
EXAMENSARBETE - KANDIDATNIVÅ 
 

VÅRDVETENSKAP MED INRIKTNING MOT OMVÅRDNAD 
VID AKADEMIN FÖR VÅRD, ARBETSLIV OCH VÄLFÄRD 

2015:92 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Upplevelsen av fysisk aktivitet vid utmattningssyndrom 
- En litteraturstudie 

 
 
 
 
 

Hamilton, Charlotte  
Hjelm, Louise 

 
 
 

 
 
 
 

 



 
Examensarbetets 
titel: 

Upplevelsen av fysisk aktivitet vid utmattningssyndrom – En 
litteraturstudie 
 

Författare: Charlotte Hamilton och Louise Hjelm 
 

Huvudområde: Vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad 
  

Nivå och poäng: Kandidatnivå, 15 högskolepoäng 
 

Utbildning: Sjuksköterskeutbildning, GSJUK13V 
 

Handledare:  Dan Andersson 
 

Examinator:  Lena Nordholm 
 

 
 
 
 
  
 
Sammanfattning    
Ohälsa i form av stress har tilltagit under de senaste decennierna. Detta har lett till en 
ökning av antalet individer som årligen drabbas av sjukdomen utmattningssyndrom. 
Detta syndrom har nyligen accepterats som en egen diagnos men har ännu ingen 
konkret behandlingsmetod. En del av behandlingen kan utgöras av fysisk aktivitet. Trots 
detta ger inte alltid fysisk aktivitet önskvärd effekt. Detta kan till viss del bero på 
svårigheten att uppnå balans för individer med denna diagnos. Syftet med 
litteraturstudien är att beskriva individens upplevelse av fysisk aktivitet som behandling 
vid utmattningssyndrom. Författarna har valt att göra en litteraturstudie byggd på tolv 
artiklar av både kvalitativ och kvantitativ ansats. Detta för att utöka kunskapen inom 
området. Två kategorier identifierades utifrån artiklarna: “Att leva med 
utmattningssyndrom” och “Fysisk aktivitet som behandlingsmetod vid 
utmattningssyndrom”. Nämnda kategorier belyser bland annat svårigheter i 
nivåanpassning av fysisk aktivitet.  Resultatet visar att om aktiviteten inte 
individanpassas kan detta resultera i försämring av sjukdomen.  
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: chronic fatigue syndrome, physical activity, therapeutic exercise, quality of 
life, treatment, prevention, burnout, nurs* 



INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
 

INLEDNING _________________________________________________________ 1 

BAKGRUND _________________________________________________________ 1 

Stress ____________________________________________________________________ 1 

Utmattningssyndrom _______________________________________________________ 2 
Behandling av utmattningssyndrom __________________________________________________ 2 
Utmattningssyndrom i relation till individ och kön ______________________________________ 3 

Fysisk aktivitet ____________________________________________________________ 3 

Hälsa och balans ___________________________________________________________ 4 

Sjuksköterskans roll _______________________________________________________ 4 

PROBLEMFORMULERING ____________________________________________ 5 

SYFTE ______________________________________________________________ 6 

METOD _____________________________________________________________ 6 

Datainsamling _____________________________________________________________ 6 

Dataanalys _______________________________________________________________ 7 

RESULTAT __________________________________________________________ 7 

Att leva med utmattningssyndrom ____________________________________________ 7 
Upplevelsen av att möta vården bland individer med utmattningssyndrom ___________________ 8 
Vårdens roll i mötet med individer med utmattningssyndrom ______________________________ 8 

Fysisk aktivitet som behandlingsmetod vid utmattningssyndrom __________________ 9 
Upplevelsen av individanpassad fysisk aktivitet _______________________________________ 10 
Upplevelsen och effekten av etappbaserad träningsterapi ________________________________ 11 

DISKUSSION _______________________________________________________ 11 

Metoddiskussion __________________________________________________________ 11 

Resultatdiskussion ________________________________________________________ 12 
Fysisk aktivitet och utmattningssyndrom_____________________________________________ 12 
Individanpassad fysisk aktivitet ____________________________________________________ 13 
Motiverande samtal _____________________________________________________________ 14 

SLUTSATSER _______________________________________________________ 15 

Kliniska implikationer _____________________________________________________ 15 

REFERENSER ______________________________________________________ 16 

Bilaga 1 ____________________________________________________________ 20 

Bilaga 2 ____________________________________________________________ 21 
 



 1 

INLEDNING 

I takt med att vårt industrialiserade samhälle utvecklas, där upplevelsen av press och 
krav dominerar, tilltar sjukdomar relaterade till stress och utmattning. Varför mår vi då 
så dåligt när vi har det så bra? Människan matas med information kring träning, kost 
och ideal. Uppfattningen om att vi skall vara presterande individer på topp under 
dygnets alla timmar skapas till stor del av media och kan i slutändan leda till allt för 
mycket stress. 
 
De fysiska effekterna av fysisk aktivitet har fått lämna plats åt utseendemässiga ideal. 
Graden av träning kan vara allt från utebliven till överdriven och kan ha såväl positiva 
som negativa effekter. Sedan 1980-talet har stressrelaterade besvär ökat, framförallt för 
kvinnor, men även män drabbas. I Sverige ökar diagnostiseringen och sjukskrivningen 
av psykiska sjukdomar, vilket även inkluderar utmattningssyndrom (Socialstyrelsen 
2009, s. 197). Siffrorna talar för att fler kvinnor än män drabbas, trots detta kan det 
finnas ett mörkertal då en del av de drabbade inte söker vård eller får rätt diagnos. 
Begreppet balans har kommit i skymundan och all denna stress kan leda till utmattning 
och psykisk ohälsa. Studien kommer behandla individens upplevelse av fysisk aktivitet 
vid utmattningssyndrom. 
 
 

BAKGRUND 

Stress 
“Stress kan beskrivas som en obalans mellan de krav som ställs på oss och vår 
förmåga att hantera dem” (Socialstyrelsen 2009, s. 181). 
  
Stress innefattar en mängd olika reaktioner. Eriksen och Ursin (2013, s. 26) menar att 
stress kan delas in i fyra kategorier: stress som stimuli, upplevelsen av stress, reaktionen 
på stress och stressrespons. Hjärnan tar ständigt emot olika stimuli. En stressreaktion 
sker om hjärnan tolkar samt sorterar stimuli som okända och ”farliga”. Reaktionen på 
stress leder till en rad fysiologiska och kemiska reaktioner, bland annat ökar blodflödet 
och personen blir mer alert. Individen känner av de fysiologiska och kemiska 
förändringar som sker och känner sig stressad (Eriksen & Ursin 2013, ss. 25-34). Denna 
reaktion är livsnödvändig och anpassad efter kroppsliga hot men inte utformad efter den 
levnadsvana människor har i Sverige. Stressen som uppstår för dagens individer präglas 
av psykosocial samt mental påfrestning och sker kontinuerligt. För de flesta blir denna 
stress varaktig då hanteringen av den, i form av vila och återhämtning, inte prioriteras 
(Socialstyrelsen 2009, ss. 182-183). Om individen upplever situationen hanterbar 
kommer stressen att avta, upplever dock personen den inte hanterbar kommer 
reaktionen att tillta. Stressreaktionen är viktig för människans överlevnad men om det 
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blir en långvarig process kan en rad sjukdomar uppstå, däribland utmattningssyndrom 
och stressrelaterad ohälsa (Åsberg, Nygren, Herlofson, Rylander & Rydmark 2013, s. 
138). Vissa individer påverkas dock i större utsträckning än andra. Likartade stimuli 
medför inte samma reaktion hos alla, utan dessa är högst individuella. Detta beror på att 
vi påverkas av medfödda och förvärvade sårbarheter, vad vi tidigare varit med om och 
sättet vi lever på (Jonsdottir & Folkow 2013, ss. 16-17). 
 

Utmattningssyndrom 
Utmattningssyndrom, som även benämns utmattningsdepression, är ett 
sjukdomstillstånd som uppstår efter stress som pågått under längre tid. Den innefattar 
såväl psykiska som fysiska symtom (Åsberg et al. 2013, s. 139). I denna litteraturstudie 
kommer begreppet utmattningssyndrom att användas. Detta kommer inkludera 
utmattningsdepression, stressutlöst utmattning och stressrelaterad ohälsa. 
Sjukskrivningarna för utmattningssyndrom har ökat under de senaste åren och antalet är 
högre för kvinnor än för män. Människor som arbetar i nära kontakt med andra 
människor samt personer som är bosatta i storstäder drabbas i högre utsträckning. Det är 
svårt att uppskatta hur många som är drabbade av just utmattningssyndrom då 
diagnosen går under psykisk ohälsa. År 2012 registrerades 96 000 sjukfall som varade 
längre än 14 dagar relaterade till psykisk ohälsa (Försäkringskassan 2014, ss. 5-10). 
 
