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Sammanfattning    

Stress kan definieras som obalans mellan de krav och den förmåga som den enskilde 

individen ställs inför och hur detta hanteras. Stress är en naturlig reaktion som skyddar 

vår existens. När stressen blir långvarig kan den leda till ohälsa. Sjuksköterskor möter 

patienter med stressrelaterad ohälsa inom olika vårdformer. Syftet med studien är att 

belysa patienters upplevelse av stress kopplat till utmattningssyndrom och hur 

sjuksköterskor i ett tidigt skede kan identifiera stressrelaterade symtom. Det är en 

litteraturstudie som baseras på både kvalitativa och kvantitativa artiklar. Dessa har 

granskats med hjälp av Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006) protokoll för 

kvalitetsbedömning. Vårt resultat bildar fem huvudteman och fyra subteman. Resultatet 

visar hur patienter med utmattningssyndrom upplever en obalans mellan arbete och vila. 

Vidare leder obalansen till kroppslig sjukdomsupplevelse. Det har visat sig hur patienter 

till en början ignorerat kroppsliga symtom som signalerat sviktande hälsa. Det är både 

fysiska och psykiska symtom som föregått ett tillstånd av utmattningssyndrom. Sömnen 

har stor betydelse för återhämtning vid stressrelaterad ohälsa. Patienter med 

stressrelaterad ohälsa beskriver hur de slutligen kommit till en punkt där de accepterat 

sitt tillstånd, vilket leder till en försoning som bidrar till återvunnen hälsa.  Det framkom 

att patienter kunde uppleva en misstro och okunskap från sjukvårdspersonal vid 

diagnostisering av utmattningssyndrom. Samtal där patienter blivit lyssnade till visar sig 

vara det främsta stödet. Samtalen beskrivs som en livlina. För att förbättra omvårdnaden 

av patienter med stressrelaterad ohälsa kan sjuksköterskor genom ökad kunskap och 

förståelse bidra till en bättre vård. Genom lyhördhet och engagerat samtal med patienter 

kan symtom upptäckas tidigare, vilket leder till snabbare tillfrisknande.  
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INLEDNING 

 

Stress är något vi alla upplever någon gång. I media kan vi ta del av hur stress påverkar 

oss och hur vi kan förhålla oss till den. Det pågår en samhällsdebatt om den 

stressrelaterade ohälsan och vi deltar mer eller mindre i debatten. Sjukfrånvaro från 

yrkeslivet är en trend som följs av utvecklingen av stressymtom. Att utsättas för en 

stressreaktion är en naturlig del av livet. Stress är en sund reaktion på en uppkommen 

påfrestande situation. När stressen blir långvarig kan tillståndet leda till ohälsa och 

utmattningssyndrom. Vid långvarig stress påverkas människan på många sätt och 

uppkomna symtom visar på att kroppen är i obalans. Kroppsliga reaktioner på obalans 

har ofta föregåtts av psykosociala faktorer. De krav människan ställs inför men inte har 

förmåga att hantera kan leda till en upplevelse av obalans. Sömnen är nödvändig för att 

kroppen ska få möjlighet till återhämtning.  

 

Som sjuksköterskor inom olika vårdformer möter vi patienter med stressymtom och 

stressrelaterad ohälsa. För att på ett så tidigt stadium som möjligt kunna identifiera 

symtom på ohälsosam stress bör medvetenheten och kunskapen öka, för att bäst kunna 

hjälpa patienter. Vårt intresse har väckts inför fenomenet stress och dess påverkan på 

kroppen ur ett biologiskt, psykologiskt och socialt perspektiv. Vi vill därmed undersöka 

stressens symtom och vad som kan lindra eller förhindra att ohälsa utvecklas på grund 

av stress. 

 

 

BAKGRUND  

 

Stress 

 

Stress kan definieras som en obalans mellan de krav individen möter på och de resurser 

samt den förmåga den enskilde individen har för att hantera dessa krav (Socialstyrelsen, 

2003). Redan på 1800-talet forskades det om människors behov av en oföränderlig inre 

miljö. Detta utvecklades senare till kunskap om kroppens förmåga till reglering av den 

inre miljön med hjälp av kroppens egna mekanismer, där behov av jämvikt och balans 

underströks. På 1930-talet införde Seyle begreppet stress, som betyder påfrestning. Han 

såg hur både fysiska och psykiska orsaker kan leda till stressreaktioner (Iwarson, 2002).  

 

Forskning efter detta har visat hur svåra händelser i livet leder till påfrestningar och 

påverkar människors hälsa på ett nedbrytande sätt. Det går dock att se hur stress kan 

vara bra i de situationer där extra kraftansträngning krävs för att kunna genomföra det vi 

har framför oss. Det kan ge en känsla av kontroll och ökar prestationsförmågan. 

Stressreaktioner behövs även då människor utsätts för hot av något slag, det hjälper oss 

att kämpa och fly från faran (Socialstyrelsen, 2003). 

 

Stressförloppet delas in i tre faser. I första fasen avgörs hur individen ska reagera på den 

uppkomna situationen. I andra fasen sätts alla krafter in för att mota bort faran, denna 

fas brukar benämnas med kamp och flykt. Den tredje fasen uppkommer om inte faran är 
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STRESSREAKTIONER 

övergående och kroppen ständigt står under beredskap till kamp och flykt, stressen blir 

då långvarig. Stressreaktionen påverkar de egna resurserna och blir istället ett hot mot 

den egna kroppen (Socialstyrelsen, 2003). Symtom på detta kan vara både fysiska och 

psykiska. Det är vanligt med trötthet, sömnbesvär, oro och ängslan men även värk i 

nacke och skuldror. Sömnen ses som stressens motsats och ger kroppen ny energi och 

återhämtning. Långvarig stress kan så småningom leda till olika sjukdomar som hjärt- 

kärlsjukdom, diabetes eller utmattningssyndrom. Det stressystem kroppen har är 

anpassat till hastiga fysiska hot, vilket inte är så vanligt att människan utsätts för idag. 

Desto vanligare är det med långvariga tillstånd av psykisk och psykosocial stress 

(Socialstyrelsen, 2009). För en övergriplig bild av kroppens svar på en kort – eller - 

långvarig stressreaktion, se fig. 1. (Iwarson, 2002). 
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Figur. 1 

 

 

Vad händer i kroppen 

 

Enligt Socialstyrelsen (2009) reagerar kroppen med stress vid olika situationer. Att 

reagera med stress är en naturlig reaktion som sker reflexmässigt vid situationer som på 

något vis upplevs hotfullt för människor. Vid stress uppträder både psykologiska och 

fysiologiska reaktioner. Kroppen reagerar automatiskt via centrala nervsystemet på en 

uppkommen situation. Olika slags beteendereaktioner uppstår som inte är viljestyrda 
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och leder till skärpt uppmärksamhet. Stress är en naturlig reaktion som är positiv, den 

ger ökad energi som hjälper till att hantera svåra situationer. Stressreaktionen är ett 

försvar för vår existens som varit människan till hjälp i alla tider. Kroppen mobiliserar 

kraft och styrka för att försvara sig. I stora drag kan fenomenet beskrivas som att hjärtat 

slår snabbare, musklerna spänns och hjärnan är skärpt och fokuserad. Blodet blir mer 

trögflytande ifall en skada uppstår. Glukos frisätts som ger extra energi. Matsmältning, 

immunförsvar och fortplantning får minskade resurser eftersom kroppen i detta skede 

inte prioriterar dessa funktioner. Efter den uppkomna hotande situationen återgår 

kroppen till ett balanserat läge igen och återhämtar sig (Socialstyrelsen, 2009) 

 

Stressreaktioner styrs från hjärnan som aktiverar hypothalamus, hypofys och binjurar. 

Detta kallas för HPA-axeln. Binjurarna frisätter hormonet kortisol. Kortisol är kroppens 

stresshormon. Kortisol har många egenskaper som smärtlindring, hämmar inflammation 

och ger ökad koncentration. Vid kortvarig stress är det bra med ökad kortisolfrisättning, 

men vid långvarig stress har kortisolet en nedbrytande effekt på kroppen och dess 

organ.  På morgonen har kroppen, när den fungerar normalt, högst värden av kortisol för 

att sedan minska under dagen. När stressen fortgått under en längre tid sker en negativ 

feedback eftersom det finns ett överskott av cirkulerande kortisol i blodet. Den 

minskade kortisolfrisättningen under hela dygnet förklarar kroppens reaktion och hur 

det leder till ett tillstånd av utmattning (Iwarson, 2002).  

