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Sammanfattning 

Bakgrund: Utmattningssyndrom är slutskedet av en lång process som börjar med stress 

och stressrelaterade symtom. Patienter drabbade av utmattningssyndrom är 

svårbehandlade i avsaknad av tydliga råd och evidensbaserad kunskap kring 

återhämtning. Otaliga behandlingsprinciper har växt fram främst som bygger 

på stressyndromets uppkomst. Samhället står inför en problematik där allt fler 

individer insjuknar i syndromet med följdsjukdomar som depression och 

ångest, samtidigt som ingen renodlad metod garanterar tillfrisknande för dessa 

patienter. Detta gör det intressant och viktigt att undersöka vad som upplevs 

vara av vikt för att återta hälsan för dessa individer.  

Syfte: Att belysa patientens upplevelse av betydande faktorer vid återhämtning av 

utmattningssyndrom. 

Metod: Litteraturöversikten grundas sökning i databaserna CINAHL, PubMed och 

PsycINFO med forskning inom medicin och omvårdnad. Tio vård-

vetenskapliga artiklar inkluderades för resultatet, vilka var publicerade mellan 

2005 och 2015, varav åtta med kvalitativ metod och två med mixad metod. 

”Middle Range” teoretikern Phil Barkers Tidvattensmodell har använts som 

referensram till att föra en diskussion avseende vårt resultat. Sökord som 

burnout, recovery, rehabilitation, stress och MeSH termer kombinerades i 

sökningsprocessen.  

Resultat: Tre huvudteman framkom efter data hade analyserats. I det första huvudtemat 

Insikt och reflektion skapar självkännedom så visar resultatet att med ett nytt 

fokus från vara andra till lags, till att istället reflektera och värdesätta sig mer 

än tidigare skapar förutsättning för att patienten skulle må bättre och ta hand 

om sig själv. I det andra huvudtemat Att bli sedd som människa och inte bli 

ignorerad i sitt lidande som utmattad patient sågs minska skuld och 

skamkänslor. Patientens återhämtning i naturen gav perspektiv till något 

utanför smärta och lidande. Tredje temat Att ta kontroll över sitt liv” innebar 

att erhålla en känsla av meningsfullhet, i samband med lära sig strategier att 



 
 
 

 

hantera stressiga situationer, som gav ökat självförtroendet samt gav möjlighet 

att återta kontroll över sin vardag.  

Diskussion: Återhämtning från utmattningssyndrom är en förändringsprocess som kan stärka 

patientens egenmakt, empowerment. Patientens delaktighet i vårdandet bidrar till 

en förstärkt läkningsprocess genom en medvetenhet om vad som fungerar som 

återhämtning. Patientens lidande kan utgöra en plattform för att hitta en ny 

livsförståelse, en mening, där patienten i vårdarens hjälp kan bidra till att förstå 

varför hon blivit utmattad. Vila och återhämtning skapar avbrott i lidandet med 

mottaglighet för nya perspektiv. Att bli accepterad i andras närvaro gynnar 

återhämtningen, eftersom självkänslan bibehålls eller stärks i en sådan miljö. 

Nyckelord: Litteraturöversikt, utmattningssyndrom, återhämtning, upplevelse, 

Tidvattenmodellen, livsstilsförändring. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 
 
Abstract 

Background: Burnout is the final stage of a long process that begins with stress and stress-

related disorders. Patients suffering from burnout are difficult to treat, in the 

absence of clear advice and evidence-based knowledge about recovery. 

Countless treatment principles have been put forward mainly based on the 

emergence of the stress syndrome. Society is facing problems since this 

syndrome causes more and more people to fall ill with sequel diseases such as 

depression and anxiety in a situation where there is no straightforward method 

guaranteeing recovery for these patients. This makes it interesting and important 

to explore what patients suffering from burnout consider to be of importance to 

regain health.  

Aim: To illuminate patients’ experiences of significant factors in the burnout recovery 

process. 

Method: The literature review is based on searches in the databases CINAHL, PubMed 

and PsycINFO, including research in the fields of medicine and nursing. Ten 

articles about nursing science were included in the results. They were published 

between 2005 and 2015, eight of them using a qualitative method and two a 

mixed method. The "Middle Range" theoretician Phil Barker’s Tide Model was 

used as a frame of reference for a discussion concerning our results. Keywords 

such as burnout, recovery, rehabilitation, stress and MeSH terms were combined 

in the search process. 

Results: Three main themes emerged after data had been analyzed. In the first main 

theme Insight and reflection created self-awareness the result shows that a shift 

of the patients’ focus, from pleasing others to instead reflecting and valuing 

themselves more than before. It created conditions for them to feel better and to 

take care of themselves. In the second main theme To be seen as a person the 

feeling of not being ignored when suffering from exhaustion was found to 

reduce guilt and shame. The patients’ recovery when spending time in nature 

gave them a perspective of a life without pain and suffering. The third theme 



 
 
 

 

Taking control of your life involved obtaining a sense of meaningfulness in 

connection with learning strategies to manage stressful situations, thus 

increasing the patients’ self-confidence, making it possible for them to regain 

control of their lives.  

Discussion: Recovery from burnout is a process of change that can enhance patient 

empowerment. Patient involvement in the care contributes to an improved 

healing process through awareness of useful recovery. The patients’ suffering 

can be a platform for finding a new understanding of life, a meaningfulness, 

where the help given by the patients’ carers can contribute to their understanding 

why their earlier lifestyle resulted in burnout. Rest and recovery create an 

interruption in their suffering that makes them receptive to new perspectives. 

Acceptance of others people's presence favors recovery since self-esteem is 

maintained or strengthened in such environment. 

Keywords: Literature review, burnout, recovery, experience, Tidal model, lifestyle change  
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1 Inledning 
Allt oftare belyser dagens media hur människor blir utmattade och hur viktigt det är att fånga 

upp den psykiska ohälsan i tid för att undvika att den skall bli långvarig, kronisk eller 

felbehandlad. Omvårdnaden kan se olika ut för personer med utmattningssyndrom, detta 

beroende på vilken fas och var i vårdkedjan personen befinner sig (Gustafsson, 2010). Bakom 

den psykiska ohälsan ligger ofta en ohälsosam livsstil, med exempelvis orimligt hög 

arbetsbelastning, sömnbrist och ett ostrukturerat vardagsliv. Sjuksköterskan bör i sin omvårdnad 

inom den psykiatriska vården fokusera på patientens upplevelse av livskvalitet och hälsa trots 

sin ohälsasjukdom (Skärsäter, 2009).  Genom att möta personen i dennes unika situation och 

stödja hälsofrämjande processer kan det minska lidande och möjliggöra tillfrisknande 

(Gustafsson, 2010).   

Omvårdnads-disciplinens mål är att genom kunskapsutveckling förstå människans 

omvårdnadsbehov och samtidigt möta deras behov på bästa sätt (Jakobsson & Lutzén, 2009). 

Författarna vill med denna litteraturöversikt ge ökad kunskap och förståelse för patienter med 

utmattningssyndrom och därmed tydliggöra omvårdnadsbehovet samt främja deras hälsa. 

 

2 Bakgrund 
Idag saknas tydliga råd och evidensbaserad kunskap för att behandla utmattningssyndrom 

(Åsberg, Nygren, Herlofson, Rylander, & Rydmark, 2013). Syndromet är svårt att behandla 

framgångsrikt och forskning behövs inom området för att vidareutveckla befintliga 

behandlingsmetoder. I nuläget bygger behandlingen på stressyndromets uppkomst, där 

patientens arbetssituation, sociala stöd, individuella känslighet för stress och copingförmåga är 

avgörande för sjukdomsutvecklingen. Enligt Socialstyrelsen (2003) har sjukskrivning av 

personer med psykisk ohälsa stigit och allt fler insjuknar i utmattningssyndrom. De som 

insjuknar idag har en medelålder på 43 år, är ofta kvinna, högutbildad, ambitiöst och är i 

genomsnitt sjukskriven i två år (Jonsdottir, u.å.). En förklaring till den psykiska ohälsans ökning 

kan vara att människors livsmönster förändras snabbare idag och nya livssituationer uppstår 

oftare än förr (Åsberg et al., 2013).  

2.1 Utmattningssyndrom 

Stressforskaren och kardiologen Währborg (2000) beskriver Hans Seyles koncept Generella 

adoptionssyndromet (GAS-konceptet) som innebär att stress är en dynamisk process som 

utvecklas stegvis tre faser. Först sker en alarmfas, indelad i chockfas och motchockfas, där 



  2 (41) 
 

binjuren aktiveras under motchocksfasen. Alarmfasen övergår sedan till en resistensfas. I denna 

fas avklingar märkbara symtom till ett jämviktstillstånd, genom att två motverkande hormoner: 

syntoxiska (kortisol) och katatoxiska, frigörs från binjurebarken och balanseras mot varandra. 

Därefter vidtar en utmattningsfas, den slutliga fasen där människans biologiska förmåga till 

anpassning upphör och hyperaktivitet i binjuren uppstår och kortisol och adrenalin frisätts.  

 Åsberg et al. (2010) beskriver utmattningssyndromet som en karakteristisk reaktion på 

långvarig psykosocial stress och fysisk stress utan chans till återhämtning. Bradley var den förste 

som beskrev utbrändhet som ett psykologiskt begrepp i vetenskapliga sammanhang år 1969 

(Gustafsson, 2010). Freudenberger (1974) anses dock vara den som skapade begreppet i sin 

artikel där han använder sig av termen burnout. Termen syftade då till effekten av ett långvarigt 

narkotikamissbruk. Den amerikanska psykologen Christina Maslach pionjär inom 

utbrändhetsforskning, beskriver burnout som en psykologisk kris (Gustafsson, 2010). Burnout är 

enligt henne ett tillstånd som i huvudsak är knutet till arbetslivet och arbetsmiljöns påverkan, 

klassificerad i ett utbrändhets index (Maslach, Jackson, & Leiter, 1996; Maslach, Schauferi & 

Leiter, 2001). Tillståndet består utav emotionell utmattning, cynism, försämrad effektivitet och 

prestationsförmåga hos individer som arbetar med människor i relationsyrken. Åsberg et al. 

(2013) anser dock att det inte behöver vara just den arbetsrelaterade stressen som ger upphov till 

denna symtombild. Därmed skiljer det sig från andra typer av symtombilder vid långvarig stress, 

exempelvis med sjuka anhöriga, psykosocial påfrestning och arbetslöshet (Gustafsson, 2010). 

Forskarna Pines och Aronson (1988) beskriver hur utmattning påverkar individen både fysiskt, 

känslo- och tankemässigt vilket ger upphov till en mängd symptom. De centrala symtomen är 

kronisk trötthet, sömnrubbningar och kognitiva besvär. Den drabbade upplever sig känslomässigt 

hjälplös, utan hopp, fångad i en olöslig situation (Stressforskningsinstitutet, u.å.). Definitionen av 

mental utmattning utgörs av individens många negativa attityder som växer fram kring deras 

dagliga arbetet, dem själva och i livet i helhet.  

 Socialstyrelsen (2010) har formulerat kriterier för utmattningssyndrom enligt det amerikanska 

diagnossystemet DSM-IV (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders-IV), benämt 

med koden F43.8A vilken ingår i den svenska versionen av sjukdomsklassifikationssystemet 

International Classification of Diseases and Related Health Problems, ICD-10 som utgavs av 

World Health Organization (WHO). Utmattningssyndrom accepterades som diagnos i Sverige 

2005. Diagnosen förutsätter att individen haft identifierbara stressfaktorer som inte 

nödvändigtvis är arbetsrelaterade men varit pågående under minst sex månader (Gustafsson, 

2010). Utmattningssyndrom är starkt bundet till begreppet utbrändhet. De båda begreppen är 

överlappande men inte synonymer. Utbrändhet är ingen medicinsk diagnos utan en psykologisk 
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reaktion på frustrerande arbete. Till skillnad mot diagnosen utmattningssyndrom som 

Socialstyrelsen (2003) definierar som ett tillstånd med plågsamma och funktionsnedsättande 

symtom på psykisk utmattning, ofta följt av somatiska symtom. Utmattningssyndromet är 

slutskedet i en lång process som börjar med stress och stressrelaterade symtom och ofta 

resulterar i depression och ångestsymtom. Stressen här kan bero på alla typer av påfrestningar. 