Enligt Socialstyrelsen (2003, ss. 8-9) innefattar diagnosen utmattningssyndrom ett antal 
kriterier. Bland annat måste personens symtom vara primära och inte ett resultat av 
sjukdom, medicinering eller biverkningar. Utmattningssyndromet ska ha utvecklas av 
kända stressorer sedan minst sex månader tillbaka. Symtomen skall ha pågått under 
minst två veckor varav fyra symtom av följande ska vara uppfyllda: sömnproblematik, 
svårigheter att komma ihåg eller koncentrera sig, fysisk nedsatthet samt orkeslöshet, 
kroppsliga symtom, emotionell instabilitet och ökad stresskänslighet. En person som 
lider av utmattningssyndrom har en uttalad brist på psykisk energi vilket visar sig 
genom att personen tar längre tid på sig för återhämtning, har sänkt uthållighetsgrad 
samt uppvisar svårigheter att ta sig an saker. Sjukdomen påverkar personens funktion i 
dagliga livet och kan medföra ett kraftigt lidande. 
 

Behandling av utmattningssyndrom 

Ännu finns inte några evidensbaserade riktlinjer för behandlingen av sjukdomen då 
detta är en så pass ny diagnos. Praktisk erfarenhet visar att behandlingens effekt är 
individuell (Socialstyrelsen 2003, s. 9; Åsberg et al. 2013, s. 143). Socialstyrelsen 
(2003, ss. 9-10) har presenterat de steg som ingår i det efterlöpande förloppet och 
behandlingen av sjukdomen. Dessa komponenter i behandlingen är dock preliminära då 
studier kring bättre fungerande behandlingsmetoder pågår. Exempelvis bör 
sjuksköterskan tillsammans med individen identifiera stressorer samt lägga upp en 
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handlingsplan för hanteringen av dessa. Patienten bör även informeras kring vikten av 
kost samt balans mellan aktivitet och vila. Exempelvis kan aktivitetsövningar och 
avslappningsövningar rekommenderas som en del i återhämtningsplanen. Behandlingen 
kan med fördel kombineras med samtalsterapi i grupp. Läkemedel med antidepressiv 
effekt kan användas, framför allt vid uttalade depressiva symtom, men har ingen 
påvisad effekt vid utmattningssyndrom. I de flesta fall krävs sjukskrivning i den akuta 
fasen. Hur länge individen behöver vara sjukskriven och hur snart personen kan återgå 
till arbete varierar. Dock kan det vara till fördel om arbetsplatsen tillämpar god 
företagshälsovård då detta kan underlätta och förkorta processen (Socialstyrelsen 2003, 
ss. 9-10).   
 

Utmattningssyndrom i relation till individ och kön 

Ekstedt och Fagerberg (2005, ss. 62-64) belyser upplevelsen av samt signaler på 
utmattningssyndrom. Författarna menar att trötthet och obalans mellan arbets- och 
privatliv kan vara tidiga tecken på utmattning. Vidare anser de att en stor del av 
sjukdomen handlar om individens upplevelse av en hotad självbild, där förlorad kontroll 
och upplevelsen av att inte räcka till är centrala begrepp. I en studie av Stenlund, 
Ahlgren, Lindahl, Burell, Knutsson, Stegmayr och Birgander (2007, s. 519) undersöks 
utbrändhet i relation till kön och den allmänna befolkningen. Resultatet i studien påvisar 
att kvinnor som arbetar med människor, samt män med dåligt socialt nätverk i 
kombination med övertidsarbete, drabbas i högre grad av utbrändhet.   
 

Fysisk aktivitet 
Fysisk aktivitet kan användas som ett led i behandlingen av diverse sjukdomar, 
däribland utmattningssyndrom. En rad positiva effekter uppstår när vi är fysiskt aktiva. 
Exempel på effekter är sänkt vilopuls, sänkt blodtryck samt en ökad utsöndring av 
serotonin och noradrenalin i hjärnan. Detta leder till ett ökat psykiskt välbefinnande för 
individen. Regelbunden träning gör att individen klarar av stress och kan hantera den 
bättre jämfört med fysiskt inaktiva individer (Jonsdottir & Börjesson 2013, ss. 175-
180). Att vara fysiskt aktiv bidrar till att bibehålla god hälsa, risken att drabbas av 
långvarig sjukdom och för tidig död minskar (Statens Folkhälsoinstitut 2011, ss. 36-38). 
  
”Med fysisk aktivitet avses all kroppsrörelse som är en följd av skelettmuskulaturens 
sammandragning och som resulterar i ökad energiförbrukning” detta är Statens 
folkhälsoinstituts (2011, s. 28) definition av fysisk aktivitet. Vidare menar 
organisationen att all rörelse som medför ett tillstånd av förbättrad upplevd hälsa och 
ökad fysisk förmåga är hälsofrämjande fysisk aktivitet. Den fysiska aktiviteten får dock 
inte medföra risk för skada hos individen. Motion och träning har ofta en koppling till 
mål och förbättring av individens fysiska förmåga, vilket gör att dessa begrepp skiljer 
sig från termen fysisk aktivitet (Statens folkhälsoinstitut 2011, s. 13). 
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Statens folkhälsoinstitut (2011, ss. 36-38) menar att fysisk aktivitet kan vara i form av 
idrott, arbete i trädgård, cykling, simning och vardagsmotion. Minst 150 minuter 
lågintensiv eller 75 minuter högintensiv fysisk aktivitet i veckan är rekommendationen 
för vad en vuxen person från 18 år bör ägna sig åt. Till detta bör individen även utöva 
styrketräning minst två gånger per vecka. Den rekommenderade tiden bör fördelas 
jämnt över flera tillfällen. 
 

Hälsa och balans 
WHO (1946) definierar hälsa som följande: “Hälsa är ett tillstånd av total fysiskt, 
psykiskt och socialt välbefinnande och inte bara frånvaro av sjukdom och 
funktionsnedsättning”. Dahlberg och Segesten (2010, s. 49) menar att begreppet hälsa 
ser till hela människans välmående och handlar om att finna en balans i livet. Hälsa är 
ett subjektivt begrepp och har varierande innebörd för olika individer. Begreppet 
sjukdom är inte motsatsen till hälsa trots att sjukdom kan påverka en människas känsla 
av hälsa och friskhet negativt. Hälsa kan ses som en balans mellan vila och aktivitet, en 
livsrytm. På samma sätt som människan är i behov av aktivitet är även vila en livsviktig 
komponent. Dessa två begrepp är sammanlänkande och hör ihop, de sker alltså inte var 
för sig utan är integrerade (Dahlberg och Segesten 2010, s. 65). Begreppen hälsa och 
balans kommer belysas i denna studie då sjukdomen utmattningssyndrom har en kraftig 
påverkan på människors liv och människors upplevelse av ovanstående begrepp.  
 
En av de flesta människors utmaning är att uppnå balans i det dagliga livet. Detta gäller 
inte minst när vi drabbas av sjukdom då balansen i tillvaron rubbats. I en studie 
(Håkansson, Dahlin-Ivanoff & Sonn 2006, ss. 76-79) beskrivs människors upplevelse av 
att återfå balans i det dagliga livet när de drabbas av stressrelaterad ohälsa. Studien 
påvisade betydelsen av att återfå kontroll kring tillvaron, vilket uppnåddes på olika sätt. 
Vägen till balans var likt en process som ständigt förändrades då individerna upplevde 
utmattning, minskad energi och försämring i sitt hälsotillstånd. Författarna belyser även 
vikten av att finna mening i den nya tillvaron vilket kan vara svårt när individen 
drabbats av stressrelaterad ohälsa. 
 

Sjuksköterskans roll 
Träning av hög intensitet ger inte alltid de mest gynnsamma resultaten för hälsan. 
Överdrivet hård träning kan snarare ha motsatt effekt och öka risken för sjukdom. 
Lågintensiv träning, anpassad för den enskilde individen, kan medverka till en 
förbättrad hälsosituation (Schnohr, O’Keefe, Marott, Lange & Jensen 2015, ss. 413-416; 
Andersen, Farahmand, Ahlbom, Held, Ljunghall & Michaëlsson 2013, ss. 3525-3527). 
Vad innebär detta för individer med utmattningssyndrom vars utmattningsnivå sannolikt 
är mer utbredd än friska individers?   
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Fysisk aktivitet är ett hjälpmedel vid behandling av utmattningssyndrom. 
Sjuksköterskans uppgift är att främja hälsa och förebygga sjukdom samt arbeta utifrån 
ett patientcentrerat sätt. De har även till uppgift att undervisa och informera patienter 
om sjukdom och ohälsa på ett individanpassat sätt (Socialstyrelsen 2005, ss. 11-14).  I 
en studie av Chew-Graham, Dixon, Shaw, Smyth, Lovell och Peters (2009, ss. 4-8) 
beskrivs sjuksköterskans upplevelse av att möta patienter med myalgisk 
encefalomyelit/kroniskt utmattningssyndrom (ME/CFS). Vidare menar författarna till 
ovanstående studie att sjuksköterskorna har bristande kunskap om denna nytillkomna 
diagnos och är i behov av ytterligare utbildning för att kunna möta dessa individer. Med 
medias framfart är det viktigt att sjuksköterskan håller sig uppdaterad då mycket 
information kring sjukdomar finns att läsa på internet. Risken finns annars att patienten 
förlorar förtroendet för sin vårdare då han eller hon kan få uppfattningen om att 
sjuksköterskan är dåligt insatt. 
  
