
❙ ❙ Störd sömn är enligt kliniska iakttagelser ett vanligt pro-
blem bland patienter som söker inom öppenvården. Många
har svårt att somna, andra kanske sover under natten men
vaknar lika trötta och utmattade som när man somnade. Om
man sedan dessutom vaknar tidigt eller flera gånger under
natten kan det vara ytterligare ett tecken på stressrelaterade
sömnproblem. Tillfälliga sömnproblem har många, men när
sömnstörningarna kvarstår vecka efter vecka är detta en vik-
tig varningssignal. 

Sömnforskarna har också funnit att upplevelse av stress
under dagen är mer relaterat till föregående natts dåliga sömn
än till den aktuella dagens reella stress [1]. Sömnstörningar
leder gärna till onda cirklar – man stressar och sover därför
dåligt, vilket ger ökad spänningskänsla och ytterligare
stresspålagring. 

Den långvarigt stressade märker själv att prestationsför-
mågan successivt går ned och att det mesta av energin måste
läggas på arbetet. En tilltagande olust inför arbetet och inför
krav över huvud taget smyger sig på. Inte sällan uppstår kon-
flikter kring den drabbade på jobbet i detta skede. Familjeliv
och fritidsaktiviteter kommer i kläm. Den drabbade blir så
småningom irritabel och orolig. Många ökar sin cigarett-
och/eller alkoholkonsumtion. Anhöriga märker att den sjukes
personlighet förändras. Ungefär samtidigt, eller eventuellt ti-
digare, debuterar psykosomatiska symtom, såsom huvud-
värk, yrsel, tryck över bröstet, hjärtklappning och/eller värk i
muskulaturen (Tabell I). 

Så småningom tillkommer påtagliga koncentrations- och
minnesstörningar. Man glömmer inte bara viktiga saker. Man
har också svårt att ta till sig ny information. Skam- och skuld-
känslor är vanliga, och social fobi kan förekomma. I situa-
tioner med anspänning och krav drabbas vissa patienter av pa-
nikångestattacker. Nedstämdhet och andra depressiva sym-
tom smyger sig på. Patienterna känner sig ofta totalt utmatta-
de, både fysiskt och psykiskt, och sammanbrottet är nära.

Det akuta insjuknandet kommer ofta överraskande men
föregås ibland av en traumatisk händelse, vilken får »bägaren
att rinna över«. Symtomen har funnits under lång tid, men
kroppens signaler har negligerats. Den patient som då söker
hjälp är i svår kris. De flesta drabbade har trots detta svårt att
förstå och acceptera sin aktuella situation. Många har orea-
listiska förhoppningar om ett snabbt tillfrisknande samtidigt
som de ger uttryck för en allvarlig oro över sitt tillstånd.

Stressrelaterade sjukdomstillstånd – psykiatriska aspekter
Vill man söka efter orsaker till de svåra stressrelaterade sjuk-
domstillstånden bör man inte i första hand söka bland indi-
vidfaktorer, även om sådana kan finnas. Vissa personlighets-
variabler anses öka risken för stressrelaterad psykisk ohälsa
– typ A-beteende, typ D-beteende etc. De intressantaste bak-
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Utmattningssyndromet 
– klinisk bild och terapi

Sammanfattat

En allvarlig stressrelaterad signal är kronisk trötthet,
ofta kombinerad med sömnstörningar. Psykosoma-
tiska symtom, koncentrations- och minnesstörningar
kan debutera smygande. Det akuta insjuknandet kan
komma överraskande men föregås ibland av en trau-
matisk händelse, som får »bägaren att rinna över«.

Vila och återhämtning är de viktigaste åtgärderna in-
nan man diskuterar annan behandling. Patienter som
söker för utmattning är oftast i svår kris och i mycket
dåligt skick fysiskt och psykiskt.

Patienter med ångest, depression och uttalade kon-
centrations- och minnesstörningar tycks ha längre
sjukdomsförlopp än andra.

Patienter som snabbt kommer igång med regelbun-
den fysisk aktivitet tycks återhämta sig snabbare.