 

I en studie beskriver Bengtsson (2010) hur kortisolnivåerna minskade vid långvarig 

stress. Dock såg man skillnader mellan män och kvinnor. Studien pekar på att kvinnor 

har lägre kortisolfrisättning på morgonen än vad män har vid långvarig stress. 

 

 

Sårbarhet  

 

Sårbarheten för stressrelaterad ohälsa kan kopplas både till psykosociala faktorer, 

miljöfaktorer och genetiska faktorer enligt Ekman och Lindstedt (2005). Dessa faktorer 

kan ha påverkat oss redan från barndomen. Författarna menar att det oftast är en 

kombination av dessa faktorer som leder till en ökad sårbarhet och utsatthet som senare 

kan leda till stressrelaterad ohälsa. Avsaknad av en känslomässig relation under 

uppväxten kan också leda till en ökad sårbarhet. Ekman och Lindstedt (2005) menar att 

det finns en koppling mellan inre och yttre faktorer i hur stress hanteras och dess svar 

genom HPA-axeln. Ett normalt reaktionsmönster leder till ett adekvat HPA-svar, medan 

ett inadekvat HPA-svar kan öka risk för framtida sjukdomar. Prins, Van der Meer och 

Bleijenberg (2006) skriver i sin studie om kroniskt utmattningssyndrom att personlighet 

och livsstil påverkar sårbarheten. Vad som leder till en övermäktig situation är 

individuellt. Studien visar att det är fler kvinnor än män som drabbas av 

utmattningssyndrom.  

 

Enligt socialstyrelsen (2009) är det en kombination av stressfaktorer både från det 

privata livet och från arbetslivet som leder till ohälsa. Ekstedt och Fagerberg (2005) 

beskriver hur svårt det kan vara med balansgången mellan att vara ansvarstagande och 

prestationsinriktad kontra känna sig stimulerad och utmanad i sina arbetsuppgifter. När 
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gränsen mattas av bidrar detta till en spiral som är nedåtgående. Det väcker negativa 

känslor och en maktlöshet och otillräcklighet tycks dominerande. När stressen blir 

övermäktig och den blir svår att hantera leder tillståndet till ohälsa. 

 

 

Utmattningssyndrom  

 

Socialstyrelsen (2003) skriver att utmattningssyndrom som diagnos, innebär en 

bakgrund med långvarig stress som inte gör skillnad på bakomliggande orsak. Den kan 

vara arbetsrelaterad eller bero på andra slags påfrestningar som relationsproblem och 

sociala problem. Det finns många benämningar av begreppet utmattningssyndrom. För 

att nämna ett par vanliga uttryck så är ”jag har gått in i väggen” eller ”utbränd” vanligt 

förekommande men även benämningen kroniskt trötthetssyndrom. Ordet utbränd 

kommer av engelskans ”burnout” där betydelsen inte enbart betyder något som blir 

utbränt utan också något som laddas ur, som ett batteri. I svenskan ger ordet enbart 

koppling till något utbränt och något som är slutgiltigt skadat. År 2003 tog 

Socialstyrelsen ett beslut där Sverige ska använda begreppet utmattningssyndrom. De 

tog då fram diagnostiska kriterier för utmattningssyndrom. De kriterierna tar bland 

annat upp hur länge utmattningen pågått, vilka synliga stressfaktorer som funnits, 

avsaknad av uthållighet och energi, koncentrationsstörningar, hjärtklappning, mag- och 

tarmbesvär och sömnsvårigheter. 

 

När diagnosen utmattningssyndrom används måste först andra möjliga sjukdomar 

uteslutas, så det inte sker någon felbehandling. Det kan vara sjukdomar som hjärt- 

kärlsjukdom, B12- brist och hypotyreos vilka kan ge symtom som liknar 

utmattningssyndrom. Det kan också vara svårt att skilja på depression och 

utmattningssyndrom, därför bör det alltid undersökas om kriterier för diagnos av 

depression uppfylls. Om så är fallet ska diagnosen vara depression. Är tillståndet 

relaterat till arbetet blir utmattningssyndrom en tilläggsdiagnos (Socialstyrelsen, 2003). 

 

Prins et al. (2006) beskriver det vanligaste symtomet som en ständig, ihållande 

utmattning. Många har även smärta i leder och muskler, yrsel, illamående eller 

kognitiva problem där särskilt minnet blir påverkat. Både kroppsliga och psykosociala 

orsaker till utmattningssyndrom har undersökts i många studier. Sömnmönster, nedsatt 

immunförsvar, genetik och endokrina störningar är några av de områden där orsaker till 

utmattningssyndrom har sökts. Flera studier har oberoende av varandra visat på 

förändringar som sker i HPA- axeln. Den utlösande orsaken kan bero på fysisk stress 

där en infektion kan starta förloppet. Orsaken kan även vara psykologisk stress där 

otillfredsställd arbetssituation eller andra svåra livshändelser blir anledning till 

utmattningssyndrom (Prins et al. 2006) 

 

Vanlig orsak till sjukskrivning  

 

I november 2011, kom en ny rapport vilken visar på stressrelaterad ohälsa och 

ryggproblem som de vanligaste orsaker till långtidssjukskrivning (Försäkringskassan, 

2011). Under de senaste 20 åren har det blivit allt mer vanligt med sjukskrivning till 
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följd av psykisk ohälsa och värkproblematik. Utveckling av stressymtom och 

sjukfrånvaro har gått hand i hand. Yrkeskraven har under senare år ökat där många är 

med om flera omorganisationer som kan orsaka mer jäkt och påfrestande arbete än 

tidigare. Stressrelaterade besvär som sömnproblem, oro, trötthet och värk i nack- och 

skuldområdet har blivit allt vanligare bland yngre förvärvsarbetare, där fler kvinnor är 

representerade än män (Socialstyrelsen, 2009).  

 

Enligt Åsberg et. al (2010) har det funnits många tankar om vad som låg bakom den 

stora ökningen av psykisk ohälsa i Sverige ifrån slutet av 1990-talet. En del menar att 

sjukskrivning kan bero på ett felaktigt utnyttjande av vårt sjukförsäkringssystem. Andra 

menar det beror på samhällsförändringar där det finns ett ständigt krav på tillgänglighet 

och ökat flöde av information. Den mest sannolika anledning är den offentliga sektorns 

stora nedskärningar och rationaliseringar i slutet av 1990-talet. Även inom den privata 

sektorn skedde dessa förändringar samtidigt. När marginalerna blir mindre och 

arbetaren ändå ska vara lika effektiv som tidigare finns inte den möjlighet för 

återhämtning vilket visar sig i sjukskrivning efter några år. Socialstyrelsen (2003) 

skriver att personal inom vård, omsorg och skola, de som har kontakt och ansvar för 

andra människor, hör till de mest utsatta. Socialstyrelsen, (2009) skriver om de stora 

kostnaderna och minskad produktivitet det här för med sig för samhället.  

   

 

Vårdrelation 

 

Dahlberg och Segesten (2010) beskriver en vårdrelation där livslusten har fokus. 

Vårdrelationen bör syfta till att förmedla en livskraft som leder till återhämtning vid en 

sviktande hälsosituation. Genom att stärka individens hälsa ökar möjligheterna för 

återhämtning och välbefinnande. Vårdrelationen bör präglas av tillit, öppenhet och 

samförstånd på ett professionellt sätt i klinisk praxis för att kunna förstå patientens 

livsvärld. Vården måste vara evidensbaserad, vilket menas med att vården vilar på 

vetenskap och beprövad erfarenhet. Ett öppet sinne gentemot patienten kan beskrivas 

som en nyfikenhet och uppmärksamhet över individen som unik, med egna upplevelser 

och erfarenheter kring sin sjukdomsupplevelse. 

 

Dahlberg och Segesten (2010) menar att vårdvetenskapen syftar till en ökad förståelse 

ur ett patientperspektiv som leder till ökad förståelse av patientens livsvärld. Den 

medicinska vetenskapen syftar till en förståelse och kunskap om patientens biologiska 

perspektiv. All vård grundas på både vårdvetenskap och medicinvetenskap för 

byggandet i en hälsoprocess. 