Det är viktigt att sjuksköterskan har kunskap kring specifika sjukdomar för att kunna 
möta och ge patienten den bästa möjliga vården. Det kan vara en fördel att använda sig 
av olika verktyg i samband med behandling av sjukdom. Vid utmattningssyndrom är 
fysisk aktivitet, som tidigare nämnts, en av behandlingsmetoderna. Alla människor har 
olika kapacitet och förutsättningar att utöva fysisk aktivitet. För att forma aktiviteten 
utefter individnivå kan fysisk aktivitet på recept, FaR®, skrivas ut. FaR® kan ordineras 
av legitimerad vårdpersonal, däribland sjuksköterskor, och syftar till att behandla samt 
förhindra sjukdom. Det innefattar individuella rekommendationer i skriftlig form för att 
främja hälsa. Rådet är till för att förändra personens aktivitetsnivå och har ett holistiskt 
perspektiv vilket innebär att det ser till hela människan (Statens Folkhälsoinstitut 2011, 
s. 102). Studier har visat att patienter som erhållit fysisk aktivitet på recept har en högre 
grad av aktivitet jämfört med de som fått vanliga rekommendationer (Statens 
folkhälsoinstitut 2011, s. 146). 

 

PROBLEMFORMULERING 

Utmattningssyndrom är ett komplext begrepp som idag även benämns som en egen 
diagnos och är en omfattande sjukdom. Indikationer finns på att sjukdomen har ökat 
under de senaste åren i Sverige. Upplevelsen är att sjuksköterskan brister i sin kunskap 
kring sjukdomen och dess behandling. Det finns heller inga tydliga riktlinjer för hur 
behandlingen exakt skall vara utformad. Den kan även skilja sig åt mellan olika län och 
behandlare. Detta, i kombination med att belastningen på sjukvårdsapparaten ökar, leder 
till att sjukvårdspersonal tvingas prioritera. Mindre akuta tillstånd får ge plats åt tillstånd 
som kräver omedelbar vård. 
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Fysisk aktivitet är en viktig komponent vid behandling av utmattningssyndrom. Det 
finns tidigare forskning kring ämnet, dock saknas djupare kunskap kring hur graden av 
fysisk aktivitet inverkar på sjukdomen. Denna studie vill belysa upplevelsen av fysisk 
aktivitet hos individen som behandlingsmetod vid utmattningssyndrom. 
Förhoppningsvis kan denna litteraturstudie bidra till fördjupad kunskap hos 
sjuksköterskor för att kunna erbjuda bättre anpassad vård åt individer med denna 
diagnos. 
 

SYFTE 

Syftet är att beskriva individens upplevelse av fysisk aktivitet som behandling vid 
utmattningssyndrom. 
 

METOD 

Författarna har valt att göra en litteraturstudie enligt Axelsson (2012, ss. 206-209). Hon 
menar att en pilotsökning bör göras inledningsvis för att få en större bredd på tillgänglig 
information inom området. På så sätt blir det även lättare att få fram bra sökord och 
kunna precisera sökningen ytterligare. En litteraturstudie ska grundas i ett syfte som går 
att besvara och även belysa vad författarna vill åstadkomma med litteraturstudien. 
Författarna till litteraturstudien har valt att inkludera både kvalitativa och kvantitativa 
artiklar i litteraturstudien för att möjliggöra ett bredare kunskapsområde. Axelsson 
(2012, s. 204) anser även hon att det kan vara en fördel att använda både kvalitativa och 
kvantitativa artiklar i en litteraturstudie då detta dels ger en djupare kunskap samt 
möjliggör flera perspektiv som problemet kan studeras utifrån. 
 

Datainsamling 
Inledningsvis gjordes en pilotsökning, en sökning utan några begränsningar, för att 
skapa en överblick över den mängd tillgängligt forskningsmaterial inom området. 
Databasen Cinahl användes som sökmotor. Denna sökmotor valdes då den innefattar 
artiklar inom medicin, vård och omvårdnad. Den primära sökningen utgick från 
sökorden physical activity och stress. Detta resulterade i ca 2000 träffar. För att 
begränsa antalet träffar lades fler sökord till och dessa kombinerades på olika sätt, se 
bilaga 1. Artiklarna som valdes ut skulle vara publicerade mellan år 2005-2015, de 
skulle behandla ämnet stress, fysisk aktivitet eller utmattningssyndrom och belysa 
litteraturstudiens syfte.  Artiklarna skulle även finnas tillgängliga i fulltext, innefatta 
män och kvinnor i olika åldrar samt vara vetenskapligt granskade, peer rewived.  
Artiklar exkluderades som inte uppfyllde inklusionskriterierna eller var i form av 
översikter samt litteraturstudier. 
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Dataanalys 
Axelssons modell för litteraturstudie användes som analysmetod för att bearbeta och 
analysera data (Axelsson 2012, ss. 212-214). Artiklarnas sammanfattning lästes igenom 
för att avgöra dess relevans till litteraturstudien. Totalt valdes 15 artiklar ut. Dessa lästes 
igenom noggrant för att få en djupare förståelse kring deras innehåll. Efter att ha läst 
igenom alla artiklarna exkluderades tre av dem. Dessa behandlade inte vårt syfte eller 
hade bristande metodologisk grund. Detta resulterade i tolv artiklar, fyra kvalitativa och 
åtta kvantitativa. Artiklarnas syfte, metod och resultat sammanfattades i en tabell för att 
skapa en överblick, se bilaga 2. Axelsson (2012, s. 212) menar att artiklarna måste 
brytas ner till delar för att möjliggöra uppbyggnaden av en ny struktur för 
litteraturstudien. Författarna till litteraturstudien valde att identifiera och stryka under 
väsentliga delar i de olika artiklarna med varierade färgmarkörer. Likheter, skillnader 
och återkommande teman i artiklarna diskuterades mellan författarna. Därefter delades 
de mest väsentliga begreppen in och olika kategorier samt underkategorier skapades.  
 

RESULTAT 

Följande kategorier och underkategorier skapades utifrån artiklarna: 

 

Att leva med utmattningssyndrom 
Att drabbas av utmattningssyndrom innebär en stor förändring för den enskilda 
individen. Saker som tidigare var självklara kräver nu enorm ansträngning och kan leda 
till total utmattning. Individen lider av såväl psykiska som fysiska symtom och tvingas 
på nytt lära känna sin kropp samt hantera sjukdomen.  I en studie av Wilson, Whitehead 
och Burrell (2011, ss. 2165-2166) intervjuades personer med kroniskt 
utmattningssyndrom om livet med sjukdomen. I studien framkom två områden som 
deltagarna ansåg var viktiga för att hantera sjukdomen och bibehålla ett bra liv, 
energihantering och individuell anpassning. Det första området bestod av två olika 
grenar. Den första grenen handlar om att undvika överdrift, att inte göra för mycket eller 
för lite relaterat till den begränsade energitillgången. Exempelvis ville deltagarna 
fortfarande vara aktiva men nivån anpassades efter egen förmåga. Den andra grenen 
beskrev hur patienter såg sin kropp som en maskin med begränsad energiresurs. 
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Individerna såg på de energikrävande aktiviteterna som de utförde, likt en mekanisk 
process, med olika strategier för återhämtning. Det andra området, individuell 
anpassning, behandlar tre olika grenar. En strävan efter normalitet, se sig själv som 
rationell samt att finna acceptans kring sin sjukdom. Larun och Malterud (2011, ss. 223-
224) beskriver liknande upplevelser i sin studie. I studien framkom att det var viktigt att 
lära sig lyssna till kroppens signaler och öka medvetenheten för att motverka 
överansträngning. De belyste även att avslappningsövningar kunde bidra till bättre vila 
och återhämtning. 
 

Upplevelsen av att möta vården bland individer med utmattningssyndrom 

I en studie av Gilje, Söderlund och Malterud (2008, ss. 37-39) belyses individens 
upplevelse av att möta sjukvården med utmattningssyndrom och vilka hinder som kan 
stå i vägen för god vård. Deltagarna ansåg att deras symtom och sjukdom inte togs på 
allvar och att vårdpersonalen saknade kunskap. De upplevde även att de inte blev 
lyssnade på och inte fick tillräckligt med tid hos sin doktor. Vidare belyser studien att 
behandlingen av utmattningssyndrom var av dålig kvalitét och att sjukvården gav dåliga 
rekommendationer. Majoriteten av deltagare beskrev att de rekommenderades att öka 
sin fysiska aktivitetsnivå, exempelvis genom att gå tillbaka till arbetet, utföra övningar, 
träffa människor och tänja på sina fysiska gränser. Detta ledde till en kraftig försämring 
i sjukdomen hos flera av deltagarma och trots detta fortsatte de att få samma 
rekommendationer. Författarna menar att fysisk aktivitet är en fördelaktig förebyggande 
åtgärd vid diverse sjukdomstillstånd. Vid utmattningssyndrom kan inte samma generella 
råd ges då personer riskerar ytterligare utmattning. Den fysiska aktiviteten behöver 
därför anpassas efter individens nivå. 
 

