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Sedan 1997 har antalet långtidssjuk-
skrivna människor i Sverige ökat drama-
tiskt. Mycket talar för att ökningen till
stor del beror på arbetsrelaterad stress,
och att det tillstånd som framför allt ökar
är depression av en typ som populärt kal-
las utbrändhet, men som hellre bör be-
nämnas utmattningsdepression. 

Vilka processer i hjärnan är det då
som gör att arbetsrelaterad stress kan
leda till att människor »går i väggen«
och blir deprimerade? Symposiet Stres-
sen och hjärnan, vid Läkaresällskapets
senaste riksstämma, syftade till att klar-
lägga vad man idag vet om de neuro-
biologiska, neurokemiska och psyko-
logiska skeenden som kan vara av
betydelse, i djurmodeller och hos män-
niskor, och till att beskriva konsekven-
serna med fokus på en yrkesgrupp, näm-
ligen de landstingsanställda och speci-
ellt läkarna. Moderator för symposiet
var Marie Åsberg, professor och över-
läkare vid institutionen för klinisk neu-
rovetenskap vid Karolinska sjukhuset,
Stockholm.

Genetik och livserfarenhet
påverkar stressens neurobiologi
❙ ❙ Förmågan att reagera med »stress« i
den ursprungliga bemärkelsen, det vill
säga de reaktioner som en organism an-
vänder sig av för att mobilisera resurser
för att snabbt bemöta ett hot eller en
fara, är av livsavgörande betydelse för
levande varelser. Om stress i sig är po-
sitivt blir det extra betydelsefullt att
försöka avgöra under vilka omständig-
heter, och hos vilka individer, stress kan
utgöra en hälsorisk. Hälsorisker uppstår
när stressen blir långvarig men också
om individen är oförmögen att stänga av
stressreaktionen när den inte längre be-
hövs.

Det dynamiska stressystemet regleras
som bekant från hjärnan, och en viktig
faktor är peptiden CRH (corticotropin

releasing hormone) som från hypotala-
mus styr och integrerar stresshormon-
axeln. På senare tid har det också blivit
klart att det finns ytterligare en överord-
nad kontrollstation i hippocampus, där
det finns glukokortikoidreceptorer som
används för negativ återkopplingskon-
troll. Hippocampus är en plastisk struk-
tur, och dess celler är känsliga för olika
påfrestningar. Långvarig stress kan ska-
da hippocampuscellerna, vilket kan ska-
pa en ond cirkel genom att återkopplings-
hämningen av stressreaktionen försva-
gas [1]. En ytterligare komponent i
systemet är känsloupplevelserna som är
förknippade med stress. Sannolikt sam-
manhänger de med CRH-effekter i
amygdalakomplexet. 

En generell princip i all fysiologi för
system som skall ha goda dynamiska
egenskaper är att de organiseras med
sinsemellan motverkande processer,
»push–pull«-system. Vi kan alltså för-
vänta oss att det finns endogena anti-
stressystem. Ett sådant antistressystem
som antagoniserar CRH är neuropeptid
Y, NPY [2]. Man kan studera effekterna
av NPY genom att introducera ett antal
extra kopior av genen på försöksdjur, i
detta fall råtta, där vi har väl utpröva-
de beteendemodeller. Immobiliserings-
stress på råttor ger normalt ett kraftigt
endokrint stressvar och även beteende-
effekter med minskat explorativt be-
teende. Har råttan ett ökat antal kopior
av NPY-genen försvinner dessa reaktio-
ner. Samma gäller i andra ångestmodel-
ler. 

Detta kan vara ett underlag för skill-
nader mellan individer i graden av
stresskänslighet. Det kan finnas genetis-
ka skillnader i systemen, men det har
också visats att olika typer av livserfa-
renheter är av största betydelse för gen-
uttrycket. Stress hos råttmammor under
den sista tredjedelen av graviditeten
tycks öka stresskänsligheten hos ungar-
na livslångt, både endokrint och beteen-

demässigt, sannolikt genom överpro-
duktion av CRH [3].

Stressresponser är således i grunden
adaptiva, men långvarig stress kan ge
upphov till maladaptiva cirklar som kan
bli svåra att hejda. Det finns individuel-
la skillnader i känslighet vilkas underlag
vi sannolikt kommer att förstå bättre
med tiden. En sådan förståelse kommer
att ge oss bättre förutsättningar för tera-
peutiska interventioner. Redan idag prö-
vas CRH- receptorantagonister till synes
framgångsrikt vid stress, ångest och de-
pression [4].