 

I en studie beskriver Wärnå, Lindholm och Eriksson (2007) hur en vårdrelation mellan 

vårdare och patient bör vila på en grund av ärlighet, kärlek, generositet och 

professionalitet för främjande av hälsa. Studien relaterar till Aristoteles dygder som 

präglades av tro, hopp och kärlek. En vårdhandling bör utföras med ett caritasmotiv, det 

vill säga i medmänsklig kärlek där man vill den andre väl. En värdig behandling och 

arbetsmiljö främjar patienters hälsa och välbefinnande. Studien beskriver hur patienter 

kan uppleva det som en kamp för att finna sina inre resurser som leder till hälsa. 

Vårdrelationen bör präglas av respekt och ärlighet. 
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I socialstyrelsens (2005) kompetensbeskrivning finns en etisk kod som beskriver att 

sjuksköterskor har fyra grundläggande ansvarsområden. Dessa är att främja hälsa, 

förebygga sjukdom, återställa hälsa samt att lindra lidande. I vårdarbetet med patienter 

visas respekt genom att ta hänsyn till patienters olika värderingar, vanor och tro. 

Vårdrelationen till patienter bygger också på respekt för mänskliga rättigheter. 

Sjuksköterskor har ett ansvar för att utveckla ett evidensbaserat omvårdnadsarbete. 

 

 

PROBLEMFORMULERING 

Tidigare forskning visar hur den psykiska ohälsan ökar i samhället, där stress är en 

bidragande orsak. Stress är något alla människor möter i olika situationer. Stress kan 

vara positivt och negativt. Kortvarig stress hjälper oss klara av utmaningar och 

påfrestningar. Kroppen mobiliserar resurser och ger kraft att hantera de situationer som 

uppkommer. 

 

Vid långvarig stress påverkas kroppen nedbrytande genom ett ständigt påslag av HPA-

axeln och det centrala nervsystemet. När detta får fortgå kan det leda till allvarliga 

sjukdomar såsom hjärtinfarkt, metabolt syndrom, smärta och försämrat immunförsvar. 

När återhämtning uteblir föreligger risk för utmattningssyndrom. Symtom på utmattning 

har ofta visat sig i ett tidigt skede men det är vanligt att det negligeras.  

 

Inom alla vårdformer möter sjuksköterskor patienter med stressrelaterade symtom. En 

ökad medvetenhet hos sjuksköterskor möjliggör att uppmärksamma dessa symtom och 

reducera ohälsa.  

 

 

SYFTE 

Syftet med studien är att belysa patienters upplevelse av stress kopplat till 

utmattningssyndrom och hur sjuksköterskor i ett tidigt skede kan identifiera 

stressrelaterade symtom. 

 

 

METOD 

För att belysa patienters upplevelse av stress och sjuksköterskors roll när det gäller 

mötet med dessa patienter, har litteraturstudien gjorts enligt Axelsson (2008). Åtta 

artiklar har valts som passar till studiens syfte. Fem av dessa artiklar är kvalitativa och 

tre av dem är kvantitativa. Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006) skriver om hur det 

finns blandade meningar hos forskare huruvida det är positivt eller negativt med 

kvalitativ och kvantitativ forskning i samma studie. De menar dock det kan vara en 

fördel när det gäller området av hälsa. Det kan göra det enklare att från olika perspektiv 

studera ett problem vilket i sin tur leder till en ökad förståelse av verkligheten.  
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Datainsamling 

 

Först av allt inleddes en pilotsökning, det vill säga en bred sökning med sökord som 

ansågs höra samman med syftet. De databaser som användes var Cinahl, PubMed och 

PsycINFO. Det fanns mycket material inom forskningsområdet. Stressrelaterad ohälsa 

visade sig innehålla många olika slags diagnoser och röra många områden. Författarna 

avgränsade då sökningarna till att gälla stressrelaterade symtom kopplat till 

utmattningssyndrom. Inklusionskriterier var för övrigt att studierna skulle sträcka sig 

mellan åren 2002-2012, vara gjorda i nordeuropeiska länder och handla om vuxna 

människor. Artiklarna skulle även vara publicerade på engelska, ha abstract och vara 

vetenskapligt granskade, peer-reviewed. Exklusionskriterier var barn, artiklar på andra 

språk än engelska, artiklar med stressrelaterad ohälsa som inte berör 

utmattningssyndrom och övriga världen än Nordeuropa.  

 

Under sökprocessens gång har författarna läst rubriker och ca: 300 abstracts för att få en 

uppfattning om artiklarna motsvarar forskningsområdet. Det har även lett till förslag på 

sökord som är relevanta för syftet. När den slutliga sökningen utfördes användes samma 

databaser som inledde den första pilotsökningen. Sökorden var stress, experiences, 

chronic fatigue syndrome, life experiences, nurs* professional, sleep stages och hpa. I 

databasen Cinahl fanns fyra av de artiklar som kommit att ingå i studien. I PubMed 

fanns tre artiklar och i PsycINFO en. Det gjordes även manuella sökningar på referenser 

som fanns i artiklarnas referenslistor men utan resultat.  

 

 

Dataanalys 

 

Från början fanns tio artiklar som ansågs motsvara syftet. Först gjordes en 

kvalitetsbedömning av dessa artiklar. Willman, Stoltz och Bahtsevanis (2006) protokoll 

användes för kvalitetsbedömning av de kvalitativa och kvantitativa studierna. Vid 

kvalitetsbedömningen upptäcktes att en artikel inte motsvarade syftet och en artikel 

förkastades då den inte höll måttet. De åtta artiklar som blev kvar höll en god 

vetenskaplig kvalitet och var publicerade i vetenskapliga tidskrifter. Detta 

kontrollerades en extra gång i databasen Ulrich's Periodicals Directory. Därefter gjordes 

en sammanställning av artiklarna för att få en överblick av materialet och se eventuella 

likheter och skillnader (Bilaga 1).  

 

Författarna har följt Axelssons (2008) beskrivning av det tillvägagångssätt som ingår för 

att analysera och bearbeta funnen data. Det beskrivs som att gå från helhet till delar för 

att slutligen nå fram till en ny helhet. Det visar också hur ett strukturerat arbete ger en 

ökad trovärdighet. 

 

Resultaten i artiklarna lästes ett flertal gånger för att se vilka teman som återkom. När 

alla teman var funna läste författarna artiklarna igen och gav varje tema en färg. Detta 

underlättade dels arbetet med att se var varje del hörde hemma men också att den 

ursprungliga textens innebörd inte förändrades. Under arbetets gång växte även olika 

subteman fram. Analysen resulterade slutligen i fem teman och fyra subteman som blir 

http://costello.pub.hb.se/login?url=https://ulrichsweb.serialssolutions.com
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grunden för resultatet i studien. Under hela processen har författarna funderat och 

diskuterat över olika perspektiv och ifrågasatt tolkningen av den data som analyserats.  

 

 

RESULTAT 

 

Resultatet består av fem teman och fyra subtema som belyser patienters upplevelser av 

stress och sjukvårdens kunskaper och bemötande av dessa patienter. 

 

Tabell. 1 Tema och subtema 

Tema och subtema 
Utmattningssyndrom 
– Fysiska symtom 

– psykiska symtom 

– Självbild 

Balans 

Skillnader mellan kvinnor och män 

Återhämtning 
– Sömn 

Omvårdnad 

 

Utmattningssyndrom 

I en studie av Arman, Hammarqvist och Rehnsfeldt (2011) där de intervjuat personer 

som vårdats för utmattningssyndrom, menar de att personer med utmattningssyndrom 

många gånger hamnat i en ohållbar situation mellan skyldigheter och krav kontra 

engagemang och personliga intressen. Det som inte är synligt är det som sker på ett 

djupare och inre plan. Där kan personen ifråga uppleva en konflikt när det gäller att få 

ihop bilden av vem hon är i förhållande till den hon skulle vilja vara. Insikten av det 

existentiella i livet saknas. Livet övergår till ett projekt som ska utföras där 

omgivningens existerande eller inte befintliga förväntningar får styra. Här övergår 

tillvaron i prestationer och ett görande. Längtan efter att bara få vara en äkta människa 

med lika rätt till existens som alla andra försvinner (Arman et al. 2011). Håkansson, 

Dahlin-Ivanoff och Sonn (2006) beskriver samma situation som om all glädje försvann 

och livet blir en börda. Liknande skriver Ekstedt och Fagerberg (2005) i sin studie om 

hur stressande situationer kan leda till utmattningssyndrom. När känslan av 

otillräcklighet uppstår kan det väcka skuldkänslor mot både sig själv och andra. 

