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Sammanfattning 

Bakgrund: Folkhälsan utvecklas i en positiv riktning samtidigt som den psykiska ohälsan istället 

ökar, särskilt hos unga vuxna. Detta innebär samhällsekonomiska och individuella följder med kog-

nitiva och fysiologiska konsekvenser i form av långvarig stress, metabola reaktioner, sömnsvårig-

heter och muskuloskeletala smärtproblem. Läkare är den yrkesgrupp som ofta träffar denna patient-

grupp. Syfte: Att undersöka läkares erfarenheter och syn på utmattningssyndrom och fysioterapi 

hos personer mellan 16–29 år. Metod: Kvalitativ, deskriptiv och explorativ design med bekvämlig-

hetsurval och semistrukturerade intervjuer med fem läkare med patienterfarenhet av utmattnings-

syndrom i åldrarna 16–29 år. Resultat: Informanterna i studien upplevde att alltfler patienter är 

stressade och utmattade, och att fysioterapeuter kan fungera som vägledare och erbjuda behandling-

ar med positiva effekter. Genom multimodal samverkan kan fysioterapeuter och läkare utvecklas 

tillsammans genom interprofessionellt lärande. Personer drabbade av utmattningssyndrom kan lära 

sig stresshanteringsmetoder. Det är fördelaktigt att komma in med behandling i ett tidigt stadium. 

Arbetsgivare kan med fördel även arbeta förebyggande. Konklusion: Informanterna var överens 

om att fysioterapeuterna har en viktig roll vid behandling av utmattningssyndrom och besitter en 

annan kompetens än läkare. Genom multimodalt arbete kan fysioterapeuter bidra med att arbeta 

förebyggande, minska lidande och effektivisera behandlingar.  

 

 

Nyckelord: physical activity, physiotherapy, mental illness, burnout, young adults 

 

  



  
Abstract 

Background: The community health develops in a positive direction, but with an increase in men-

tal illness simultaneously, with young adults as particularly vulnerable. This results in socioeco-

nomic and individual disadvantages with cognitive and physiologic consequences such as chronic- 

and metabolic stress, insomnia and musculoskeletal pain. Physicians often meet patients with burn-

out problems. Objective: Investigate physicians’ experiences and outlook on burnout together with 

physiotherapy among people between 16-29 years old. Method: Qualitative, descriptive and ex-

plorative design with a convenience sample and semi-structured interviews with five physicians 

with patient experience of people between 16-29 years old with burnout. Results: The physicians 

are experiencing more patients with burnout problems. Physiotherapists works as a guide and offer 

techniques with positive effects. Multimodal and interprofessional undertaking bring learning and 

contribution to work. People affected by burnout are able to learn stress management techniques, 

and at the same time it’s favorably to see a physician in an early stage. Employers can also use 

strategies to prevent burnout problems. Conclusion: The physicians agree that physiotherapists 

carry an important role by treating people with burnout problems and have different skills than phy-

sicians. Through multimodal work physiotherapists work preventively, reduce suffering and offer 

effective treatments. 
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1. BAKGRUND 

1.1. Inledning 

I Folkhälsomyndighetens årliga rapportering om folkhälsan i Sverige 2016 redovisas att hälsan ut-

vecklas i positiv riktning, då drygt 70% av befolkningen (16-84 år) upplever hälsan som god eller 

mycket god (1). I motsats till detta står den psykiska ohälsan, där Statistiska Centralbyråns (SCB) 

statistik från 1980-talet visar en hög utveckling av psykisk ohälsa (2). Den nationella folkhälsoen-

käten 2015 speglar även detta, där vuxna (16–84 år) svarade på ifall de upplevt besvär av ängslan, 

oro eller ångest. Bland kvinnor angav 37% lätta eller svåra besvär och bland män var det 24%. Oro-

väckande är den yngsta åldersgruppen, 16-29 åringar, som rapporterar sämre siffror, 51% bland 

kvinnor respektive 32% bland män (1).  

 

Idag utgör psykisk ohälsa den vanligaste orsaken till sjukskrivning och kostar samhälle och indivi-

der stora summor årligen (3). Enligt Karolinska Institutet beräknades kostnaderna i  Sverige uppgå 

till 70 miljarder kronor 2013 (4). Psykisk ohälsa definieras enligt Socialstyrelsen som ”… ett sam-

manfattande begrepp för mindre allvarliga psykiska problem och sådana som uppfyller diagnoskri-

terier för psykiatriska tillstånd” (5). 

 

En undergrupp av psykisk ohälsa är utmattningssyndrom, det vill säga ett tillstånd som 

”…utvecklats till följd av en eller flera identifierbara stressfaktorer vilka har funnits under minst 

sex månader” (6). Utmattningssyndrom är ett begrepp som används synonymt med en rad andra 

benämningar som ”utbrändhet”, ”utmattning”, ”stress” och ”burnout”. För att kunna skilja utmatt-

ningssyndrom från depression och ångest beskrivs utmattningssyndrom som ett senare skede i en 

process som börjar med stress och stressrelaterade symtom. 

Utmattningssyndrom är en sjukdom med bland annat symtom i form av uttröttbarhet, sömnstör-

ningar, kognitiva svårigheter och fysiologiska reaktioner (7). När kroppen utsätts för långvarig 

stress påverkas även fysiologiska faktorer i kroppen. Vid stress utsöndras stresshormonet kortisol 

för att öka energinivåerna i blodet och påskynda nedbrytningen av kroppens energilager. 

Vid utmattningssyndrom förekommer ett långvarigt stresspåslag som innebär en upprepad och kro-

nisk aktivering av hypotalamiska- hypofysära-adrenokortikala (HPA) axeln som stör dess centrala 

roll i reglering av homeostasen (8). Denna kroniska stress innebär en ökad risk för bland annat 

metabolt syndrom som visar sig i högt blodtryck, bukfetma och insulinresistens, och som över tid 

kan leda till sjukdomar som diabetes typ-2 och hjärt- och kärlsjukdomar (9). Även andra tillstånd 

som nedsatt immunsystem (10), sömnsvårigheter (11) och en relation mellan suicidtankar och psy-

kisk ohälsa (12) är bara några exempel på komplikationer som utmattningssyndrom kan innebära, 

men som exemplifierar och diversifierar det allvarliga i tillståndet. 
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Sömnbrist är vanligt vid stress (13). Under sömnen skapas långtidsminnet, vår kognitiva förmåga 

förbättras och vår förmåga att klara av emotionella påfrestningar ökar. Sömnproblem  är därför ett 

allvarligt symptom, som kan ge konsekvenser i form av  kroppslig trötthet, irritabilitet och koncen-

trationssvårigheter. Hos ungdomar störs även utvecklingen av hjärnan vid stress (14). I en studie 

visade det sig att unga mellan 15-17 år hade lägre aktivering i den dorsolaterala delen av prefrontala 

cortex än vuxna mellan 25-30 år när de utsattes för hög stress. En sämre aktivering av dorsolaterala 

prefrontala cortex kan medföra sämre arbetsminne, oförmåga att ta initiativ, oförmåga att styra 

uppmärksamheten samt problem att tänka (15).  

