om validiteten i erhållna resultat, då det inte 

anses meningsfullt att skilja på reliabilitet och validitet i kvalitativ metod (Langemar, 

2008). Målet med kvalitativ metod är enligt Langemar (2008)  att ge en så meningsfull 

och kvalitativt representativ bild av det som undersöks som är möjligt, vilket innebär att 

data både bör ha bredd, för att täcka in variationen, och djup, för att möjliggöra tolkning 

och förståelse av det som har undersökts. För att uppnå god representativitet söker man 

ofta handplocka deltagare, dels utifrån faktorer som indirekt antas relevanta för studiens 
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syfte eller frågeställning, som till exempel kön, ålder och erhållen behandling, dels 

utifrån faktorer som utifrån redan insamlade data mer direkt visat sig påverka det som 

undersöks. Kvalitativ generaliserbarhet handlar om att undersökningen skall fånga 

existensen av de i syftet efterfrågade kvaliteter som finns i populationen (Langemar, 

2008).  

I förevarande studie har från början beslutats att samtliga deltagare skulle ha gått i 

behandling på Stressmottagningen inkluderande, men inte begränsad till, stresshantering 

i grupp, kroppsmedvetandeträning och stöd av rehabiliteringskonsult. Detta innebar att 

generalisering av resultaten redan utifrån denna begränsning i urvalet maximalt kunde 

omfatta personer diagnostiserade med utmattningssyndrom som har gått i behandling på 

Stressmottagningen eller har erhållit likvärdig behandling någon annanstans. Detta kan 

tyckas som en stark begränsning, men samtidigt överensstämmer Stressmottagningens 

behandlingskomponenter (kroppsmedvetande, stresshantering, rehabiliteringskonsult 

eventuellt kompletterad med sömngrupp och individuell KBT-behandling) i hög grad 

med de behandlingsförslag som tagits fram av Socialstyrelsens expertgrupp 

(Socialstyrelsen, 2003), där avspänningsträning, fysisk träning, stresshantering, 

sömnträning samt arbetslivsinriktad rehabilitering ingår. Det är sålunda inte orimligt att 

likartad behandling bedrivs även på andra enheter. Många av undersökningsdeltagarna 

har också gått i behandling på andra enheter än Stressmottagningen och även 

upplevelser av denna behandling torde i viss utsträckning ingå i resultatdelen.   

Generaliserbarheten begränsas också av att urvalet var ett tillgänglighetsurval, vilket 

innebar att undersökningsdeltagare inte kunde handplockas utifrån de indirekta eller 

direkta faktorer som kunde antas betydelsefulla för ett heltäckande resultat, utan istället 

helt styrdes av vilka personer som kunde tänka sig att vara med. Samtidigt har viss 

variation i de indirekta faktorer som verkade centrala som kön, ålder och erhållen 

behandling ändå uppnåtts, även om endast en man och en deltagare som hade gått i den 

kognitiva behandlingsgruppen deltog. En annan begränsande faktor skulle kunna vara 

att studien endast hade fem undersökningsdeltagare. Langemar (2008) beskriver att 

antal deltagare ofta bestäms under studiens gång utifrån hur heltäckande det 

framväxande resultatet anses vara.  Jag anser att både djup och bredd i insamlade data 

var relativt god. Samtliga intervjuer genererade nya teman eller infallsvinklar, samtidigt 

som många egenskaper och teman i upplevelsen återkom i olika former och fördjupades 

genom att det ofta fanns variation i hur man beskrev dem och deras betydelse. Dock är 

det med all sannolikhet så att ytterligare undersökningsdeltagare hade bidragit både till 

att resultatet breddats och fördjupats. 

En annan viktig aspekt när det gäller kvalitativ generaliserbarhet är hur datainsamlingen 

skedde (Langemar, 2008). En viktig faktor som kan antas ha påverkat datainsamlingen 

är att alla deltagare hade kognitiva svårigheter som till exempel minnesproblem under 

den tid behandlingen bedrevs och att de dessutom skulle beskriva en behandling som 

hade skett i förfluten tid, i något fall för hela fem år sedan. I intervjusituationen hade jag 

därför mycket hög fokus på att ställa följdfrågor och se till att få konkreta exempel på 

det som deltagarna berättade.  Informanterna hade dessutom i vissa fall förberett sig 

genom att bläddra i eller ta med sitt gamla kurskompendium alternativt skriva ner 

viktiga aspekter som de inte ville missa att ta upp. Det faktum att intervjuerna var 

ganska långa (mellan 52 och 100 minuter) samt oftast kronologiska i sitt upplägg kan 

också antas ha understött eller aktiverat gamla minnen, genom att skapa en kontext för 