Markus Heilig

FoU-chef, 
psykiatrin,

Huddinge Universitetssjukhus

Det »självklara« sambandet
mellan stress och depression
❙ ❙ Sambandet mellan stress och depres-
sion är på sätt och vis självklart. De
neurobiologiska störningar i neurotrans-
mittorsystemen som förknippas med de-
pression påverkas också av stress. Dock
är det klart att stress inte leder till de-
pression hos alla individer, utan det mås-
te finnas individuella skillnader i syste-
men som gör att somliga individer är
mer sårbara än andra.

För att reda ut sambanden kan man an-
vända sig av djurmodeller, och intres-
sant nog använder sig dagens djurmo-
deller för depression nästan alltid av

Hjärnan bakom stress
och utmattningsdepression

Vilka processer i hjärnan är det som gör att arbetsrelaterad stress
kan leda till att människor »går i väggen« och blir deprimerade? Här
följer en sammanfattning av vad vi idag vet om de neurobiologiska,
neurokemiska och psykologiska skeenden som kan vara av betydel-
se, och vilka konsekvenserna är – med fokus på en yrkesgrupp, näm-
ligen de landstingsanställda och speciellt läkarna.
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stress för att framkalla depressionslik-
nande tillstånd hos djur, t ex inlärd hjälp-
löshet (elektriska stötar som djuret inte
kan komma undan) eller kronisk oförut-
sägbar lindrig stress [5]. Det finns fram-
odlade råttstammar som är mer känsliga,
och det finns också möjligheter att gå in
och skada de olika system i hjärnan som
misstänks vara av intresse.

Inlärd hjälplöshet och kronisk oförut-
sägbar lindrig stress framkallar depres-
sionsliknande symtom hos bara 10–15
procent av de djur som utsätts för det.
Vilka skillnader finns då mellan de sår-
bara och de övriga? Är det en kombina-
tion av ett svagt serotoninsystem i sam-
band med stress? Serotonin är av intres-
se eftersom påverkan på serotoninneu-
ron är en välkänd verkningsmekanism
för antidepressiva läkemedel. 

Den vanligaste metoden att mäta »de-
pression« hos råtta använder sig av sim-
ningstest, där man mäter hur länge råttor
som sänkts ned i vatten aktivt försöker
simma och rädda sig från att drunkna,
det vill säga hur lång tid det tar till dess
att råttan ger upp. Denna djurmodell är
den säkraste för att visa antidepressiv
effekt av läkemedel. 

Stressar man djur och sedan utsätter
dem för detta test sjunker immobilitets-
tiden, det vill säga djuren tycks inte bli
»deprimerade« utan snarare tvärtom.
Åstadkommer man en lätt skada på sero-
toninsystemet med parakloramfetamin
ger även det en »antidepressiv« effekt.

En liten skada på serotoninsystemet ger
således ingen »depression«, däremot
blir försöksdjuren mer impulsiva och
mer aggressiva. Kombinerar man sero-
toninskada och stress får man samma ef-
fekter som med endera komponenten.
Svagt serotoninsystem i kombination
med stress är således sannolikt inte de-
pressiogent.

Nivån av transkriptionsfaktorer som
är av betydelse för bildningen av mono-
aminerga enzymer och receptorer, fram-
för allt AP2beta, sänks vid stress och
även om serotoninsystemet förstörs.
Men inte heller här åstadkommer en
kombination av stress och serotoninska-
da någon ytterligare effekt.

Däremot tycks noradrenalinsystemet va-
ra av större betydelse [6]. I detta system
får man stora förändringar vid stress.
Framför allt vid okontrollerbar stress får
man en 20-procentig sänkning av nor-
adrenalinnivåerna. I simningstestet får
man, om man åstadkommer en skada på
noradrenalinsystemet med DSP4, de-
pressionsliknande effekter, men bara
med en måttlig dos av DSP-4. Vid hög-
re doser får man i stället en »antidepres-
siv« effekt, sannolikt beroende på en
kompensatorisk uppreglering av nor-
adrenalinreceptorer.