 

Stress är även en riskfaktor för att utveckla muskuloskeletala smärtproblem hos unga (16). Stress 

medför exempelvis en större risk att drabbas av smärta än att arbeta länge vid datorn. År 2012 rap-

porterade 40 % av svenska kvinnor mellan 18-24 år att de hade smärtor i nacke och/eller axlar. 

Stress var en stor bidragande orsak till smärtorna. Majoriteten rapporterade även att de under det 

senaste halvåret upplevt måttlig till hög stress (17). 

 

Utmattningssyndrom är en sjukdom som drabbar många unga och i denna studie vill vi undersöka 

unga vuxna, det vill säga personer mellan 16 och 29 år (1). 

 
1.2. Behandling vid utmattningssyndrom 

Läkemedel 

Läkemedelsbehandling vid utmattningssyndrom handlar inte om att bota sjukdomen (18). Istället 

handlar det om att minimera symtomen som följer med sjukdomen. Exempel på medicinska till-

stånd som behandlas i samband med utmattningssyndrom är hjärtklappning, sömnbrist och depress-

ion.  

 

Psykologisk behandling 

Utmattningssyndrom är en relativt ny diagnos och det finns få studier som utvärderat psykologisk 

behandling. 
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Fysioterapi 

Avspänning och basal kroppskännedom är behandlingsmetoder som används kliniskt. Qigong har i 

studier visat bra återhämtning efter behandling (19). Det som hittills visat sig ha mest evidens är 

dock fysisk aktivitet (20).  

Fysisk aktivitet definieras som alla kroppsrörelser som är en följd av skelettmuskulaturens samman- 

dragning och som resulterar i ökad energiförbrukning (21).  

Det finns stark evidens för att måttligt intensiv träning har många fördelar för välbefinnandet hos 

friska personer. Bland annat minskar risken att drabbas av t.ex. hjärt- och kärlsjukdom, benskörhet 

och cancer. Fysiskt aktiva har även 20-30% mindre risk att dö i förtid, i jämförelse med en stillasit-

tande population (22).  

 

Fysisk aktivitet har även god effekt vid utmattningssyndrom (5). De kortsiktiga effekterna är exem-

pelvis sänkt hjärtfrekvens och att nivåerna av stresshormon sänks. Stresshormonet kortisol minskar 

i blodet vilket innebär minskad nedbrytningen av skelett och muskler. Långtidseffekterna vid fysisk 

aktivitet är att hjärnan förändras samt att de som utsätts för hög stressexponering behåller hälsan 

bättre om de är fysiskt aktiva (23). 

Aerob träning på måttlig intensitet och styrketräning på hög intensitet har visat sig förbättra sömn-

kvaliteten (24). Träning har även små positiva effekter gällande den totala sömntiden, vi sover mer,  

och tiden det tar att somna (25). 

I hjärnan ses den gråa hjärnsubstansen, den som får oss att reagera, tänka och handla, öka vid fysisk 

aktivitet (26) (15).  

 

Vid utmattningssyndrom hänvisas patienter till de allmänna rekommendationerna för fysisk aktivi-

tet för vuxna (20) som innebär 150 minuters aerob fysisk aktivitet på minst måttlig intensitet varje 

vecka, alternativt 75 minuters högintensiv aktivitet varje vecka  (27). Aktiviteten bör spridas ut över 

veckan, och träningspasset bör vara minst 10 minuter långt. Som komplement till detta bör muskel-

stärkande träning av kroppens stora muskelgrupper utföras två gånger varje vecka.  

 
1.3. Behandling av psykiatriska sjukdomar 

Det finns få utvärderade behandlingsmetoder vid utmattningssyndrom, troligen beroende på att det 

är en ganska ny diagnos. Däremot finns det flera behandlingsmetoder vid andra psykiatriska till-

stånd, t.ex. läkemedelsbehandling, kognitiv beteendeterapi (KBT) och fysioterapi.  

 

Vad gäller läkemedelsbehandling hos unga med medelsvår till svår depression visar forskningen  att 

Selektiva Serotoninupptagshämmare (SSRI) är en bättre behandling än placebo (28). Studien visar 
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att patienterna förbättras både i avseendet symtom och avseende respons från depressionen.  

En översiktsartikel publicerad i Läkartidningen 2015 framför dock att läkemedel inte är ett bättre 

alternativ än fysisk aktivitet och KBT (29). Författarna till studien drar slutsatsen att det med fördel 

kan kombineras flera olika behandlingar. SSRI-preparat bör således gärna användas tillsammans 

med fysisk aktivitet eller KBT.  

 

Vanliga psykologiska behandlingar vid psykiatriska tillstånd är idag KBT, Kognitiv Psykoterapi 

(KPT) och gruppterapi. Socialstyrelsen rekommenderar en behandling med psykologiskt stöd samt 

återfallsprevention. (30). En metaanalys av James et al från 2015 granskar KBT som behandlings-

metod hos barn och ungdomar med ångestrelaterade sjukdomar. Det framkom att KBT är en effek-

tiv behandlingsmetod för ångestsjukdomar, men studien kunde vid långtidsuppföljning inte visa att 

det var ett bättre alternativ än exempelvis medicinering (31).På senare år har effekten av fysisk ak-

tivitet fått mer uppmärksamhet och jämställs med läkemedel och KBT vid psykiatriska sjukdomar 

(32).Ovanstående behandlingsmetoder skulle kunna vara verksamma även vid utmattningssyndrom. 

 

1.4. Läkares och fysioterapeuters roll vid utmattningssyndrom hos unga vuxna 

Läkare är en yrkesgrupp som ofta träffar personer med utmattningssyndrom, och det är läkaren som 

remitterar patienten till andra yrkesgrupper som exempelvis fysioterapeut eller psykolog. Därmed 

har läkare en viktig roll när det gäller att föreslå och initiera fysioterapi som ett komplement till 

annan behandling för unga vuxna som drabbats av utmattningssyndrom. 

Fysioterapeutens roll vid rehabilitering av psykisk ohälsa är att stödja patienten i behandling genom 

fysioterapi och fysisk aktivitet. Fysioterapeuten gör en bedömning av patienten och startar därefter 

behandling.  
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1.5. Problemformulering 

Folkhälsan går idag i en positiv riktning, men den psykiska ohälsan ökar vilket medför stora kost-

nader för samhället i form av exempelvis sjukskrivningar. Utmattningssyndrom är en sjukdom inom 

psykisk ohälsa som ger fysiologiska och psykologiska reaktioner i kroppen. Idag behandlas utmatt-

ningssyndrom med läkemedel samt psykologisk och fysioterapeutisk behandling. Fysisk aktivitet är 

den fysioterapeutiska behandlingen som visat sig ha bäst effekt. Evidensläget är i övrigt bristfälligt 

och det är inte heller utforskat vilken fysioterapeutisk behandling som passar bäst till respektive 

patientgrupp för patienter med utmattningssyndrom (28). 

Då läkare är en yrkeskategori som ofta träffar personer med utmattningssyndrom är det viktigt att få  

insikt i hur läkare ser på fysioterapi och fysisk aktivitet som behandling samt undersöka vilka fak-

torer som spelar en viktig roll i val av behandling vid utmattningssyndrom hos personer mellan 16-

29 år. 