Det är viktigt att depression diagnostiseras och be-
handlas till full remission. Patienten är då vanligtvis
mycket arbetsmotiverad och kapabel, även efter lång
tids sjukskrivning.
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grundsfaktorerna finns dock i samspelet mellan individ och
skilda belastningsfaktorer, varav arbetsbelastningen ofta står
i fokus. Upprepade omorganisationer på jobbet och därmed
ökad belastning och ökad oro är en ofta återkommande bak-
grundsfaktor hos patienter med utmattningssyndrom med el-
ler utan depression. 

Inom den kliniska psykiatrin arbetar man i detta samman-
hang utifrån den s k stress/sårbarhetsmodellen [2], en tanke-
modell som ger en tydligare helhetssyn och möjliggör en vikt-
ning av individuella faktorer gentemot omgivningsfaktorer.

På stressaxeln återfinns tidsbrist, mycket ansvar/lite makt,
känsla av bristande mening och sammanhang, sömnbrist, oro
för ekonomi och anställning, oro för det privata livet med fa-
miljen, åldriga föräldrar osv. På sårbarhetsaxeln återfinns t ex
symtom som hjärtbesvär, hypertoni eller det metabola syn-
dromet men också psykiska sjukdomssymtom. Faktorerna på
båda axlarna ackumuleras lätt med ökad belastning som följd.

Utbrändhet och depression
Utbränd eller »burned out« är ett begrepp som myntades av
den amerikanska psykologen Christina Maslach på 1970-ta-
let. Hon avsåg därmed individer i människovårdande yrken,
såsom lärare, poliser och sjukvårdsanställda, vilka drabbades
av emotionell utmattning, cynism och en upplevelse av otill-
räcklighet i arbetet. Maslach betraktade inte detta som en
sjukdom i egentlig mening utan mera som en reaktion på en
alltför ansträngd arbetssituation.

Depression är något annat än utbrändhet. Det är en klinisk,
psykiatrisk entitet – en sjukdom. Många som får psykiska be-
svär på grund av arbetsrelaterad stress hamnar så småningom
i en depression. Många uppfyller i psykiatrisk mening kriteri-
erna för egentlig depression. Tabell II är ett förenklat exempel
på kriteriebaserad depressionsdiagnos enligt DSM-IV [3].

Psykiatrer har haft litet svårt att enas om vad man skall kal-
la den stressutlösta depressionen. I Holland har problemen
länge varit minst lika stora som i Sverige, och där använder
man ICD-10:s neurastenibegrepp med tillägget att tillståndet
skall vara arbetsrelaterat [4]. Nya diagnosgrupper är på för-
slag från Socialstyrelsen när det gäller utmattningssyndro-
met, med eller utan depression [5]. 

Vi som arbetar kliniskt med stressrelaterade sjukdomar
tycker oss se en speciell profil på utmattningsdepressionen
[6]. Dessa utmattade patienter ter sig tröttare och har en tyd-
ligare kognitiv påverkan med uttalade minnes- och koncent-
rationsstörningar, oförmåga att prioritera eller att fatta beslut
över huvud taget m m. De tycks också ha en ökad suicidrisk,
till synes oproportionerlig i förhållande till övriga symtom.
Såväl allvarliga suicidplaner som suicidförsök är inte ovanli-
ga och kan komma överraskande. Fråga patienten och anhö-
riga om detta!

Det primära omhändertagandet
Givetvis krävs det ett omgående och professionellt omhän-
dertagande med god tid för samtal och undersökning av den

drabbade efter insjuknandet. Den sjuke måste känna sig trygg
och uppleva att läkaren förstår hans/hennes situation. Inte
minst inom primärvården kan tidsbristen vara ett problem. Ett
20-minutersbesök räcker naturligtvis inte i dessa fall.  

Vid första besöket bör läkaren försöka etablera en förtro-
endefull kontakt med patienten, vilket kan tyckas självklart,
men det är särskilt viktigt för denna patientgrupp, som ofta
har påtagliga skam- och skuldkänslor. Man kan med fördel ti-
digt informera om vad som händer i hjärnan och i kroppen.
Patienterna blir lugnade av att det finns en förklaring till var-
för de mår som de gör. Många har ingen egen förmåga att se
kopplingen mellan långvarig stress och utmattning. Infor-
mationen måste upprepas vid återbesök, eftersom koncentra-
tionsförmågan och minnet som regel sviktar hos den drabba-
de. Det är viktigt att samtidigt informera anhöriga och invol-
vera dem i behandlingen. Patienterna är i stort behov av sina
anhörigas stöd.  