Vårdens roll i mötet med individer med utmattningssyndrom 

Utmattningssyndrom har ökat i samhället och diagnosen är fortfarande ny. Detta ställer 
höga krav på sjukvården och framförallt på sjuksköterskan som ingår den yrkesgrupp 
som möter flest patienter. Behandlingen av sjukdomen är lika ny och högst individuell. 
Patienten får därför i vissa fall testa flera behandlingsalternativ för att se vad som ger 
bäst resultat (Socialstyrelsen 2003, ss. 8-9). Detta kan skapa enorm frustration hos den 
drabbade individen. I en studie av Chew-Graham et al. (2009, ss. 4-8) undersöks 
sjuksköterskans uppfattning om att möta människor med myalgisk 
encefalomyelit/kroniskt utmattningssyndrom (ME/CFS). Sjuksköterskorna beskrev att 
de hade begränsad erfarenhet av att arbeta med patienter med ME/CFS och den kunskap 
de hade inom området hade de skaffat sig från vänner, kollegor och tidigare patienter. 
Studien belyser även att sjuksköterskor hade svårt att begripa sig på tillståndet och inte 
såg sjukdomen som kronisk. Trots detta arbetade de med att försöka förstå patientens 
upplevelse för att möjliggöra den bästa vården. Författarna tar även upp att 
sjuksköterskan har ett stort intresse för att utveckla en större kunskap i hanteringen av 
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personer med utmattningssyndrom, dock beskrivs även tyngden av att behöva behärska 
ännu en roll. Trots detta ansåg majoriteten av sjuksköterskor att deras profession skulle 
kunna ha ett stort terapeutiskt värde i mötet med dessa patienter. 
 

Fysisk aktivitet som behandlingsmetod vid utmattningssyndrom 
Fysisk aktivitet har, i nästan samtliga fall, en positiv effekt vid sjukdom och 
sjukdomsprevention. Fysisk aktivitet används bland annat som en av 
behandlingsmetoderna vid utmattningssyndrom. Olika nivåer av aktivitet och rörelse 
har varierande effekt på symtomen som hör till utmattningssyndrom. Van der Waerden, 
Hoefnagels, Hosman, Souren och Jansen (2013, s. 88) belyser effekterna av en 
hälsointervention med förebyggande insatser som syftar till att reducera stress och 
depressivitet i en studie. De beskriver i sin studie att kvinnor med låg socioekonomisk 
status har störst effekt av fysisk aktivitet som behandlingsmetod för att reducera stress 
och depressivitet. Fysisk aktivitet eller fysisk aktivitet i kombination med samtalsterapi 
gav reducerad upplevelse av stress och depressionssymtom. Effekten sågs direkt efter 
studien men kunde inte urskiljas på sikt. Detta understryks även i en studie genomförd 
av Gerber, Lindwall, Lindegård, Börjesson och Jonsdottir (2013, ss. 148-150). 
  
I en studie av Lindwall, Gerber, Jonsdottir, Börjesson och Ahlborg (2014, ss. 1312-
1313) undersöks sambandet mellan fysisk aktivitet och subjektiva samt objektiva 
förändringar kring individers psykiska hälsa. I studien framkommer att det finns ett 
samband mellan fysisk aktivitet och psykisk hälsa. En objektiv skillnad kunde ses i 
deltagarnas nivå av ångest, depression och utbrändhet. Efter interventionen påvisades att 
de deltagare som hade gjort den största ökningen i sin fysiska aktivitetsnivå skattade sig 
som mindre deprimerade, mindre ångestfyllda samt uppvisade färre symtom på 
utbrändhet. Dock upplevde inte deltagarna någon signifikant subjektiv skillnad kring 
graden av ångest, depression och utbrändhet efter interventionen. 
  
För att minska upplevelsen av stress tas vikten av att ha ett gott socialt nätverk upp, 
utföra någon form av fysisk aktivitet och att avsäga sig uppgifter (Whitebird, Asche, 
Thompson, Rossom & Heinrich 2013, ss. 1536-1537). I nyss nämnda studie undersöks 
graden av emotionell utmattning, stress, psykisk hälsa, depression, generaliserad ångest, 
socialt stöd, utbrändhet samt hanteringen av dessa symtom hos vårdpersonal. I studien 
sågs ett samband mellan utbrändhet och emotionell utmattning samt ångest och 
depression. Detta innebär att nivåerna av ångest och depression ökar med tilltagande 
upplevelse av emotionell utmattning och utbrändhet. För att minska upplevelsen av 
utbrändhet hos medarbetare önskades fler möjligheter till aktivitet och social interaktion 
tillsammans med arbetsstyrkan. 
 
Gerber et al. (2013, ss. 148-150) undersöker i sin studie om det finns ett samband 
mellan fysisk aktivitet och upplevelsen av utmattning. Författarna ville bland annat 
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studera huruvida fysisk aktivitet hade någon effekt på upplevd stress, depression, och 
utbrändhet. Bland deltagarna med sämre fysik upplevde 38% sig ha en hög upplevd 
utbrändhet, 23% påvisades ha en klinisk utbrändhet och 11% av deltagarna angav 
depressivitet. Av deltagarna med medelbra till bra fysik angav 37% sig ha en hög 
upplevd utbrändhet, 19% påvisades ha en klinisk utbrändhet och ingen av deltagarna 
angav depressivitet. Deltagare med hög stressnivå påvisade en lägre utbrändhetsnivå om 
deras fysiska förmåga var av den högre graden. Deltagare med hög nivå av stress 
upplevde även en högre grad av depressivitet. Författarna till ovan nämnda studie 
belyser även att ett samband mellan färre depressionssymptom kunde ses hos deltagarna 
med högre fysisk förmåga. 
 

Upplevelsen av individanpassad fysisk aktivitet 

Fysisk aktivitet är, som tidigare nämnts, en av behandlingsmetoderna vid 
utmattningssyndrom. Den kan upplevas på olika sätt och behöver nödvändigtvis inte 
alltid ge en positiv effekt för den enskilda individen. Nijs, Almond, De Becker, Truijen 
och Paul (2008, ss. 430-431) undersöker i sin studie hur begränsningar kring aktivitet 
kan förebygga tilltagande av symtom samt förhindra försämrat tillstånd hos personer 
med utmattningssyndrom. Nijs et al. (2008, ss. 430-431) menar att personer med 
utmattningssyndrom upplever en försämring i sitt tillstånd direkt efter att ha varit aktiva. 
Deltagarna upplevde bland annat försämring i vitalstatus, hälsotillstånd och smärta. 
Denna försämring återställdes dock inom ett dygn. I studien observerades att 
begränsningar i träningens intensitet förhindrade försämring i utmattningssyndrom på 
sikt.  
 
I en artikel av Larun och Malterud (2011, ss. 223-224) intervjuas personer med 
utmattningssyndrom kring deras upplevelse av fysisk aktivitet. Studien innefattar ett 
individanpassat aktivitetsprogram där deltagarna fick uppgiften att delge huruvida de 
uppfattar behandlingen som fördelaktig eller skadlig. Larun och Malterud (2011, ss. 
223-224) menar att det var av betydelse att aktiviteten skulle vara njutbar, och inte i 
form av arbete eller hushållssyssla. Aktiviteten ansågs vara mest gynnsam för hälsan om 
den startade lågintensivt med en individuell stegring. Vissa deltagare beskrev hur de var 
i behov av och saknade aktivitet men att det var svårt att hitta rätt balans för att undvika 
utmattning. Vidare menar författarna att en god planering tillsammans med en terapeut 
fungerade stöttande i livsrytmen för personer med utmattningssyndrom.  Fysisk aktivitet 
i olika former kunde bidra till förlorad kontroll och begränsning i individens förmåga. 
Författarna beskrev att ett visst mått av fysisk aktivitet fungerar främjande vid 
utmattningssyndrom. Det är dock viktigt att aktiviteten är individanpassad, inte 
påtvingad och fungerar motiverande, annars fanns risken att drabbas av bakslag. 
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Upplevelsen och effekten av etappbaserad träningsterapi 