återerinring. Deltagarna verkade i de flesta fall inte ha några svårigheter att minnas eller 

konkretisera och utveckla sina tankar, även om en informant uppgav att hon nog hade 
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funderat på andra saker när hon gick i behandlingen, som hon nu inte längre kunde 

minnas. Det är sålunda möjligt att vissa aspekter på grund av minnesproblem kan ha 

fallit bort från undersökningen. Det faktum att jag efterfrågade retrospektiva data kan 

också ha inneburit att mer positiva erfarenheter plockades fram, eftersom jag tänker mig 

att det ibland i efterhand är lättare att komma ihåg det som var verksamt eller positivt 

Rent generellt kan det också finnas en risk att undersökningsdeltagarna vid 

intervjutillfället har valt att poängtera positiva erfarenheter av behandlingen framför mer 

negativa aspekter av denna, dels utifrån att de visste att Stressmottagningen skulle ta del 

av den färdiga undersökningen, dels utifrån att de visste att jag var snart färdig psykolog 

och kanske tänkte att jag skulle uppskatta en mer positiv bild av den psykologiska 

behandlingen. Det var därför viktigt att behandlingen på Stressmottagningen skulle vara 

avslutad samt att inga intervjuer skedde i deras lokaler. För att eliminera risken att 

handledare Aleksander Perski, som är ansvarig för och har patientkontakter på 

Stressmottagningen, skulle kunna identifiera någon av deltagarna fick han inte tillgång 

till de transkriberade intervjuerna. Stor vikt lades också vid att för informanterna betona 

frivillighet, konfidentialitet samt behovet av både positiv och negativ feedback för att 

utveckla behandlingen. Vid ett enda tillfälle upplevde jag att en informatör var hämmad 

när hon framförde kritiska aspekter avseende behandlingen, eftersom hon flera gånger 

påpekade att hon kunde ha fel i sina synpunkter. Jag valde då att påminna om att det var 

hennes upplevelser som var intressanta, och att ingenting är rätt eller fel när det gäller 

dessa. Min uppfattning är att deltagarna gav uppriktiga och sanningsenliga bilder av hur 

de minns att de upplevde behandlingen och att de var positiva till att låta mig ta del av 

sina erfarenheter. Beskrivningarna av såväl positiva som negativa erfarenheter var också 

fylliga. Uppsatsens syfte var att beskriva upplevelser av vad som varit verksamt eller 

viktigt för deltagarna, vilket torde mildra effekterna både av eventuell utelämnad 

negativ feedback och av om mindre viktiga omständigheter har glömts bort. 

Risken när en uppsats skrivs i samarbete med en institution eller för någons räkning är 

alltid att ett beroendeförhållande uppstår, vilket riskerar att hämma uppsatsförfattaren 

och påverka objektiviteten negativt. I detta fall var det jag som tog kontakt med 

Aleksander Perski, i hans roll som stressforskare och chef för Stressmottagningen. Min 

upplevelse är att jag haft full frihet att utforma uppsatsen som jag har velat och att 

Aleksanders synpunkter har lämnats utifrån perspektivet vad som gynnar uppsatsen 

bäst. Hans intresse för de svagheter och den utvecklingspotential som finns i 

Stressmottagningens behandling har varit minst lika stort som hans intresse för 

behandlingens styrkor.  

Min förförståelse avseende KBT har enligt min upplevelse på många sätt bidragit till 

undersökningen. Den underlättade förståelsen av det som deltagarna berättade och 

ökade därigenom förtroende och öppenhet i intervjusituationen. Jag lade dock stor vikt 

vid att alltid kontrollera att min tolkning eller förståelse var korrekt. Dessutom 

underlättade kunskapen om KBT struktureringen av materialet. Samtidigt finns det 

givetvis en risk för att denna KBT-referensram innebar att jag fokuserade på vissa saker 

och missade andra. 

Analysen har genomförts på ett mycket noggrant sätt med ambitionen att säkerställa att 

alla citat som är relevanta för ett visst tema inkluderas samt att inga övertolkningar 

gjordes, för att uppnå god förankring i data. Eftersom jag har skrivit uppsatsen själv har 

det inte varit möjligt att låta någon annan separat göra en analys för att kunna avgöra 
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bedömaröverensstämmelse, vilket annars hade kunnat höja validiteten ytterligare. 

Analysen är dock rimlighetsbedömd av mina handledare. 