Noradrenalinsystemets celler regle-
ras av andra faktorer som substans P, ga-
lanin och GABA, och som vi redan
nämnt frisätts noradrenalin tillsammans
med NPY i nervändsluten. NPY brom-

sar CRH-produktionen. Vid stress kan
man tänka sig att depression uppstår an-
tingen om CRH-produktionen är patolo-
giskt förhöjd, eller om noradrenalincel-
lernas svar på CRH är för kraftigt, för att
cellerna är felaktigt inställda eller för att
någon av de andra kontrollfaktorerna
inte fungerar korrekt (Figur 1).

Ett dåligt fungerande noradrenalinsystem
aktiverar serotoninsystemet i mindre ut-
sträckning än normalt, vilket kan förkla-
ra serotoninkomponenten i depressio-
nen. Dessutom har serotoninnervänd-
sluten receptorer för noradrenalin (alfa-
2-receptorer) som fungerar bromsande
på serotoninfrisättningen, och får man
mindre noradrenalin än normalt kan det-
ta leda till en uppreglering av dessa re-
ceptorer, och vi får en ytterligare ned-
gång i serotoninsystemet. Även dop-
aminsystemet är beroende av noradre-
nerg aktivering, och om den minskar på
grund av stress kan man få en lägre do-
paminproduktion som kan bidra till att
förklara anhedonin vid depression.

Lars Oreland

professor i farmakologi,
institutionen för neurovetenskap,

Uppsala universitet

Lymfocyterna 
små flytande hjärnor
❙ ❙ Vi har hittills nämnt nervceller och
deras funktion vid stress, men kanske
borde vi också beröra andra celler, glia-
celler och kanske också stamceller. Vad
är det som händer över tid, och hur kan
neurokemin hjälpa till att spegla skeen-
det? Förhoppningsvis har vi inom ett par
år metoder som kan mäta strukturella
och funktionella förändringar i nerv-
systemets celler. 

Det material som kan studeras är till
exempel autopsimaterial, där man bland
annat visat att det finns betydande struk-
turella förändringar i hjärnor från krigs-
veteraner, som ju har varit utsatta för
mycket höga stressnivåer [7]. Men såda-
na studier säger naturligtvis ingenting
om pågående skeden.

För ett par år sedan var jag beredd att
avfärda likvoranalyser, men med till-
komsten av nya och kraftfulla metoder
blir det möjligt att undersöka åtminstone
förändringar av kortare duration. För
likvorstudier kan man använda sig av
tekniker som möjliggör samtidig analys
av upp till hundratalet proteiner och pep-
tider.

Hjärnans koppling till immunsystemet är
intressant i stressammanhang. Lymfo-
cyterna har ibland liknats vid färdskriva-
re eller kanske till och med små flytande
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Figur 1. Stressmekanismer i hjärnan som kan leda till depression. Frisättningen av CRF
är ökad, vilket aktiverar noradrenalinneuron (NA) i locus caoeruleus (LC). Samtidigt
frisätts galanin och substans P (SP) som långsamt ökar autoinhibitionen av nervceller i
LC (NA) och rapheregionen (5-HT) med en minskad tonisk aktivitet som följd. Även
aktiviteten i dopaminneuron (VTA) minskar som en följd därav. Eftersom mono-
aminerga receptorer uppregleras erhålls vid stress av normalt frisatt noradrenalin ett
ökat svar på stressen, och man kommer in i en ond cirkel med ytterligare minskad
tonisk noradrenalinaktivitet och den generella monoaminerga dysfunktion som tänks
föreligga vid depression. 



hjärnor. Lymfocyterna har receptorer
för monoaminer, peptider och andra sig-
nalsubstanser, men de kan också produ-
cera monoaminer, de kan svara på olika
hormoner och peptider och de innehåller
neuronala tillväxtfaktorer. Många pepti-
der har en nukleär lokalisation, och spe-
ciellt intressant i sammanhanget är den
lilla peptiden argininvasopressin (AVP).
AVP frisätter ACTH (kortikotropin) i
likhet med CRH.

Med moderna varianter av masspektro-
metri är det möjligt att mäta AVP och be-
släktade molekyler från lymfocyter, och
vi har nyligen visat att medan normala
personer har två former av AVP så har
deprimerade patienter bara en. Den form
som saknas är ett fragment av AVP,
AVP4-9. 

I djurmodeller påverkar AVP4-8 neu-
ronala tillväxtfaktorer (brain derived
neurotrophic factor, BDNF), vilket med-
för en ökad plasticitet i nervsystemet,
vilket i sin tur har en minneshöjande
funktion (Figur 2). I lymfocyter från de-
primerade patienter finner vi låga nivåer
av BDNF och andra tillväxtfaktorer, och
har för avsikt att försöka påverka dem i
provrör med AVP. 