De patienter som söker för utmattning är oftast i mycket
dåligt skick både fysiskt och psykiskt. Det är därför inte svårt
att ta ställning till om patienten skall vara sjukskriven eller
inte. Det rör sig om en individ i svår kris, och de flesta är inte
kapabla att genomföra några arbetsuppgifter över huvud ta-
get. Fullständig stressavlastning med full sjukskrivning är
nödvändig, men inte sällan får patienterna övertalas till detta
eftersom många helt saknar sjukdomsinsikt. Sjukskrivningen
är en del i den totala stressavlastning som dessa patienter mås-
te få. Deltidssjukskrivning blir en senare fråga när tillståndet
har förbättrats. 

I samband med det akuta insjuknandet och den närmaste
tiden därefter upplever många patienter en period av ytterli-
gare försämring. En del sover 12–15 timmar per dygn under
veckor, andra plågas tvärtom av ökande sömnsvårigheter.
Hos dem som är utmattade i huvudsak på grund av ar-
betsstress är det vanligt med en stark aversion mot arbetsgi-
varen i detta skede. Patienter med utmattningssyndrom och
depression behöver ofta sjukskrivas lång tid. Det är dock vik-
tigt med regelbundna återbesök för utvärdering av återhämt-
ningen, eventuell ändring av behandlingsregimen samt moti-
vationsarbete när det gäller livsstilsförändringar. 

Heltidssjukskrivning med återbesök var fjärde till sjätte
vecka, då behandlingen fortlöpande utvärderas och patienter-
na får möjlighet att ställa frågor och motiveras till livsstilsåt-
gärder, har visat sig vara gynnsamt. Patienterna behöver ock-
så känna att de har inflytande över tidpunkten för arbetsåter-
gång. De är vanligtvis mycket arbetsmotiverade och har en
tendens att vilja återgå i arbete långt innan de är återställda.

Det förekommer naturligtvis även lättare fall där sjuk-
skrivning inte är nödvändig. Det kan kanske räcka med ett
samtal om tänkbara orsaker till de aktuella symtomen och en
diskussion om möjliga egna åtgärder.

Behandling och rehabilitering tar lång tid
Återhämtningstiden varierar, och patienterna beskriver ofta
ett ojämnt förlopp med perioder av förbättring omväxlande
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Tabell I. Vanliga symtom vid långvarig hög stressnivå.

Kronisk trötthet och sömnproblem
Huvuvärk/yrsel/ökad ljudkänslighet
Bröstsmärtor/tryck över bröstet/hjärtklappning
Muskelvärk/annan värk
Magvärk/orolig tarm
Minnes- och koncentrationssvårigheter
Oro och ångest
Ökad irritabilitet, cynism och arrogans
Nedstämdhet

Tabell II. Några vanliga tecken på depression.

Nedstämdhet
Minskat intresse eller glädje
Betydande viktnedgång eller viktuppgång
Sömnstörning
Kroppslig oro eller hämning
Brist på energi
Känslor av värdelöshet
Minskad koncentrationsförmåga
Återkommande tankar på döden, självmordstankar 



med bakslag. Över tid ökar dock som regel välbefinnandet,
även om det sker långsamt. De somatiska symtomen av-
klingar och stämningsläget höjs inom någon till några måna-
der efter påbörjad behandling. Sömnen förbättras så små-
ningom, men sömnstörningarna kan ibland kvarstå under åt-
skilliga månader. Patienter med ångest, depression och/eller
uttalade koncentrations- och minnesstörningar tycks ha ett
längre sjukdomsförlopp än övriga. Patienter som snabbt
kommer igång med regelbunden fysisk aktivitet i någon form
tycks återhämta sig snabbare. 