Resultatdiskussion 

Syftet med uppsatsen var att undersöka patienters upplevelse av behandling av 

utmattningssyndrom och därigenom öka förståelsen för vad de ansåg är viktiga 

komponenter i denna. Undersökningsdeltagarnas erfarenheter pekade på att för dem var 

det viktigt att lära sig att förstå och acceptera sjukdom och verklighet, att öka sin 

kroppsmedvetenhet och förmåga till avslappning, att lära sig att hantera problematiska 

och ickefunktionella tankar, att testa nya beteenden, att sätta upp mål och strukturera 

problem, att arbeta med krav, gränssättning och balans mellan olika aktiviteter samt att 

hitta stöd och tillit. Därutöver upplevde deltagarna att den behandling de hade fått gärna 

kunde ha haft större omfattning och i högre grad fokuserat på individens specifika 

behov samt att mer förändringar i kontext genom ytterligare stöd till anhöriga och större 

förändringar i miljö hade varit bra. Deltagarna upplevde också att det var viktigt att få 

adekvat vård i rimlig tid, då sjukskrivning utan behandling eller med behandling i 

förstalinjens vård ofta inte gav varaktiga förbättringar. 

Mycket av de resultat som framkom har likheter med de behandlingsrekommendationer 

som finns i vårdprogrammet för stressrelaterad ohälsa i Stockholms läns landsting 

(SLL, 2007a), med de behandlingsförslag som Socialstyrelsen lämnat (Socialstyrelsen, 

2003; Socialstyrelsen, 2010b) och/eller med de behandlingsmetoder som har ställts 

emot varandra i de randomiserade studier som finns på området och som beskrivits ovan 

(Blonk et al., 2006; Brattberg, 2006; de Vente et al., 2008; Heiden et al., 2007; Perski & 

Grossi, 2004; Sandahl et al., manuskript, Stenlund, Ahlgren et al., 2009; Stenlund, 

Slunga Birgander et al., 2009). Samtidigt anger undersökningsdeltagarna betydligt mer 

exakta och detaljerade komponenter än de som framkommer i behandlingsförslag och 

artiklar, då de sistnämnda är på mer generell nivå och av utrymmesmässiga skäl måste 

vara det.  

Det som undersökningsdeltagarna beskriver som att testa nya beteenden, att hantera 

ickefunktionella tankar samt att arbeta mot mål och strukturera problem är alla 

komponenter som i någon grad kan antas ingå i det som i artiklarna benämns kognitiv 

gruppbehandling (Sandahl et al., manuskript), kognitiv beteenderehabilitering 

(Stenlund, Ahlgren at al, 2009), beteendeträning (Heiden et al., 2007), kognitiv terapi 

inriktad på att reducera stressreaktioner (de Vente et al., 2008), KBT (Perski & Grossi, 

2004) och KBT med fokus på stresshantering respektive kognitiv omstrukturering 

(Blonk et al., 2006). På samma sätt är det troligt att det som undersökningsdeltagarna tar 

upp under kroppsmedvetenhet, avslappning och vila, delvis är samma saker som 

Stenlund, Slunga Birgander et al. (2009) och Stenlund, Ahlgren et al. (2009) vill hjälpa 

patienterna med genom qi gong, Heiden et al. (2007) försöker uppnå med sitt fysiska 

aktivitetsprogram, Perski och Grossi (2004) vill uppnå med sjukgymnastik och 

avslappningsövningar och Socialstyrelsen (2003) eftersträvar när de talar om 

avspänning och fysisk träning. Det är också rimligt att det som undersökningsdeltagarna 

beskriver som hantering av krav, gränssättning och att söka balans delvis täcks in av det 

som Socialstyrelsen (2010b) tar upp som balans mellan aktivitet och vila och att det 

som undersökningsdeltagarna beskriver under behov av större förändringar av kontext 

överensstämmer med det som Socialstyrelsen (2010b) menar med livsstilsförändringar. 

Slutligen är det rimligtvis så att delar av det som undersökningsdeltagarna talar om 

under stöd och tillit täcks in i all form av verksam psykologisk behandling genom det 
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som Russell et al. (2007) kallar stöd och att det som deltagarna mer specifikt talar om 

under stöd med att hantera Försäkringskassan och arbetsgivare åtminstone delvis täcks 

in av det som SLL (2007a) kallar coach eller rehablots, det som Socialstyrelsen (2003) 

inkluderar i arbetslivsinriktad rehabilitering, det som Blonk et al. (2006) kallar för 

arbetsplatsinterventioner och det som Stenlund, Ahlgren et al. (2009) har valt att kalla 

arbetsrehabilitering. 

Det finns dock teman och områden som undersökningsdeltagarna tog upp som i lägre 

grad finns med eller kanske helt saknas bland behandlingsförslagen (Socialstyrelsen, 

2003; Socialstyrelsen 2010b; SLL, 2007a) och i artiklarna (Blonk et al., 2006; 

Brattberg, 2006; de Vente et al., 2008; Heiden et al., 2007; Perski & Grossi, 2004; 

Sandahl et al., manuskript, Stenlund, Ahlgren et al., 2009; Stenlund, Slunga Birgander 

et al., 2009). Detta gäller faktorer som hantering av skam och acceptans av sjukdom och 

verklighet samt behovet av stöd till anhöriga. Jag väljer därför att diskutera dem vidare 

nedan. Även behovet av att få adekvat vård i rätt tid diskuteras ytterligare nedan. En 

anledning till att nya aspekter framträder i förevarande undersökning är troligen att 

utgångspunkten har varit patienternas upplevelser, vilka har utforskats med kvalitativ 

metod, till skillnad från mycket av den tidigare forskningen som har varit kvantitativt 

inriktad.  