 

2. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING 
2.1. Syfte 
Att undersöka läkares erfarenheter och syn på utmattningssyndrom och fysioterapi som behand-

lingsmetod bland personer mellan 16-29 år. 

 

2.2. Frågeställning 

1. Vilken erfarenhet och syn har läkare av utmattningssyndrom och fysioterapi som behandlingsme-

tod bland personer mellan 16–29 år? 

 

3. METOD 

3.1. Design 

Studien var kvalitativ och hade en deskriptiv och explorativ design Den genomfördes med en semi-

strukturerad intervjuteknik. Då syftet med studien var att förstå läkares syn på fysioterapi och fysisk 

aktivitet som en del av behandlingen, valdes en kvalitativ design (33).  

 

3.2. Urval 

För att återspegla studiens syfte gjordes ett bekvämlighetsurval.  Sammanlagt fem kliniskt aktiva 

läkare intervjuades, och de arbetade alla med patienter som har diagnosen utmattningssyndrom i 

åldrarna 16–29 år. Informanterna rekryterades från Stockholm-Uppsala regionen. Genom att inter-

vjua kliniskt aktiva läkare som träffar patienter med utmattningssyndrom gjordes bedömningen att 

syfte och frågeställningar borde kunna besvaras.  

 



   6 

Inklusionskriterier: Läkare som är verksamma inom sjukvård i Stockholm-Uppsala regionen, och 

som under sin verksamma tid som läkare har arbetat med unga vuxna (16–29 år) med utmattnings-

syndrom i minst tre år. 

 

3.3. Datainsamlingsmetod/er 

Fem semistrukturerade intervjuer genomfördes och spelades in med diktafon under februari månad 

2018. Den första intervjun var en provintervju som genomfördes med syftet att undersöka om  läka-

ren förstod frågorna och om frågorna i intervjuguiden (bilaga 1) besvarade studiens syfte. Provin-

tervjun bedömdes besvara syftet väl och deltagaren motsvarade inklusionskriterierna, så därför in-

kluderades provintervjun i studien. Intervjuguiden var gjord så att deltagarna gavs möjlighet att tala 

fritt om sina erfarenheter då intervjuguiden enbart innehöll öppna frågor. Följdfrågor ställdes av 

författarna i syfte att fördjupa eller bekräfta informantens uttalanden. På så sätt säkerställdes det att 

informationen tolkades korrekt av författarna och att studien fick ett djupare perspektiv. Bak-

grundsdata om deltagarnas ålder, antal år som legitimerad läkare, arbetsregion samt antal år som 

läkaren arbetat med patienter med utmattningssyndrom, samlades in (bilaga 4). Vid samtliga inter-

vjuer deltog bägge författarna. 

 

3.4. Genomförande 

Informanter söktes till en början via mejl-kontakt med läkarnas arbetsplatser. På detta sätt fick vi 

två läkare. De tre sista informanterna fick vi genom att läkare som redan intervjuats tipsade förfat-

tarna om läkare som var aktiva inom området utmatttningssyndrom.  

Intervjuerna bokades in och deltagarna fick ta del av information för att delta i studien (bilaga 3). 

Även en blankett om tillstånd att intervjuas (bilaga 2) skickades så att deltagaren kunde vidarebe-

fordra dessa till respektive chef som därefter godkände att intervjun kunde utföras på arbetstid. In-

tervjuerna som genomfördes varade mellan 25–40 min och samtliga genomfördes på informantens 

arbetsplats. Efter intervjuns slut samlades bakgrundsdata om deltagaren in och det signerade till-

ståndet från informantens chef. 

 

3.5. Databearbetning 

Insamlad data transkriberades och analyserades enligt Graneheim & Lundmans metod för inne-

hållsanalys av kvalitativ data (34). Författarna till studien transkriberade varannan intervju. Allt 

transkriberades ordagrant, med undantag för skratt, mumlanden, omtag och citat som informanterna 

valde att ta bort från intervjun. Intervjuerna lästes sedan upprepade gånger separat av författarna. 

Meningsbärande enheter togs fram, kodades och delades in i underkategorier och kategorier (tabell 

1). För att höja kvaliteten på studien skedde den första innehållsanalysen separat av författarna. En 
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forskartriangulering gjordes sedan tillsammans med handledaren för att undersöka och öka trovär-

digheten av analysen (35). När kategorierna korrelerade till 80 % var författarna nöjda. 

 

Tabell 1. Exempel på analysprocessen.  

 

Meningsbärande enhet Kondenserad meningsbä-

rande enhet 

Under- 

kategori 

Kategori 

”Vi hade inte så mycket om 

fysioterapi i läkarprogrammet. 

Inte först än när man väl bör-

jade jobba började man 

komma i kontakt med fysiote-

rapeuter och lärde sig mer om 

vad de kan göra, som därmed 

resulterat i att jag började 

remittera fler patienter till 

fysioterapeuterna. Enligt min 

uppfattning bör det vara ett 

mer etablerat samarbete mel-

lan yrkeskategorierna. På så 
sätt kan man utnyttja varand-

ras kunskap och erfarenheter 

mer.” 

Vi hade inte så mycket om 

fysioterapi i läkarprogrammet. 

Senare under arbetet kom man 

i kontakt med fysioterapeuter 

och fick mer kunskap, som 

resulterat i att fler patienter 

blir remitterade till dem. Yr-

kesgrupperna bör utnyttja 

varandras kunskap och erfa-

renheter mer. 

Interprofession-

ellt lärande 

Multimodalt 

arbetssätt 

 

 
3.6. Etiska överväganden 

Deltagarna i studien tillfrågades och fick skriftlig information om studien enligt etiknämndens mall 

för Patientinformation samt hur deltagandet i studien skulle ske. Deltagarna hade rätt att säga nej till 

deltagande och kunde när som helst avbryta deltagandet i studien utan att ange någon särskild or-

sak. Deltagarna hade även rätt att ta bort delar av intervjun som de inte ville ha med. I uppsatsen är 

det inte möjligt att identifiera vilken informant som sagt vad i studien, dvs ingen deltagare kan iden-

tifieras. Data förvarades inlåst av författarna för att minimera risken att data hamnade i fel händer. 

Deltagarna och deras chef skulle godkänna deltagandet i studien före intervjuerna påbörjas (bilaga 

2).  
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4. RESULTAT 

4.1. Informanternas bakgrundsdata 

Samtliga fem deltagare i studien var kvinnor som arbetar eller har arbetat med patienter, 16-29 år, 

med utmattningssyndrom. Samtliga var läkare och i tabellen nedan (tabell 2) framgår det när de 

blev legitimerade läkare, vilken specialitet de har, samt i vilken region de arbetar just nu. Varje in-

formant fick ett nummer mellan 1–5. Detta nummer kommer de att behålla när resultatet presenteras 

(tabell 3).  

 

Tabell 2. Bakgrundsdata om informanter.  

Informant Legitimerad   Specialitet Region 

1 2013 Nej Stockholm 

2 1995 Psykiatri/Onkologi Stockholm 

3 1995 Allmänmedicin Stockholm 

4 2008 Allmänmedicin Stockholm 

5 1992 Psykiatri Uppsala 

 
4.2. Läkares erfarenheter av fysioterapi som behandling av utmattningssyndrom hos unga 

vuxna (16–29 år) i tabellform. 