Behandling för sömnstörningen
Sömnstörningen är viktig att behandla. Först och främst gäl-
ler det att ge vederhäftiga råd om hur sömnen kan förbättras
med relativt enkla åtgärder. Att varva ner timmarna före säng-
gåendet, att lägga sig och stiga upp vid ungefär samma tid, att
ha det svalt och mörkt i rummet behöver ofta påpekas.
Hjälper inte detta kan medicinering behövas. Eftersom det
ofta kan handla om medicinering under relativt lång tid är det
viktigt att försöka undvika beroendeframkallande medel. Vi
tänker då i första hand på bensodiazepinerna, som egentligen
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Två illustrativa fallbeskrivningar

Fall nr 1
Man 54 år, sambo, distriktsläkare. Första tio åren av sin yrkes-
verksamhet provinsialläkare på liten läkarstation med ständig
jour. Senare arbete på vårdcentral. Chef där efter några år.
Arbete i kommittéer och utredningar parallellt med patientarbe-
tet. Arbetstiden som regel 50–60 timmar/vecka plus jourtjänst.
Upplevde trots arbetsbelastningen sitt arbete på VC som stimule-
rande. Ett problem var dock en konflikt i arbetslaget. De senaste
två åren har den drabbade känt sig allt tröttare, haft långvariga
sömnstörningar och fått tilltagande koncentrationssvårigheter.
Ökande problem med minnet och blivit alltmer irritabel. Presta-
tionsförmågan har blivit allt sämre och han har fått allt svårare att
klara sina arbetsuppgifter.
Söker företagsläkaren, känner sig svag och sjuk. Har svårt att ac-
ceptera att han inte orkar någonting längre. Efter en stunds samtal
framkommer att patienten ibland önskar att han var död. Känner
sig likgiltig för allt och alla. Känner nu avsky för sitt arbete.
Status: Trött och hopsjunken medelålders man. Ger ett intryck av
hopplöshet och förtvivlan. Cerebralt klar men sänkt stämningslä-
ge. Cor, pulm u a. Blodtryck u a. Neurol u a. Rutinmässiga labora-
torievärden och EKG är normala. Prime MD [14] (självskattnings-
skala + tilläggsfrågor som doktorn ställer)  indikerar depression.
Tar inga mediciner.
Bedömning: Utmattningssyndrom med depression hos läkare
med för stor arbetsbelastning.
Behandlingsstrategier
1. På individnivå: Sömnbehandling med insomningsmedel. Anti-
depressiv behandling med SSRI-preparat, 6 månader till att börja
med. Sjukskrivning 100 procent med återbesök efter en vecka,
därefter varannan vecka några gånger, slutligen var fjärde vecka.
Stödsamtal, avslappningsträning och fysisk träning.
Planeringsmöte med arbetsgivaren när arbetsåtergång börjar bli
aktuell.
2. På gruppnivå: Kartläggning av arbetsbelastning och arbetsmil-
jö på vårdcentralen utförs av extern konsult. Olika problemområ-
den identifieras och förändringsarbete inleds. Ny vårdcentrals-
chef utses.
3. På organisationsnivå: Aktuella problem lyfts till primärvårds-
ledningen, då flera distriktsläkare i området är långtidssjukskriv-
na och andra har slutat sina anställningar. En större kartläggning
av situationen genomförs. Några åtgärder som har effekt på pro-
blemen vidtas dock inte!