Skam, skuld och acceptans av sjukdomen 

Ett av de områden som blev omfattande i undersökningen handlade om deltagarnas 

känslor av skam och skuld och ovilja att ta till sig sjukdomen och dess allvar. Glise och 

Björkman (2004) skriver att påtagliga skam- och skuldkänslor är vanliga vid 

utmattningssyndrom och Almén (2007) beskriver att en av de mest betydande 

känslomässiga reaktionerna vid utmattningssyndrom är skamkänslor, både över att vara 

sjukskriven och över att inte ha klarat av de krav som funnits. Han anser också att det är 

vanligt med olika undvikandebeteenden för att slippa den ångest som är förknippad med 

skammen. Många av de reaktioner och beteenden som deltagarna beskrev skulle kunna 

ses som undvikanden av skam, till exempel försöken att dölja sjukdom och stressymtom 

för att verka normal. Grossi (2008) beskriver hur mycket ambitiösa och högpresterande 

människor på grund av bristande acceptans kan vägra kännas vid stressymtom och söker 

undvika dem genom att arbeta än hårdare och hur detta kan orsaka eller förvärra ett 

utmattningstillstånd. Almén (2007) anser att stressymtom och minskad förmåga att 

prestera kräver flexibilitet i miljön eller hos personen för att kunna anpassa kraven till 

den förändrade situationen. Saknad flexibilitet innebär ofta att individen upplever att 

den måste prestera ännu hårdare än tidigare då kraven är oförändrade och personens 

förmåga att leva upp till dessa har försämrats.  

 

Åsbring (2003) beskriver i sin doktorsavhandling om erfarenheter av kroniskt 

trötthetssyndrom och fibromyalgi att personer med sjukdomar med låg säkerhet när det 

gäller symtom, diagnos och behandling, på olika sätt kan försöka dölja sjukdomen eller 

upprätthålla en fasad i förhoppningen att undvika att betraktas som avvikande och den 

stigmatisering som kan följa på detta. Hon beskriver också att aktiviteter som var 

viktiga för de sjukas identitet kunde vara svåra att upprätthålla och att en del kvinnor 

sökte anpassa aktiviteter och identitet efter de nya förutsättningarna, medan andra i 

högre grad sökte upprätthålla tidigare aktiviteter trots smärta och trötthet eller fastnade i 

en sorgeprocess. Skam och bristande acceptans tycks sålunda centrala inte bara vid 

utmattningssyndrom, utan också vid andra ”osäkra” sjukdomar. Det är dock möjligt att 

tendensen att upprätthålla tidigare aktiviteter och oviljan att acceptera sjukdom och 

begränsningar kan vara än mer betonad hos de individer som blir utmattade, eftersom 
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prestationer ofta är väldigt centrala för dem. Individernas höga inre krav och behovet av 

att prestera framgår av informanternas berättelser. I litteraturen (Hallsten, Josephson & 

Torgén, 2005; Johnson, 2003; Perski, 2002; Socialstyrelsen, 2003) kopplas 

utmattningssyndrom och utbrändhet ofta ihop med ett högt behov av att prestera och 

med en så kallad prestationsbaserad självkänsla, det vill säga en självkänsla som byggs 

på vad individen gör eller presterar i högre grad än på vad den är eller har (Hallsten et 

al., 2005).  

 

Deltagarna beskrev ofta bristande acceptans och bristande insikt om sjukdom, samtidigt 

som de var nedstämda och ibland också självmordsbenägna på grund av den sits de 

hade hamnat i. De gjorde också precis allt för att få adekvat vård och hjälp, och hade 

mycket höga förväntningar på denna. En liknande beskrivning av patienter som söker 

hjälp för utmattningssyndrom lämnas av Glise och Björkman (2004) som skriver att 

patienterna befinner sig i svår kris, ofta är suicidala och mycket oroade över sitt tillstånd 

samtidigt som de har orealistiska förväntningar på ett snabbt tillfrisknande. 

Grossi (2008) beskriver acceptans av verkligheten som en förutsättning för förändring. 