Analysen av det insamlade materialet resulterade i fyra kategorier och tio underkategorier. Resulta-

tet presenteras nedan i tabellform (tabell 3) och sedan i löpande text.  
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Tabell 4. Översikt av läkares erfarenheter och syn på utmattningssyndrom samt fysioterapi hos 

unga vuxna (16–29 år). 

 

 

 

Kategori Underkategori Kondenserad meningsbärande enhet 
 
 
 
 
Utveckling av  
psykisk ohälsa 

 
Fler yngre  
patienter 
 

Jag upplever att fler yngre patienter drabbas av stress och utmattning. Dagligen, ibland 
fler per dag, kommer sådana patienter hit och utvecklingen är mycket märkbar. (3) 
När jag började jobba här förvånade det mig att så unga som nittiotalister kommer hit. 
Inte flertalet, men tillräckligt många för att det är uppseendeväckande. En del kommer 
innan och under studietiden, eller mellan 25–30 års ålder. (3) 

Predisponerade 
personer 

Främst kvinnor i 35–45 års åldern med stressig familje- och jobbsituation, och att det kan 
ha inträffat något traumatiskt som resulterar i en krasch i livet. Man kommer för sjuk-
skrivning för orken inte längre finns kvar. (4) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fysioterapeut-
iska insatser 

 
Vägledd  
behandling 

Att bara vila vidmakthåller tröttheten. Fysioterapi vägleder patienten genom successiv 
lämplig aktivering. (5) 
Jag tycker fysisk aktivitet, på lagom nivå, är en naturlig del i återhämtningen och till-
frisknandet. Man får börja lätt, för att inte få bakslag, för att sen öka gradvis. (3) 

 
 
Behandlings-
tekniker 
 
 
 

Vi har fysioterapeuter här som hjälper till med kroppskännedom för patienter med 
kroppsliga symtom. De hjälper till med avslappningsmetoder, akupunktur och lugn trä-
ning. (3) 

Använder man inte kroppen förlorar man styrka och kondition. I behandlingen är det en 
naturlig del med både fysisk aktivitet och avslappningsövningar, dessutom blir det lättare 
att slappna av efter man använt kroppen. (4) 

 
 
Effekter av be-
handling 

Remitterade patienter till fysioterapi tycks vara nöjda och mer medvetna om sin kropp. 
Patienter med spänningsbesvär har kunnat slappna av mer efter behandling hos fysiotera-
peut. Jag har positiva erfarenheter av fysioterapi. (1) 
Fysioterapi tydliggör det man gör mer fysiskt. Kroppsminnet kan reagera på stress genom 
t.ex. förändrad andning, och fysioterapi uppmärksammar patienten på sina stressymptom 
genom exponering och hjälper en att inte reagera lika kraftigt och fysiskt på stress. (2) 

 
 
 
 
Multimodalt  
arbetssätt 

 
Interprofessionellt  
lärande 
 

Vi hade inte så mycket om fysioterapi i läkarprogrammet. Senare under arbetet kom man 
i kontakt med fysioterapeuter och fick mer kunskap, som resulterat i att fler patienter blir 
remitterade till dem. Yrkeskategorierna bör utnyttja varandras kunskap och erfarenheter 
mer. (1) 

 
 
Fysioterapeutens 
roll i teamet 

Vid psykisk ohälsa eller sjukdom borde fysioterapeuter ingå i teamarbetet. Patienterna 
behöver hjälp med att lägga träningen på rätt nivå. (5) 
En patient med muskuloskeletala problem kan gå via fysioterapeut som första instans, 
istället för att behöva träffa läkare. (3) 
Läkare är fokuserade på felsökning genom t.ex. prover. Fysioterapeuter ställer diagnos 
och behandlar med kroppen som redskap. (2) 

 
 
 
Förebyggande 
åtgärder 

 
 
Balans i tillvaron 
 

Energiglaset handlar om att fylla på med saker man mår bra av, och minska på det man 
mår sämre av. För mycket stressorer tömmer glaset på energi, och patienten prioriterar 
bort positiva saker som fyller på med energi. Det handlar om att hitta saker som man 
orkar med för att återigen börja fylla på glaset med positiv energi. (2) 

Tidig insats 
 

Patienter som varit utmattade under en lång tid tar i regel längre tid att återhämta sig, 
därför är det fördelaktigt att komma i ett tidigare skede. (4). 

 
Arbetsgivaransvar 

På arbetsplatsen kan man arbeta förebyggande genom att ge utrymme för saker de an-
ställda mår bra av. Desto tidigare arbetsgivaren uppmärksammar symtom på utmattning, 
hos sina anställda, desto bättre kan man förhindra negativa konsekvenser. (4) 
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4.3. Läkares erfarenheter av fysioterapi som behandling av utmattningssyndrom hos unga 

vuxna (16–29 år) i textform. 

Utveckling av psykisk ohälsa 

Ur kategorin framkom två stycken underkategorier; Fler yngre patienter och Predisponerade per-

soner. Det som framkom var att allt fler yngre söker vård för utmattning och utvecklingen är tydligt 

märkbar (informant 3). De yngre är fortfarande i minoritet, men ökningen av yngre patienter är upp-

seendeväckande (informant 3). Många av de yngre som söker vård och sjukskrivning är studerande 

inom högskola eller universitet (informant 3). Den typiske patienten som löper risk att drabbas av 

utmattningssyndrom beskrivs dock som en kvinna i 35–45 års åldern av informant fyra. Patienterna 

har ofta en stressig hem- eller jobbsituation eller så har något traumatiskt inträffat i livet, t ex. sepa-

ration eller dödsfall (informant 4). En jobbig hemsituation och att något traumatiskt inträffat kan 

ofta vara en utlösande faktor som utlöser en utmattningsdepression (informant 4). 

 

Fysioterapeutiska insatser 

Under denna kategori växte tre underkategorier fram; Vägledd behandling, Behandlingstekniker och 

Effekter av behandling. Informant tre menade att fysioterapeuten är av betydelse vid återhämtning-

en genom att lägga träningen på rätt nivå, för att med tiden, successivt öka träningen. Fysioterapeu-

ten kan ses som en vägledare och guide till en lämplig aktivering av kroppen (informant 5). Patien-

ter kan även behöva hjälp med kroppsliga symtom genom kroppskännedom eller fysisk aktivitet 

varvid en fysioterapeut besitter denna expertis och behandlar bland annat enligt dessa tekniker (in-

formant 3). Detta bör ses som en naturlig del i återhämtningen och motverkar även förlust av 

kroppsliga funktioner då styrka och kondition kan bibehållas hos patienten (informant 4).  Bland 

effekterna av fysioterapeutisk behandling redogörs för positiva erfarenheter exempelvis att vårdta-

gare med spänningsbesvär har kunnat slappna av mer (informant 1). Fysioterapeuten kan även 

uppmärksamma patientens negativa stressreaktioner och genom exponeringsträning minska reakt-

ionen på stress (informant 2). 