Patienter i studien beskriver hur de inre drivkrafterna ger motivation till ett engagemang 

som ger tillfredsställelse. De inre drivkrafterna kan också fungera som ett sätt att fly 

från tankar, känslor och konflikter. Om detta får fortgå kan det leda till en 

överväldigande trötthet som inte går att kämpa emot och kroppen svarar på situationen 

med både fysiska och psykiska tecken (Ekstedt & Fagerberg, 2005). 
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Fysiska symtom 

 

Fysiska symtom som är vanliga före ett utmattningssyndrom, enligt Arman et al. (2011) 

och Ekstedt och Fagerberg (2005) är:  

 

  Tabell. 2 Fysiska symtom  

Fysiska Symtom som föregår utmattningssyndrom 

Hjärtproblem 

Högt blodtryck 

Muskelvärk 

Feber 

Infektioner 

Trötthet 

Yrsel 

Illamående 

Magproblem 

 

 

Arman et al. (2011) menar att symtom kan vara måttliga till svåra. När det görs 

medicinska undersökningar går det inte hitta några biologiska orsaker till 

utmattningssyndromet. Flera personer i studien förstår efteråt hur de själva borde ha 

uppmärksammat och förstått kroppens signaler tidigare. Ekstedt och Fagerberg (2005) 

beskriver hur de ignorerar kroppens signaler så långt det är möjligt. Många gånger 

börjar symtom först ge sig till känna lite vagt för att så småningom bli överhängande. 

Personer i studien beskriver hur de känner sig svikna av sina egna kroppar då 

huvudvärk, kräkningar och andra kroppsliga förändringar påverkar deras liv. Larun och 

Malterud (2010) har i sin studie undersökt personers hjälp av fysisk aktivitet vid 

utmattningssyndrom. Deltagarna har berättat om hur det i kroppen uppstår en känsla av 

total utmattning vid fysisk aktivitet i samband med motion eller arbete. De beskriver en 

både fysisk och mental förlamning och trötthet. När dessa reaktioner uppstår upplever 

många det som tröttheten ger huvudvärk och illamående. Horton et al. (2010) visar på 

vikten av upptäckt av fysiska symtom i tid, där biologiska orsaker kan uteslutas. En 

fördröjd diagnos ger sämre förutsättningar till förbättring och återhämtning.  
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Psykiska symtom 

 

Psykiska symtom som är vanliga före ett utmattningssyndrom, enligt Ekstedt och 

Fagerberg (2005) är: 

 

Tabell. 3 Psykiska symtom 

Psykiska symtom som föregår utmattningssyndrom 

Oro och obehagskänslor 

Humörsvängningar 

Sömnsvårigheter 

Passivitet 

Fullständig förlust av energi 

Ångest 

Kognitiva försämringar 

 

– Närminnet 

– Koncentrationssvårigheter 

– Beslutsångest 

 

 

Ekstedt och Fagerberg (2005) visar på hur psykologiska symtom som uppstår blir till ett 

känslomässigt lidande. Personer i studien beskriver hur de tappar humöret på ett helt 

annat sätt än tidigare. En del får en förlamande känsla som leder till en oförmåga att 

agera. Det hjälper inte att skriva ned det som ska göras, det förblir ogjort. En försämrad 

kognitiv funktion leder till problem med koncentration, förmågan att fatta beslut och 

påverkan av närminnet. Tillståndet liknas med ett strömavbrott. Situationen leder till 

panik och ångest där rädslan över en förlorad kontroll av livet och att inget ska bli som 

vanligt igen infinner sig. Larun och Malterud (2010) beskriver den mentala tröttheten 

som en stor svart rymd inne i huvudet. Ekstedt och Fagerberg (2005) beskriver 

tröttheten som omöjligt kan sovas bort. Det blir som ett stort tomrum där livet blir som 

ett tillstånd utan existens. 

 

Självbild 

 

Självbilden hör enligt Ekstedt och Fagerberg (2005) och Håkansson et al. (2006) ofta 

ihop med yrket och det som presteras där. När situationen på arbetet blir pressande, 

egna och andras krav tynger, så anstränger personen sig än mer för att försvara 

självbilden som är hotad. Arman et al. (2011) menar också att prestationer och 

engagemang hör ihop med självbilden. Det kan vara svårt att få ihop verkligheten med 

vad jag gör och vad jag egentligen tycker. Upplevelsen kan liknas vid att vara instängd 

där egna förhoppningar glöms bort. Harmonin, det meningsfulla och den innersta 

längtan i livet försvinner. De båda studierna av Arman et al. (2011) och Ekstedt och 

Fagerberg (2005) visar hur det leder till ett stort lidande där livet inte längre blir 
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hanterbart. När patienter med utmattningssyndrom får hjälp och kommer till en punkt 

där allt inte längre handlar om ett görande utan om att bara vara, sker en försoning med 

sig själva. Här blir nya värden i livet viktiga som öppnar upp för ny tillväxt och 

meningsfullhet.  

 

Balans 

 

Ekstedt och Fagerberg (2005) menar att långvarig stress leder till en ohållbar 

påfrestning för individen. Studien pekar på att en övermäktig arbetsbelastning och 

ansvarsfördelning leder till en känsla av uppgivenhet som föregås av symtom på stress. 

Otydligt ledarskap på arbetsplatsen och en ostrukturerad organisation är också faktorer 

som påverkar känslan av stress (Ekstedt & Fagerberg, 2005). 

 

Håkansson et al. (2006) pekar på att det inte endast är en överbelastning av arbete och 

krav som kan leda till ett utmattningssyndrom. Relationsproblem och arbetslöshet är 

också faktorer som kan ge upphov till negativ stress som leder till ohälsa. Sambandet av 

balans i vardagen beskrivs som en förutsättning för välbefinnande och brist på balans 

leder till en upplevelse av utmattning. Studien belyser vikten med balans i vardagen och 

hur betydelsefullt det är att nå ett balanserat vardagsliv för att återfinna den förlorade 

hälsan efter utmattningssyndrom. Balans handlar också om balans mellan vila och 

arbete (Håkansson et al., 2006). 

 

Arman et al. (2011) beskriver obalansen som en oförmåga att inte vara i samklang med 

sitt eget liv. Först när livet verkar vara i obalans, förstår man vikten över att ha balans i 

sitt vardagliga liv. Ekstedt och Fagerberg (2005) pekar på hur balans står i relation till 

ansvar och krav på ena sidan och stimulans och utmaning på andra sidan. De beskriver 

vidare en balansgång mellan ansvar och glädje i både yrkesliv och familjeliv. Det är 

skillnad på hur olika sysslor eller arbeten kan kännas kravfyllda och därmed betungande 

i motsats till sysslor som ger avkoppling och därmed blir stimulerande. Larun och 

Malterud (2010) menar det är skillnad på fritidsaktiviteter som upplevs som 

stimulerande och andra kravfyllda aktiviteter som blir betungande. Stimulerande 

aktiviteter som att gå ut med hunden eller pyssla i trädgården leder till vila och 

återhämtning, medan kravfyllda aktiviteter som städning, handling och tvätt leder till en 

betungande känsla. 

 

Larun och Malterud (2010) belyser också vikten av att finna en balans vid utövandet av 

fysisk aktivitet. Patienter upplevde att träning bör vara anpassad efter långvarig stress 

för att kunna återhämta sig. En anpassad fysisk aktivitet som är balanserad leder till ett 

välbefinnande. Problemet tycks vara att hitta rätt nivå för de aktiviteter som beskrivs 

som läkande vid ett tillstånd av långvarig stress. När obalansen i livet blivit ett faktum 

leder det till en medvetenhet hos patienter att hitta balans inom alla livets olika 

områden. Studien visar hur patienter börjar planera in sysslor, fritid och arbete för att 

hushålla med sin energi och på så vis säkerställa att klara av de åtagande som krävs. 