Han anser vidare att acceptans är en aktiv handling som man måste besluta sig för igen 

och igen. Kåver (2006) talar om att skapa balans mellan förändring och acceptans, för 

att förhindra att psykisk smärta övergår i lidande. Hon anser att patienter måste träna sig 

i att acceptera och bära vissa upplevelser och problem som inte går att lösa snabbt eller 

kanske inte går att lösa överhuvudtaget. Det går att utifrån dessa teoretiska perspektiv se 

på deltagarnas berättelser på flera sätt. Acceptans kan ses som något måste finnas innan 

behandling och förändring kan ske eller som något som varierar över tid, i styrka och 

mellan olika problemområden. Den deltagare som beskrev samtalet med läkaren där hon 

fick sin diagnos, som en vändpunkt eller ett startskott kan antas ha uppnått acceptans för 

sin sjukdomssituation. Samtidigt uppgav samma informant, efter en behandling där hon 

hade genomfört viktiga förändringar i sitt liv, att hon fortfarande idag av och till kämpar 

med tankar på att hon inte är sjuk, utan att det här är någonting påhittat som sitter i 

hennes huvud. Det faktum att deltagarna har sökt hjälp kan också ses som att problemen 

har accepterats, men deltagarnas mycket höga och ibland orealistiska förväntningar på 

behandlingen skulle kanske kunna indikera att de inte ännu fullt ut accepterat att 

sjukdomen i viss utsträckning kan kopplas till de beteenden och sätt att fungera som de 

har haft och att en framgångsrik behandling ofta kräver förändringar i dessa.  

Lämpliga åtgärder för att hantera skam och undvikandebeteende kopplade till denna 

känsla av skam är enligt undersökningsdeltagarna bland annat normalisering av 

sjukdomen genom gruppbehandling och stresskunskap samt motivation till och 

perspektiv på förändring genom att höra andras berättelser och inse vilka förändringar 

som måste göras. I litteraturen föreslås åtgärder avseende detta i form av till exempel att 

informera om stress och vad som händer i hjärnan och kroppen (Glise & Björkman, 

2004), övningar i medveten närvaro där acceptans och ickedömande är viktiga 

ingredienser (Grossi, 2008), olika typer av kognitiva interventioner riktade mot negativa 

och självnedvärderande tankar och exponeringsövningar riktade mot att utsätta sig för 

det man undvikit, som till exempel att öppet tala om att man är sjukskriven (Almén, 

2007).  

Stöd till anhöriga och i hemsituationen 

Många av informanterna tog upp behovet av ett mer omfattande stöd till anhöriga, än 

den anhörigträff som hölls på Stressmottagningen. Deltagarna efterlyste till exempel 

träffar där informanten, hennes anhöriga och en behandlare från Stressmottagningen 



37 
 

skulle gå igenom patientens problem och behov. Syftet skulle vara att öka de anhörigas 

förståelse och acceptans för sjukdomen, så att de dels fick egen stöttning och dels bättre 

skulle kunna stötta de sjuka och underlätta i hemsituationen.  

 

Ingenting sägs om stöd till anhöriga i det regionala vårdprogrammet avseende 

stressrelaterad ohälsa (SLL, 2007a). I vårdprogrammet avseende depression och bipolär 

sjukdom (SLL, 2007b) tas däremot upp att det innebär en stor belastning på anhöriga att 

vara närstående till personer som lider av affektiv sjukdom och att det därför finns 

behov av ett samarbete mellan vårdpersonal, anhöriga och den sjuke. Patient- och 

anhörigutbildning kan enligt vårdprogrammet (SLL, 2007b) omfatta till exempel 

beskrivning av sjukdom och dess orsaker, symtom och prognos samt behandling av 

denna. 

Forskning visar också på behovet att inkludera de anhöriga i behandling av människor 

med psykisk sjukdom. Rössler (2006) beskriver att all psykisk rehabilitering bör 

inkludera såväl individcentrerade åtgärder som ekologiska insatser med syftet att öka 

omgivningens resurser för att reducera olika typer av stressorer. Ostman och Hansson 

(2004) visar att anhöriga till patienter i akut psykiatrisk vård ofta var involverade i 

omhändertagandet av den sjuke och att bördan ökade om de levde ihop med den sjuke, 

om relationen varit långvarig, om de ägnade sig åt daglig omvårdnad och om de såg 

omvårdnaden som något negativt. De efterlyser interventioner riktade mot att reducera 

den anhöriges belastning.  

Kåver (2006) beskriver att anhöriga till psykiskt sjuka har stora behov av råd och hjälp, 

både för de anhörigas egen skull, men också för att kunna hjälpa och stötta patienten. 

Hon beskriver vikten av att involvera anhöriga och att syftena med detta kan vara till 

exempel att skapa en gemensam förståelse av problematiken, att den anhöriga skall 

kunna hjälpa och stötta med till exempel hemuppgifter och exponeringar samt att träna 

ömsesidig validering och andra interpersonella färdigheter som gränssättning. Glise och 

Björkman (2004) anser att patienter med utmattningssyndrom har stort behov av stöd 

från anhöriga och att dessa bör involveras i behandlingen ända från början. 