 

Multimodalt arbetssätt 

Interprofessionellt lärande och Fysioterapeutens roll i teamet är underkategorier till Multimodalt 

arbetssätt. Genom kontakt med fysioterapeuter på arbetsplatsen beskriver informant ett en ökad 

kompetens som resulterat i att fler patienter blir remitterade till fysioterapi.  

Fysioterapeuten tycks även ha en roll i teamarbetet vid psykisk ohälsa och kan avgöra vilken nivå 

träningen bör ligga på, enligt informant fem. Patienter med muskuloskeletala problem kan, enligt 

förslag från informant tre, gå via fysioterapeut som första instans istället för att behöva träffa läkare 

först. Informant två uttalar sig i en intervju om hur läkare är fokuserade på felsökning genom t.ex. 
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prover medan fysioterapeuter ställer diagnos och behandlar med kroppen som redskap. Fysioterapi 

kan således komplettera läkare med alternativ diagnostisering och behandling enligt informanten 

(två). 

 

Förebyggande åtgärder 

I vår sista kategori framkom ytterligare tre underkategorier; Balans i tillvaron, Tidig insats och Ar-

betsgivarens ansvar. Den första av dessa (informant 2) återger hur energiglaset påverkas av positiv 

och negativ energi. Stressorer tömmer glaset på energi medan saker personer mår bra av fyller på 

med positiv energi. En harmoni mellan dessa energier är viktigt för att få till en balans i tillvaron 

(två).  

Informant fyra menar att längden på återhämtning är i regel kopplat till hur länge personen har varit 

utmattad, därför är tidiga insatser och att komma i ett tidigare skede fördelaktigt. Samtidigt kan ar-

betsgivaren, på arbetsplatsen, ge utrymme för saker de anställda mår bra av för att desto bättre för-

söka förhindra negativa konsekvenser (informant 4).  

 

5. DISKUSSION 

5.1. Resultatsammanfattning 

I den kvalitativa innehållsanalysen identifierades fyra kategorier, nämligen utveckling av psykisk 

ohälsa, fysioterapeutiska insatser, multimodalt arbetssätt och förebyggande åtgärder. Dessa katego-

rier blev därefter sorterade i underkategorier med vidare kondenserade meningsenheter.  

 

 

 

Ett återkommande ämne i intervjuerna var fysioterapeutiska insatser som omfattade vägledd be-

handling, behandlingstekniker och effekter av behandling. Aktivering är en naturlig del i tillfrisk-

nandet. Fysioterapeuten nivåanpassar aktivering och minimerar förlust av kroppsliga funktioner. 

Effekterna av fysioterapi som behandling var genomgående positiv bland informanterna. 

 

Ett multimodalt arbetssätt exemplifierades genom att belysa det interprofessionella lärandet mellan 

läkare och fysioterapeuter. På arbetsplatsen kan de olika yrkeskategorierna utbyta kunskap med 

varandra och därmed utvecklas inom sina professioner. Fysioterapeutens roll i teamet anspelar, en- 

ligt informanterna, på att reglera träningsgrad, sköta patienter med muskuloskeletala problem och 

behandla med hjälp av kroppen som redskap.  

 

Intervjuerna berörde även förebyggande åtgärder genom att lyfta fram arbetsgivaren som kan  
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förhindra utmattning genom att ge mer utrymme för saker arbetstagarna mår bra av. Att som patient 

komma i ett så tidigt skede som möjligt är även fördelaktigt. Till sist bör nämnas hur fler informa 

ter pratar om vikten av att fylla på med positiv energi. 

 

5.2. Resultatdiskussion 

Utvecklingen av den psykiska ohälsan 

Bland våra informanter fanns även en genomgående samstämmighet om den psykiska ohälsans 

riktning och i  bakgrunden belyste författarna de oroväckande sifforna över den psykiska ohälsan 

och dess negativa utveckling som sträcker sig tillbaka till 1980-talet (2).  Allt fler yngre patienter 

tycks ha stress och utmattning som bakomliggande orsak och ”… utvecklingen är mycket märkbar.” 

I en artikel från Läkartidningen skildrar Karin Johannisson utmattningssyndrom i ett historiskt per-

spektiv där hon liknar tillståndet med tidiga 1900-talets form av utmattningssyndrom och den nu-

mera försvunna sjukdomen neurasteni (36). Kontexten av att diagnostiseringen försvunnit, men idag 

tycks återuppstått i en ny benämning, ligger i att diagnoser kan uppkomma, namnges och spridas i 

samspel med kulturen. Diagnosen blir då kulturellt betingad, förmedlas i mediala sammanhang, och 

plötsligt överensstämmer symtomen för alla. Fenomenet benämns som en kultursjukdom och är en 

kulturell produkt och process mellan medicin, samhälle och individ. I en översiktsartikel reflekterar 

publicisterna av review-artikeln även över utmattningssyndrom som en fashionabel diagnos med 

komplexa symtom utan en ordentlig definition (37). Dessutom kommenterar de avsaknaden av va-

lida undersökningsinstrument. Informanterna i vår studie använder sig av Karolinska Exhaustion 

Disorder Scale (KEDS) (38) som kan ställa diagnosen, eller åtminstone komplettera, utmattnings-

syndrom genom endast nio frågor. 

Författarna tror resonemanget kan vara lite kontroversiellt men vill ändå lyfta detta som intressanta 

aspekter att ha i åtanke när det talas om utvecklingen av utmattningssyndrom. Exempelvis är förfat-

tarna övertygade om att läkarna utför grundliga undersökningar men att det istället kan vara en 

fråga om bristande validitet och reliabilitet av undersökningsmetoderna som tillsammans med på-

frestning från patient och media resulterar i att fler patienter diagnostiseras med utmattnings-

syndrom. Detta betyder att författarna inte ifrågasätter patienterna, utan pålitligheten av instrumen-

ten som hjälp vid diagnossättning. 

 

Fysioterapeutiska insatser 

Informanterna tycks vara överens om att endast vila inte kommer att göra tillståendet bättre och 

menar att aktivering i form av fysisk aktivitet är att föredra för att förbättra återhämtningen. Samti-

digt poängterar informanterna att patienterna har låg energi och är känsliga för hård träning som 

istället kan resultera i t.ex. feber och andra bakslag. Det är därför extra viktigt att vägleda patienter-
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na att lägga träningen på rätt nivå, och där menar informanterna att fysioterapeuterna kommer in. I 

bakgrunden talar författarna om positiva effekter av fysisk aktivitet på måttlig intensitet (22) och 

evidens talar för att kardiovaskulär- och styrketräning har verksamma effekter för utmattade patien-

ter (39). Dock råder ingen konsensus om den mest lämpliga intensiteten, frekvensen och durationen 

för den fysiska aktiviteten för utmattade patienter (40) ,vilket visar på bristande kunskap om upp-

lägg av fysisk aktivitet för patienter med utmattningssyndrom och vikten av att fysioterapeuter ska 

vara delaktiga i den behandlingen. Var träningen bör ske är också en relevant fråga att ställa sig, då 

det är en patientgrupp som upplever begränsad tid i vardagen. Watkins et al genomförde en studie 

som visade  att övervakad träning i grupp har positiva resultat (41). Dessutom visade Ehlers et al 

goda effekter av utformad hemträning hos personer med depressiva besvär (42). Författarna hittade 

inte någon övertygande evidens för att träning med fysioterapeut på plats skulle vara bättre än en 

utformad hemträning av fysioterapeut. Detta belyser en mångsidig användning av fysisk aktivitet 

med potential att ha positiva effekter utan att behöva ta sig någonstans om den formas på rätt sätt. 

