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»Enbent man rider, döv man går vall, 
enögd man duger till drabbning, blott lik 
gagnar föga till« 

Denna kärva Havamaldikt skulle kun-
na stå som en symbol för klassisk reha-
bilitering. Medicinen har onekligen 
gjort fantastiska framsteg när det gäller 
att kompensera för kroppsliga handi-
kapp. Men i dag beror arbetsoförmåga 
oftare på helt andra problem: smärta, 
nedstämdhet, ångest, koncentrations-
svårigheter, minnesproblem, förlaman-
de trötthet. Problem som inte bara är 
arbetshinder i sig själva utan också kan 
angripa patientens självkänsla och 
framtidstro så svårt att själva rehabili-
teringsmotivationen försvinner.

Depression, stress och utmattning var 
viktiga orsaker till den epidemi av sjuk-
skrivning för psykisk ohälsa som följde i 
spåren av det tidiga 1990-talets stora 
personalneddragningar. Ändrade sjuk-
skrivningsregler och kanske också en 
ökad förståelse för vikten av återhämt-
ning från arbetsrelaterad stress har 
medfört att sjukskrivningarna har 
minskat kraftigt under det nya seklets 
första decennium. 

Men de som sysslar professionellt 
med stressrehabilitering varnar för att 
en ny våg av stressrelaterad psykisk 
ohälsa kan vara på väg, denna gång hos 
yngre människor som kämpar för att 
komma in, och hålla sig kvar, på arbets-
marknaden. Därför finns stor anled-
ning att rekapitulera vad vi har lärt oss 
om stress och dess konsekvenser för den 
psykiska hälsan. 

Den dramatiska ökningen av långtids-

sjukskrivna runt millenniumskiftet 
satte fokus på betydelsen av stress för 
uppkomst av psykisk sjukdom, men 
också på vilken typ av sjukdomsbilder 
som var relevanta. 

Många av de patienter som sökte hjälp 
för stress och utmattningstillstånd 
hade också depressiva symtom, och till 
en början diagnostiserades fallen ofta 
som »depression«, ibland med förtydli-
gandet »utmattningsdepression«. 

Beteckningen utmattningssyndrom 
introducerades 2003, mot bakgrund av 
att depressionssymtomen ofta var 
snabbt övergående, medan kärnsymto-
men trötthet, sömnstörning, kognitiva 
problem och ökad stresskänslighet kun-
de bli bestående i åratal. 

I internationell litteratur kallas ut-
mattningssyndrom ofta klinisk »burn-
out«, men även beteckningar som stress-
inducerad depression och arbetsrelate-
rad anpassningsstörning används.

I detta temanummer diskuterar vi dels 
utmattningssyndromets patofysiologi 
och symtomatologi, dels några av de re-
habiliteringsstrategier som har prövats 
eller för närvarande är under utpröv-
ning. 

Regeringens rehabiliteringsråd, som 
nyligen gav ut sitt slutbetänkande, kom i 
en omfattande litteraturgenomgång 
fram till att det  ännu inte finns  någon 
entydig vetenskaplig evidensbas som vi 
kan bygga behandlingsrekommendatio-
ner på. Det finns dock en klar tendens 
att rehabiliteringsprogram som invol-
verar arbetsplatsen har bättre effekt, 
och det finns en konsensus om att be-
handlingen bör vara multimodal och 
innefatta flera typer av intervention. 

I temanumret redovisar vi kunskaps-
läget för några av de interventioner som 
brukar rekommenderas för att förebyg-
ga eller behandla långvarig stressrelate-
rad psykisk ohälsa, däribland kollegiala 
samtalsgrupper, fysisk aktivitet och 
förbättrad sömn. ■
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 Läkartidningens teman ska förstärka det 
medicinska innehållet och ge en helhetsbild 
av aktuella medicinska områden. Nästa tema 
kommer i Läkartidningen nr 45 som utkom-
mer den 9 november 2011. Temat då kommer 
att vara Missbruk/riskbruk och beroende. 
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TEMA: LIVSSTIL OCH PSYKISK OHÄLSA

Nu varnas för en ny våg av stressrelaterad psykisk ohäl-
sa – denna gång hos unga människor. Det finns därför 
all anledning att rekapitulera vad som är känt om stress 
och dess konsekvenser för människors psykiska hälsa.

LKT1136s1679.indd   1679 2011-08-31   15.21