Det finns utifrån informanternas berättelser flera anledningar till att behovet av att 

informera och involvera anhöriga skulle kunna vara extra viktigt vid behandling av 

utmattningssyndrom. Stress och belastning är centrala komponenter i sjukdomens 

uppkomst och denna stress och belastning kan avse såväl arbete, som hem och andra för 

individen viktiga arenor. En del informanter upplever att det har saknats stöd för att 

reglera situationen hemma och att belastningen i hemmet ibland har ökat efter 

sjukskrivningen. Utmattningssyndrom är dessutom en ganska ny, relativt okänd och 

ibland ifrågasatt diagnos, vilket i kombination med att informanterna ofta varit väldigt 

högpresterande och har sökt dölja sina symtom kan försvåra för de anhöriga att förstå 

den sjukes problembild och behov av stöd. Det faktum att de utmattade ofta brottas med 

skam och egna tvivel kring sjukdomen kan också göra dem extra känsliga och 

mottagliga för de anhörigas osäkerhet och ifrågasättanden. Stöd, avlastning samt övning 

av nya beteenden som gränssättning är enligt undersökningsdeltagarna viktiga 

komponenter i behandlingen, vilka skulle kunna kräva de anhörigas medverkan.  

Behovet av adekvat behandling i rimlig tid 

En annan aspekt som många informanter tog upp var behovet av adekvat behandling i 

rimlig tid. Många upplevde att den behandling de hade fått hos husläkarmottagning, 

öppenpsykiatri och företagshälsovård inte hade lett till några varaktiga förbättringar och 
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att bara sjukskrivning utan behandling inte heller hade lett till någon förbättring. Detta 

motsägs av resultat från flera randomiserade studier där en behandlad grupp jämfördes 

med en väntelistegrupp. I flera fall (de Vente et al., 2008; Heiden et al., 2007; Perski & 

Grossi, 2004; Sandahl et al., manuskript) hade väntelistegruppen uppnått förbättringar, 

trots att ingen eller begränsad behandling givits till deltagarna i denna grupp. En 

intressant tanke i detta sammanhang är det som Perski och Grossi (2004) samt Sandahl 

et al. (manuskript) tar upp, det vill säga att patienter i kontrollgruppen sökte 

kompletterande vård och sålunda inte fungerade som en kontrollgrupp. I Sandahl et als 

(manuskript) undersökning sökte hela 85 % av patienterna i kontrollgruppen vård under 

den tid de deltog i studien, medan motsvarande siffra i Perskis och Grossis (2004) studie 

var 73 %. Beteendet att söka kompletterande vård bekräftas av deltagarna i föreliggande 

undersökning. Många hade ställt krav på sin vård och menade att de inte hade nöjt sig 

om de inte hade fått insatser som hjälpte, utan fortsatt att söka hjälp. Det förekom också 

att deltagarna gått i olika parallella behandlingar både före och efter behandlingen på 

Stressmottagningen, men också att de gått i kompletterande behandling under tiden på 

Stressmottagningen. 

 

I litteratur och forskning finns också mycket som stöder behovet av behandling och att 

sjukskrivning som ensam åtgärd inte är att rekommendera. Perski och Grossi (2004) 

drar slutsatsen att passiv sjukskrivning eventuellt i kombination med medicinering, inte 

är tillräckliga insatser för patienter sjukskrivna för stressrelaterade problem, utan att 

systematisk hjälp med behandling och rehabilitering krävs. Almén (2007, sid. 379) 

skriver angående patienter som är drabbade av stressrelaterade besvär inklusive 

utmattning att ”Sjukskrivning är direkt kontraindicerat om personen inte är involverad i 

någon aktiv rehabilitering, inte arbetar/arbetstränar/utbildar sig och om sjukskrivningen 

innebär uppgivenhetsstress”. Uppgivenhetsstress uppkommer när en person gör 

bedömningen att hon inte kan bemästra den situation hon befinner sig i (Almén, 2007). I 

Stockholms läns landstings fokusrapport om kvinnors ohälsa där de frågar sig om 

sjukskrivning är medicinen (SLL, 2008), framgår att en effektiv sjukskrivning, som 

gagnar kvinnans hälsa och förmåga att vara delaktig i familj, arbete och samhälle, 

involverar bland annat konkreta effektmål för sjukskrivningen samt behandlings- och 

rehabiliteringsåtgärder för att nå dessa mål. Ahlborg et al. (2008) skriver att passiv 

sjukskrivning för utmattningssyndrom är av ondo och att anledningen till att sådan ändå 

sker troligen handlar om bristande resurser snarare än om bristande kunskap.  