Fysioterapeuter besitter god expertis för att skapa träningsprogram och bör ses som guide och väg-

ledare i skapandet av så effektiva interventioner som möjligt. 

 

Informanterna menade att basal kroppskännedom, qigong, avspänningsmetoder och fysisk aktivitet 

är exempel med god klinisk effekt. Dessa behandlingstekniker har även ett gott vetenskapligt stöd 

för att förbättra t.ex. återhämtning, stressmarkörer, sömn och hjärtfrekvens för patienter med ut-

mattningssyndrom (5), (19), (24), (43), (44). Författarna tror att just de meditativa teknikerna kan 

vara främmande för patienter och därför extra viktigt att utövande fysioterapeuter kan motivera be-

handlingen med vetenskapligt stöd. Patienter med utmattningssyndrom är ofta tömda på energi och 

kan se fysisk aktivitet som en ytterligare belastning. Fysioterapeuters tekniker att övertyga patienter 

om fysisk aktivitets goda evidens ses som särskilt viktiga för att träningen ska bli av enligt infor-

manterna. I en systematisk översikt framförs att fysioterapeuter endast använder ett fåtal beteende-

förändringstekniker (BCT’s) kliniskt, och att det finns ett samband mellan antal BCT’s  använda 

och den fysiska aktivitetsnivån bland patienter (45). Detta belyser ytterligare en infallsvinkel i fysi-

oterapeuters behandling av patienter där strategierna och orden som används också är en del i be-

handlingen. Tillsammans med informanternas goda erfarenheter av fysioterapi, ett gott vetenskap-

ligt stöd och utvecklingsmöjligheter för att befrämja en högre fysisk aktivitetsnivå finns ytterligare 

möjligheter att ta in en mer effektiv behandling för patienter med utmattningssyndrom. 

 

Informanterna berättade att patienter med utmattningssyndrom kan uppleva kroppsliga symtom. En 

systematisk översikt berör sambandet mellan smärta och dysfunktion, och att psykologiska faktorer 

har en viktig roll vid smärtförnimmelsen. De fortsätter i studien att prata om fear-avoidance mo-
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dellen och nämner katastroftankar som faktor som upprätthåller negativ smärtupplevelse, men att 

hög self efficacy har positiv inverkan på kroppsliga symtom (46). Författarna ser detta som en del i 

behandlingen då andra interventioner utförs. Genom att kombinera flera behandlingstekniker samti-

digt finns ytterligare potential att förbättra situationen för patienter drabbade av utmattnings-

syndrom. 

 

Multimodalt arbetssätt 

Genom interprofessionellt samarbete kan de olika yrkeskategorierna lära av varandra och utvidga 

sina egna kompetensområden berättade informanterna. Detta var något som informanterna beskrev 

som positivt då det resulterat i att fler patienter remitterats till fysioterapi. Samarbete mellan olika 

professioner ger även en bättre rehabilitering för patienter (47). Ett multidisciplinärt biopsykosocialt 

tillvägagångssätt reducerar dessutom patienters smärta och förbättrar funktion (48). Författarna ser 

många fördelar med det multimodala arbetssättet, men är samtidigt medvetna om utmaningar för att 

behålla ett väl fungerande team . Sådana utmaningar kan till exempel vara en ojämn distribution av 

arbete eller dålig samordning av insatser (49). För att skapa ett effektivt team visar studier  att det 

bland annat behövs en tydlig strategi, gott ledarskap, motiverande arbetsfilosofi samt medlemmar 

som är medvetna om arbetsrelationernas påverkan på patienter, kollegor och familj (49). Slutsatsen 

blir att ett fungerande interdisciplinärt samarbete kan innebära fördelar för både yrkesutövande och 

patienter, men att det samtidigt ställer krav på ökad effektivitet och produktivitet (48) (49).  

 

Angående rollfördelningen i teamet och vad respektive yrkesgrupp kan bidra med, besitter fysiote-

rapeuter bra kompetens för att tillföra rekommendationer vid interventioner som berör träning (50). 

Informanterna talar även om hur läkare felsöker med bland annat prover och hur fysioterapeuter kan 

komplettera undersökning och behandling med kroppen som redskap. Författarna ser läkarnas upp-

fattning om vad fysioterapeuter gör som korrekt, men utan djupare förståelse. Exempelvis nämner 

informanterna repetitivt avslappningsövningar och fysisk aktivitet som fysioterapeutiska kompe-

tensområden men utelämnar andra viktiga aspekter som förebyggande arbete, förståelse och organi-

sationers samt samhällsstrukturers påverkan på hälsan. Att dessa aspekter inte har kommit upp un-

der intervjun kan bero på studiens metodik eller informanternas låga intresse av andra yrkesgrupper. 

Författarna anser däremot fysioterapeuter som ansvariga för att själva visa vad fysioterapeuten kan 

göra för att behålla och utöka sin roll i ett multimodalt team. Genom att föra fram fysioterapeuters 

breda kompetensområde tydliggör och förstärks rollen i teamet.  

 

Förebyggande åtgärder 
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Informanterna träffar regelbundet patienter med utmattningssyndrom, och för att illustrera utmat-

tade patienter jämförs de med ett mer tomt glas vatten, där vätskan symboliserade energi och menar 

att glaset vanligtvis töms och fylls på med vatten. För patienter med utmattningssyndrom har jäm-

vikten blivit snedvriden mer åt det negativa hållet och för att förhindra en fortsatt negativ utveckling 

är det viktigt med tidiga insatser mot den ojämna energifördelningen. En studie presenterar indivi-

duella strategier deltagarna kan använda sig utav för att ändra stressorer eller reaktionen av stresso-

rer (51) Exempel på strategier kan vara copingmekanismer, kompensation och återhämtning som 

mer konkret handlar om t.ex. tillvägagångssätt för att hantera externa och interna krav, ta hjälp av 

andra och umgås med människor utanför arbetet. Dessa strategier ser författarna som tidiga insatser 

och förebyggande åtgärder för att förhindra att utmattningen fortsätter att utvecklas i en negativ 

riktning. Tidigt bemötande med diagnostiserad patient är viktigt och interventioner kan påbörjas 

redan vid första mötet med patienten. 