Även de aktiviteter som ses som avkoppling behöver också hushållas med för att erhålla 

behållning av sin upplevelse (Larun & Malterud, 2010). 
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Skillnader mellan kvinnor och män 

 

Enligt Stenlund et al. (2007) föreligger det skillnader mellan män och kvinnor som har 

drabbats av utmattningssyndrom. Studien lyfter fram skillnader i det sociala nätverket 

och arbetsvillkor för män och kvinnor. I studien framkommer också att kvinnor med 

utmattningssyndrom har sämre sömnkvalitet än män med utmattningssyndrom. 

 

Studien Stenlund et al. (2007) beskriver hur kvinnor som arbetar med människor 

drabbas mer av utmattningssyndrom än kvinnor som arbetar inom andra yrken. Även 

minskad kontroll och mindre inflytande över sin arbetssituation bidrar till en ökad risk 

för kvinnor att drabbas av utmattningssyndrom. Stillasittande arbete uppges också vara 

en bidragande orsak till ohälsa. Studien beskriver också att kvinnor med 

utmattningssyndrom bär huvudansvaret för hemmet. De utför mer hemarbete än de 

kvinnor som inte har drabbats av utmattningssyndrom enligt studien. Kvinnor med 

stressrelaterad ohälsa upplevde också att de har ett sämre känslomässigt stöd från sina 

respektive. Det känslomässiga stödet fann de hos sina barn, släktingar och nära vänner. 

En ytterligare orsak till stressrelaterad ohälsa bland kvinnor är arbetslöshet (Stenlund et 

al. 2007). 

 

Enligt Stenlund et al. (2007) drabbas män av utmattningssyndrom i högre utsträckning 

av de som har kontorsarbete och är stillasittande än de som har ett rörligt arbete. Höga 

arbetskrav och mycket övertid leder också till stressrelaterad ohälsa. Arbetslöshet är 

också för män en anledning som kan leda till utmattningssyndrom. De män som 

drabbats av utmattningssyndrom menar att de upplevt ett känslomässigt stöd hos sin 

partner. Studien pekar också på hur män med ett begränsat socialt nätverk drabbas i 

högre utsträckning av utmattningssyndrom än andra män med ett rikt socialt nätverk. 

 

 

Återhämtning 

 

Håkansson et al. (2006) beskriver vikten av att finna de verktyg som motverkar stress 

och ger nyckeln till återhämtning efter ett utmattningssyndrom. Patienterna har många 

gånger en brist på strategier för att hantera det som upplevs som ohanterbart. På olika 

sätt beskrivs det i studien att de måste hitta balans mellan krav och kravlöshet. 

Patienterna beskrev strategier för att våga säga nej, sätta gränser och ändra sin 

ambitionsnivå genom att skjuta upp saker som inte var så viktiga för stunden. Andra 

strategier är att göra en sak i taget eller inte ödsla tid på ensidiga relationer eftersom 

dessa dränerar energi. Ömsesidiga relationer prioriterades. Studien beskriver vidare hur 

flera patienter ändrade sitt förhållningssätt till sina medmänniskor. Genom att ta del av 

andras problem, försökte de vara en lyssnande medmänniska utan att ta över problemen. 

De försökte lära sig vara närvarande i nuet, vilket leder till en ökad medvetenhet och 

välbefinnande (Håkansson et al., 2006). 

 

Ekstedt och Fagerberg (2005) beskriver hur patienter ignorerade, eller inte lyssnade till 

kroppens signaler på att de inte mådde bra. Kraven som upptog vardagen ledde till att 

patienter inte orkade ha en meningsfull fritid. De började försumma sina vänner och 
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fritidsintressen. Istället gick hela ledigheten åt till återhämtning genom vila för att orka 

med nästa arbetsvecka. Kroppsliga symtom som feber, muskelsmärtor, huvudvärk och 

trötthet motades bort. Till slut sa kroppen stopp och det tog längre tid att återhämta sig. 

 

Möjligheten och startpunkten till återhämtning resulterade i en kapitulation enligt 

Ekstedt och Fagerberg (2005). Kapitulationen handlade om att ge upp och inte orka 

hålla taget längre, utan det får gå som det vill. Patienter beskriver hur de försonades 

med sig själva och därmed fann en startpunkt till återhämtning efter ha nått botten av 

sitt tillstånd av utmattning. 

 

 

Sömn 

 

Åkerstedt, Kecklund och Axelsson (2007) visar i en studie hur otillräcklig sömn kan 

leda till försämrat välbefinnande och medföra allvarliga konsekvenser för hälsan. Oro 

eller stress vid sänggåendet leder till försämrad sömn. I studien bekräftas den 

försämrade sömnkvaliteten vid stress med hjälp av registrering av EEG-övervakning. 

Studiens resultat visar på sämre sömnkvalitet vid ökad stress och oro. Det är framförallt 

djupsömnen som då försämras. 

 

Ekstedt och Fagerberg (2005) beskriver sömnsvårigheter som ett huvudproblem vid 

långvarig stress. De visar i sin studie hur patienter med utmattningssyndrom led av 

sömnlöshet. Studien visar hur svårt det är för patienter att varva ner och natten upplevs 

som hotfull och ångestladdad. Det framkom också hur patienter upplevde en kamp för 

att ligga kvar i sängen, vilket resulterade i ett nattligt vandrande. Brist på sömn leder 

vidare till ett tillstånd av obeskrivlig trötthet. Deltagarna i studien beskriver sin trötthet 

som en energi som dräneras succesivt. Tröttheten upplevs som en tät dimma eller som 

ett förlamande vakuum. Prestationsförmågan begränsas till ett minimum. Patienter i 

studien bar på en upplevelse av att inte längre existera. 

 

Vid utmattningssyndrom frisätter kroppen mindre halter av kortisol enligt Roberts, 

Wessely, Chalder, Papadopoulos och Cleare, (2004). Bristen på kortisolfrisättning efter 

långvarig stress pekar på en störd HPA-axel. Patienter med utmattningssyndrom 

jämfördes med en kontrollgrupp av friska personer. Studien visar på en signifikant 

skillnad av kortisolfrisättningen mellan grupperna. På så vis bekräftar studien en av de 

orsaker till den enorma trötthet patienter med utmattningssyndrom upplever, då kortisol 

beskrivs som kroppens vakenhetshormon.  

.  

 

Omvårdnad 

 

I en artikel av Horton et al. (2010) har sjukvårdspersonal intervjuats om hur det fungerar 

i vården för patienter med utmattningssyndrom. De menar att det fortfarande finns 

misstro och tvivel bland sjukvårdspersonal över tillståndets realitet, vilket medför risk 

för feldiagnostisering. Det behövs därför nya metoder och rutiner för diagnostisering. 
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Det är av stor vikt att lyssna in när patienter berättar om sina symtom och hur 

situationen varit tillbaka i tiden. Relevanta undersökningar ska också göras. Även 

Ekstedt och Fagerberg (2005) tar upp det lidande patienter med utmattningssyndrom 

utsätts för då deras tillstånd ifrågasätts. Det är inte bara den närmaste omgivningen som 

visar sin misstro utan även sjukvården visar oförstående och erbjuder inte någon 

behandling. Det som erbjuds är sjukskrivning men även detta behov kan ifrågasättas och 

vara svårt att få i ett senare skede. Horton et al. (2010) beskriver hur en diagnos kan ge 

patienter en känsla av befrielse och hur det kan leda till hjälp och behandling. Det 

förekommer dock tillfällen då patienter endast haft symtom en kortare tid, då kan det 

vara svårare med ett accepterande av diagnosen. 

 

Horton et al. (2010) beskriver hur de patienter som fått diagnosen utmattningssyndrom 

och har svårt att acceptera situationen, skapar en utmaning för sjukvårdspersonal. När 

patienter behöver införa begränsningar och ändra sin livsstil, kan det liknas vid en 

sorgeprocess då de måste ge upp sådant som varit viktigt. Här kan sjukvårdspersonal 

finnas till och ge stöd. Vissa patienter förstår sitt tillstånd, är noga med återhämtning 

och gör sakta framsteg. För många patienter är vardagen i sig en stressande situation. På 

arbetet finns oron över symtomen som kan ta över och bli synliga samtidigt som rädslan 

över att förlora jobbet vid ett eventuellt återfall ständigt finns i bakgrunden. Även 

dagliga aktiviteter som att titta på tv, samtala och ta till sig information försvåras. Om 

det finns barn som är beroende av patienten kan det också vara stressande. En ansträngd 

ekonomi motverkar återhämtning och upplevelsen av god hälsa. Dessa patienter är 

rädda för att mötas av oförstående men har behov av stöd (Horton et al., 2010). 