Termen utmattningssyndrom skall dock inte användas för de tillstånd där en depression har 

utvecklats, när tillståndet uppfyller kriterierna för depression (SBU, 2014). Då används 

diagnosen egentlig depression med utmattning, så kallad utmattningsdepression. Vid lättare 

tillstånd av arbetsrelaterad psykisk ohälsa som inte uppfyller kriterierna för varken 

utmattningssyndrom eller depression används diagnosen maladaptiv stressreaktion 

(Socialstyrelsen, 2003). Diagnosen utmattningssyndrom används bara i Sverige, vilket innebär 

att det inte finns några studier i andra länder över utmattningssyndromet med svensk diagnoskod 

(SBU, 2014). Eftersom diagnosen så pass ny även i Sverige finns inga epidemiologiska studier 

publicerade.  

 Socialstyrelsen (2003) skriver att utmattningssyndrom är särskilt vanligt hos personer med 

mycket människokontakt som till exempel personal inom vård, omsorg och skola. Ett problem-

område är människor som enligt forskning har ökad risk för utbrändhet och hjärt- och kärl 

sjukdomar, de har ett stressbeteendemönster som kom att kallas typ A (Almén, 2007). Enligt 

Almén (2007) är detta en personlighetstyp med prestation- och tävlingsbeteende, med faktiskt 

och upplevd tidspress, ilska, cynisk hostilitet, irritabilitet och aggressivitet. Personerna har 

bråttomsjuka, då de upplever sig ha bråttom trots att situationen inte kräver det. Detta gör att hon 

ständigt känner sig stressad och otillräckligt med höga krav på sig själv och andra, med en 

avsaknad av acceptans till sina egna begränsningar i livet och till omgivningen. Typ A-beteendet 

kännetecknas hos kvinnan med väldiga krav på sig själv, kraven upplever hon även ställas från 

andra (Perski, 2002). Kvinnan befinner sig ofta i ett grundläge med dålig självkänsla som 

kompenseras med att hon hela tiden behöver bekräfta sitt egenvärde genom att vara duktig, att 

prestera och att göra allting rätt (Öhman & Sundin, 1992). Medan typ-A beteendet hos mannen 

kännetecknas med fientlighet eller depressiv reaktion då det ibland krackelerar bakom 

”stålmannenmasken” och han känner sig svag, hjälplös och otrygg. Enligt SBU’s (2014) 

systematiska litteraturöversikt kring arbetsmiljöns för symtom på depression och utmattnings-

syndrom framkommer att symtomen utvecklas i lika hög grad hos kvinnor som hos män med 

liknande arbetsvillkor. De personer som upplever ett bristande medmänskligt stöd i sin 

arbetsmiljö, en osäkerhet till sin anställning eller har ett pressande arbete eller en arbetssituation 

där belöningen upplevdes som mindre än arbetsinsatsen utvecklar ofta och fler symtom på 
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utmattningssyndrom än andra. Enligt SBU’s rapport hade människor mindre besvär i vissa 

miljöer, exempelvis de personer som upplevde god chans till kontroll i det egna arbetet samt de 

som upplevde sig behandlas rättvist. SBU’s (2014) kunskapssammanställning medför att det 

numera finns mycket vetenskapligt verifierad och användbar kunskap samt att vi idag kan se 

sambandet mellan symtom på depression respektive utmattningssyndrom och personens 

arbetsmiljö. 

 I Agneta Sandströms avhandling från 2010 som omfattar neuropsykologiska test som kan 

bekräfta och beskriver kognitiva problem som patienter rapporterade i samband med 

utmattningssyndrom. Studierna tyder på att det finns samband mellan den generella hälsan, 

personlighet, kognitiv förmåga och neuroendokrin dysfunktion vid utmattningssyndrom. 

Kognitiva problem avspeglades i testprestationer som även visade på ett annorlunda 

aktivitetsmönster i hjärnan hos patienter med utmattningsdepression. Forskningen har även 

funnit stöd för likheter och välavgränsade skillnader med egentlig depression (Sandström, 2010). 

2.2 Omvårdnads- och behandlingsfas vid utmattningssyndrom 
Glise (2007) beskriver hur väsentligt det första mötet med vårdgivaren är för den utmattade 

patienten. Bemötandet kan vara avgörande för att skapa en förtroendefull relation och därmed 

förkorta sjukdomsförloppet. Patienten är ofta skamfylld och bär på skuldkänslor, där 

vårdgivarens trygghet och tillit blir tyngdpunkter i behandlingen. Att erbjuda tillräckligt med tid 

i samband med första besöket på en vårdcentral, samt att förmedla hopp och ge lugnande 

information, kan inge patienten fokus på att återta hälsan och inte oroa sig för framtiden. Att 

jobba teaminriktat med flera professioners samverkan med läkare, psykolog, psykoterapeut, 

sjukgymnast, sjuksköterska samt handläggare från försäkringskassan och arbetsförmedlingen är 

väsentligt. En noggrann medicinsk utredning bör göras för att utesluta kroppsliga sjukdomar med 

liknande symtombild samt utesluta psykiatriska diagnoser för att kunna ställa rätt diagnos och ge 

rätt behandling. En patient med utmattningssyndrom bör ges chans till återhämtning, sjukskrivas 

eller avlastas omgående.  

 Carling (2015, 16 februari) beskriver hur primärvården idag har uppdraget att vara ”första 

linjens psykiatri” vilket understryker vikten av att allmänläkarna behärskar att fastställa 

patientens ohälsa och behov. I primärvården sker patientmötet mellan läkare och sjuksköterska 

där de informeras om den aktuella behandlingen med bästa vetenskapliga stöd, för att själv 

kunna välja vård enligt den nya Patientlagen (SFS 2014:821). Enligt Åsberg et al. (2013) har en 

konsensus om rimliga behandlingsprinciper växt fram som bygger på stressyndromens 

uppkomst. Behandlingen skall omfatta följande fyra komponenter: råd om livsstilsförändring, 
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samtalsterapi, stressreduktion och arbetsplatsintervention. Socialstyrelsen (2003) beskriver 

behandlingsprinciperna som följer rimliga att använda sig av vid utmattningssyndrom. 

Sjuksköterskan identifierar tillsammans med läkaren utlösande stressfaktorer samt gör en 

åtgärdsplan tillsammans med patienten. Sjuksköterskan skall ge råd kring egenvård såsom 

regelbundna mat och sömnvanor och regelbunden fysisk aktivitet och träning. Den utmattade 

patienten bör erbjudas fokuserad psykoterapi gärna i grupp, och behandlingsprogram som 

inkluderar avspänningsträning, stresshantering, och fysisk träning. En arbetsinriktad 

rehabilitering skall erbjudas och startas så snart patienten är ur akutfasen. Sjukskrivningen ska 

anpassas individuellt och vara avhängig patientens situation på arbetsplatsen, med eventuell 

deltidssjukskrivning och arbetsträning. Arbetsanalys och rehabiliteringsplan bör genomföras och 

läggas upp. Det är också viktigt med en fungerande företagshälsovård vid rehabiliteringsfasen.  

 Utmattningssyndrom leder ofta vidare till egentlig depression vilken behandlas enligt 

rekommendation med antidepressiva läkemedel och/eller psykoterapi (Socialstyrelsen, 2003). I 

första hand bör man välja serotoninupptagshämmare som har ett gynnsamt biverkningsspektrum. 

Depressionsbehandlingen med läkemedel bör fortgå under en lång tid, minimum sex månader 

tills en förbättring har skett. Eventuella biverkningarna kommer i allmänhet omgående efter 

behandlingsstart det är därför viktigt att ge patienten tid för återbesök. Vid sidan om läkemedel 

och psykoterapibehandling, bör läkaren ge patienten ett gott psykologiskt stöd. Att normalisera 

sömnfunktionen vid utmattningssyndrom är av stor vikt och därmed behandla sömnkvalitet och 

sömnrubbningar, annars kan det vara svårt att få behandlingseffekt. Idag saknas evidens för eller 

emot positiv läkemedelseffekt vid utmattningssyndrom utan depression.  

 Sjukskrivna patienter med uttalat utmattningssyndrom kan erbjudas heldygnsvård på 

psykiatrisk klinik för att erhålla stöd för att återskapa en struktur i vardagen (Ohlin, 2002). Där 

får patienten hjälp med dygnsrytmen, vila, äta, sova och skapa en balans mellan aktivitet och 

vila. En klinisk miljö där patienten kan möta sig själv utan alla yttre krav som livet ställer med 

prestationer, där det är möjligt att fokusera på de psykiska problemen som förgick utmattningen. 

Här finns möjlighet att stanna upp, lyssna till sin kropps signaler och få en insikt om sina egna 

gränser och behov. Stödjande samtal, lugnade taktil massage, möte med arbetsterapeut eller 

sjukgymnast kan bidra till att minska spänningar i kroppen. Fysiska aktiviteter, vilande i 

aktiviteter med handarbete eller meditation kan ge sakta återhämtning. Inom psykiatrisk vård ges 

behandling och rehabilitering av den person i vårdteamet som har erfarenhet och utbildning för 

specifik uppgift (Ottosson & Otosson, 2007). Att ge specifik omvårdnad innefattar att ha 

kunskap om aktuella sjukdom och behandling. Den psykiatriska sjuksköterskan har en speciell 

kompetens inom omvårdnad samt har ett ansvar att fungera som handledare till övrig personal i 
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vårdteamet. Sjuksköterskan behöver tillgodose patientens omvårdnadsbehov och följa upp hur de 

uppsatta målen uppnåtts.  

2.3 Psykoterapeutiska insatser och gruppstöd 
Glise och Björkman (2004) skriver att de viktigaste faktorerna för framgång vid beteende- 

förändringar är patienternas medvetenhet om vad som behöver förändras. Det är mycket svårt att 

få patienter att ändra livsstil och kan kräva stora insatser. Psykoterapeutiska insatser med 

kognitiv inriktning enskilt eller i grupp samt stödjande samtals behandling med kognitiva och 

pedagogiska inslag kan ha god effekt. Tidigare genomförda studier hur socialt stöd kan bidra till 

att motverka utmattning visar sammantaget inget entydigt resultat utan består av varierande 

resultat (Peterson, 2011). Ett flertal av studierna visar dock på att individens kollegiala gruppstöd 

på arbetsplatsen har betydelse för att hon ska känna sig mindre utmattad, stödet kan verka 

förebyggande och förmedla en känsla av trygghet. Det kollegiala stödet kan också fungera som 

tröst när personen känner att det är emotionellt svårt samt motivera denne att komma vidare i sin 

situation.  

2.4 Återhämtning  

En etablerad definition av begreppet återhämtning existerar inte men det används i en rad olika 

situationer (Åkerstedt, 2012). En medicinsk beskrivning är återställande av fysiologisk 

aktivering till normalnivån såsom nedvarvning av exempelvis syreförbrukning, blodtryck, 

andningsfrekvens, hjärtfrekvens eller adrenalininsöndring till basnivåer. Det kan även vara 

återställande av energinivåer eller påfyllning av signalsubstans i nervändsluten, eller minskad 

smärta, stelhet och värk efter rejäl fysisk ansträngning. Återhämtningen har dessutom en 

psykologisk betydelse där den kan återställa trötthet handlar om att återfå energi, normal pigghet 

eller fräschhet efter sömnbrist, exposition för monotoni, långvarig mentalt arbete eller emotionell 

belastning. Tröttheten kan vara fysiologisk eller subjektiv. Återhämtningen kan bestå av några 

minuters vila eller längre rast till dygnsvila, sömn men även någon alternativ aktivitet till det 

normala görandet.   