Vi tror att vi inom en inte alltför lång
tid kommer att få metoder för att studera
neurokemiska profiler, som sedan kan
studeras i samarbete med psykiatrer,
psykologer och fysiologer.

Rolf Ekman

professor i klinisk neurokemi/överläkare,
institutionen för klinisk neurovetenskap

Göteborgs universitet/Sahlgrenska
Universitetssjukhuset, Mölndal

Förväntad stress nästa dag
har betydelse för nattens sömn
❙ ❙ Svårigheter att sova på grund av arbe-
tet har enligt de årliga arbetsmiljöunder-
sökningarna i Sverige ökat sedan 1993,
alltså ett par år innan sjukskrivningsta-
len började öka. Hos patienter med så
kallad utbrändhet är störd sömn ett do-
minerande symtom [opubl data]. Primär

insomni betraktas idag i ökande ut-
sträckning som en fysiologisk arous-
alstörning och inte som en sömnstörning
i sig. I frågeformulär i den så kallade
WOLF-studien predicerades utbrändhet
av höga arbetskrav, kvinnligt kön,
snarkning, dåligt socialt stöd, men vikti-
gaste faktor med en oddskvot på 4,9 var
störd sömn. Liknande fynd ser man i de
flesta undersökningar av denna typ.

Prediktorerna för störd sömn är i stort
sett desamma, nämligen lågt socialt
stöd, att vara ogift, att vara kvinna, hög
ålder, fysisk belastning och även höga
arbetskrav. Vad gäller arbetet är det vik-
tigaste oförmågan att koppla av tankar
på arbetet när man kommer hem. 

En nyligen avslutad studie av flygpi-
loter visar att andelen djupsömn är direkt
relaterad till graden av obehaglig anteci-
pation av morgondagens flygning [8].
Man kan alltså störa sömnen med ante-
ciperad stress. 

Hormonanalyser under sömnen visar nor-
malt en kraftig ökning av kortisolin-
söndringen tidigt på morgonen. Om man
förutskickar att försökspersonerna skall
bli väckta tidigt på morgonen kommer
kortisoltoppen att ligga strax före den
förväntade väckningstiden. Om man
skjuter fram väckningstiden fem timmar
förskjuts också kortisoltoppen. Om man
förväntar sig att väckas klockan 10 och i
stället väcks klockan 5, så får man en
markerad trötthet och en sen kortisol-
topp [9]. Toppen för tillväxthormon un-
der de första sömncyklerna deltar i ned-
tryckningen av kortisolinsöndringen un-
der de tidiga sömnfaserna. Sömn ger en
kraftig anabolism, och om sömnen ute-
blir får man ett uttalat mönster av hor-
monella förändringar. 

Råttor som utsätts för immobilise-
ringsstress har en minskad sömn under
det att stressen pågår, och när stressen
upphör får de en ökad djupsömn. Stres-
sen ökar således återhämtningsbehovet. 

Effekterna av sömnbrist på stressmarkö-
rer är ökning av stresshormoner som
kortisol. Man kan alltså »imitera« stress-
reaktioner genom att störa sömnen. Ge-
nom sömnbrist kan man minska glukos-
clearance efter belastning. Detta har lett
till ett intresse för eventuella samband
mellan sömnbrist och metabola sjukdo-
mar, framför allt typ II-diabetes. 

Hjärt–kärlsjukdom påverkas också
av sömnmönstret. Kvinnliga hjärtin-
farktpatienter som sover dåligt har en
oddskvot på 2,55 för nya infarkter enligt
undersökningar av Kristina Orth-Gomér
[10]. Data från SCBs intervjuundersök-
ningar visar att det finns ett samband
mellan störd sömn och ökad mortalitet
(oddskvot 1,34) under den kommande

15-årsperioden. Det finns alltså intres-
santa kopplingar mellan sömn och över-
levnad.

Sömn har kraftiga metabola effekter
och spelar en viktig roll för återhämtning
efter stress. Att stress är av betydelse för
utbrändhet är också väl känt. Störd sömn
ger liknande effekter som metabolt
syndrom. Det tycks i hög grad vara mor-
gondagens förväntade stress som är av
betydelse för nattens sömn.