 

De som intervjuats i studien av Horton et al. (2010) inser hur diagnosen för 

utmattningssyndrom för en del patienter blir så oöverstigligt att det leder till 

handlingsförlamning. Andra är från början välinformerade och inser behovet av en 

förändrad livsstil. De patienter som förväntar sig hjälp utan insikt om sin egen insats i 

hälsoarbetet blir många gånger besvikna. De som behöver hjälp och stöd har olika slags 

symtom, allt ifrån utmattning till muskelsmärta och huvudvärk. Kognitiv beteendeterapi 

är användbart för en del patienter som inte är för sjuka. En del patienter tycker inte 

framstegen går tillräckligt snabbt och ställer stora krav på sjukvården. De kan försöka 

alternativa behandlingar som akupunktur, kostråd och naturläkemedel. Några få 

patienter kan ha en ohållbar situation där de inte kan lämna hemmet och är sängbundna. 

Dessa patienter blir en stor utmaning för sjukvården då det inte finns några manualer att 

följa (Horton et al., 2010). Ekstedt och Fagerberg (2005) beskriver hur patienter 

upplever ett oförstående från omgivningen där även sjukvården är inberäknad eftersom 

det inte erbjuds någon egentlig behandling utan de får själva ta egna initiativ. En del 

patienter har haft kontakt med specialiserade terapeuter vilket inte haft någon större 

inverkan. Många beskriver betydelsen av detta som endast en liten droppe i havet. För 

att lära sig hantera sin livssituation har patienter själva sökt kontakt med andra 

människor, släktingar eller sjukvårdspersonal som ger sig tid till ett engagerat 

lyssnande. De har fungerat som en livlina. Även naturen har hjälpt patienter till känslan 

av att vara en hel människa igen (Ekstedt och Fagerberg, 2005).  

 

Horton et al. (2010) menar att den ifrågasatta synen på stressrelaterad ohälsa leder till 

att patienter inte får den hjälp de behöver. De betonar vikten av lyssnandet till vad 

patienten säger och att vara empatisk. De ser problemen med korta besökstider inom 
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primärvården där 5-10 minuter inte räcker till för att se patienters behov och bygga upp 

ett förtroende. Något som kan skapa förvirring för en del patienter är idag det 

informationsflöde som finns med internet. Vissa patienter har hjälp av informationen 

men vissa lockas av fantastiska erbjudanden som inte är tillförlitliga. Här menar 

deltagarna i studien hur sjukvården har ett stort uppdrag med korrekt information till 

varje enskild patient men även till arbetsgivare för en ökad förståelse (Horton et al., 

2010).  

 

Horton et al. (2010) beskriver hur deltagarna i studien uttrycker en frustration över de 

motgångar de möter inom sitt yrke när det gäller patienter med utmattningssyndrom. 

Deras patienter blir inte bemötta och erkända av samhället men det gäller lika mycket 

ifrån kollegor inom hälso- och sjukvården. När patienter inte får tillgång till den 

behandling som skulle vara bra eller kanske själva struntar i råd så uteblir förbättringar. 

Denna okunskap och brist på förståelse ger en frustration då patienter fastnar i sitt 

tillstånd. De understryker vikten av en god relation med patienter för en ökad förståelse 

inför de beslut som måste tas. Målet är att patienter själva ska kunna hantera sin 

situation. De intervjuade uppmanar sina patienter till att hushålla med sin energi och 

inte förbruka den på en gång. Det kommer bra dagar men även dåliga dagar då det är 

bra med en reserv.  Ekstedt och Fagerberg (2005) menar att när patienter kommit till 

detta läge kan de känna tacksamhet inför det som de har. De poängterar dock en risk 

med att fastna i sitt nya projekt, sin hälsa. Det betyder mycket för patienten att åter 

kunna se sig som en del i världen där de kan uppleva sin inre existens och se en mening 

med livet igen. 

 

 

DISKUSSION 

 

Metoddiskussion 

 

Målet med litteraturstudien har varit att belysa patienters upplevelse av stress och hur 

sjuksköterskor i ett tidigt skede kan uppmärksamma dessa symtom. Författarna har 

eftersträvat att öka kunskapen och förståelsen utifrån ett patientperspektiv med 

patienters upplevelser men även ifrån ett sjuksköterskeperspektiv med ökad förståelse 

för patienter och de symtom som de visar. Litteraturstudiens urval består av både 

kvalitativa och kvantitativa artiklar. Författarna anser att det belyser verkligheten på ett 

bättre sätt än vad endast en av dessa metoder ensamt skulle göra. Den kvalitativa 

forskningen beskriver, tolkar och hjälper oss förstå olika upplevelser. Forskningsresultat 

ifrån kvantitativ metod förstärker dessa upplevelser.   

 

Vid val av artiklar har det varit noga att förstå kontexten för att på så vis kunna tolka 

och få en ökad förståelse av resultaten. Willman, Stoltz och Bahtsevanis (2006) 

protokoll till kvalitetsgranskning användes av både de kvalitativa och de kvantitativa 

artiklarna då de på ett tydligt och överskådligt sätt ställer relevanta frågor som visar hur 

dessa studier är uppbyggda.  
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Svagheter med litteraturstudien som kan diskuteras är den kvantitativa artikeln 

”Impaired sleep after bedtime, stress and worries”. Kvantitativa studier ska inte ha för få 

deltagare då det minskar deras trovärdighet. Den här studien har endast trettiotre 

deltagare. Den valdes att ha med ändå eftersom den bekräftar hur stress ger försämrad 

sömnkvalitet, vilket är relevant för syftet. Det kan även tyckas vara snedvridet att ha 

med artikeln ”Achieving Balance in Everyday Life” då den endast handlar om kvinnor. 

Vi anser dock det är relevant att den ska ingå i litteraturstudien. Den belyser hur det ser 

ut i samhället i stort då det är fler kvinnor än män som får diagnosen 

utmattningssyndrom. Detta ökar på så vis litteraturstudiens trovärdighet. 

 

Artiklar ifrån andra delar av världen än Nordeuropa exkluderades. De artiklar som ingår 

i litteraturstudien kommer ifrån Sverige, Norge och England. Det kan anses att 

levnadsförhållanden och levnadssätt skiljer sig för stort när det gäller de olika 

världsdelarna. Det inkluderades endast artiklar som sträckte sig tillbaka under de senaste 

tio åren, 2002–2012. Av de artiklar som kom att ingå i litteraturstudien är den tidigaste 

ifrån 2004. 

 

Det har inte gått att se några egentliga skillnader när de olika resultaten har jämförts. 

Istället är det som om upplevelsen av stressrelaterad ohälsa leder till liknande tankar, 

känslor och symtom. Vi ser det som en styrka i vår litteraturstudie att flera olika studier 

pekar på liknande upplevelser, då det kan hjälpa sjuksköterskor till identifiering och 

förståelse av patienters symtom. 

 

 

Resultatdiskussion 

 

Resultatet beskriver hur stress påverkar människan socialt och genom kroppsliga 

symtom. Långvarig stress kan leda till ohälsa och utmattningssyndrom. De faktorer som 

leder till stressrelaterad ohälsa är individuellt och är en kombination av varierade 

orsaker. Gemensamt för patienter med stressrelaterad ohälsa är en upplevelse av en 

ohållbar situation. Begreppet obalans återkommer som ett gemensamt tema för patienter 

som reflekterat över varför stressen lett till ohälsa eller utmattningssyndrom. Perski 

(2002) beskriver begreppet obalans såsom krav människan ställs inför och inte har 

förmåga att hantera. Det är inte endast en ohållbar arbetsbörda i yrkeslivet som leder till 

utmattningssyndrom. Arbetslöshet, svåra livshändelser och relationsproblem är också 

orsaker som kan leda till stressrelaterad ohälsa, eller en kombination av nämnda 

faktorer. Resultatet visar att det råder tvivel och misstro över diagnostiseringen av 

patienter med utmattningssyndrom. Sjuksköterskor möter inom olika vårdformer 

patienter som visar symtom på stressrelaterad ohälsa. Vid ökad kunskap kring symtom 

på utmattningssyndrom kan ohälsa förebyggas, samt ge en bättre förståelse för patienter 

med stressrelaterad ohälsa. Sjuksköterskor kan genom kunskap och medkänsla förstå 

patientens perspektiv och livsvärld. Vård som ses ur ett patientperspektiv beskriver 

Dahlberg och Segesten (2010) som en professionell vård där patienten ses ur ett 

helhetsperspektiv i syfte att stödja och stärka patientens hälsoprocess.  