 Asp och Ekstedt (2009) påtalar sömnen som en viktig del för återhämtning av hjärna och 

kropp. Sömnbrist påverkar vår förmåga till inlärning, problemlösning samt hämtning av inlagrad 

kunskap i vårt minne. Under sömnen sjunker kroppens aktivitetsnivå och fokuserar på 

återuppbyggnad, vilket möjliggör reparation av skadad vävnad och återhämtning för vårt centrala 

nervsystem. Sömnen fyller på kroppen med energi och gör oss förberedda att möta 

morgondagens påfrestningar. Utan tillräckligt med sömn minskar vår livskvalitet ansenligt. 
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Enligt Åkerstedt (2012) har det forskats begränsat kring återhämtning med undantag för just 

sömnen.  

 Vila är i liknelse med sömn ett tillstånd av återhämtning som istället sker i ett vaket tillstånd 

(Asp & Ekstedt, 2009). Vila omfattar allt som har att göra med att icke prestera, karaktäriserat av 

en harmoni i vilja, känsla och handling. Vila är när individen känner en subjektiv upplevelse av 

lustfylldhet, i en aktivitet som den vill och kan utföra. Kravlös vila tycks vara en förutsättning 

för att patienten med utmattningssyndrom efter insjuknandet ska komma vidare i sin 

återhämtningsprocess för att kunna tillfriskna (Währborg, 2013). 

 Socialstyrelsen (2003) skriver att de som utövar fysisk aktivitet regelbundet, minst tre timmar 

i veckan, har lägre grad av stress än de som inte tränar alls. Flera studier påvisar att fysiskt aktiva 

människor får lägre nivåer av ångest i kroppen och ett minskat typ-A beteende. Träning påverkar 

både den psykiska och den fysiska hälsan. Personer upplever ofta högre självkänsla, mindre 

cynism, bättre sömn och ett sundare förhållande till sin kropp efter att de har satt igång med 

träning. När kroppen utsätts för fysisk påfrestning, påverkas hjärnans endorfinsystem och när 

hormonet frisätts minskar muskelspänningar och aktivitet i det sympatiska nervsystemet. 

 Glise, Andersson och Jonsdottir (2011) skriver i sin artikel om hur fysisk aktivitet är bra mot 

stressrelaterad psykisk sjuklighet. Här beskrivs att nedsatt kognitiv förmåga och uppmärksamhet 

är huvudsymtom vid utmattningssyndrom, vilka utmärker sig vara det som bidrar till att 

patienten inte återfår sin fulla arbetsförmåga, även om andra symtom försvunnit. Fysisk aktivitet 

har utmärkt sig för att påverka dessa funktioner i hjärnan ansenligt.  

 Hammarlin (2008) beskriver i sin etnologiska studie hur det är att leva som utbränd, många 

och varierande stressbehandlingar såsom trädgårdsterapi, ridning, keramikkurs samt olika former 

av stresshanteringskurser såsom samtalsterapi och kognitiv beteendeinriktad terapi (KBT). Örn 

(2003) skriver om omgivningens betydelse för hälsa och vård, att det idag finns vetenskapliga 

belägg för att naturupplevelser och lättare trädgårdsarbete bidrar till ökat välmående hos 

individen, där patienten känner trygghet och avslappning. Fysiologiska studier har visat att bilder 

på djur och natur sänker puls, blodtryck, muskelspänningar och pupillstorlek, de påverkar 

därmed individen stressreducerande. Edvardsson och Wijk (2009) skriver att de hälsoeffekter 

naturen tycks ge individen är framförallt att den bidrar till att vi vistas utomhus, får tillgång till 

frisk luft och att den ökar vår lust till rörelse. Naturen är en plats för att finna lugn och ro för 

hjärnan. En miljö är fri från stressiga intryck där hjärnan får utrymme att återhämta sig och inte 

behöva sortera och fokusera på de tusentals saker som i den vardagliga miljön. Dagsljuset i 

naturen gör oss naturligt trötta och bidrar till normal dygnsrytm.  
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 Mindfulness, som en nygammal metod att lindra stress, innebär att patienten som utövar 

metoden förhåller sig icke-dömande till nuet (Åsberg, Sköld, Wahlberg och Nygren, 2006). 

Patienten tränar genom mindfullness sin uppmärksamhet för att se den process som pågår i 

dennes inre värld samt hur det påverkar beteendet mot omvärlden och gentemot sig själv 

(Joneborg, 2013). Ibland kan patienten ha en negativ bild av sig själv, samt ett dömande 

beteende mot andra människor vilket kan pågå undermedvetet och genom att inte vara tillräckligt 

uppmärksam. Åsberg et al. (2006) skriver att vetenskapliga studier visar på att mindfulness har 

positiva effekter och kan reducera stressnivån. Dock har inga långtidseffekter rapporterats ännu, 

utan de stressreducerande effekterna har i dagsläget bara visat på kortsiktiga resultat och är 

utförda på friska personer.  

 I en randomiserad kontrollstudie av Köhn, Lundholm, Anderzén-Carlsson och Westerdahl 

(2013) visar på att patienterna anslutna till en vårdcentral i primärvården som deltog vid en 

medicinsk yogagruppbehandling under en tolv veckors period, en signifikant minskad stressnivå 

och ångest jämfört med de som var i kontrollgrupp. Resultatet innebär därmed att medicinsk 

yoga är ett verktyg för att hantera stress och ångest, skapa trygghet med ökad självkänsla 

parallellt ett förbättrat allmänt hälsotillstånd. Samt att medicinsk yoga är en effektiv 

gruppbehandling accepterad av patienterna och är samtidigt lätt att administrera i primärvården. 

3 Problemformulering 
Det finns idag begränsad tydlig evidensbaserad kunskap och råd för personer som drabbats av 

utmattningssyndrom. Samhället står inför problematiken där allt fler individer insjuknar i 

syndromet med följdsjukdomar som depression och ångest. Kunskap och erfarenhet av 

utmattningssyndromets rehabilitering talar främst om de mest grundläggande behoven som 

återhämtning via sömn och kravlös vila. Mer kunskap behövs för att se vad som leder till ökat 

välmående hos dessa individer. Vi vill öka förståelsen för faktorerna som är av betydelse för att 

återta hälsan med en strävan att få en djupare insikt i patientens upplevelse av fenomenet.   

 

4 Syfte 
Att belysa patientens upplevelse av betydande faktorer vid återhämtning av utmattningssyndrom. 

 

5  Teoretisk utgångspunkt 
Konsensusbegreppet människa är utgångspunkt i arbetet med ett livsvärldsfenomenologiskt 

perspektiv (Asp, 2002). En människa skall betraktas i ett helhetsperspektiv, med kropp, själ och 

ande, inte var för sig utan som en enda enhet i holistisk bemärkelse. Människan existerar i 
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relation till sig själv, sina medmänniskor och i samspel med sin omvärld. Därav erfar människan 

världen i och genom sin kropp. Människan skapar mening om sig själv och sin värld genom hur 

hon upplever och tolkar den. Erfarenheterna har därför betydelse för hennes livsförståelse och 

lärande. Att ta del av patientens livsvärld utgör en viktig del för att kunna upprätthålla, stödja 

och stärka individens hälsoprocess.  

 Människan är i en ständig förändringsprocess där hon söker förståelse för sin existens och är 

upptagen med sin tillblivelse (Barker & Buchanan-Barker, 2005). Människan söker därför en 

mening i samspelet mellan sina domäner. Phil Barkers Tidvattensmodell som också är en mid 

range teori inom omvårdnad representerar människan som tre olika domäner, där personer 

upplever och lever sitt liv (Barker & Buchanan-Barker, 2005). I Självet upplever patienten sin 

inre värld, det är en privat sfär. Här upplever personen känslor som hon känner för sin 

livshistoria och vad livet ger henne. Nästa domän är Världendomänen och i den relaterar 

personen till sin livshistoria, genom sina tankar, reflektioner, ideér och upplevelser. Den tredje 

sfären kallas för den Andradomänen och det är där personen handlar i sitt vardagliga liv med 

andra människor, där hon skapar nya erfarenheter. 

 Följande metaforiska bild av psykisk ohälsa och återhämtning är hämtad direkt ur författarens 

tidvattenmodell, vilken fångar hans syn på psykisk ohälsa mer som en kris än som en sjukdom:  

”Life is a journey undertaken on an ocean of experiences. All human developement, 

including the experience of illness and health, involves discoveries made on a journey 

across that ocean of experiences. At critical points in the life journey the person may 

experience storms or even piracy (crisis). At other times the ship may begin to take in 

water and the person may face the prospect of drowning or shipwreck (breakdown) The 

person may need to be guided to a safe haven to undertake repairs, or to recover from the 

trauma (rehabilitation). Only once the ship is made intact, or the person has regained his 

necessary sea legs, can it set sail again, aiming to put the person back on the life courses 

(recovery)”(Barker & Buchanan-Barker, 2005) 

Människans upplevelse av hälsa hänger samman med hur hon förstår och återberättar sin 

livshistoria, en subjektiv erfarenhet av hälsan vilken kan förstås i samband med livsnivåer och 

erfarenhetsdomäner. Enligt Barker och Buchanan-Barker (2005) handlar patientens återhämtning 

om ett återtagande av själva livet. Om att se vad som fungerar för patienten och hur den upplever 

resan emot återhämtning, steg för steg med små förändringar mot målet. I tidvattenmodellen 

fokuseras vårdprocessen på att det är en gemensam resa balanserad mellan patientens behov och 

sjuksköterskans ansvar, där fokus ligger på personens resa och inte på målet, och där 

vårdinrättningen är en hållplats på vägen. Omvårdnadsåtgärderna går ut på att främst hjälpa 
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personen att återta sitt liv och sin identitet för att återigen se sig som en värdefull person. Baker 

betonar människans villkor i omvårdnaden, där personen är viktigare än patientens symtom. 

Vårdandet handlar om återtagandet och inte vårdprocessen som struktur, fokus ligger på en 

interpersonell process inriktad mot relationen. Tidvattenmodellens utövare uppfattar att 

förändring är något pågående, att människan konstant förändras, om än på ett subtilt sätt (Barker, 

2004). Tidvattenmodellen innehåller tio förpliktelser som ligger till grund för sjuksköterskan ska 

kunna utöva god omvårdnad på patienten, vilket kan ses som en förutsättning för att möjliggöra 

för personen bakom patienten i behov av vård att förändra sitt liv (Barker & Buchanan-Barker, 

2005).  

 

6 Metod 
Syftet litteraturöversikten, har varit att skapa en översikt över forskningsläget inom valt 

omvårdnadsområde (Friberg, 2012a). En litteraturöversikt skapas genom ett strukturerat 

arbetssätt där författarna skall hålla ett kritiskt förhållningssätt till vetenskaplig kunskap 

(Dahlborg-Lyckhage, 2012). Efter att författarna granskat aktuella artiklar inom problemområdet 

har resultatet i samtliga utvalda studier analyserats för att bäst kunna besvara syftet och 

kvalitetsgranskats avseende dess vetenskaplighet.  

 

6.1 Datainsamling 

Inledningsvis gjordes en pilotsökning med lämpliga sökord utifrån stressrelaterad ohälsa och 

syftet. Sedan avgränsades sökningarna just till utmattningssyndrom, eftersom flertalet av de 

träffar som stressrelaterad ohälsa gav inte enbart handlade om utmattningssyndrom utan kunde 

till exempel innefatta posttraumatiskt stressyndrom. Denna avgränsning gjordes för att resultatet 

inte skulle bli missvisande. Dock har en artikel inkluderats i resultatet som hittades genom 

sökning på stressrelaterad ohälsa eftersom den har med deltagare som både diagnostiserats med 

utmattningssyndrom och patienter som ligger i riskzonen för utmattning. Vetenskapliga artiklar 

uppsöktes via databaserna CINAHL, PubMed och PsycINFO (Friberg, 2012a). Dessa databaser 

har används i litteratursökningen då de täcker och har bred forskning inom medicin och 

omvårdnad (Forsberg & Wengström, 2013). 