En aspekt på sjukskrivning och behandling under sjukskrivningen är att patientens 

behov kan se olika ut i olika faser (Glise & Björkman, 2004; Perski, 2004). 

Undersökningsdeltagarna beskrev att de hade stort behov av vila i början av 

sjukskrivningen och tyckte att det hade varit bra att då vistas i en kravfri miljö. Glise 

och Björkman (2004) samt Perski (2004) skriver att det för utmattade patienter 

inledningsvis ofta handlar om heltidssjukskrivning med mänskligt omhändertagande 

och stressavlastning. Samtidigt finns det en svårighet i det som beskrevs av 

undersökningsdeltagarna, nämligen att de inte kunde slappna av och gå ner i varv. 

Almén (2007) beskriver behovet att träna och tillämpa deaktivering och återhämtning. 

Sammantaget råder stor enighet kring att patienter med utmattningssyndrom är i behov 

av behandling och rehabilitering både enligt undersökningsdeltagarna i denna studie och 

enligt klinisk erfarenhet och forskning (Ahlborg et al., 2008; Almén, 2007; Perski & 

Grossi, 2004; SLL, 2008). Brister i eller avsaknad av behandling har åtminstone tidigare 

varit ett problem (Ahlborg et al., 2008; Perski & Grossi, 2004), men det finns 

indikationer på att behandling av denna diagnos sker i större utsträckning idag bland 
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annat till följd av rehabiliteringsgarantin (Anna Östbom på SKL telefonsamtal, 14 juni 

2010). Även undersökningsdeltagarnas berättelser tycks stämma med denna bild, 

eftersom den senast sjukskrivna undersökningsdeltagaren var den enda som uttryckte 

nöjdhet med att hon fått komma till Stressmottagningen så snabbt (efter tre månaders 

sjukskrivning), medan den tidigast sjukskrivna patienten var den som var sjukskriven 

längst, hela sex år, innan behandlingen på Stressmottagningen inleddes. 

Det finns sålunda för patienter som blir sjukskrivna till följd av utmattningssyndrom ett 

behov av adekvat vård i rimlig tid. Sådan vård får utifrån denna studie gärna ske i grupp 

och kompletteras med individuella insatser, samt inkludera de komponenter som 

informanterna sett som betydelsefulla. Studiens resultat indikerar att acceptans av 

sjukdom, hantering av skam och skuld samt stöd till och involvering av anhöriga är 

komponenter som kan vara relevanta i framtida forskning, behandling och 

rekommendationer avseende behandling av utmattningssyndrom. För att avgöra hur 

statistiskt representativa studiens resultat är bör dock temana testas kvantitativt. 

Förslag till fortsatt forskning 

Det vore väldigt spännande att genomföra en liknande kvalitativ undersökning med 

undersökningsdeltagare som genomgått behandling med annan inriktning eller annat 

upplägg, som till exempel individuell behandling. Intressanta frågor är i vilken grad 

likartade teman dyker upp och vilka kompletterande teman som kan hittas. Därefter 

kunde undersökningarna följas upp mer kvantitativt. Samtliga teman kunde till exempel 

sammanställas och testas genom en enkät till människor som gått i behandling för 

utmattningssyndrom, där de får skatta betydelsen av olika faktorer. Ett annat förslag 

vore att med utgångspunkt från de aggregerade temana göra en behandlingsstudie, där 

behandlingen skedde med utgångspunkt i dessa. 
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Bilaga 1 

   

Stockholm den 8 mars 2010 

Vill du bidra till att förbättra behandlingen på Stressmottagningen? 

Jag heter Charlotta Gyllfors och läser tionde och sista terminen på psykologutbildningen 

på Stockholms Universitet. Jag skriver för närvarande mitt examensarbete om 

behandling av utmattningssyndrom. Diagnosen är fortfarande ganska ny och behovet av 

studier på området är stort. Syftet med min uppsats är att öka kunskapen kring vad före 

detta patienter på Stressmottagningen upplever är viktigt vid behandling av 

utmattningssyndrom. Tanken är att denna kunskap skall kunna bidra till att förbättra 

behandlingen. För att kunna genomföra studien behöver jag hjälp av ett antal personer 

som är villiga att ställa upp och dela med sig av sina erfarenheter.  

Din medverkan, som är frivillig, innebär att du deltar i en intervju som genomförs på 

Stockholms Universitet eller på annan ostörd plats om du föredrar det. Vi hittar en tid 

som passar dig. Intervjun som beräknas ta ungefär en timme kommer att spelas in. Allt 

material kommer att lagras och avrapporteras på ett sådant sätt att identifiering av 

enskilda personer omöjliggörs. Detta innebär till exempel att inspelningarna förvaras 

inlåsta och raderas när uppsatsen är godkänd och att information som kan äventyra 

intervjupersonens anonymitet förändras eller utesluts.  