 

Resultatet visar att patienter som vårdats för utmattningssyndrom beskriver hur de 

hamnat i en ohållbar situation mellan krav och skyldigheter kontra personliga intressen 
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och engagemang. Resultatet visar också hur patienter förlorat sig själva där glädjen och 

kraften försvunnit. Livslust och det som tidigare engagerat människan har gått förlorat. 

Känslor av otillräcklighet och skuldkänslor blir kvar. I efterhand har patienter skildrat 

hur de observerat tidiga tecken på att de inte mår bra, men ignorerat dessa symtom. 

Vidare beskriver patienter en obeskrivlig mental trötthet som leder till ett begränsat liv. 

Vi menar att sjuksköterskor kan observera signaler som pekar på stressrelaterad ohälsa. 

Vid misstanke om en ohållbar livssituation som verkar leda till en negativ påverkan av 

hälsan kan sjuksköterskor ställa de frågor som lyfter problemet till ytan. Många gånger 

är säkert patienter själva medvetna om sin ohållbara situation som bidrar till en upplevd 

ohälsa. Genom lyhördhet och engagerat samtal med patienter kan symtom upptäckas 

tidigare och tydliggöras för att om möjligt ge patienter hjälp att förändra sina 

levnadsmönster. Tidig upptäckt av ohälsa leder till bättre förutsättning för återhämtning. 

 

När patienter diagnostiserats med utmattningssyndrom bör de erbjudas samtal kring vad 

sjukdomen innebär. Det kan säkert vara nog så förvirrande att befinna sig i ett kaos där 

kroppen inte fungerar som tidigare. Den mentala hälsan och det sociala livet är 

påverkat. Det kan troligtvis upplevas som både befriande och ångestladdat att inte ha 

kontroll över sin yrkesverksamhet vid en sjukskrivning. Att släppa prestationskrav och 

prestige kan vara svårt att hantera. 

 

Patienter behöver bli bekräftade i samtal om hur kroppen reagerar vid stressrelaterad 

ohälsa med sviktande funktioner. Det kan innebära en lättnad med en förklaring till 

varför inte kroppen är sig lik längre. Rehabiliterande gruppsamtal kan vara ett sätt för 

patienter med stressrelaterad ohälsa att få delta i. Där kan de genom samtal känna igen 

sig i andra människors berättelser och finna stöd. I en studie av Eriksson, Karlström, 

Jonsson och Tham (2010) beskriver patienter som ingått i rehabiliteringsgrupper vid 

stressrelaterad ohälsa hur de upplevt en positiv påverkan av gruppstödet. Studien visar 

hur patienter utvecklat medvetna strategier för att hantera stressiga situationer. Vidare 

ledde rehabiliteringen till en känsla av att få kontroll över sin vardag. Patienter beskrev 

hur de fått en förändrad självbild genom att öka sin självkänsla och därmed reducerades 

känslor av skam. Det är oroväckande om patienter med utmattningssyndrom inte får det 

stöd de behöver och inte heller möts av kunskap och empati inom vården. Tidigare 

forskning visar hur stressrelaterad ohälsa leder till minskad prestationsförmåga. I ett 

tillstånd där krafterna sinat och det inte längre finns ett försvar bör patienter inte mötas 

av skepsis från vården. I en studie Gilje, Söderlund och Malterud (2008) bekräftar 

patienter med utmattningssyndrom att bemötandet från sjukvårdspersonal har stor 

betydelse. Patienterna i studien menar att brist på erkännande och att inte bli tagen på 

allvar är en värre upplevelse än vad symtomen skapar. Bagatellisering eller 

psykologisering av symtom upplevdes som misshandel. Kunskap och möjlighet till att 

få svar på sina frågor kring sin sjukdom lyftes fram som de främsta faktorerna för att 

beskriva god omvårdnad. Patienter i studien efterlyste också en snabb och korrekt 

bedömning vid diagnostiseringen av utmattningssyndrom. Vid en utdragen utredning 

vid diagnostisering, för att kunna utesluta andra sjukdomar, upplevde patienter som 

mycket påfrestande. Delaktighet vid denna process är något som visat sig ha stor 

betydelse. Ett vårdande samtal vilar på vårdarens ansvar enligt Dahlberg och Segesten 

(2010). I vår profession som sjuksköterskor kan vi skapa goda förutsättningar för 

vårdande samtal med patienter.  

 



 18 

Resultat visar att patienter med utmattningssyndrom behöver göra en livsstilförändring. 

Genom hjälp och vägledning ska balans återskapas i livets olika områden. Eriksson et 

al. (2010) menar hur avslappningsövningar och mindfulness leder till en ökad 

medvetenhet om sitt hälsotillstånd, genom den reflektionen som dessa övningar 

medverkar till. Patienter kan bli hjälpta av att öka sin medvetenhet om sin egen 

sårbarhet, för att på så sätt undvika att återigen hamna i situationer som upplevs 

ohanterbara. Människan är unik med individuella resurser och begränsningar. Det som 

tycks vara en ohållbar arbetsbelastning för en person, kan för en annan person inte 

upplevas som svårt. Stressiga situationer kan hanteras genom kognitiv rehabilitering. 

Därmed är det av stor vikt att lyssna till sin egen kropp, utan att jämföra sig med andra. 

Sjuksköterskor kan i vårdande samtal hjälpa patienter att finna de verktyg som krävs för 

att välja medvetna strategier för att undvika överbelastning som leder till stressrelaterad 

ohälsa.  

 

Resultatet visar att det finns många olika orsaker som bidrar till att stressrelaterad 

ohälsa uppstår. Dock visar resultatet på liknande upplevelser som patienter erfar med 

stressrelaterad sjukdom. Sviktande kroppsliga symtom måste observeras tidigt.  

Samhället i dag ställer stora krav på oss som människor. Det kan ibland vara svårt att få 

ihop livspusslet. Vikten av balans är ett återkommande tema för att uppleva glädje och 

harmoni i livet. För att uppnå denna balans kan det också innebära att ibland säga nej. 

Vi behöver värna om varandra och oss själva för att med glädje och lust kunna njuta av 

vad livet ger.  

 

 

SLUTSATSER 

 

Resultatet leder fram till liknande erfarenheter hos patienter med stressrelaterad ohälsa 

kopplat till utmattningssyndrom. Patienter i de olika studierna beskriver hur en tillvaro 

där livet inte längre är i harmoni leder till obalans. Hela människan påverkas i olika grad 

både fysiskt och psykiskt. Det kan vara svårt att se sin plats och vad som är meningen 

med livet och tillvaron. Självbilden sätts ofta ihop med arbete och andra prestationer 

vilket ju förändras i en situation då ohälsan blir en verklighet. När varken självbild eller 

den egna kroppen längre känns igen är det svårt att inte heller bli betrodd av sin 

omgivning. 

 

 I sjukvården bör det finnas rutiner för bemötandet av patienter som visar på möjliga 

symtom som relaterar till stress. En lyhördhet och samtal där patienter får möjlighet till 

bekräftelse av sin ohållbara livssituation men även en förklaring till varför kroppen 

reagerar som den gör. Sjuksköterskor har en stor uppgift här då de både har kunskap om 

hur kroppen fungerar men även kan förklara på ett lärande sätt. Sjuksköterskor kan även 

stötta och fungera som livlina för patienter då de behöver förändra sitt livsmönster. Ju 

tidigare hjälp patienter får desto fortare sker tillfrisknandet. 