Fall nr 2
Man 31 år, söker läkare på uppmaning av arbetsgivaren. Gift, två
små barn. Modern har cancer. Alltid upplevt sig själv som stark
och positiv. Aktiv idrottare i ungdomen. Senaste två åren lagt av
med fysisk träning pga tidsbrist. Till och från haft okarakteristiska
bröstsmärtor. Senaste 5–6 åren arbetat 60–70 timmar/vecka, bl a
som butikschef inom TV-videobranschen och IT-konsult i eget
bolag. Dessutom drivit en livsmedelsbutik tillsammans med bro-
der.
Sedan flera år relationsproblem med frun pga för mycket arbete.
Problemen har accentuerats under det senaste året. Uppma-
nades av sin nuvarande chef att ta ett par veckors ledighet från
sitt säljjobb inom IT-sektorn. Var dock snart tillbaka i arbete igen,
trött och olustig. Fick ta ytterligare ett par veckor ledigt efter någ-
ra månader. Upplevde sig inte som sjuk men kände att något inte
stod rätt till. Stundtals tryck i bröstet och huvudvärk. Betydande
sömnsvårigheter sedan flera månader. Kom till första läkarbesö-
ket övertygad om att han bara skulle genomgå en enkel rutinkon-
troll. 
Status: Utmattad, irritabel, koncentrations- och minnesstörning-
ar. Saknar sjukdomsinsikt. Cor, pulm u a. Blodtryck 145/90.
Neurologiskt u a. Prime MD självskattningsskala indikerar de-
pression. Laboratorievärden och EKG normala. 
Bedömning: Utmattningssyndrom med depression hos ung man
med hög arbetsbelastning.
Behandlingsstrategier
Avböjde sjukskrivning och ville inte diskutera medicinering. Fick
en återbesökstid inom några dagar. Mådde då sämre, acceptera-
de motvilligt sjukskrivning men ville inte ha någon medicin. Fick
utförlig information om orsakerna till det aktuella tillståndet. Gavs
sömnråd och uppmanades börja motionera regelbundet. Ett trä-
ningsprogram gjordes upp. 
I samband med ett senare återbesök accepterade patienten anti-
depressiv behandling, eftersom hans psykiska tillstånd då hade
försämrats ytterligare. Han fick SSRI-preparat och remiss för
samtalsstöd med psykolog. Sömnen var fortfarande dålig, men
patienten hade kommit igång med fysisk träning och lärt sig av-
slappningsövningar. De kroppsliga symtomen klingade långsamt
av under de närmaste sex månaderna. Även stämningsläget för-
bättrades men oron kvarstod, varför den antidepressiva medici-
nen byttes. Fick remitteras till ett behandlingshem efter en ny
svacka. Bedömdes där multidisciplinärt och fick samtalsstöd med
kognitiv inriktning. Patienten började föra aktivitetsdagbok och
fortsatte träna fysiskt i ökande omfattning. Efter hemkomsten
fortsatt läkarkontakt och antidepressiv behandling. Tillståndet
gick upp och ned men förbättrades långsamt. Kvar fanns dock
koncentrationssvårigheter, lätt att bli uttröttad och en ökad
stresskänslighet. 
Efter två års sjukskrivning började patienten arbetsträna (25 pro-
cent) på en brädgård. Han kunde inte koncentrera sig och inte ut-
föra komplicerade arbetsuppgifter. Detta arbete pågår för närva-
rande.

Kommentar till fallbeskrivningarna
• Patienterna hade båda levt lång tid under kronisk stress före
den första läkarkontakten. Stressrelaterade symtom hade kommit
och gått under flera år före det akuta insjuknandet.
• Symtomen utvecklades enligt ett likartat mönster med kronisk
trötthet och sömnstörningar. Något senare debut av somatiska
symtom, som t ex huvudvärk, bröstsmärtor, mag–tarmproblem
och/eller muskelvärk. Successivt utvecklades koncentrations-
och minnesstörningar, nedsatt prestationsförmåga och slutligen
nedstämdhet.
• Efter flerårig behandling kvarstod kognitiva störningar och
minskad stresstålighet. 
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bara finner sin plats i akutbehandlingen. Stor försiktighet
med dessa anbefalles! Välj hellre Zopiclon eller Zopidem,
om insomningsmedel är nödvändigt. Inte heller dessa är helt
»oskyldiga« till beroendeutveckling, vilket patienten alltid
måste informeras om. Ett fentiazinpreparat kan väljas om
medel med beroendepotiential till varje pris måste undvikas
(t ex till patienter med tidigare eller pågående alkoholmiss-
bruk). De gamla tricykliska antidepressiva läkemedlen – i
första hand amitryptilin och klomipramin – är också utmärk-
ta sömnförbättrare i många fall och då i relativt små doser
(10–50 mg). 

Depressionsbehandling
Redan vid första läkarbesöket är det viktigt att ta ställning till
om patienten uppfyller kriterierna för egentlig depression
(Tabell II). Om så är fallet är det oftast indicerat med farma-
kologisk behandling, i första hand något SSRI-preparat. Man
kan ibland behöva pröva sig fram till rätt preparat, vilket kan
vara tålamodsprövande för patienten. Får man inte tillräcklig
effekt av den insatta medicineringen får man inte ge upp.
Kombinationsbehandling eller byte av preparattyp blir nästa
steg i behandlingen. Här kan en psykiater som är specialist på
terapirefraktära depressioner behöva anlitas. En till synes
misslyckad behandling/rehabilitering kan ibland bero på att
patienten är otillräckligt behandlad för sin depression.