 

Under genomförda intervjuer framkom även att arbete kan vara en bidragande faktor till utmatt-

ningssyndrom och utgör en belastning för patienten. I en RCT (52) utvärderades effekten av ett 

program utformat för att förebygga utmattningssyndrom där stressade vuxna och med ökad risk för 

utmattning genomgick ett tre veckors program med stresshanteringsmetoder. Deltagarna i studien 

utvärderades flera gånger upp till sex månader, och konklusionen av programmet ledde till att pro-

grammet var effektivt för att minska flera stressparametrar. Författarna föreslog att metoden bör 

vara applicerbar på arbetsplatser för att lära människor att hantera stress. Arbetsgivarna besitter 

även ett ansvar att minimera arbetstagarnas risker för utmattningssyndrom. I en uppföljningsstudie 

utforskades psykosociala karaktärsdrag och dess risker för att drabbas av utmattning (53). Konsen-

sus av studien var att det finns psykosociala karaktärsdrag som associeras med utmattning, och där-

för föreslår författarna att en förbättrad psykosociala miljö kan minska risker för framtida utmatt-

ning. Samtidigt visar en svensk studie att kollegor till personer drabbade av utmattning retrospektivt 

kunde minnas tillbaka att personen uppvisade tecken på utmattning (54). Författarna ser den logiska 

följden att arbetsgivare bör försöka etablera en god psykosocial miljö på arbetsplatsen för att mini-

mera risker för utmattning, men när det kommer till att identifiera tecken på utmattning ligger an-

svar hos både arbetsgivare och arbetstagare. 

 

Sammanfattningsvis betyder ovanstående att förebyggande åtgärder kan vidtas redan på arbetsplat-

sen av arbetsgivare och arbetstagare. Samtidigt bör den drabbade av utmattningssyndrom informe-

ras så tidigt som möjligt om individuella strategier som de kan använda sig av för att förhindra att 

utmattningen fortsätter utvecklas i en negativ riktning.  
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5.3. Metoddiskussion 

Då syftet med studien var att ”Att undersöka läkares erfarenheter och syn på fysioterapi och fysisk 

aktivitet som en del av behandlingen vid utmattningssyndrom hos personer mellan 16–29 år” valdes 

en deskriptiv och explorativ design. En explorativ, undersökande, ansats användes för att undersöka 

ämnet och det som framgick i resultatet är informanternas egna subjektiva erfarenheter. Denna me-

tod var väl vald för att besvara syftet med denna kvalitativa studie.  

 

Intervjuerna gjordes med hjälp av en semistrukturerad intervjuguide. Detta gav en röd tråd i samt-

liga intervjuer och författarna fick därmed en god bild av samtliga informanters erfarenheter inom 

området. Dessutom fyllde den semistrukturerade tekniken en viktig funktion genom att den gav 

författarna en möjlighet att undersöka vissa erfarenheter mer noggrant och fördjupa kunskapen 

inom ämnet.  

Vid intervjuerna var bägge informanterna närvarande. Detta hade både för- och nackdelar. Förde-

larna var att det fanns tid att tolka informantens kroppsspråk och författarna kunde hjälpa varandra 

genom att kontrollera att intervjuguiden följdes. Nackdelar med att intervjua på plats var resekost-

nader och det numerära övertaget av författarare jämfört med informanter kan ha gjort att informan-

ten tyckte att det var en jobbig situation.  

Den första intervjun som genomfördes var initialt en provintervju som genomfördes med en infor-

mant som fanns inom ramarna för inklusionskriterierna. Kvaliteten på den intervjun bedömdes vara 

så pass hög att författarna valde att ta med den i studien. 

 

Ett bekvämlighetsurval av informanter genomfördes. Detta för att det var svårt att hitta lämpliga 

och villiga informanter till studien. En fördel med bekvämlighetsurvalet var att informanterna fanns 

inom rimligt räckhåll för att undvika ökade resekostnader för författarna. På samma sätt var det en 

nackdel då informanterna har geografisk närhet till varandra vilket kan medföra att studien inte är 

överförbar för hela landet utan enbart till Uppsala-Stockholmregionen. Det kan tänkas att det finns 

bättre resurser inom storstäder än vad det finns på landsbygden. Den geografiska närheten bland 

informanterna skulle kunnat undvikas genom att samtal genomförts genom exempelvis telefonin-

tervjuer. Författarna av studien värdesatte dock att kunna närvara vid intervjuerna.  

Det faktum att endast kvinnor deltog i studien kan utgöra en svaghet, genom att könsfördelningen 

blev så ojämn, men det var de informanter som inkluderades utifrån bekvämlighetsurvalet och 

ingenting som författarna till denna studie kunde påverka. Å andra sidan bedömer inte författarna 

att könet på informanten var viktigt för att kunna besvara studiens syfte och frågeställningar, och ett 

visst kön var inte heller ett inklusionskriterium.  
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En av studiens styrkor var urvalet av informanter till studien. Informanterna hade olika bakgrund 

vad gäller arbetsplats, antal yrkesverksamma år som legitimerad läkare och olika medicinska speci-

alistkompetenser, vilket stärker studiens trovärdighet. Genom sin lite olika bakgrund, gav informan-

terna författarna den information som behövdes under intervjuerna för att på ett trovärdigt och bra 

sätt kunna besvara syfte och frågeställning med studien.  

 

Enligt studiens syfte och frågeställning var målet att undersöka informanternas erfarenheter och syn 

på utmattningssyndrom samt fysioterapi bland unga vuxna. Ett problem under intervjuerna visade 

sig vara att några av informanterna hade svårt att komma ihåg eller inte gjorde någon särskild be-

handling med ålderskategorin unga vuxna. Det framgick även att det inte var vanligt att dessa pati-

enter sökte vård, även om det absolut fanns sådana patienter. Delar av resultatet är således inte fullt 

överförbart på just den åldersgruppen utan gäller mer allmänt för alla åldersgrupper. Skulle förfat-

tarna genomföra studien igen skulle avgränsningen kring unga vuxna tas bort från syfte och fråge-

ställning.  

 

Författarna bedömer att åtgärder har vidtagits för att hålla en så god trovärdighet som möjligt på 

studien. Databearbetningen skedde i enlighet med ett standardiserat förlopp enligt kvalitativ inne-

hållsanalys enligt Graneheim & Lundman (34). I anslutning till intervjuns slut transkriberades in-

tervjun direkt. Intervjuerna analyserades sedan först av varje författare enskilt enligt Graneheim & 

Lundmans metod för kvalitativ data (34), för att sedan diskuteras av författarna sinsemellan. På så 

sätt uppnåddes en viss konsensus om vad som sagts i intervjuerna och missuppfattningar undveks. 

För att ytterligare höja trovärdigheten på studien genomfördes en forskartriangulering tillsammans 

med handledaren (35).  

Det är viktigt att ta hänsyn till att studien genomfördes i samarbete med två olika yrkesgrupper, 

vilket kan ha inneburit både för- och nackdelar. Fördelen kan vara att samarbetet mellan profession-

erna stärks och en ökad förståelse för varandra växer fram. Genom att samarbetet stärks minskar 

klyftorna mellan professionerna vilket stärker det multimodala arbetssättet och patientens rehabili-

tering. Nackdelen kan vara att olika yrkesgrupper ser olika på saker lite på där kompetensen skiljer 

sig åt, och då kan det finnas risk för att missförstånd uppstår.  

 

Författarna var objektiva under intervjuerna genom att följa en av examinator godkänd intervju-

guide. Det går dock inte att komma ifrån att studien handlar om ett ämne som författarna studerat 

och finner intressant. Därför hade ämnet och förförståelsen diskuterats författarna emellan för att 

undvika egna tolkningar av resultatet.  