Uppsatsen beräknas vara färdig hösten 2010 och kommer att finnas tillgänglig på 

Stockholms universitets publikationsdatabas (http://su.diva-portal.org/smash/search.jsf). 

Om du så önskar sänder jag även gärna ett exemplar till dig. 

Om du kan tänka dig att medverka är jag mycket tacksam om du ringer eller mailar mig 

så snart som möjligt, dock senast den 20 mars. Hör också av dig om du vill veta mer 

innan du kan fatta ett beslut eller har funderingar eller frågor om projektet. Jag nås på 

mobil xxxxxx, på telefon xxxxxx eller på mail xxxxxx. 

Om du föredrar det kan du också kontakta någon av mina handledare: 

Aleksander Perski, docent, leg. psykolog, chef för Stressmottagningen, 08-xxxxxx 

Münevver Malgir
1
, doktorand på psykologiska institutionen, 08-xxxxxx 

Tack för din tid! Jag hoppas att du vill vara med. 

Med vänlig hälsning 

Charlotta Gyllfors

                                                           
1
 Münevver Malgir valde att i uppsatsens inledningsskede lämna handledarrollen.  

http://su.diva-portal.org/smash/search.jsf
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Bilaga 2, Intervjuplan 

Inledning: Kort summering av projektets syfte, att informanternas medverkan är 

frivillig, att intervjun spelas in och att bandet raderas när uppsatsen är godkänd, att de 

när som helst kan avbryta utan att ange skäl för detta samt att alla uppgifter kommer att 

avidentifieras. Inhämtande av informantens samtycke. 

1. Kort om livssituation före behandling. Problembild, livssituation och 

målsättningar.   

Kort om hur personen hamnade på Stressmottagningen och hur personens situation såg 

ut då; diagnos, symtom, sjukskrivningstid samt personens mål med behandlingen. Vad 

anser personen gjorde att den hamnade i denna situation? Vad vidmakthöll situationen? 

2. Upplevelse av behandling 

a) Erhållen behandling. Vilken typ av behandling beskriver patienterna att de 

fick? 

Be personen beskriva den behandling den fick och upplevelsen av denna. Vad 

uppfattade personen var målet med behandlingen enligt Stressmottagningen?  

b) Centrala, meningsfulla och/eller hjälpsamma delar i behandlingen 

Vad i behandlingen upplevde personen som värdefullt? Bidrog behandlingen till några 

förändringar i sätt att tänka, se på sig själv och bete sig? Vilka? Fanns det några 

särskilda verktyg och tekniker som personen tog till sig då? Använder den sig av något 

av detta fortfarande idag? Vad var det enskilt viktigaste som behandlingen gav? Fanns 

några vändpunkter/särskilda insikter/speciellt viktiga händelser? Upplevde personen att 

den uppnådde målen (egna och Stressmottagningens) med behandlingen? Om ja, vad 

var det som gjorde att målen nåddes? 

c) Överflödiga och/eller hindrande delar i behandlingen 

Fanns det något som informanten upplever kunde ha tagits bort, som personen upplevde 

som överflödigt eller tidsslöseri?  Fanns det något som patienten upplevde förvärrade 

problemen eller försämrade personens möjligheter att må bättre och/eller nå sina mål? 

d) Saknade delar i behandlingen 

Fanns det något som personen saknade eller ville ha mer av? Hur hade man kunnat 

lägga upp behandlingen på ett bättre sätt/vad hade varit idealt enligt patienten? Har 

personen sökt sig till andra behandlingar efteråt och vad gav de i så fall utöver det som 

gavs på Stressmottagningen? Upplevde personen att den uppnådde målen (egna och 

Stressmottagningens) med behandlingen? Om nej, vad hade behövts ytterligare av 

mottagningen, personen, i övrigt för att uppnå dem? Hade personen önskat mer av 

behandlingen efter att den avslutats? Vad? 

3.Konsekvenser av behandlingen. Påverkan på patienternas livssituation och sätt 

att vara. 

Har patientens livssituation idag påverkats av att den genomgick behandlingen? Har 

några stora förändringar skett avseende hälsa, arbete, fritid, relationer, livssituation i 

övrigt? Har personen beteende, självbild, sätt att tänka förändrats efter avslutad 

behandling? Hur? Vad anser personen har lett till detta? På vilket sätt har detta 

påverkats av den behandling patienten fick på Stressmottagningen? Hur tror personen 

att dens liv sett ut utan behandlingen? Vad är nästa steg för personen? 

Är det något viktigt som vi har glömt att prata om, som du vill tillägga.  