Ett problem med SSRI-preparaten är att de ofta inte till-
räckligt stabiliserar sömnen och ibland till och med stör den.
Då kan ett tillägg av en mindre dos (10–30 mg) mianserin
vara ett välgörande komplement.

Patienten måste erbjudas snart återbesök (efter ca 2 veck-
or) vid all nyinsatt medicinering. Det är inte ovanligt att den
drabbade kämpar med hopplöshet och rädsla även efter om-
händertagandet och tror sig »bli tokig« eller att aldrig bli bra.
Denna upplevelse förstärks inte sällan under den första tiden
av behandlingen. Det är mycket viktigt att behandlande läka-
re tydligt visar att det går att bli frisk och välfungerande igen
genom det behandlingsprogram som gjorts upp.

Fysisk träning – en viktig komponent 
De goda effekterna av fysisk träning bör diskuteras tidigt i be-
handlingen. En kartläggning av vilka möjligheter och even-
tuella hinder som finns för att starta ett träningsprogram bör
ske. Vilka former av fysisk träning som patienten föredrar bör
också tas upp. Med fördel kan enkla aktiviteter i vardagen
som engagerar stora muskelgrupper identifieras. Hit hör t ex
trädgårdsarbete, biltvätt, städning m m. Läkaren bör tillsam-
mans med patienten upprätta ett skriftligt träningsprogram
med realistiska mål som går att följa upp vid återbesöken [7].

Ett ökat välbefinnande och minskad upplevelse av stress
har dokumenterats hos patienter med mental utmattning som
tränar regelbundet [8, 9]. Fysisk träning aktiverar muskelaf-
ferenter, vilka påverkar det centrala endorfinsystemet i hjär-
nan. Det minskar den mentala anspänningen och reducerar
den toniska sympatiska aktiviteten vid stress, blodtrycket
sjunker och så gott som samtliga störningar typiska för det

metabola syndromet normaliseras (dyslipidemi, insulinresi-
stens, bukfetma och högt blodtryck) [9, 10]. En halvtimmes
promenad 5–6 dagar per vecka har visat sig ha såväl primär
som sekundär preventiv effekt på ångest och depressivitet
[11]. I det första skedet kan en promenad runt huset en gång
om dagen räcka. En viktig faktor för att fortsätta med fysisk
träning är att man utvecklar ett träningsberoende, vilket bru-
kar komma efter ett par veckors träning [12].  

Kognitiv terapi har ofta god effekt
Behandlingsstrategin är i princip att försöka återställa balan-
sen i livet för den drabbade. Att minska arbetsbelastningen är
bara en del i behandlingsstrategin. Andra faktorer, såsom so-
cial samvaro och tid för sig själv, spelar minst lika stor roll.

En av de viktigaste faktorerna för framgång vid beteende-
förändringar är att patienterna är medvetna om vad som be-
höver förändras [13]. Att få patienter att ändra livsstil är van-
ligtvis mycket svårt och kräver stora insatser [7]. Psyko-
terapeutiska insatser, helst med kognitiv inriktning, enskilt
eller i grupp, har visat sig ha god effekt [5]. Även samtalsbe-
handling av stödjande karaktär med kognitiva och pedago-
giska inslag kan vara till hjälp för många av dessa patienter.
Mera om detta kommer i senare artiklar i denna serie, vilka
också tar upp värdet av meditations- och avslappningsöv-
ningar.

*
Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Inga uppgivna.
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Tabell III. Förslag till behandlingsstrategi vid utmattningssyndrom, med eller
utan depression.

• Sjukskrivning med regelbundna återbesök
• Information om bakgrunden till utmattningen, även till anhöriga 
• Medicinsk sömn- och eventuell depressionsbehandling
• Samtalsstöd med kognitiv inriktning 
• Individuellt anpassad fysisk träning
• Lära avslappningsövningar, meditation eller liknande
• Arbetsinriktad rehabilitering (i ett senare skede)