Etappbaserad träningsterapi är till för personer som lider av utmattningssyndrom. Det är 
behandlingsform där man börjar träna på en lågintensiv nivå för att sedan öka succesivt 
(NHS 2009, ss. 1-10). Gordon, Knapman och Lubitz (2010, ss. 1075-1077) har 
undersökt skillnaden mellan aerob etappbaserad träningsterapi och progressiv 
styrketräning hos ungdomar. Författarna beskriver att en minskning av depressiva 
besvär och trötthet kunde ses efter interventionen, dock sågs ingen signifikant skillnad 
mellan de olika grupperna. Vidare belyser studien att livskvaliteten ökade för 
ungdomarna oberoende av träningsform. Deltagarna i gruppen med den aeroba 
etappbaserade träningsterapin upplevde en märkbar minskning av utmattning efter 
interventionen, vilket inte sågs hos den andra gruppen. Denna studies resultat 
överensstämmer med resultatet från en studie gjord av Carneseca, C.E. Paiva och B.S.R. 
Paiva (2014, s. 334). Moss-Morris, Sharon, Tobin, och Baldi (2005, ss. 250-256) 
beskriver även hur nivån av både fysisk och mental utmattning minskade efter att 
personer med utmattningssyndrom genomfört ett etappbaserat aktivitetsprogram. 
Majoriteten av deltagare i den studien upplevde sig betydligt bättre i sin 
sjukdomssituation och i sitt allmänna mående samt lade mindre fokus kring sina 
symtom efter interventionen. Vid en uppföljning efter sex månader påvisades att 
deltagarna som genomförde aktivitetsprogrammet bibehöll effekten av behandlingen. I 
en studie av Carneseca et al. (2014, s. 334) kunde dock ingen signifikant skillnad i 
upplevelsen av ångest, depression, utbrändhet och arbetsrelaterad ohälsa ses efter 
genomförande av ett etappbaserat aktivitetsprogram. Merparten av deltagare i studien 
rapporterade däremot förbättrad livskvalitet och ökad självkännedom efter 
interventionen. Författarna beskriver även att huvudparten av deltagare upplevde en 
ökad lust att arbeta samt deltaga i aktiviteter utanför arbetet efter att ha genomfört 
aktivitetsprogrammet. 
 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 
Syftet med studien är att beskriva individens upplevelse av fysisk aktivitet som 
behandling vid utmattningssyndrom, varför just en litteraturstudie valdes. Författarna 
eftersträvade att vidga kunskapen kring området och därför inkluderades både 
kvalitativa och kvantitativa artiklar. Artiklarna söktes fram i databasen Cinahl. Det är en 
sökmotor som innefattar artiklar inom medicin, vård och omvårdnad. Det kan ses som 
en brist i litteraturstudien att ytterligare sökmotorer inte användes. Författarna till 
studien har dock erfarenhet av att använda Cinahl som sökmotor och kände sig mest 
bekväma med den, vilket resulterade i att andra sökmotorer uteslöts. Ett aktivt val 
gjordes i att inkludera studier mellan år 2005 till 2015 då studiens ämne är väldigt 
aktuellt och har förändrats avsevärt under de senaste åren. Artiklarna som togs fram till 
litteraturstudien begränsades till att behandla utmattningssyndrom, stressrelaterad 
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ohälsa eller fysisk aktivitet. Artiklarna representerar resultat från tio olika länder vilket 
anses utgöra en styrka i litteraturstudiens resultat. Författarna valde att inkludera 
kvinnor och män i alla åldrar. Trots detta kan en överrepresentation av kvinnor ses i 
studierna, vilket kan bero på att kvinnor drabbas av utmattningssyndrom i högre grad än 
män. Detta är dock en svaghet i litteraturstudien då män och kvinnor kan ha åtskilda 
uppfattningar kring ämnet. Ytterligare en svaghet i litteraturstudien är att vissa 
kvantitativa studier har ett begränsat urval vilket kan ge minskad trovärdighet. Dessa 
artiklar stöttas dock upp av andra framtagna artiklar och är relevanta att ha med då de 
behandlar litteraturstudiens syfte. 
 
Ett antal artiklar i litteraturstudien fanns publicerade i tidskrifter rörande medicin och 
psykologi. Detta beror på att det var svårt att hitta studier som var relevanta för 
litteraturstudiens syfte och författarna fick då vidga fältet. Majoriteten av dessa artiklar 
innefattade inte bara medicinska och psykologiska aspekter utan behandlar även 
deltagarnas upplevelse och livskvalitet. Detta resulterade i att de trots det kändes 
värdefulla och inkluderades.  
 
Författarna anser att en styrka i litteraturstudien är att upplevelsen av fysisk aktivitet vid 
utmattningssyndrom kan studeras från olika perspektiv. Litteraturstudien innefattar fyra 
kvalitativa artiklar och åtta kvantitativa artiklar. I literturstudiens resultatdel tas fler 
likheter än skillnader upp mellan studier, då dessa var lättare att hitta. Att redogöra för 
likheter kring upplevelsen av stressrelaterad ohälsa, utmattningssyndrom och fysisk 
aktivitet kan dock förhoppningsvis medföra en ökad förståelse för dessa individer och 
leda till en bättre anpassad vård. 
 

Resultatdiskussion 
Fysisk aktivitet och utmattningssyndrom 

Litteraturstudiens resultat visar att fysisk aktivitet har ett samband med minskade 
symtom av utmattningssyndrom i flera aspekter. Dock kunde det urskiljas att fysisk 
aktivitet i en del av studierna inte hade någon effekt, symtomen blev bättre men inte 
upplevelsen, och vice versa. Författarna ställer sig frågan hur fysisk aktivitet kan ge 
resultat i vissa fall och inte i andra. Vi kommer fram till att det kan grunda sig i 
aktivitetens form, vilken typ av aktivitet som utförs, och aktivitetens utseende, huruvida 
den är individanpassad eller inte. Vidare kan det även bero på individens fysiska 
förmåga, kön, socioekonomisk status samt åtskilda uppfattningar mellan personer med 
utmattningssyndrom. 
 
I litteraturstudiens resultat konstaterades att aerob träning gav märkbart minskad 
utmattning jämfört med anaerob träning. Detta stöds av Gerber, Brand, Elliot, Holsboer-
Trachsler, Pühse och Beck (2013, ss. 4-7). I nyss nämnda studie undersöks hur aerob 
träning påverkar graden av utbrändhet, stress och depressionssymtom hos män som 
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lider av utbrändhet. Författarna till rubricerad studie menar att ökad nivå av aerob fysisk 
aktivitet minskar upplevelsen av stress samt ger färre utbrändhet- och 
depressionssymtom. Deltagarna upplevde även färre symtom av känslomässig 
utmattning. Etappbaserad träningsterapi kan användas som behandling vid 
utmattningssyndrom. I litteraturstudiens resultatdel kunde både positiva och negativa 
effekter av denna träningstyp urskiljas. Träningsmetoden var i studierna generell och 
inte individanpassad vilket författarna anser kan ha påverkat resultatet.  
 
Gerber, Jonsdottir, Arvidson, Lindwall och Lindegård (2015, ss. 1908-1911) studerar 
hur etappbaserad träningsterapi bäst lyfts fram för personer med stressrelaterad 
utmattning. I resultatet av studien ovan framkommer att individanpassad etappbaserad 
träningsterapi ökar nivåerna av aktivitetsfrekvens, duration och intensitet. Det kunde 
även urskiljas på sikt att individerna upprätthöll den etappbaserade träningsterapin om 
den formades individuellt. Författarna till litteraturstudien tror att individanpassad 
etappbaserad träningsterapi kan vara till fördel för personer med utmattningssyndrom då 
aktiviteten dels börjar på en låg nivå samt utgår från den enskilda individen. Detta kan 
bidra till att upplevelsen av utmattningssyndrom förbättras och att individen bibehåller 
sin aktivitetsnivå över tid. 
 

Individanpassad fysisk aktivitet 

I litteraturstudiens resultat påvisades att begränsad och individanpassad aktivitet var 
nödvändig för en positiv upplevelse hos den enskilde individen. Den individanpassade 
aktiviteten utgjorde en viktig komponent i behandlingen vid utmattningssyndrom. 
Svårigheten i att finna balans i aktiviteten och undvika utmattning lyfts även fram i 
litteraturstudiens resultatdel. I en artikel av Giles-Corti och Donovan (2002, ss. 1800-
1804) belyses vikten av att främja sociala miljöfaktorer och tillämpa individanpassad 
aktivitet för att uppnå en fungerande vardag. Att individanpassa fysisk aktivitet är inte 
helt enkelt och här har sjuksköterskan en viktig roll. Ett verktyg för att individanpassa 
fysisk aktivitet kan vara att ta hjälp av FaR®. Sørensen, Skovgaard och Puggaard (2006, 
s. 58) undersöker inverkan på hälsorelaterad livskvalitet samt förändringar kring fysisk 
aktivitet vid tillämpning av fysisk aktivitet på recept. Författarna menar att vid 
användning av FaR® ökar den fysiska aktivitetsnivån och livskvaliteten. En bibehållen 
förbättring kunde även ses över tid. Vidare uttrycker artikelförfattarna att FaR® kan 
användas för fysiskt inaktiva personer med risk för att utveckla livsstilsrelaterade 
sjukdomar. Detta överensstämmer med en studie gjord av Kallings, Leijon, Hellénius 
och Ståhle (2007, ss. 156-158). Även denna studie syftar till att belysa huruvida fysisk 
aktivitet på recept kunde påverka den fysiska aktiviteten samt grad av livskvalitet hos 
patienter inom primärvården. Resultatet i nyss nämnda studie visar att en signifikant 
ökad nivå fysisk aktivitet och träning i det dagliga livet kunde ses vid användning av 
FaR®. I studien sågs även en förbättrad livskvalitet, såväl fysiskt som psykiskt, samt 
ökat välbefinnande hos individerna. Litteraturstudiens författare anser att fysisk aktivitet 
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på recept kan vara en fördel att använda sig av vid förespråkandet av fysisk aktivitet 
som behandlingsmetod vid utmattningssyndrom. Detta på grund av att den kan nivå- 
samt individanpassas för att kunna erbjuda en skräddarsydd behandling för individen. I 
litteraturstudiens resultatdel påvisas att fysisk aktivitet kan leda till en högre grad av 
upplevd och symtomatisk utmattning. Det är därför viktigt att individanpassa aktiviteten 
för att motverka bakslag, försämring i sjukdomstillståndet samt hålla individen 
motiverad.  
 
Generellt uppfattas fysisk aktivitet som positivt för hälsan, men för individer som 
drabbats av utmattningssyndrom behöver inte större mängd träning ge bäst resultat. 
Tvärtom kan faktiskt för mycket fysisk aktivitet vara skadlig för individen och leda till 
en försämring i sjukdomstillståndet. Därför påpekas åter igen att aktivitetsnivån bör 
anpassas efter individens förmåga, något sjuksköterskan kan vara en viktig del i. 
 