Torbjörn Åkerstedt

adjungerad professor,
institutionen för folkhälsovetenskap, Ka-
rolinska institutet, samt professor, Insti-
tutet för psykosocial medicin, Stocholm

Psykiatrisk diagnos vanlig
hos långtidssjukskrivna läkare
❙ ❙ Från 1997 till 2000 har antalet lång-
tidssjukskrivna i Sverige ökat drama-
tiskt. Ökningen har lett till mycket stora
ökade kostnader, och de totala samhälls-
kostnaderna för sjukskrivningar och för-
tidspensioneringar är i dag av samma
storleksordning som kostnaderna för
den samlade hälso- och sjukvården. Man
har försökt förklara ökningen på många
sätt, till exempel med neddragningar av
arbetskraft och resurser. Riksförsäk-
ringsverkets statistik ger inga besked om
vilka diagnoser det är som ökar. Det gör
däremot de databaser som hålls av de två
stora försäkringsbolagen, AFA respekti-
ve Alecta.

AFA försäkrar personal i kommuner
och landsting och även SAF–LO-kollek-
tivet, och detta gör det möjligt att ta reda
på vilka sjukdomar som ansvarar för
ökningen i långtidssjukskrivningar. Det
framgår att bland de landstingsanställda
är det de mentala diagnoserna (där den
absoluta vanligaste är depression) som
ökar, medan muskuloskeletala sjukdo-
mar (främst ont i ryggen) fortfarande är
den vanligaste diagnosen. Inom LO-kol-
lektivet är ökningen långt mindre utta-
lad, och vi ser inte samma uppgång i
mentala diagnoser som bland de lands-
tingsanställda [opubl data].

Det är stora skillnader mellan olika
landsting. Ökningen i psykiatriska dia-
gnoser är störst i Norrlandslandstingen,
men dramatisk också i många andra
landsting.

Antalet läkare som är långtidssjukskriv-
na är lågt i jämförelse med andra yrken,
men dock högre än någonsin tidigare.
Hos läkare är andelen psykiatriska dia-
gnoser påfallande hög. Om en lands-
tingsanställd läkare är långtidssjukskri-
ven är det i 40 procent av fallen för en
psykiatrisk diagnos. Risken är större för
kvinnliga läkare än för manliga läkare.
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Figur 2. Schematisk skiss på hur AVP
reglerar frisättning av ACTH och den
neuronala tillväxtfaktorn BDNF (brain-
derived neurotrophic factor). AVP4-8, kort
AVP-fragment.



Hos läkare mellan 41 och 50 års ålder
har 50 procent av de långtidssjukskrivna
en psykiatrisk diagnos. Hos vårdperso-
nal med fysiskt mer ansträngande yrken,
till exempel undersköterskor och biträ-
den, är andelen psykiatriska diagnoser
lägre, och den vanligaste orsaken till
långtidssjukskrivning är smärtor i rörel-
seorganen. Psykiatriska sjukdomar och
muskuloskeletala sjukdomar, det vill
säga tillstånd som ofta är stressinducera-
de, utgör tillsammans omkring 70 pro-
cent av samtliga långtidssjukskrivningar
[opubl data].

Hur ser det då ut bland dem som fortfa-
rande arbetar? I en pågående undersök-
ning av Eva Vingård och medarbetare av
personal i sex kommuner och fyra lands-
ting ställs frågan om man tror att man av
hälsoskäl inte kan arbeta kvar om två år
(HAKUL-projektet). Det visar sig att 15
procent av läkarna tror att de inte kom-
mer att orka. En tredjedel av de kvinnli-
ga läkarna anser att arbetet påverkar hem
och privatliv negativt, och 23 procent av
de manliga läkarna instämmer i detta.
För sjuksköterskor och undersköterskor
är siffrorna lägre. 27 procent av de
kvinnliga läkarna ansåg att arbetets krav
översteg deras kompetens. Siffran var
lägre för de manliga läkarna. Ingen av de
kvinnliga läkarna tyckte att kraven var
lägre än kompetensen. Det tyckte där-
emot ett antal av såväl sjuksköterskor
som undersköterskor. 

Ökad arbetsbörda och upprepade om-
organisationer tycks vara viktiga orsaker
till utmattningsdepression. Värderings-
konflikter mellan budgetkrav och pati-
enternas behov av omsorg förefaller
vara en viktig orsak till stress och ut-
mattning inom de medicinska professio-
nerna.

Åke Nygren

professor,
institutionen för klinisk neurovetenskap,

sektionen för personskadeprevention,
Karolinska institutet, Stockholm
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