 

 Då det i sjuksköterskors yrkeskompetens ingår att främja hälsa och förebygga sjukdom 

är det vår uppgift med ett hälsofrämjande arbete. Inom området av stress finns det 

mycket att göra. Precis som det framkom i vårt resultat kan sjuksköterskor ta ansvar för 

en tydlig information till arbetsgivare men även inbjuda till en öppen dialog som kan 
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leda till ökad förståelse för stressrelaterad ohälsa. Kanske är det också så att 

sjuksköterskor med all sin kunskap behöver ta mer plats i samhällsdebatten. Vi tror det 

som gäller för en enskild patient vilken behöver förändra sin livssituation även kan gälla 

för vårt samhälle och här har sjuksköterskor en utmanande uppgift.  
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Bil. 1. 

 Perspektiv  

 

 

Problem och syfte Metod Resultat 

Titel: 

Finding the 

right balance of 

physical 

activity. A 

focus group 

study about 

experiences 

among patients 

with chronic 

fatigue 

syndrome 

 

Författare: 

Larun, L. 

Malterud, K. 

 

Tidskrift: 

Patient 

Education and 

Counseling 

 

Årtal: 

2010 

Patientperspektiv Att belysa vikten av 

att anpassa träning 

för patienter med 

utmattningssyndrom. 

Kvalitativ metod.  

Urval: 

Två fokusgrupper 

vid en norsk 

rehabiliteringsklinik 

bestående av två 

män och åtta 

kvinnor per grupp. 

Sex veckors 

träningsprogram 

samt dagliga 

intervjuer utfördes. 

Fysisk aktivitet 

som är anpassad 

individuellt ökar 

välbefinnandet 

och ger balans i 

tillvaron. 

Titel: 

Achieving 

Balance in 

Everyday Life 

 

Författare: 

Håkansson, C. 

Dahlin-Ivanoff, 

S. Sonn, U. 

 

Tidskrift: 

Journal of  

Occupational 

Science 

Årtal: 

2006 

 

Patientperspektiv Att öka förståelsen 

av att finna balans i 

tillvaron mellan 

yrkesliv, familjeliv, 

fritidsaktiviteter och 

tid för återhämtning. 

Kvalitativ metod. 

Urval: Nitton 

kvinnor delades in i 

fem fokusgrupper 

med tre till fyra 

personer i varje 

grupp. Grupperna 

har träffats två 

gånger med en 

veckas mellanrum. 

Balans i livet ses 

som nyckeln till 

återhämtning vid 

stressrelaterade 

sjukdomar. 

Framkom att 

meningsfull fritid 

är av stor vikt för 

återhämtning. 
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Titel: 

Impaired sleep 

after bedtime 

stress and worries 

 

Författare: 

Åkerstedt, T. 

Kecklund, G. 

Axelsson, J 

 

Tidskrift: 

Biological 

Psychology 

 

Årtal: 

2007 

 

 

 

Patientperspektiv 

 

Att studera 

sambandet mellan 

upplevd stress och 

sömnkvalitet. 

 

Kvantitativ metod. 

 

Trettiotre deltagare 

som rekryterats via 

annonser och 

kontakter. 

Dagbok har förts av 

deltagarna under 

sex veckor. Tre 

nätter har deltagarna 

sömnregistrerats 

med EEG. 

 

 

Stress och oro leder 

till försämrad 

sömnkvalitet. 

Djupsömnen blev 

påverkad. 

 

Titel: 

Chronic fatigue 

syndrome/myalgic 

encephalomyelitis 

in adults: a 

qualitative study 

of perspectives 

from professional 

practice 

 

Författare: 

Horton, S. et. al. 

 

Tidskrift: 

BMC Family 

Practice 

 

Årtal: 

2010 

 

 

 

Hälso och 

sjukvårds 

personal 

perspektiv 

 

Ur ett 

vårdperspektiv öka 

förståelsen för 

patienter med 

utmattningssyndrom 

för att 

evidensbasera 

vården. 

 

Kvalitativ metod. 

 

Sex anställda inom 

hälso och sjukvård 

som arbetar med 

patienter med 

utmattningssyndrom 

har intervjuats. 

 

Hälso och 

sjukvårdspersonal 

kan många gånger 

känna osäkerhet i 

vården av patienter 

med 

utmattningssyndrom. 

Studien ger 

vägledning och  

kunskap hur  

vård kan utövas. 
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Titel: 

Lived experiences of 

the time preceding 

burnout 

 

Författare: 

Ekstedt, M. 

Fagerberg, I. 

 

Tidskrift: 

Journal of Advanced 

Nursing 

 

Årtal: 

2005 

 

Patientpers

pektiv och 

Sjuksköters

kors 

perspektiv 

 

Tidiga tecken på 

utmattningssyndrom 

beskrivs av patienter. 

Syftet med studien är 

att sjuksköterskor på 

ett tidigt stadium ska 

identifiera tecken på 

stressrelaterad 

ohälsa. 

 

Kvalitativ metod 

med 

fenomenologisk 

ansats. 

Studiegruppen 

bestod av åtta 

patienter, varav 

fem kvinnor och 

tre män. 

 

Resultatet 

beskriver 

gemensamma 

symtom hos 

patienter som 

lett till 

utmattnings-

syndrom.  

Beskrivning 

av fenomen 

som 

försämrad 

självbild, 

trötthet, 

obalans 

mellan 

yrkesarbete 

och fritid. 

 

Titel: 

Salivary cortisol 

response to awakening 

in chronic fatigue 

syndrome 

 

Författare: 

Roberts, D. L., A. 

Wessely, S. Chalder, 

T. Papadopoulos, A. 

Cleare, A. 

 

Tidskrift: 

The British Journal of 

Psychiatry 

 

Årtal: 

2004 

 

 

Biologiskt 

perspektiv 

 

Att bedöma HPA – 

axelns påverkan av 

kortisolnivån vid 

uppvaknandet på 

morgonen för 

personer med 

utmattningssyndrom. 

 

Kvantitativ 

metod. 

 

En grupp med 

femtiosex 

patienter och en 

grupp med 

trettiofem friska 

kontrollpersoner 

gör samma 

undersökningar, 

svarar på samma 

frågor och gör 

salivtest av 

kortisonhalten 

på morgonen. 

 

Patienter 

med 

utmattningss

yndrom har 

en lägre halt 

av kortisol på 

morgonen 

vid 

uppvaknande

. 
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Titel: 

Patients with 

burnout in 

relation to 

gender and a 

general 

population 

Författare: 

Stenlund, T. 

et.al. 

 

Tidskrift: 

Journal of 

Public Health 

 

Årtal: 

2007 

 

Patientperspektiv Syftet var att 

jämföra 

personer med 

stressrelaterad 

ohälsa med en 

kontrollgrupp 

av hjärtsjuka 

patienter. En 

jämförelse 

gjordes 

mellan könen. 

Kvantitativ 

metod.  

En grupp 

bestående av 136 

personer med 

stressrelaterad 

ohälsa, varav 96 

kvinnor och 40 

män. 

Kontrollgruppen 

bestod av 437 

personer, varav 

187 kvinnor och 

250 män. 

Kvinnor som arbetar 

med människor 

drabbades av 

utmattningssyndrom i 

större utsträckning. 

Män som har ett 

mindre socialt nätverk 

och arbetade mycket 

övertid drabbades av 

utmattningssyndrom. 

Ingen skillnad kunde 

påvisas vid 

familjesituation, 

utbildning eller 

motionsvanor. 
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Omvårdnadsperspektiv 

 

Syftet är att 

öka 

förståelsen på 

ett djupare 

plan 

existentiellt 

genom  att 

undersöka 

kopplingen 

mellan hälsa, 

lidande och 

livsvärld. 

Kvalitativ metod. 

 

Fenomenologisk- 

hermenuetisk 

metod enligt 

Lindseth och 

Norberg. 

 

Studien består av  

arton personer 

varav elva 

personer följts 

under ett år. 

Resterande sju 

personer 

återanalyserades 

från en tidigare 

studie. 

En ökad medvetenhet 

av att kropp, själ och 

ande är en helhet.  

Ur ett 

omvårdnadsperspektiv 

kan vårdpersonal med 

egna erfarenheter 

förmedla hopp. 
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