Motiverande samtal 

För att upprätthålla en individanpassad behandling bör sjuksköterskan med hjälp av 
olika strategier motivera patienten till fysisk aktivitet. I en studie av Brobeck, Bergh, 
Odencrants och Hildingh (2011, ss. 3324-3327) beskrivs distriktsköterskors upplevelse 
av motiverande samtal (MI) som metod för hälsofrämjande arbete. Författarna till 
rubricerad studie menar bland annat att MI kräver professionell erfarenhet, övning samt 
möjlighet att praktisera. Det krävs även ett genuint intresse, ha förståelse samt en 
empatisk förmåga gentemot patienterna för att kunna tillämpa metoden MI. 
Distriktsköterskorna i nyss nämnda studie menar att livsstilsförändringar är en process 
som pågår över lång tid och att det är viktigt att låta förändringarna ske i varje individs 
takt. Att använda sig av MI gjorde det möjligt för patienten att ta större steg i processen 
kring att förändra sin livsstil. Vidare belyser studien att MI möjliggjorde det för 
patienten att finna egna strategier och lösningar för att förbättra sin hälsosituation. 
Artikelförfattarna lyfter även fram förtroende som en viktig komponent i mötet mellan 
patient och sjuksköterska. Att visa respekt för patientens mål samt vara lyhörd inför 
deras livsberättelse gav ett positivt resultat. Detta på grund av att sjuksköterskan inte 
fick patienten att uppleva målet som kravfyllt utan möjligt att genomföra. Nyckeln till 
att etablera en vårdande relation är förtroende mellan vårdgivare och vårdtagare. 
Eriksson och Nilsson (2008, ss. 2355-2357) beskriver detta i sin studie. Författarna till 
rubricerad studie menar att sjuksköterskan måste vara medveten om sin roll samt hur de 
uttrycker sig för att kunna skapa förtroende. Det är viktigt att se till patientens livsvärld 
för att kunna möta patienten. I studien beskrivs även att sjuksköterskan behöver besitta 
en viss pedagogisk förmåga samt kunskap inom ett specifikt fält för att kunna fungera 
stöttande för patienten. Vidare menar författarna att det är viktigt att lyssna till 
patientens upplevelse och möta individen på deras nivå för att kunna bygga förtroende 
och skapa ett vårdande möte. Även Dahlberg och Segesten (2010, ss. 192-195) lyfter 
fram vikten av vårdande möten samt vårdande relationer, vilka båda är sjuksköterskans 
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ansvar. De beskriver att det är genom att stärka patientens hälsoprocesser som ett 
vårdande möte skapas. För att en vårdande relation ska uppstå, bör mötet ske i nivå med 
patienten samt vara öppet och inbjudande. Vi anser att MI, som grundar sig i ett 
vårdande möte och en vårdande relation, kan användas som hjälpmedel för att stötta 
individanpassad fysisk aktivitet för personer med utmattningssyndrom. 
 

SLUTSATSER 

Individer med utmattningssyndrom upplever högre grad av utmattning vid fysisk 
aktivitet jämfört med friska individer. Överdrivet hård fysisk aktivitet kan rent av vara 
skadlig för individer med denna diagnos. Sjuksköterskan har en viktig roll i stöttandet 
av patientens strävan efter balans och återhämtning. En viktig komponent i 
behandlingen av utmattningssyndrom är att utöva någon form av fysisk aktivitet. Detta 
kan exempelvis åstadkommas genom tillämpandet av FaR® eller individanpassad 
etappbaserad träningsterapi. Metoderna utgår från patientens egen förmåga och kan 
förbättra hälsotillståndet och leda till positiva effekter. Detta förbättrar individens 
återhämtningsprocess vilket kan medföra ökad livskvalitet i individens nya tillvaro.  
 

Kliniska implikationer 
Utmattningsdepression är en diagnos som blir allt mer utbredd i samhället. För att 
behandla denna nytillkomna diagnos har sjuksköterskan en viktig roll. Behandlingen är 
ännu inte helt kartlagd men att vara fysiskt aktiv på rätt sätt kan ge goda resultat.  För att 
sjuksköterskan skall vara en så stor resurs som möjligt kan följande punkter vara 
vägledande: 
 

• Individanpassad aktivitet 
• Etappbaserad träningsterapi 
• Fysisk aktivitet på recept 
• Motiverande samtal 
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Datum Databas Sökord Begränsning Antal 
träffar 

Antal 
valda 
artiklar 

2015-10-11 Cinahl Fatigue syndrome, chronic 
AND treatment AND 
therapeutic exercise 

Peer reviewed 
Årtal 2005-
2015 

32 Nr 1 

2015-10-11 Cinahl Physical activity AND 
fatigue syndrome, chronic 
AND therapeutic exercise 

Peer reviewed 
Årtal 2005-
2015 

11 Nr 2 

2015-10-11 Cinahl Prevention AND exercise 
AND fatigue syndrome, 
chronic 

Peer reviewed 
Årtal 2005-
2015 

21 Nr 3 

2015-10-11 Cinahl Fatigue syndrome, chronic 
AND exercise AND quality 
of life 

Peer reviewed 
Årtal 2005-
2015 

15 Nr 4 

2015-10-11 Cinahl Stress reduction AND 
patient education AND 
exercise 

Peer reviewed 
Årtal 2005-
2015 

15 Nr 5 

2015-10-11 Cinahl Burnout AND stress AND 
exercise 

Peer reviewed 
Årtal 2005-
2015 

34 Nr 6, Nr 
7 Nr 8 

2015-10-11 Cinahl Burnout AND physical 
activity 

Peer reviewed 
Årtal 2005-
2015 

27 Nr 9 

2015-10-11 Cinahl Fatigue syndrome, chronic 
AND therapy AND quality 

Peer reviewed 
Årtal 2005-
2015 

60 Nr 10 

2015-10-21 Cinahl Fatigue syndrome, chronic 
AND Nursing 

Peer reviewed 
Årtal 2005-
2015 

44 Nr 11 

2015-10-21 Cinahl Fatigue syndrome, chronic 
AND Nurs* AND coping 

Peer reviewed 
Årtal 2005-
2015 
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Bilaga 2 

Titel 
Författare 
Årtal 
Tidskrift 

Syfte Metod och urval Resultat 

Artikel 1 
  
A Randomized 
Controlled Graded 
Exercise Trial for 
Chronic Fatigue 
Syndrome: 
Outcomes and 
Mechanisms of 
Change 
  
Moss-Morris, R., 
Sharon, C., Tobin, 
R. & Baldi, J.C. 
  
2005 
  
Journal of Health 
Psychology 

Syftet är att 
undersöka 
upplevelsen av 
att möta 
sjukvården med 
utmattningssyn-
drom och vilka 
hinder som står i 
vägen för god 
vård 

Kvantitativ studie. 49 deltog i 
studien, 34 kvinnor och 15 
män. Urvalet rekryterades via 
en annons från en privat praktik 
med inriktning mot kroniskt 
utmattningssyndrom. 
Deltagarna skulle vara mellan 
18-65 år och uppnå kriterierna 
för utmattningssyndrom. 
Personer med ångest- eller 
depressionssjukdom, 
oförmögna att klara fysisk 
aktivitet och som redan ingick i 
ett aktivitetsprogram 
exkluderas. 
Med hjälp av en dator 
randomiseras deltagarna till 
interventionsgrupp eller 
kontrollgrupp. 
Skattningsskalor, frågeformulär 
och ett aktivitetstest används 
för att bland annat undersöka 
grad av utmattning, 
aktivitetsnivå, upplevelsen 
kring sjukdomen och eventuell 
förändring av den. T-test, Mann 
Whitney U och Chi-square test 
användes för jämförelse och 
analys av data. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aktivitetsgruppen 
upplevde en minskad 
utmattning samt en 
allmän förbättring i sin 
sjukdomssituation, 
jämfört med 
kontrollgruppen. Vid en 
uppföljning sex 
månader efter 
interventionen 
påvisades att deltagarna 
hade bibehållit effekten 
av 
aktivitetsprogrammet. 
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Artikel 2 
  
Finding the right 
balance of 
physical activity. 
A focus group 
study about 
experiences 
among patients 
with chronic 
fatigue syndrome 
  
Larun, L. & 
Malterud, K. 
  
2011 
  
Patient Education 
and Counseling 

Syftet är att 
undersöka om 
fysisk aktivitet 
erfars som 
fördelaktig eller 
skadlig hos 
personer med 
kroniskt 
utmattningssyn-
drom. 

Kvalitativ metod med 
fokusgruppansats. Tio deltog i 
studien, åtta kvinnor och två 
män. Urvalet framtogs genom 
en klinik som bland annat 
erbjöd fysisk aktivitet som 
behandlingsform. 
Deltagarna skulle minst vara 18 
år och diagnostiserade med 
kroniskt utmattningssyndrom. 
Data analyserades med 
systematisk textkondensation. 