 Sökord som används under litteratursökningen har varit: burnout, care, experiences, nursing, 

patient, qualitative, recovery, rehabilitation, stress, stressrelated och study 

(http://mesh.kib.ki.se). Samtidigt har Svensk MeSH tillämpats för att hitta de rätta engelska 

termerna. Dessa sökord och MeSH termer har kombineras i sökningsprocessen då vi ansåg det 

http://mesh.kib.ki.se)
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skulle ge bästa möjliga sökresultat genom att hitta relevanta artiklar som besvarade vårt syfte. 

Enligt MeSH översätts det engelska ordet burnout till svenska med orden utbrändhet, 

utmattningssyndrom, professionell utbrändhet, utmattningsdepression. Vid granskning av 

vetenskapliga artiklar har författarna avgränsat sig till utmattningssyndrom och försökt exkludera 

utmattningsdepression. I litteraturöversikten begränsar vi oss till begreppet utmattningssyndrom 

genomgående, eftersom det främst brukas idag vid befintlig diagnos samt inom forskning och 

media (Socialstyrelsen, 2003).  Sökordet Management har lagt tills under litteratursökningen 

eftersom vi ansåg det lämpligt för valt syfte och användbart för att få flera sökträffar inom 

ämnesområdet. För att få ett så kärnfullt material som möjligt till resultatet utnyttjades 

tillgängliga referenser till att göra sekundärsökningar från artiklar med hög relevans för ämnet. 

Detta också för att sökträffarna sällan belyste vårt ämne utifrån ett patientperspektiv utan 

handlade till största del om sjuksköterskans perspektiv. Alla dessa sökord har tillämpas med 

Boolesk söklogik, där operatorn AND har används. Under arbetets gång har operatorn NOT lagts 

till för att inte erhålla träffar med sjuksköterskans perspektiv. Sökorden nurses och workers har 

därför kommit att användas tillsammans med operatorn NOT i ett senare skede i 

sökningsprocessen. För vidare information beträffande datainsamlingen se sökmatris, bilaga 1 

(Östlundh, 2012).  

 

6.2 Urval 

Då litteratursökningen inleddes inriktade författarna sig på att hitta vetenskapliga artiklar utifrån 

titlarnas innehåll samt vad dessa hade för relevans för valt ämne i litteraturöversikten (Östlundh, 

2012). Efter varje sökning utsågs artikeltitlar av intresse för författarna. Dessa valdes i det första 

steget i urvalsprocessen för vidare granskning, andra titlar sållades bort. Granskningen fortsatte 

genom att författarna gick igenom artiklarnas ämnesord för att få en tydligare bild över vad 

artiklar handlade om. Därefter lästes abstrakten för att närma sig vilka artiklar som skulle läsas 

igenom övergripande. Urvalet begränsades till artiklar innehållande: Peer reviewed (Östlundh, 

2012). Detta för att fastställa att artiklarna är publicerade i en vetenskaplig tidskrift. Inkluderade 

artiklar hade som krav att vara vetenskapliga, dock behöver inte alla artiklar som är publicerade i 

en vetenskaplig tidskrift vara vetenskapliga. När osäkerhet hos författarna uppkom kring 

artiklarnas utformning kontaktades forskarna via mail och svar inkom med besked och 

kommentarer med konstaterande om att det var originalartiklar. För att fastställa att översikten 

baserades på aktuellt forskningsmaterial och att äldre forskning skulle exkluderas begränsades 

artiklar till att omfatta publicering mellan år 2005-2015. I databaser där dessa begränsningar var 
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möjliga valdes att definiera tid, fulltext, abstract, språk och referenser tillgängliga för att 

underlätta urvalet. Språket omfattade artiklar skrivna på engelska, eftersom det är det officiella 

vetenskapliga språket (Segesten, 2012a). 

Samtliga artiklarna valda till resultatet var vetenskapliga originalartiklar. Litteraturöversikten 

innehåller tio kvalitativa vetenskapliga artiklar, varav två med mixad metod, då författarna ansåg 

att kvalitativ ansats bäst kunna besvara syftet. Artiklar inkluderades där patientens upplevelse 

framgick. Därför exkluderades artiklar med kvantitativ ansats medan kvalitativa artiklar 

inkluderas. Artiklar med mixad metod inkluderades också då vi ansåg att dessa kunde svara an 

på vårt syfte och beskriva patientens upplevelse. Vidare skulle översikten innefatta 

patientperspektivet och därför exkluderas artiklar som enbart beskrev sjuksköterskans perspektiv 

(Olsson & Sörensen, 2001). Se resultatmatris, bilaga 2, för mer information kring urvalet.   

 

6.3 Dataanalys 

Analys av resultatartiklarna gjordes genom att följa Fribergs (2012b) olika steg. Varje 

originalartikel lästes flera gånger med fokus på resultatet för att förstå innehåll och sammanhang 

samt för att få information att arbeta med i resultatet. En kort sammanfattning gjordes av varje 

enskild artikel för att se att om de uppfyllde kraven att belysa patientens upplevelse. I samband 

med kvalitetsbedömning och urval gallrades tre artiklar bort som var kvantitativa. Därefter 

ifylldes urvalet av de åtta kvalitativa artiklarna och två artiklar med mixad metod i en matris 

(bilaga 2) som stöd till det fortsatta analysarbetet. Författarna har granskat likheter och skillnader 

i resultatet i de vetenskapliga artiklarna (Rosén, 2012). En schematisk översikt gjordes där teman 

från alla artiklars resultat fördes över på ett pappersark (Fribergs, 2012b). Artiklar vars innehåll 

liknade varandra och framträdde mest identifierades och därefter sorterades under nya olika 

subteman, med litteraturstudiens syfte i fokus. Under arbetets gång uppkom tre huvudteman och 

fyra underteman fram som lade grunden till resultatet. Författarna har funderat kring perspektiv, 

diskuterat och ifrågasatt tolkning av analyserad data vilket var en stor del av processen i hela 

litteraturöversikten.   

 

6.4 Forskningsetiska överväganden 

Etiska överväganden skall göras inledningsvis vid en litteraturöversikt, då författarna 

reflekterar över att en förvrängning av forskningsprocessen är förbjuden (Forsberg & 

Wängström, 2003). Författarna understryker vikten av människors lika värde, integritet och 

självbestämmande genom att följa de forskningsetiska riktlinjerna vid granskningen av 
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originalartiklar i resultatet (Kjellström, 2012). Samtliga utvalda original artiklar är etiskt 

granskade och hade godkända etikprövningar, vilket innebär ett informerat samtycke för att 

säkerställa att en person verkligen vill delta i forskningen.  

Författarna har reflekterat över egen förförståelse och insikt i uppsatsens ämne då en av 

författarna tidigare varit allvarligt sjuk i utmattningsdepression, men är idag helt återställd. 

Därmed finns erfarenhet hos författarna och nära inblick utmattningsprocessen med övergång i 

djup depression. Författarna vill därmed vara med och stödja, hjälpa och påverka till hälsa och 

livsstilsförändring hos patienter med utmattningssyndrom. För undvika denna förförståelses 

påverkan har den beaktas och lagts åt sidan i största möjligaste mån, vid val av sökord, urval, 

analys och framtagande av resultat. Översättningen av artiklarna från engelska till svenska har 

genomförts med försiktighet för att undvika översättnings- eller tolkningsfel.  

 

7 Resultat 
Ur resultatanalysen framkom tre huvudteman: Insikt och reflektion ger självkännedom, Att bli 

sedd som människa och Ta kontroll över sitt liv. Vidare utkristalliserades fyra underteman: 

Självvärde, Känsla av tillhörighet, Meditativ aktivitet och Livsstilsförändring. 

 

7.1  Insikt och reflektion ger självkännedom 

Lustfylld sysselsättning såsom trädgårdsterapi skapade balans och upplevdes med känslor av 

frihet och inre ro (Eriksson, Westerberg, & Jonsson, 2011; Håkansson, Dahlin-Ivanoff, & Sonn, 

2006). Dessa upplevelser påverkade patienterna att vilja fortsätta med lustfyllda aktiviteter 

eftersom det gav dem återhämtning. Om aktiviteten var för monoton eller inte upplevdes som 

givande började personen reflektera över vilka aktiviteter som kunde tänkas ge återhämtning. 

Det kunde till exempel vara att återuppta sin träning eller prova på något nytt.  

 Reflektionerna var inte bara betydande för att hitta återhämtning i miljön runt omkring 

personen utan de var också betydande för att personen skulle komma till insikt hur de 

behandlade sig själv (Eriksson, Westerberg, & Jonsson, 2011; Håkansson, Dahlin-Ivanoff, & 

Sonn, 2006). En insikt i hur patienten värderade och bemötte eller förhöll sig till sig själv, nu och 

framöver kunde leda till vidare insikter. Det kunde vara att det dags att börja prioritera sig själv 

men samtidigt bry sig om andra människor, sätta gränser och säga nej. När personen tog sig själv 

på allvar ingav det respekt från omgivningen. Patienter som studerades vid studien hur de kunde 

återskapa balans i livet beskrev hur de före utmattningen tog över andras problem och kände 

skuld när de sa nej (Håkansson et al., 2006). En rädsla att såra andra människor, att sätta gränser 
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i relationer och bära på en känsla av att vardagen var okontrollerbar. Vägen till återhämtning 

blev en resa till en ny livsförståelse, att bryta upp från sitt gamla liv (Rehnsfeldt & Arman, 

2008). Mycket handlade om att släppa taget om saker, och låta saker hända utan att lägga för stor 

vikt vid det.  

 Utmattningen kunde leda till att patienterna kände att de fick nya insikter om sig själva och 

förståelse för vilka omständigheter som gjort dem sjuka (Ekstedt och Fagerbergs, 2005; Norlund, 

Fjellman-Wiklund, Nordin, Stenlund och Ahlgren, 2013). De fick en större förståelse för hur 

deras personligheter spelat in och det varit en bidragande faktor. Sjukdomen hade även gjort dem 

införstådda i att det var dags att ta mer ansvar i att ta hand om sig själv. Genom insikt i att det 

inte var omgivningen som hade gjort personen sjuk, kunde patienten blicka inåt och ta ner sina 

egna krav. Insikten i att vara sjuk och att acceptera det ledde till att patienten kunde vara i 

varandet istället för i görandet, vilket blev en beteendeförändring från tidigare att ständigt sträva 

efter förändring och ha kontroll eller att stänga av mentalt. Att acceptera sin utmattning, sluta 

kämpa och släppa taget blir det en slags utgångspunkt att ta tag i sin återhämtning och tillväxt. 

 Arman et al. (2011) beskriver hur vägen ut ur utmattningsfasen blev möjlig i toleransen och 

tillåtandet av vila i tillståndet att bara vara i varandet. Den läkande potentialen i varandet 

upptäcktes i samband med självvalda situationer som att läsa böcker eller vara ute i naturen.  

En tillåtande miljö, som skapades av vårdpersonalen i ett trädgårds rehabiliteringsprogram, 

gav utrymme för reflektion hos patienterna, både hos sig själva och i gruppen (Eriksson et al., 

2011). Reflektionerna gav patienterna möjlighet till nya insikter om sig själva och deras behov. 

Patienterna tillät sig inte att ta på sig för mycket ansvar. De ändrade sina attityder gentemot sig 

själva och de utvecklade en medkänsla till sig själva(kan raderas). I det initiala skedet av 

behandlingen var det viktigt att vara i en accepterande miljö för att vara närvarande och lugn. Att 

lämna kraven utanför var som att kliva in i en annan värld och uppleva glädje.  

 Vid ett naturbaserat stressrehabiliteringsprogram upplevde några patienter nya upplevelser de 

aldrig tidigare varit med om (Sahlin, Ahlborg, Matuszczyk, & Grahn, 2014). Dessa patienter 

kände bland annat att naturen öppnade upp för en andlig dimension inom dem och de började 

reflektera över existentiella frågor. Den andliga upplevelsen kunde innefatta att känna sig född 

på nytt eller att de ingick i ett större sammanhang. Naturen kunde väcka känslor av nyfikenhet. 

Under promenader i denna miljö sade patienter att de upplevde naturen på ett utforskande sätt 

och att de såg det vackra i denna skapelse. Dessa upplevelser väckte känslor av glädje och 

promenaderna värderades högre efter behandlingen än innan.  
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7.2  Att bli sedd som människa 

7.2.1 Självvärde 

Patienternas återhämtning som deltagare vid reflekterande och stressförebyggande stödgrupper, 

var av betydelse för att de skulle kunna börja se sig själva som värdefulla individer (Peterson, 

Bergström, Samuelsson, Åsberg & Nygren, 2008). Genom att få vara i en trygg miljö vid en 

trädgårdsterapi intervention kunde patienten känna sig accepterad och att inte behöva göra sig till 

på något sätt, inte heller vara rädd för att bete sig på ett felaktigt sätt vilket var stressreducerande 

(Eriksson et al., 2011; Fjellman-Wiklund, Stenlund, Steinholtz, & Ahlgren, 2010). En 

accepterande miljö öppnade upp till att återfinna lycka och glädje samt gjorde det möjligt för 

patienten att kunna hitta tillbaka till sig själv. I en studie som undersökte utvecklingen av 

livsförståelse hos cancersjuka patienter och utmattade patienter i relation till omvårdnad möttes 

de med acceptans och kände de sig därmed sedda som människor och inte enbart som patienter 

med sjukdom (Rehnsfeldt & Arman, 2008). Att vandra ensam på vägen utan att bli sedd eller 

mött i livsförståelse ökade patientens lidande, medan ett sällskap på resan satte värdighet till 

människans lidande. Utmattade patienter behövde en vårdande hermeneutisk dialog i sin 

omvårdnad, där tid och rum delas med vårdgivaren under sin vandring. Hermeneutik är en 

tolkningsform som går ut på att skapa förståelse för mening, innebörd och värderingar, (Egidius, 

u.å.). 

 I samband med återgång till arbete från sjukskrivning var det viktigt att känna sig betrodd, 

som exempelvis att det inte gick att arbeta i samma arbetstakt som innan insjuknandet (Norlund 

et al., 2013). Flera patienter kände att andra människor hade svårt att förstå deras nuvarande 

situation, de upplevde istället att de nonchalerade problemet vilket resulterade i känslor av skam 

och otillräcklighet. Att få ett gott mottagande på arbetsplatsen var förknippat med energi.  

 Rehnsfeldt och Arman (2008) skriver att ett gemensamt mönster hos de utmattade patienterna 

var att de såg sig i en transition från självständighet till beroende och svaghet. Transformationen 

var i övergången från utmattningslidande till återtagandet av hälsa som betingade ett nytt 

uppvaknade, en ny attityd till värderingar och den universella meningen med livet (Arman, 

Hammarqvist & Rehnsfeldt, 2011). Patienterna uttryckte att det var viktigt att bli sedda i deras 

lidande av vårdpersonalen, vilket var förknippat med upplevelsen av värdighet. Det skapade en 

mening till att söka ny livsförståelse. Utmattningssyndromet gjorde att patienterna såg mörkt 

eller utan mening på sin livssituation. Deras livsförståelse upplevdes mer fragmenterad än innan. 

Att se hela människan och inte bara utmattningen i sig ledde till ett meningssökande för 

patienten. Att själv eller tillsammans med vårdaren försöka förstå varför utmattningen 
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uppkommit var en väg till att hitta tillbaka till sig själv. I Anderzén-Carlsson, Persson Lundholm, 

Köhn och Westerdahls (2014) studie gjorde den medicinska yogan patienterna medvetna om sitt 

personliga värde, som en legitim omvärdering av självvärdet. Den medicinska yogan ledde även 

till en ökad självmedvetenhet och självkänsla vilket hade en direkt inverkan på deras livsvärld. I 

fenomenologiska termer kan man säga att yogan gav patienten ett annat sätt att vara i världen. 

Att värdera sig själv och sätta gränser mot sin omgivning minskade risken för skamkänslor och 

därmed upplevde patienten det lättare att ta pauser under sin arbetsdag (Sahlin et al., 2014). 

 

7.2.2 Känsla av tillhörighet 

Att få bli tagen på allvar som patient samt att få stöd i sin situation upplevdes ge upphov till 

positiva känslor (Peterson, Bergström, Samuelsson, Åsberg, & Nygren, 2008). Jobbiga känslor 

kunde uppmärksammas och sättas ord på så att de var lättare att hantera för patienten. Att vara i 

en social omgivning med människor med liknande problem var betydelsefullt och hjälpsamt för 

individen för att tillsammans nå framgångar och hitta lösningar (Sahlin et al., 2014). Anderzén-

Carlsson et al. (2014) beskriver den medicinska yogans betydelse hos patienter med 

stressrelaterade symtom, där deltagarna ansåg att yogan gav en känsla av tillhörighet. Via 

grupptillhörandet i yogan tilläts möjlighet att relatera till sitt eget liv och andras sätt att leva. Att 

kunna känna sig mindre ensamma oberoende av sina egna problem. Samtidigt var det några som 

fann det svårt att fokusera på sig själv i gruppaktiviteten, samt någon som blev irriterad på att 

höra om allas fysiska klagomål som nämndes i gruppen. Norlund et al., (2013) skriver att 

emotionellt stöd i form av socialt kamratskap gjorde det lättare för patienten att återgå till sitt 

arbete. Då patienten hade kontakt med arbetskamraterna under sin sjukskrivning skapade det en 

längtan till att komma tillbaka till den sociala gemenskapen som arbetet utgjorde. 

 

7.3 Ta kontroll över sitt liv 

 7.3.1  Meditativ aktivitet  

Att ta del i stresshantering upplevdes som betydelsefull för att hitta ny kunskap och lära sig nya 

strategier att hantera stress (Sahlin et al., 2014). Patienter som återhämtade sig med hjälp av 

naturen upplevde det som att det stärkte deras självförtroende och initiativtagande. När de lärde 

sig nytt om trädgård och natur ökade intresset för att skapa och plantera i sin hemmiljö. En plats i 

hemmet, på balkongen eller i trädgården blev som en slags oas att längta till efter jobbet för att 

hämta kraft. Blotta tanken på denna oas gjorde patienten lugnare. Den nyvunna kunskapen om 

naturen användes i konversationer i sociala sammanhang. Patienten hade fått ett driv att ta tag i 
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sin återhämtning och inte åsidosätta sina behov. Återhämtningen i naturen upplevdes leda till 

välmående genom bättre fokus och koncentrationsförmåga. Med en känsla av att “vara borta” 

från den dagliga stressen, att lättare vara fullt närvarande i nuet och stunden (Eriksson et al., 

2011). Detta var betydelsefullt även när de tog sina pauser på arbetet och kunde uppleva full 

närvaro i nuet trots att de inte var i naturen. 

    Medicinsk yoga var inte slutpunkten för återhämtning i patientens primära stressrelaterade 

symtom men det var en början till processen till att lindra lidande samt skapa en ökad känsla av 

helhet och välmående (Anderzén-Carlsson et al., 2014). Medicinsk yogan blev som ett redskap 

för att praktiskt hantera stress i deras nuvarande situation med ett omedelbart manande och en 

förkroppsligad upplevelse svår att beskriva och förklara.  

 

7.3.2 Livsstilsförändring 

Deltagandet i stressrehabiliteringsprogram var fördelaktigt i deltagarnas återhämtningsprocess 

och hjälpte dem att återfå kontroll över sitt liv efter sin utmattning (Eriksson, Westerberg, & 

Jonsson, 2011; Fjellman-Wiklund et al., 2010;Håkansson, Dahlin-Ivanoff, & Sonn, 2006). 

Patienterna började förstå vikten av att ha balans i sin arbetssituation, familjeliv och skapa 

medvetenhet kring sitt återhämtningsbehov.  

 Patienterna fick kunskap och verktyg samt stöd till hur de skulle ändra sitt beteende 

långsiktigt (Anderzén-Carlsson et al., 2014; Eriksson, Westerberg, & Jonsson, 2011; Fjellman-

Wiklund et al., 2010; Håkansson, Dahlin-Ivanoff, & Sonn, 2006; Sahlin et al., 2014). Att 

förändra beteende beskrivs inte som något enkelt att uppnå. Utan mer som en balans mellan nya 

och gamla vanor där man måste motstå krav eller förväntningar från andra människor. Oftast 

uttryckte deltagarna vid stressrehabiliteringsprogrammen hopp inför framtiden men oroade sig 

samtidigt över hur de skulle klara sig utan stöd utifrån. Att lära sig att vara fullt närvarande i 

nuet, inte tänka på vad som borde göras eller oroa vad som skulle komma härnäst sågs som 

betydande för att komma i ett avslappnat tillstånd. Verktyg som andningsteknik, mindfulness och 

balans i vardagen sågs som betydande för patienterna för klara av stressfulla situationer.  

 

8 Diskussion 
8.1 Metoddiskussion 

Vi har använt oss av de tre databaser vilka anses vara störst inom områdena vårdvetenskap och 

medicin. Detta utgör en styrka vårt arbete, användningen av flera databaser i sökningsprocessen 

ökade våra chanser att finna relevanta artiklar som besvarade syftet. Att söka i flera databaser 
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med omvårdnadsfokus kan därmed stärka arbetets validitet (Henricson, 2012). Vi fann tio 

vårdvetenskapliga orginalartiklar i de tre databaserna. Datainsamlingen blev mer tidsödande än 

förväntat på grund av det fanns enbart ett fåtal artiklar i det utvalda området, trots att 

sökningarna gav många träffar. Flertalet artiklar som sökträffarna berörde handlade om 

sjuksköterskan och hur hon skulle undvika att bli utmattad eller utbränd genom sitt arbete. 

Mycket tid nedlades på att sålla bort artiklar som inte belyste patientperspektivet. 

 Ytterligare en svårighet var att hitta artiklar som enbart handlade om utmattningssyndrom och 

inte utmattningsdepression. Att exkludera utmattningsdepression har varit svårt då sökordet 

burnout innefattar enligt MeSH utbrändhet, utmattningssyndrom, professionell utbrändhet, 

utmattningsdepression. Vid granskning av artiklarna har vi noggrant läst innehållet och försökt 

urskilja dem så att urvalet endast innefattade utmattningssyndrom. Detta har varit en svår process 

att fastställa artikelurvalen och en viss osäkerhet kvarstår ännu då det är snarlika diagnoser. Detta 

kan eventuellt medföra en lägre trovärdighet i resultatet. En styrka med vårt urval var att alla 

valda studier var utförda i Sverige. Vi hade dock inte Sverige som en begränsning och en 

anledning kan tänkas vara att diagnosen utmattningssyndrom tyckts användas enbart i vårt land. 

Det kan också ses som positivt att studierna är utförda i Sverige som ett homogent underlag till 

resultatet, och resultatet får då stor tillämpbarhet för det svenska sjukvårdssystemet.  