Deltagarna ansåg att ett 
visst mått av fysisk 
aktivitet var främjande. 
Aktiviteten skulle vara 
individuellt anpassad, ej 
påtvingad och fungera 
motiverande för den 
enskilda individen. Det 
var viktigt att 
aktiviteten inte var i 
form av en 
hushållssyssla utan 
något de själva hade 
valt. I resultatet 
presenteras även att 
flera deltagare upplevde 
att aktiviteten kunde 
leda till ett bakslag om 
den inte var individuellt 
anpassad. 

Artikel 3 
  
Can exercise 
limits prevent 
post-exertional 
malaise in chronic 
fatigue syndrome? 
An uncontrolled 
clinical trial 
  
Nijs, J., Almond, 
F., De Becker, P., 
Truijen, S. & 
Paul, L. 
  
2008 
  
Clinical 
Rehabilitation 

Artikeln syftar 
till att undersöka 
om 
begränsningar 
kring aktivitet 
förbygger 
ökande symtom 
och förvärrat 
tillstånd hos 
personer med 
utmattningssyn-
drom. Studien 
syftar även till 
att hitta 
skräddasydda 
gränser för hur 
mycket motion 
som lämpar sig 
vid 
utmattningssyn-
drom. 

Kvantitativ studie. 24 deltog i 
studien, 20 kvinnor och 4 män. 
Urvalet framtogs via en klinik 
för som behandlade kroniskt 
utmattningssyndrom. 
Deltagarna skulle vara 
diagnostiserade med 
utmattningssyndrom enligt 
angivet diagnosskala. De skulle 
vara mellan 18-65 år, ha 
holländska som modersmål, 
kunna utföra ett cykeltest samt 
ha möjlighet att besöka 
universitetet som studien var 
kopplad till två gånger under 
studiens gång. Forskarna 
använde sig av ett semi-
experiment för att undersöka 
sina hypoteser. Maxpulstest och 
frågeformulär användes för att 
beskriva graden av utmattning. 
Data analyserades med hjälp av 
SPSS. 
 
 
 
 
 
 
 

Studien visar på 
försämring i 
utmattningssymtom 
direkt efter träning. 
Deltagarna upplevde 
bland annat försämring 
av kroppslig smärta, 
halsont, huvudvärk, 
trötthet, försämring i 
hälsotillstånd och 
vitalstatus. Försämring i 
deltagarnas tillstånd 
återställdes inom ett 
dygn. I studien 
observerades att 
begränsningar i 
träningens intensitet 
förhindrade försämring 
i utmattningssyndrom 
på sikt. 
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Artikel 4 
  
Graduated 
exercise training 
and progressive 
resistance training 
in adolescents 
with chronic 
fatigue syndrome: 
a randomized 
controlled pilot 
study. 
  
Gordon, B.A., 
Knapman, L.M. & 
Lubitz, L. 
  
2010 
  
Clinical 
Rehabilitation 

Syftet är att 
undersöka 
effekten av 
aerob 
etappbaserad 
träningsterapi 
och 
progressiv 
styrketräning på 
träningstolerans, 
trötthet och 
livskvalitet hos 
ungdomar med 
kroniskt 
utmattningssyn-
drom. 

Kvantitativ pilotstudie med 
randomiserat kontrollerat urval. 
22 ungdomar deltog i studien. 
Urvalet skedde från ett 
behandlingsprogram för 
utmattningssyndrom för 
ungdomar. Programmet 
inriktade sig mot etappbaserad 
fysisk aktivitet. Deltagarna 
skulle vara ungdomar med 
diagnosen kronisk 
utmatningssyndrom. De fick 
inte lida av astma, lungsjukdom 
eller ha en oförmåga att 
fullfölja ett träningsprogram. 
Alla ungdomar på 
behandlingsprogram som 
uppfyllde kriterierna bjöds in 
för att deltaga. Därefter gjordes 
ett stickprov. Stickprovet 
randomiserades sedan i två 
olika undersökningsgrupper. 
Deltagarna utvärderade sitt 
mående och sin träningstolerans 
före och efter interventionen 
med hjälp av olika 
frågeformulär. Deltagarnas 
aktivitetsnivå och muskelkraft 
uppmättes före och efter 
interventionen. SPSS användes 
för att analysera data. T-test 
användes för jämförelse. 

Studien påvisar en 
minskning av 
depressiva besvär och 
trötthet efter 
interventionen, dock 
kunde ingen signifikant 
skillnad ses mellan de 
olika grupperna. Den 
fysiska kapacitet och 
livskvaliteten förbättrats 
avsevärt i båda 
grupperna efter 
interventionen. 
Graden av utmattning 
minskades endast för 
gruppen med aerob 
etappbaserad 
träningsterapi. 

Artikel 5 
  
A randomized 
controlled trial of 
combined exercise 
and psycho-
education for low-
SES women: 
Shortand long-
term outcomes in 
the reduction of 
stress and 
depressive 
symptoms. 
  
Van der Waerden, 
J.E.B., 
Hoefnagels, C., 
Hosman, C.M.H., 

Syftet är att 
utvärdera 
effekterna av en 
hälsointerventio
n med 
förebyggande 
insatser som 
syftar till att 
minska stress 
och depressivitet 
bland kvinnor 
med låg 
socioekonomisk 
status. 

Kvantitativ studie. 149 deltog i 
studien, alla var kvinnor. 
Urvalet rekryterades genom 
intyg från allmänläkare från 
utsatta bostadsområden 
alternativt att deltagarna själva 
sökte sig till studien. 
Deltagarna skulle vara 
holländska kvinnor mellan 20 
och 55 år, ha låg 
socioekonomisk status samt 
uppvisa stress- och 
depressionssymtom enligt 
bestämd skala. De fick inte lida 
av emotionell instabilitet, 
kognitiv nedsatthet eller prata 
dålig holländska. Deltagarna 
randomiserades till tre olika 
grupper. Två 

Resultatet visar att 
stress och de depressiva 
besvären för deltagarna 
i aktivitetsgruppen samt 
i aktivitets- och 
samtalsgruppen 
minskade direkt efter 
interventionen. Ingen 
skillnad i stress och 
depressiva besvär kunde 
urskiljas på sikt för 
någon av de tre 
grupperna. 
  
Kvinnor med lägst 
socioekonomisk status 
ansåg att effekten av 
interventionen var mer 
markant jämfört med 
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Souren, C.M. & 
Jansen, M.W.J. 
  
2013 
  
Social Science & 
Medicine 

interventionsgrupper och en 
grupp som väntade på 
behandling. 
Interventionsgrupperna 
innefattade antingen fysisk 
aktivitet eller en kombination 
av fysisk aktivitet och 
samtalsterapi. För att uppskatta 
symtom och upplevelser 
använde deltagarna 
skattningsskalor och 
frågeformulär. T-test användes 
för att analysera data. 

kvinnorna med högre 
socioekonomisk status. 

Artikel 6 
  
Impact of a 
physical activity 
program on the 
anxiety, 
depression, 
occupational 
stress and burnout 
syndrome of 
nursing 
professionals. 
  
Freitas, A.R., 
Carneseca, E.C., 
Paiva, C.E. & 
Paiva, B.S.R. 
  
2014 
  
Revista Latino-
Americana de 
Enfermagem 

Syftet är att 
studera nivåerna 
av ångest, 
depression och 
arbetsrelaterad 
stress hos 
vårdpersonal på 
en palliativ 
avdelning som 
medverkar i ett 
aktivitetsprogra
m. 

Kvantitativ metod. 21 
sjuksköterskor deltog i studien. 
Urvalet rekryterades från ett 
sjukhus som inriktade sig mot 
cancer och palliativ vård. För 
att deltaga i studie var 
deltagarna tvungna att 
medverka i mer än två 
aktivitetsklasser per vecka, ha 
ett gällande arbetskontrakt och 
inte ta ut semester eller 
sjukledigt under studiens gång. 
Interventionen pågick under tre 
månader, fem dagar i veckan á 
tio minuter. Skattningsskalor 
och frågeformulär användes för 
att utvärdera stressrelaterade 
symtom både före och efter 
interventionen. Förhållandena 
mellan kategorierna jämfördes 
före och efter inventionen med 
hjälp av McNemar’s test. SPSS 
användes för att analysera data. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aktivitetsprogrammet 
påvisade ingen direkt 
skillnad i upplevelsen 
av ångest, depression 
utbrändhet och 
arbetsrelaterad stress 
hos deltagarna före och 
efter interventionen. 
Majoriteten av deltagare 
upplevde dock minskad 
känsla av utbrändhet på 
arbetsplatsen, förbättrad 
livskvalitet, ökad 
förståelse av sin hälsa 
samt minskad kroppslig 
smärta efter 
interventionen. 
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Artikel 7 
  
Cardiorespiratory 
fitness protects 
against 
stressrelated 
symptoms of 
burnout and 
depression 
  
Gerber, M., 
Lindwall, M., 
Lindegård, A., 
Börjesson, M. & 
Jonsdottir, I.H. 
  
2013 
  
Patient Education 
and Counseling 

Syfte är att 
undersöka om 
en hög nivå av 
fysisk aktivitet 
har en mildrande 
effekt på 
upplevd stress, 
depression och 
utbrändhet. 