Utvalda artiklarna har genererat data som innefattar olika tillvägagångssätt för att återhämta sig 

vid utmattningssyndrom. Resultatet bygger på flera olika behandlingsmetoder. Det är en styrka 

då det visar på en stor variation i materialet som inte ger ett entydigt svar. Om vi hade begränsat 

oss till en behandlingsmetod kunde resultatet blivit missvisande och belyst faktorer enbart utifrån 

en infallsvinkel vid återhämning. Ett motargument till detta resonemang är vi inte haft möjlighet 

att ta med allt som har med återhämtning att göra. Återhämtning är ett brett begrepp vilket 

innebär att det kanske hade varit bättre att begränsa oss till en behandlingsmetod för att se vad 

som var viktigt utifrån den metoden. Om vi hade valt att begränsa oss till en specifik 

behandlingsmetod hade resultatet som sagt ovan blivit mer entydigt. Det kan däremot ha 

fördelen att resultatet blir lättare att dra slutsatser utifrån, hur vidare metoden hjälper den 

utmattade personen. Resultatanalysen blir då mer innehållsfullt och avgränsad. Vårt resultat kan 

därför ha en svaghet eftersom det ger ett resultat som är mer utbrett och försvårande för att göra 

slutledningar utifrån, då det bygger på flera behandlingsmetoder.  
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8.2 Resultatdiskussion 

8.2.1 Vikten av att bli sedd som människa 

Syftet med litteraturöversikten var att belysa patientens upplevelse av betydande faktorer vid 

återhämtning av utmattningssyndrom och därigenom öka förståelsen för vad som anses viktigt 

för att återta hälsan. Patienternas upplevelser åskådliggör betydelsen av att bli sedd som 

människa, vilket tyder på att det är av vikt för den utmattade att återigen börja se sig själv som en 

värdefull individ. Återhämtning nås enligt Barker då patienten återupptar sitt liv, sin identitet och 

ser sig själv som en värdefull individ (Barker & Buchanan-Barker, 2005). Individen strävar efter 

tillblivelse och söker förståelse och mening mellan sina livsdomäner och erfarenheter. Faktorer 

som att bli bemött på ett värdigt sätt, bli accepterad för den man är och vara omgiven med 

människor som erbjuder omtanke pekar på att patienterna får en bra känsla om sig själv och 

börjar reflektera om vad som ger dem välmående. Dessa nya erfarenheter som i samspel med 

andra, där hon känner sig sedd, verkar inverka positivt på patientens återhämtning. Att bli sedd 

verkar ha inflytande på en förändringsprocess hos patienten där den lär sig att sätta gränser och 

skapa en inre trygghet inom sig. För att kunna glädjas och njuta av livet samt uppnå balans eller 

vidhålla balansen i livet och vardagen styrker Perski (2002) att vi måste lära oss att sätta gränser 

och säga nej i ett tidigare stadie än vi kanske har gjort tidigare. 

Att vara trygg i sitt värde som människa hör ihop med att känna att man innerst inne är älskad 

och okränkbar. Asp (2002) bekräftar i sin avhandling att denna trygghet skapar en djup vila där 

patienten känner sig tillfreds med sig själv och kan släppa ansträngningarna att vara 

omgivningen till lags till exempel.  

En viktig faktor för att patienterna skulle återgå till sitt arbete och återhämta sig verkar vara 

att få emotionellt stöd och känna att de hör till. Då patienternas kände en längtan efter 

gemenskap eller fick vara i en miljö där känslan uppkom av att höra till skänkte det energi. 

Gemenskap och acceptans i andras närvaro tyder på att självkänslan bibehålls eller stärks hos 

patienten. Det inverkar alltså positivt på individens värdighet. Detta är i linje med Dahlberg och 

Segesten (2010) som menar att samvaro med andra i en tillåtande miljö, där man varken blir 

bedömd eller värderad, främjar vilandet då personen kan vara trygg i sig själv. När patienten 

välkomnas genom att bli sedd skänker det glädje och välbefinnande, eftersom patienten inte 

behöver vara rädd att bete sig på ett felaktigt sätt (Edvardsson & Wijk, 2009).  
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8.2.2 Återhämtning som en förändringsprocess 

I resultatanalysen framkom det att lustfylld stimulans gav utrymme till reflektion och ökade 

patientens självkännedom. Vilket verkar inverka positivt hos den utmattade för att skapa balans i 

vardagen. Asp (2002) bekräftar att en form av vila handlar om att inte fastna i vardagens 

monotoni utan att istället få avbrott i monotonin med lustfylld sysselsättning som gör personen 

uppslukad. Full koncentration på en sak skingrade tankar som var tröttande. Lustfylld stimulans 

var att uppfyllas av glädje. Patienterna blev nyfikna och öppna för nya saker som frambringar 

denna vila. Vilket skapade reflektioner och intresse för att hitta liknande aktiviteter som ger 

denna stimulans. Sarvimäki och Stenbock-hult (2008) påpekar just att en den reflekterande 

dialogen kan leda till nya upptäckter, ny kunskap och ökad medvetenhet.  

 En eftertanke i förhållande till lustfylld stimulans och vila är att den både ger glädje och 

lyckokänslor hos individen där den skärmar av sig från omvärlden och är tillfreds i nuet. Detta är 

en aktivitet som sker i görandet. Men det är också en aktivitet som verkar öka personens 

sårbarhet för utmattning. Där personen uppfylls med entusiasm för uppgiften och får den att 

prestera mera. En entusiasm som verkar kunna leda till att personen lättare fastnar i ett beroende 

att söka efter denna stimulans igen. Fortgår det under lång tid, till exempel att jobbet är lustfyllt, 

riskerar personen att inte uppmärksamma tidiga signaler och tecken på utmattning, och att hon 

ignorerar känslorna. Det verkar både vara för- och nackdelar med denna stimulans. Lepp (2009) 

jämställer detta med att ha flow i vardagslivet. Flow är en källa till psykisk energi och där 

människor som har en aktiv fritid ofta har positiva upplevelser. Energin är neutral men kan 

användas både för konstruktiva och destruktiva syften. Gustafsson (2009) bekräftar i sin 

avhandling vad som är viktigt för att bli eller inte bli utbränd, att det är människans villkor i livet 

med vikten av att förena det aktiva livet med arbete och handlande. Det kontemplativa livet med 

tänkandet, viljan och omdömet och det regenerativa livet med återhämtning och vila och balans 

som är avgörande. 

   Enligt Wiklund Gustin & Lindwall (2012) innebär psykisk ohälsa nästan alltid en andlig kris, 

där patienten upplever att den förlorat sig själv. Ibland kanske smärtan eller upplevelsen är 

outhärdlig i samband med sjukdom och då räcker det inte att vara i varandet utan då behöver 

patienten avleda sin uppmärksamhet från det som tar kraft. I samband med utmattningssyndrom 

kan patienten ha jobbiga tankar som behöver skingras, då omnämns lustfylld aktivitet som 

användbart. Patienternas upplevelser tyder på att de andliga upplevelserna även hjälper 

personerna att avleda smärtan och därmed ge återhämtning. Detta går då under bemärkelsen 

transcedens där patienten ser nya perspektiv i sin tillvaro (Santamäki-Fischer & Dahlqvist, 
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2009). Naturen hade just en sådan verksam effekt på patienten vilket blev en form av tröst 

eftersom det en ingav lättnad att slippa vara i sitt lidande. Tröst är återhämtande eftersom 

kroppen då slappnar av. Även transcendensen ger patienten insikt och tillfälle att byta fokus som 

möjlighet att värdera om sin tillvaro och uppleva sig ha sammanhang och mening. Något som är 

nyttigt för sjuksköterskan att ha kunskap om eftersom en central uppgift är att trösta patienten.  

Enligt Barker & Buchanan-Barker (2005) hänger människans upplevelse av hälsa samman 

med hur hon förstår och återberättar sin livshistoria, vilket blir en subjektiv erfarenhet av hälsa. 

Patienter med utmattningssyndrom kan drabbas av en oförståelse varför de insjuknat i tillståndet. 

Patienternas upplevelser pekar på att bli sedd i sitt lidande och få hjälp att tolka det som inträffat 

kan skapa mening, känsla av värdighet. Det kan ge återhämtning då de får förståelse i vad som 

händer och därigenom kan hitta tillbaka till sig själva vilket uppmuntrar det till personernas 

tillblivelse. 

 I resultatet framkom att utmattningssyndrom kan väcka existentiella frågor, med hjälp av 

vårdaren kan patienten finna en ny livsförståelse. Vårdaren behöver vara uppmärksam på 

patientens lidande, även om lidandet kan vara svårt att förstå sig på (Dahlberg & Segesten, 

2010). Denna oförståelse för något annorlunda får inte göra så att vårdaren blundar och ser förbi 

patienten. Patienternas upplevelser tyder på att lidandet kan utgöra en plattform som kan ligga 

till grund för att hitta en ny livsförståelse, en mening, där patienterna med hjälp vårdaren kan 

förstå varför hon blivit utmattad. Lidandet i utmattningen kunde ibland innebära att ha haft otur 

eller blivit bestraffad. Phil Barker menar att omvårdnaden går ut på att hjälpa patienten att förstå 

hennes uttryck för sin lidelse och lära sig utav det. Av det kan hon växa som person och 

människa (Wiklund Gustin & Lindwall, 2012). Personens vandring mot livsförståelse kan vara 

steget ut ur skam och skuld i samband med utmattningssyndrom när patienten fattat beslut om att 

nå nya insikter och förstå meningen i sjukdomen och livet. Phil Barker skriver i sin 

tidvattenmodell att vårdprocessen handlar främst om att patienten ska börja se sig själv som en 

värdefull person som är kapabel till att kunna styra och leva sitt eget liv igen (Wiklund Gustin & 

Lindwall, 2012). Sjuksköterskan skall som ett instrument med mellanmänskliga förmågor stödja 

patienten att återta sitt liv och sin identitet. Återtagandet, återhämtning från psykisk ohälsa, 

handlar om en förändringsprocess där patientens berättelse inte är enbart en historisk berättelse 

utan en pågående process. Det innefattar att bli medveten om vad som fungerar, varför det gör 

det och att lära sig av det för att kunna påverka sitt liv i positiv riktning. Verktyg för 

sjuksköterskan som medhjälpare till förändringar är att lyssna till människans berättelse om sig 

själv. Denna personliga berättelse kan vara både i form av en inre dialog och i samtal med 

personer i sin omgivning. 
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 Faktorer som meditativ aktivitet och livsstilsförändring framstår som betydande för att 

patienten ska få stärkt autonomi som främjar att kunna ta kontrollen över sitt liv igen. Även om 

en specifik behandlingsmetod inte gett full återhämning för individen, som i fallet med 

medicinsk yoga, så har det varit en liten förändring som medfört att patienten har hittat ett sätt att 

förhålla sig till sin situation. Och det är just det som Barker & Buchanan-Barker (2005) lyfter, att 

se de små förändringarna som fungerar för individen för att patienten ska känna ökad egenmakt 

att kunna påverka sitt liv i positiv riktning. Naturen tyder på att patienterna med utmattning fick 

kreativ återhämtning genom att lära sig nya saker, vidga sin värld, hålla ett öppet sinne och vara 

mottaglig inför nya saker. Denna form av återhämtning hör ihop med att få ett starkare 

självförtroende (Lepp, 2009). Människan är en aktiv och skapande varelse som har möjlighet till 

utveckling och är unik på så sätt att hon besitter sina egna resurser och sin egen vilja (Flensner, 

2010). Att vilja lära sig något kan vara en del i processen att hitta sig själv eller att känna att man 

hör till ett sammanhang (Tingström, 2009). Patienternas upplevelser tyder också på att ett aktivt 

lärande är viktigt för att de ska bli mer självständiga. Självständighet verkar vara en förutsättning 

för att patienten ska kunna ta kontroll över sitt liv och kunna sätta upp mål för att komma vidare i 

sin situation. Att stärka patientens egenmakt, genom att till exempel ge henne verktyg, 

information i behandlingen eller att hon lär sig själv av det hon upplever, gör att patienten kan 

fatta rationella beslut både inom vårdandet men även i sitt vardagsliv. Denna förändringsprocess 

ökar självförtroendet hos patienten som patient där hon själv känner att hon har förmågan att 

klara av saker och kan hitta nya saker som leder till välmående. Det blir ett gemensamt arbete 

mellan patienten och sjuksköterskan i ett terapeutiskt förhållande via diskret empowerment och 

samtal som låter patienten bli delaktig i sin vård. Med empowerment eller egenmakt menas att 

man ger patienten större möjlighet till samverkan med personal och beslut rörande den egna 

vården för att minska oro och stress. Enlig Schöns rapport (2009) finns det likheter mellan 

empowerment begreppet och ett socialt återhämtningsperspektiv. En viktig del som innebär en 

motsats till att vara offer, i avsaknad av makt, är att kunna påverka sin livssituation. Precis som 

återhämtning är det ett positivt mått med betoning på patientens förmågor och resurser i motsats 

till de mått som ofta fokuserar på brister hos individen. Enligt Björvell (1999) används patient 

empowerment för att öka delaktighet och att ge en förstärkt läkningsprocess hos patienten. Det 

bör dock finnas ett samband mellan egenvårdsförmåga och empowerment via de fyra faktorerna: 

hälsa, förmåga att bemästra stress (coping resurser), vårdfilosofi och symtom.   
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8.3 Kliniska implikationer 

Patientens upplevelse av återhämtning är en viktig kunskapskälla som kan användas av 

vårdpersonal, för att kunna förstå, utvärdera och utveckla den kliniska verksamheten. 

Sjuksköterskans kunskap om patientens upplevelser av återhämtning vid utmattningssyndrom, 

utökar förståelsen för hälsan utifrån helheten hos människan. På så sätt kan hon minska 

patientens sårbarhet och hjälpa till att finna mening med att komma vidare i sin situation.  

 Den kliniska vårdaren skall vara omhändertagande i det akuta skedet och se patienten med 

acceptans, delaktighet och lyhördhet för att på bästa sätt få igång återhämtningsprocessen. I nästa 

skede skall hon se till patientens resursuppbyggnad. Genom rehabiliteringsprocessen hjälpa 

patienten att få kropp och själ åter i balans genom att alternativt föreslå fysisk träning, 

avslappnings- och andningsövningar, meditation, endokrinologisk utredning, psykoterapeutisk 

behandling, eller kanske gruppverksamhet med trädgårdsterapi. Målet är slutligen att livet skall 

bli bättre, genom att koncentrera sig på stresshantering med diskussioner kring hur vi kan göra 

livsstilsförändringar, förebygga stress och återfall. Praktisk hjälp åter i vardagen med stöd från 

omgivning, kuratorer, personalchefer och socioterapeuter skapar gynnsamma förutsättningar i 

livet och i arbetet framöver. 

 

8.4 Förslag till fortsatt forskning 

Det finns behov av fortsatt forskning för att ytterligare belysa återhämtningsprocessen samt 

utveckla behandlingsmetoder. Prospektiva och restrospektiella longitudiella studier saknas som 

kan belysa den utmattades personlighetsdrag, känslighet, moral, samvetsstress, sociala stöd, egen 

syn på samvete och resiliens. Ett exempel på vad en prospektiv longitudiell studie skulle kunna 

innefatta är att utvärdera effekten på patienter med utmattningssyndrom som genomgår en 

behandling som är baserad på mindfulness-terapi. Som beskrivits i litteraturöversiktens bakgrund 

visar vetenskapliga studier på att mindfulness har positiva effekter och kan reducera stressnivåer 

men i dagsläget finns bara studier som är gjorda på friska personer. Därför skulle det vara 

intressant att mäta långtidseffekterna över tid som mindfulness kan ha på den utmattade 

personen. Likaså som stressnivån mäts hos kohorten, skulle även utvärdering kunna ske 

avseende hur vidare behandlingen inverkar på personens förmåga att återvända till arbete. Enligt 

SBU’s (2014) systematiska litteraturöversikt bör framtidens forskning huvudsakligen omfatta 

interventionsstudier, vilket innebär studier som följer långtidseffekter på psykisk ohälsa såsom 

utmattningssyndrom, efter vetenskapligt underbyggda arbetsmiljöinsatser. Retrospektiella 

longitudiella studier skulle kunna innefatta att undersöka vilka faktorer som ligger bakom 
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utmattningssyndrom. Det kan vara att försöka se samband i datamaterial som redan finns 

tillgängligt som till exempel vad som är återkommande i personernas journaler. 

 

9 Slutsats  
Vikten av att bli sedd som människa har avgörande betydelse för att patienten återigen ska börja 

se sig själv som en värdefull individ efter sin utmattning. Att vara trygg i sitt värde som 

människa hänger samman med att innerst inne känna sig älskad och okränkbar. Patientens 

återhämtning kan se ut på många sätt och ge nya insikter. Vilande aktivitet ger utrymme för 

reflektion vilket leder till att patienten börjar prioritera mer än tidigare och få en bättre känsla om 

sig själv. Återhämtning gör att patienten flyttar sitt fokus från att vara andra till lags, till att börja 

tänka inåt över vad som betyder något i livet. Patienten kan uppleva återhämtningen svår när hon 

känner att vårdaren inte vill stanna kvar i hennes lidande, vilket i sin tur ökar sårbarheten och 

hämmar återhämtningsprocessen. Utmattningssyndrom kan innebära ett outhärdligt lidande och 

väcka existentiella frågor. Naturen visar sig vara en återhämtningsform som ger avbrott från 

lidandet, där perspektivet skiftar till något utanför patientens egen smärta. Genom lustfyllda 

aktiviteter och att få bara vara i en tillåtande miljö skapas återhämtning, där människan blir sedd 

som individ och kan upprätthålla sin värdighet. 

 Att skapa återhämtning kan gå ut på att skapa en ny livsförståelse i vad utmattningen ville ge 

patienten för budskap och insikter om livet. En känsla av tillhörighet till andra personer med 

liknande problematik skapar en meningsfullhet och vilja att hjälpa varandra att finna små steg till 

förändring. Att göra livsstilsförändringar är väsentligt för att återställa och bibehålla balansen i 

livet och att kunna känna meningsfullhet och tillit. Förändringar som kan öka självförtroende och 

bidra till egenmakt med möjlighet till att kunna ta kontroll över sitt eget vardagsliv, med känsla 

av att vara i varandet istället för att vara i görandet.  
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Bilaga 1. Sökmatris  
Databas Sökord Antal 

träffar 
Begränsningar Antal lästa 

abstrakt 
Antal lästa 

artiklar 
Valda artiklar till resultat, se 

bilaga 2. 
PubMed 
 

Burnout, stress 
management, study, 
qualitative 

18 Full text, peer reviewed, 
References avaliable, 
2005-2015 

5 2 1. Sahlin et al. (2014). 

PsycINFO 
 

Burnout, study, 
nursing, qualitative 

32 Linked Full text, peer 
reviewed, References 
avaliable, 2005-2015 

6 3 24. Peterson et al. (2008). 

PsycINFO 
 
 

Stress-related, 
study, care, 
qualitative 

12 Linked Full text, peer 
reviewed, References 
avaliable, 2005-2015 

3 1 3. Anderzén-Carlsson et al. (2014). 

CINAHL Complete 
 

Experiences, 
management, 
burnout,  

16 Full text, peer reviewed, 
abstract avaliable, 
references avaliable, 2005-
2015 

5 1 7. Eriksson et al. (2011) 

CINAHL Complete 
 

Via referenser från 
ovanstående artikel 
har denna artikel 
hittats och valts ut. 

  1 1 1. Håkansson et al. (2006) 

PubMed 
 

Patients, 
experiences, 
burnout 

27 Abstract, Free full text, 
Full text, 2005-2015 

3 1 14. Fjellman-Wiklund et al. (2010) 

PsycINFO 
 

Ekstedt, burnout 2 Full text, peer reviewed, 
references avaliable, 2005-
2015 

2 1 Ekstedt et al. (2005) 

PsycINFO 
 
 

Burnout, patient, 
experiences, not 
workers, not nurses 

75 Full text, peer reviewed, 
references avaliable, 2005-
2015 

10 5 9. Norlund et al. (2013) 

PsycINFO Burnout, patient, 
experiences, not 
workers, not nurses 

75 Full text, peer reviewed, 
references avaliable, 2005-
2015 

10 5 26. Arman et al. (2011) 

PsycINFO Burnout, patient, 
experiences, not 
workers, not nurses 

75 Full text, peer reviewed, 
references avaliable, 2005-
2015 

10 5 49. Rehnsfeldt et al. (2008) 
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Bilaga 2. Matris över urval av artiklar till resultat  
Författare Titel År, land, 

tidskrift 
Syfte Metod (Urval och data-

insamling, analys) 
Resultat 

Anderzén-Carlsson, A., 
Persson Lundholm, U., 
Köhn, N., & Westerdahl, E.  
 
 
 
 

Medical yoga: Another way 
of being in the world – A 
phenomenological study 
from the perspective of 
persons suffering from 
stress-related symptoms. 

2014, Sverige. 
International 
Journal of 
Qualitative Studies 
on Health and 
Well-being.  

Syftet med studien var 
att undersöka 
betydelsen av 
deltagande i medicinsk 
yoga som en 
kompletterande 
behandling för 
stressrelaterade symtom 
och diagnos i 
vårdsituationer i 
primärvården.  

Metod: Kvalitativ  
Urval: Deltagarna i denna 
studie rekryterades från en 
interventionsgrupp i en 
tidigare randomiserad kontroll 
studie utförd av samma 
författare, där medicinsk 
behandling ingick. Sex 
deltagare (fem kvinnor och en 
man) gick med på att bli 
intervjuade. Deras ålder 
varierade mellan 43 och 51 år 
Datainsamling: Individuella 
intervjuer 
Analys: Fenomenologiskt 
metod  

Resultatet beskriver 
deltagarnas erfarenheter av att 
delta i medicinsk yoga-klasser. 
Deltagarna upplevde att 
medicinsk yoga inte gav full 
återhämning från deras symtom 
och diagnoser. Men yogan var 
ändå positiv då det påbörjade 
en process som gav en ökad 
känsla av helhet hos individen. 
Yogan kunde lindra lidande 
och öka välbefinnandet. 
Deltagarna upplevde att de fick 
ökad självinsikt, självkänsla 
och ett verktyg för att hantera 
stress. De fick ett nytt sätt att 
förhålla sig i sin värld. 

Arman., M., Hammarqvist., 
A-S., Rehnsfeldt, A.  

Burnout as an existential 
dificiency – lived 
experiences of 
burnout sufferers 
 

2011, Sverige.  
Scandinavian 
Journal of Caring 
Sciences 

Syftet var att nå en 
djupare och existentiell 
förståelse för 
utmattning, genom att ta 
del av patienters 
erfarenhet av detta 
tillstånd. 

Metod: Kvalitativ design. 
Urval: Deltagarna var 
patienter på en antroposofisk 
klinik för utmattningssyndrom, 
vilka tillfrågades att delta 
under ett år. 18 personer 
deltog, 12 kvinnor och 6 män. 
Medelålder 50 år. 
Datainsamling: Data 
samlades in via intervjuer som 
spelades in på band, email och 
telefonintervjuer. 
Analys: Fenomenologisk 
hermeneutisk metod 
 
 
 

Viktiga faktorer var att bara 
kunna ”vara”, få vila och ha 
tolerans i det. Den helande 
potentialen som att "bara vara" 
fanns med i situationer av 
självvald kreativitet som att 
läsa böcker och att vara ute i 
naturen. Närstående eller 
professionella som lyssnar på 
patientens lidande, sågs 
betydande för patientens 
reflektionsförmåga. Viktigt för 
att se ”inåt” och kunna 
respektera sig själv. Och för att 
söka balans och förändringar.  
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Författare Titel År, land, 
tidskrift 

Syfte Metod (Urval och data-
insamling, analys) 

Resultat 

Ekstedt, M., & Fagerberg, I. 
 