Kvantitativ metod. 197 
personer med olika nivåer av 
upplevd stress deltog i studien, 
51 % män och 49 % kvinnor. 
Deltagarna rekryterades via en 
tidningsannons och från en 
redan pågående studie som 
behandlade aspekter mellan 
stressrelaterad ohälsa, stress 
och den sociala arbetsmiljön. 
Deltagarna var tvungna att vara 
mellan 25-30 år, vara 
medicinfria, ha generell god 
hälsa och ha ett BMI mellan 
18,5-30. Deltagarna fick skatta 
sin upplevelse av stress i ett 
frågeformulär med fem olika 
nivåer. Därefter gjordes ett 
statifierat urval, där 20 män och 
20 kvinnor från respektive 
kategori av upplevd stress 
valdes ut. Skattningsskalor, 
frågeformulär och ett 
konditionstest användes för att 
uppmäta nivån av depression, 
utbrändhet, stress och 
kondition. Variansen mellan 
grupperna analyserades med 
hjälp av ANOVA. 

Resultat menar att 
personer med normal 
och hög nivå av fysik 
och kondition som 
upplever hög stressnivå 
påvisar färre symtom 
kring depression och 
utbrändhet jämfört med 
personer med låg fysik 
och kondition som 
också upplever en hög 
stressnivå. 

Artikel 8 
  
Stress, Burnout, 
Compassion 
Fatigue and 
Mental Health in 
Hospice Workers 
in Minnesota 
  
Whitebird, R.R., 
Asche, S.E., 
Thompson, G.L., 
Rossom, R. & 
Heinrich, R 
  
2013 
  
Journal of 
palliative 
medicine 

Syftet med 
studien var att 
öka förståelsen 
kring hur 
psykisk hälsa 
påverkas av 
stress hos 
vårdpersonal 
som arbetar med 
vård i livets 
slutskede. 
Författarna ville 
studera 
utbrändhet, 
emotionell 
utmattning och 
hanteringen av 
dessa symtom 
hos 
vårdpersonalen. 

Tvärsnittsstudie med 
kvantitativ metod. 547 vårdare 
som arbetade med vård i livets 
slutskede i Minnesota valde att 
delta i studien. 92 % var 
kvinnor och 8 % var män. 
Deltagarna skulle tillhöra ett 
hospiceprogram i Minnesota 
som dagligen hade hand om 
mer än 75 patienter. Studien 
pågick mellan år 2008-2009. 
Olika skattningsskalor och 
frågeformulär användes för att 
bland annat mäta upplevelsen 
av stress, depression och 
utmattning hos vårdpersonalen. 
Detta sammanställdes sedan 
med hjälp av deskriptiv 
statistik. 

Resultat visar på höga 
nivåer av upplevd stress 
hos vårdpersonalen. En 
viss andel av deltagare 
upplevde måttliga till 
kraftiga symtom av 
depression, utbrändhet, 
ångest och emotionell 
utmattning. 
Vårdpersonalen 
hanterade upplevelsen 
av ovanstående symtom 
genom att ha ett gott 
socialt nätverk samt 
vara fysisk aktiva. 
Vårdpersonalen 
önskade fler möjligheter 
till aktivitet och social 
interaktion med 
medarbetare för att 
minska utbrändheten 
hos arbetsstyrkan. 
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Artikel 9 
  
The relationships 
of change in 
physical activity 
with change in 
depression, 
anxiety, and 
burnout: a 
longitudinal study 
of Swedish 
healthcare 
workers 
  
Lindwall, M., 
Gerber, M., 
Jonsdottir, I.H., 
Börjesson, M. & 
Ahlborg Jr., G. 
 
2014 
  
Health 
Psychology 

Syftet är att 
undersöka 
huruvida 
individuella 
förändringar 
kring fysisk 
aktivitet har 
något samband 
med individuella 
förändringar 
kring psykisk 
hälsa ur 
subjektivt och 
objektivt 
perspektiv. 

Longitudinell studie med 
kvantitativ metod. 3717 deltog i 
studien, 86 % var kvinnor och 
14 % var män. Urvalet skedde 
genom ett stickprov av 6000 
anställda inom hälso- och 
sjukvårdssektorn i en region i 
Sverige. Deltagarna skulle ha 
varit anställda under minst ett 
år och arbeta minst 50 %. 
Studien innefattade fyra 
mätningar under sex års tid. 
Skattningsskalor och 
frågeformulär användes för att 
beskriva graden av fysisk 
aktivitet, utmattning samt 
depression och ångest. T-test 
och Chi-square test användes 
för jämförelse. LGCM 
användes för att analysera 
förändringar mellan fysisk 
aktivitet och psykisk hälsa. 

En objektiv skillnad 
kunde ses i deltagarnas 
nivå av ångest, 
depression och 
utbrändhet Efter 
interventionen 
påvisades att deltagarna 
som hade gjort den 
störta ökningen i sin 
fysiska aktivitetsnivå 
skattade sig som mindre 
deprimerade, mindre 
ångestfyllda samt 
uppvisade färre symtom 
på utbrändhet. Dock 
upplevde inte 
deltagarna någon 
signifikant subjektiv 
skillnad kring graden av 
ångest, depression och 
utbrändhet efter 
interventionen. 

Artikel 10 
  
Obstructions for 
quality care 
experienced by 
patients with 
chronic fatigue 
syndrome (CFS)- 
A case study 
  
Gilje, A.M., 
Söderlund, A. & 
Malterud, K. 
  
2008 
  
Patient Education 
and Counseling 
 
 
 
 
 
 
 
 

Syftet är att 
undersöka 
patienter med 
kroniskt 
utmattningssyn-
droms 
upplevelse av 
hinder för god 
vård. 

Kvalitativ metod med 
fallstudieansats. Tolv personer 
deltog i studien, tio kvinnor och 
två män. Urvalet gjordes ur 
lokal patientorganisation. 
Författarna använde sig av 
fokusgrupper för intervjuerna 
och ett frågeformulär med 
öppna frågor som komplement 
till intervjun. Systematisk 
textkondensering användes för 
att analysera data. 

Deltagarna upplevde att 
deras symtom och 
sjukdom inte togs på 
allvar och att 
sjukvården brast i 
behandlingen av den. 
Deltagarna 
rekommenderas att öka 
sin fysiska aktivitets 
nivå, vilket ledde till en 
försämring av 
sjukdomen hos 
majoriteten av 
deltagare. 
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Artikel 11 
  
Practice Nurses' 
views of their role 
in the 
management of 
Chronic Fatigue 
Syndrome/Myalag
ic Encephalitis: a 
qualitative study 
  
Chew-Graham, 
C., Dixon, R., 
Shaw, J.W., 
Smyth, N., Lovell, 
N. & Peters, S. 
  
2009 
  
BMC Nursing 

Syftet är att 
undersöka 
sjuksköterskans 
förståelse och 
föreställning 
kring personer 
med myalgisk 
encefalomyelit/ 
kroniskt 
utmattningssyn-
drom (ME/CFS) 
och hanteringen 
av det. 

Kvalitativ studie. 29 
sjuksköterskor deltog i studien, 
alla var kvinnor. Urvalet 
framtogs ur en tidigare studie 
där de fått förfrågan om att 
delta. De rekryterades via brev 
och vidare ett telefonsamtal. 
Semistrukturerad intervju med 
en intervjuguide innehållande 
både öppna och slutna frågor. 
Intervjuerna transkriberades 
ordagrant och författarna 
använde sig av ett iterativt 
tillvägagångssätt för att skapa 
teman. 

I resultatet framkommer 
att deltagarna saknar 
kunskap kring ME/CFS 
och hur det är att leva 
med den. Den kunskap 
de hade inom området 
hade de skaffat sig från 
tidigare patienter, 
vänner och kollegor. 
Deltagarna hade svårt 
att se sjukdomen som 
kronisk. Dock kunde 
deltagarna se sig själva 
ha en potentiell roll i 
mötet med personer 
med ME/CFS. 
Deltagarna ansåg sig 
vara i behov av mer 
information kring 
sjukdomen för att kunna 
bidra till en bättre vård 
för patienterna. 

Artikel 12 
  
Learning to live 
well with chronic 
fatigue: the 
personal 
perspective. 
  
Wilson L., 
Whitehead L. & 
Burrell B. 
  
2011 
  
Journal of 
Advanced 
Nursing 

Syftet är att få 
förståelse över 
hur personer 
med kroniskt 
utmattningssyn-
drom kan ha ett 
fungerade och 
bra liv, trots sin 
sjukdom 

Kvalitativ studie. 43 deltog i 
studien, 39 kvinnor och 3 män. 
Urvalet rekryterades via 
reklamposters i tidningar och 
från olika stödgrupper. 
Deltagarna skulle lida av 
kroniskt utmattningssyndrom. 
Studien var webbaserad och 
deltagarna ombads att fylla i ett 
frågeformulär med samt skriva 
en berättelse kring erfarenheten 
av att leva med kroniskt 
utmattningssyndrom. 
Författarna använde sig av ett 
induktivt tillvägagångsätt med 
tematisk analys. Data 
analyserades med hjälp av 
Nvivio. 

Studien resulterade i två 
teman, energihantering 
och individuell 
anpassning. För att 
hantera och ta tillvara 
på energi arbetade 
deltagarna med att 
behärska och undvika 
överdrift samt se till 
kroppens begränsade 
resurser. För att anpassa 
sig till sin sjukdom 
beskrev deltagarna att 
det försökte se sig 
själva som rationella 
och att acceptera den 
förändring som har 
skett. 
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