Lived experiences of the 
time preceding burnout 

2005, Sverige. 
Journal of 
Advanced Nursing 

Studien belyser den 
komplexa interaktionen 
mellan patienten och 
livsvärlden under 
utmattningens 
utvecklingsperiod, med 
syfte att identifiera 
tidiga signaler.  

Metod: Kvalitativ 
Urval: 8 patienter, 30-56 år, 5 
kvinnor och 3 män med 
utmattningssyndrom enligt 
DSM-IV 
Datainsamling: Ljudinspelade 
intervjuer 
Analys:  
Fenomenologisk metod   

Resultatet visar på att 
patientens upplevelser av tiden 
före manifest utbrändhet är en 
tvetydig kamp. Att stänga av är 
ett skydd för den hotade 
självbilden i ett det utsatta 
tillståndet och den försvagade 
styrkan.  
En bättre förståelse är en 
oumbärlig färdighet för 
sjuksköterskor och 
vårdpersonal som möter 
utmattningsdrabbade så de kan 
nå bakom försvaret av "stänga 
av", och då bidra till att öppna 
upp för tröst och 
självacceptans.  

Eriksson, T., Westerberg, 
Y., & Jonsson, H.  
 

Experiences of women with 
stress-related ill health in a 
therapeutic gardening 
program. 

2011, Sverige. 
Canadian Journal 
of Occupational 
Therapy. 

Syftet med studien var 
att upptäcka och 
beskriva hur 
sjukskrivna kvinnor 
med stressrelaterad 
ohälsa upplever 
rehabiliteringsprocessen 
i en terapeutisk trädgård 
och hur deras erfarenhet 
kopplas samman med 
deras dagliga liv.  

Metod: Kvalitativ intervjuer 
genom explorativ longitudinell 
studie som tillämpar 
principerna om grundad teori. 
Urval: För att ingå i studien 
var deltagarna var involverade 
i ett arbetsterapi program i en 
terapeutisk trädgård och 
därmed kunna förstå 
intervjufrågorna och dela sina 
erfarenheter från 
rehabiliteringen. 
Datainsamling: 
Semistrukturerade intervjuer. 
Analys: Grounded theory  
 
 
 
 

Resultatet visar på att en 
accepterande omgivning skapar 
engagemang i aktiviteter och 
skapar känslor av glädje. 
Denna erfarenhet inspirerade 
deltagarna att lägga glädjefulla 
aktiviteter i sin vardag, vilket 
kan bidra till en 
aktivitetsbalans. Oro för att inte 
kunna fortsätta utföra 
glädjefulla aktiviteter i 
framtiden fanns hos deltagarna. 
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Författare Titel År, land, 
tidskrift 

Syfte Metod (Urval och data-
insamling, analys) 

Resultat 

Fjellman-Wiklund, A., 
Stenlund, T., Steinholtz, K., 
& Ahlgren, C.  

Take charge: Patient´s 
experiences during 
participation in a 
rehabilitation programme for 
burnout 

2010, Sverige. 
Journal of 
Rehabilitation 
Medicine. 

Syftet med studien var 
att utforska patientens 
upplevelse vid 
deltagande i ett 
utmattnings-
rehabiliteringsprogram  

Metod: Kvalitativ design  
Urval: 18 personer med 
utmattningssyndrom deltog i 
studien. Deltagarna befann sig 
i slutet av ett år långt 
rehabiliteringsprogram. 
Datainsamling: Fokusgrupper  
Analys:  
Det transkriberade materialet 
analyserades genom den 
grundade teori metoden.  
 

Resultatet delades in i sex olika 
kategorier; varav Take charge 
var kärnkategorin. Patienterna i 
båda grupperna upplevde 
gruppdeltagandet och qigong 
som fördelaktigt för 
återhämtning och att återta 
kontrollen över sitt liv på ett 
annorlunda sätt. Det blev en 
upplevelse av stöd och 
bekräftelse från vårdpersonalen 
samt gruppdeltagarna för att 
göra en beteendeförändring. 

Håkansson, C., Dahlin-
Ivanhoff, S. & Sonn, U.  

Achieving balance in 
everyday life 

2006, Sverige. 
Journal of 
Occupational 
Science.  

Syftet med studien var 
att få insikt i hur 
kvinnor med 
stressrelaterade ohälsa 
kan skapa balans i det 
dagliga livet.  

Metod: Kvalitativ design  
Urval: 19 kvinnor mellan 30-
59 år som frivilligt deltog i en 
av fem fokusgrupper och hade 
återhämtat sig från första fasen 
av stressrelaterad ohälsa. 
Datainsamling:  
Fokusgrupp, diskussioner i 
dem. 
Analys: Kruegers metod. Data 
spelades in och transkriberades 
verbatimt. 

 

 

 

 

 

Balans i vardagen uppnåddes 
genom en dynamisk interaktion 
mellan de teman som uppkom i 
resultatet. Respektera sina egna 
värderingar och behov, ha 
strategier att hantera, 
kontrollera vardagen, känna 
harmoni och vara stimulerad på 
arbetet och delta i meningsfull 
sysselsättning. Välbefinnandet 
kommer ur en balans i det 
dagliga livet och avsaknad av 
balans kommer ur för stor 
arbetsbörda. 
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Författare Titel År, land, 
tidskrift 

Syfte Metod (Urval och data-
insamling, analys) 

Resultat 

Norlund, S., Fjellman-
Wiklund, A., Nordin, M., 
Stenlund., T., & Ahlgren, C. 

Personal Resources and 
Support When Regaining the 
Ability to Work: An 
Interview Study with 
Exhaustion Disorder Patients 
 

2013, Sverige. 
Journal of 
Occupational 
Rehabilitation.  

Syftet med studien var 
att undersöka personer 
med 
utmattningssyndrom, 
vilka erfarenheter och 
tankar som uppstod i 
processen att återvända 
till sitt arbete.  

Metod: Kvalitativ metod 
Urval: 12 pt. med 
Utmattningssyndrom. 10 
kvinnor och 2 män. Alla 
sjukskrivna som antingen 
påbörjat KBT-program eller 
stod på väntelista för det 
Datainsamling: 
Semistrukturerade intervjuer 
och alla patienter intervjuades 
enskilt.  
Analys: Grounded Theory. 
Alla intervjuer spelades in och 
transkriberades ordagrant.  
 

Resultatet utvecklade olika 
teman och en teoretisk modell 
som beskriv dessa. Återfå 
förmågan att arbeta, var 
kategorin som stod i centrum 
som alla patienterna strävade 
efter. Kategorierna interna 
resurser och externt stödsystem 
visade på vad som var viktigt 
för att återfå förmågan att 
arbeta. De beskriver bland 
annat patientens insikter, 
copingförmåga. Vikten av stöd 
från arbetsplatsen, sjukvården, 
Försäkringskassan, och Facket. 
Handledaren beskrevs som den 
mest viktiga externa aktören. 

Peterson, U., Bergström, G., 
Samuelsson, M., Åsberg, 
M., & Nygren, Å.  
 

Reflection peer-support 
groups in the prevention of 
stress and burnout: 
randomized controlled trial.  

2008, Sweden. 
Journal of 
Advanced Nursing 

Studien syftar till att 
undersöka effekten av 
deltagande i 
reflekterande stödgrupp 
med självrapporterande 
hälsa, utbrändhet och 
upplevda förändringar i 
arbetsförhållanden.   

Metod: Mixad-metod  
Urval: 151 deltog, varav 64 
ingick i interventionsgruppen 
och 87 kontrollgruppen. 
Datainsamling: 
Gruppdiskussioner, intervjuer. 
Öppna-slutna frågor 
Oldenburg burnout inventory  
Analys: innehållsanalys. 
Kvantitativa data jämfördes 
med Ancova. 
 
 
 
 
 

Det kvantitativa resultatet visar 
på att deltagande i stödgrupper 
ökade den upplevda hälsan och 
minskade de upplevda 
arbetskraven. Likväl ökade 
delaktighet och 
utvecklingsmöjligheter i arbetet 
samt arbetsstöd. I det 
kvalitativa resultatet framkom 
att delta i stödgrupp upplevdes 
av deltagarna stärka deras 
självförtroende. Dela 
erfarenheter med personer i 
samma situation, utrymme för 
reflektion, känsla av 
tillhörighet, symtomlindring, 
beteendeförändring. 
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Författare 
 

Titel År, land, 
tidskrift 

Syfte Metod (Urval och 
datainsamling, analys) 

Resultat 

Rehnsfeldt, A., & Arman, 
M. 

A pilgrimage on the road to 
understanding of life in 
experiences of cancer and 
burnout syndrom 

2008, Sverige. 
Scandinavian 
Journal of Caring 
Sciences 

Denna studie syftar till 
att undersöka 
utvecklingen av 
förståelse av livet hos 
personer med cancer 
och utbrändhet i 
relation till omvårdnad 

Metod: Kvalitativ design 
Urval: 16 deltagare 
rekryterades och intervjuades 
senare i deras hem. 9 personer 
hade en cancerdiagnos och 7 
personer hade 
utmattningssyndrom. 4 män 
och 3 kvinnor av de utmattade 
personerna. 32-58år gamla. 1-5 
års sjukdomstid. 
Datainsamling: Intervjuer 
Analys: Hermeneutisk metod. 

Resultatet delades in under 
teman och de beskrev 
patientens sökande efter livets 
djup och längtan efter uppbrott 
i patientens inre eller yttre 
miljö. Metaforiskt beskrevs det 
som patientens pilgrimsfärd. 
Pilgrimsresan är patientens 
egen inre resa att nå nya 
insikter och mening i 
situationen. Att bli sedd i sitt 
lidande av en vårdare var en 
viktig faktor för att patienten 
skulle uppleva värdighet. 

Sahlin, E., Ahlborg, G Jr., 
Matuszczyk, J-V., Grahn, P. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nature-based stress 
management course for 
individuals at Risk of 
adverse health effects from 
work-related stress – Effects 
on stress related symtoms, 
workability and sick leave. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2014, Sverige, 
International 
Journal of 
Enviromental 
research and public 
Health.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Studien syftar till att 
undersöka effekterna på 
utbrändhet, 
arbetsförmåga, 
stressrelaterade 
hälsosymtom och 
sjukskrivning för 33 
kvinnor som deltar i en 
12-veckors natur 
baserad stresshantering 
kurs och att undersöka 
hur natur/ 
trädgårdsaktiviteter 
upplevdes.  
 
 
 
 
 
 

Metod: Mixad-metod Urval: 
33 kvinnor deltog 
Datainsamling: Kvalitativt: 
Semistrukturerade intervjuer 
som spelades in och 
transkriberades. 
Kvantitativt: Olika 
frågeformulär. 
The Shirom-Melamed Burnout 
Questionnaire=mäter 
utbrändhetsfaktorn, 
The Work Ability Index=mäter 
arbetsförmåga 
Karolinska Sleep 
Questionnaire=mäter 
sömnkvalité. 
Analys: Kvalitativt: Öppen 
kodning.Kvantitativt: Alla 
konfidensintervaller 
beräknades enligt den metod 
som föreslagits av Newcombe. 

Det kvantitativa resultatet 
visade på minskad 
utbrändhetsfaktor, långsiktig 
sjuksjukskrivningar, ökad 
arbetsförmåga. Dessutom 
mindre stressrelaterade symtom 
rapporterades. Verktyg och 
strategier för att bättre hantera 
stress uppnåddes.  
 
Det kvalitativa resultatet från 
studien pekar på positiva 
effekter av användning av 
trädgårdsaktiviteter och 
naturmiljön fungerar som i ett 
stresshanterings syfte.  
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