 



   18 

5.4. Klinisk relevans och framtida forskning 

Resultatet av denna intervjustudie med fem informanter som var läkare indikerar att fysioterapeuter 

har en viktig roll i behandling av unga vuxna med utmattningssyndrom. Många av dessa patienter 

har ett problem med att finna balans i livet mellan mängden aktivitet och vila, och fysioterapeuter 

kan vägleda patienterna på ett bra sätt och hjälpa dem att hitta balansen igen, menar informanterna. 

Det är därför viktigt för patientgruppen att få träffa en fysioterapeut när patienten skall påbörja en 

behandlingsperiod, och få möjlighet till exempelvis råd om fysisk aktivitet och andra behandlingar 

för att hitta lämpliga aktiviteter och lagom dosering. Fysioterapeuter har ett brett urval av behand-

lingstekniker och god kunskap om dess effekter och verkan på utmattningssyndrom. Fysioterapi bör 

därför ingå som en självklar del i behandlingsutbudet vid utmattningssyndrom, även hos unga 

vuxna.  

    

Vad som även kan ha klinisk betydelse är att dessa patienter tycks rehabilitera sig bra genom ett 

multimodalt arbetssätt, alltså ett samarbete mellan flera olika professioner. Behandlingen bör skräd-

darsys för varje patient och professioner som fysioterapeut, läkare och psykolog kan träffa patienten 

var för sig eller tillsammans. Detta ger en ökad expertis inom varje arbetsområde, och olika per-

spektiv på patientens problem kan framkomma. Förslagsvis bör patienter med utmattningssyndrom, 

även unga vuxna med denna diagnos, erbjudas en inledande behandling i form av ett möte med ett 

kunnigt team för att kartlägga patientens problem och finna rätt behandling. Att samtliga a profess-

ioner finns och kan samarbeta med varandra på ett bra sätt ökar patientens chanser till en god och 

tidseffektiv rehabilitering.  

 

För att nå bättre resultat av teamarbetet är det av vikt att samarbetet mellan professionerna stärks. 

Interprofessionellt lärande bör introduceras redan på grundutbildningarna. Interprofessionell sam-

verkan är viktigt även för att unga patienter med utmattningssyndrom för att de ska få god och ade-

kvat behandling. I yrkeslivet kan teamet auskultera hos varandra vid behandlingssessioner för att få 

en ökad förståelse för varandras kompetens och arbetssätt.   

 

Ytterligare studier inom ämnet bör genomföras. Bland annat har det varit problematiskt att finna 

studier som handlar om fysioterapi och utmattningssyndrom. Det vore viktigt att undersöka och 

jämföra olika fysioterapeutiska behandlingstekniker för att få en mer effektiv behandling för unga 

patienter med utmattningssyndrom.  

Det blir allt vanligare att även unga vuxna drabbas av utmattningssyndrom men det är inte känt var-

för. I dagens samhälle utpekas sociala medier som en tänkbar orsak till barn och ungdomars mins-

kade fysisk aktivitet. Ur folkhälsomyndighetens rapport från 2014 beräknades ungefär 15 % av 15-
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åriga svenska ungdomar nå de rekommenderade värdena för fysisk aktivitet (55). Samtidigt har en 

systematisk översikt av Seabrook et al visat att hög användning av sociala medier och ogynnsamma 

relationer genom dessa ökar risken att drabbas av depression och ångest bland unga (56). Hurvida 

det påverkar utvecklingen av utmattningssyndrom är inte känt, varför ytterligare forskning om ung-

domars vanor på sociala medier behövs.  

 

6. Konklusion 

Informanterna, som var läkare, som deltagit i denna studie är överens om att fysioterapeuter har en 

viktig roll vid behandling av utmattningssyndrom. Fysioterapeuter har god kunskap om olika be-

handlingstekniker och dess effekter, samt hjälper patienten att lägga aktiviteter på en lämplig nivå. 

Läkare och fysioterapeuter är två olika professioner med olika kompetenser. För att dra nytta av 

varandras kunskaper bör patienterna behandlas av team. Det tycks idag ses en ökande andel yngre 

patienter med utmattningssyndrom, men även hos övriga befolkningen. För att undvika långa vård-

köer och ökat lidande för patienten är det viktigt att utmattningssyndrom förebyggs och att resur-

serna inom vården fördelas rätt, samt att ett förbättrat samspel mellan yrkesgrupperna som kan ef-

fektivisera behandlingen. 

 

7. Författarnas tack 

Författarna vill avsluta en lång period av intensivt arbete med att tacka handledare Camilla Ekwall 

som funnits där under hela arbetets gång. Ett stort tack riktas även till de informanter som represen-

terat läkarkåren på bästa möjliga vis.  
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Bilaga 1. Intervjuguide 

 

1. Hur upplever du utvecklingen av psykisk ohälsa bland unga vuxna och  

utmattningssyndrom i synnerhet? 

 

2. Vilka behandlingar och behandlingsupplägg brukar du i din profession som läkare ordi-

nera/rekommendera till patienter med utmattningssyndrom hos unga vuxna? 
 - Beskriv en situation där fysioterapi eller fysisk aktivitet är att föredra framför läkemedel. 

 

3. Upplever du att du har tillräckligt med kunskap om fysioterapi som behandling för att kunna or-

dinera fysioterapi som behandling hos unga vuxna? 
- Hur upplever du att behandla åldersgruppen unga vuxna (16–29 år) jämfört med övriga åldersgrupper i  

hänseende till utmattningssyndrom? Fördelar, nackdelar? 

 - Hur anpassar du din behandling efter ålder eller andra faktorer? 
 

4. Berätta om dina erfarenheter av fysioterapi som behandling för utmattningssyndrom, samt andra 

kompletterande behandlingar som brukar ordineras till unga vuxna. 
 - Vilka positiva och negativa effekter upplever du att fysioterapi som behandling har? 

 - Hur ofta ordinerar fysioterapi och fysisk aktivitet som behandling mot utmattningssyndrom hos unga vuxna? 

 

5. Hur ser du på fysioterapi som behandling hos unga vuxna med utmattningssyndrom? 
 - Vad är dina tankar kring fysisk aktivitet som behandlingsmetod för utmattningssyndrom? 

 - Tror du/tycker du att den har lika potent verkningsmekanism som vid depression? 

 - Vilka resurser för fysisk aktivitet för patienter finns det på din arbetsplats? 
 - Upplever du att det behövs ett ökat behov av fysioterapi som behandling vid utmattningssyndrom?  

 - Hur tror du att ett ökat samarbete skulle kunna gå till samt hur det skulle gynna patienten? 
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Bilaga 2. Intyg 
 
Härmed intygas att …………………………. vid …………………………. har tillstånd att  
intervjuas av två fysioterapeutstudenter inom ramen för ett examensarbete vid  
fysioterapeutprogrammet, Uppsala universitet under våren 2018. 
 
 
 
 
 
…………………………………………………… 
(NAMN PÅ CHEF) 
 
 
 
 
 
 
…………………………………………………… 
Mathias Karelius, fysioterapeutstudent 
 
 
 
 
…………………………………………………… 
Linus Flood, fysioterapeutstudent 
 
 
 
 
…………………………………………………… 
Camilla Ekwall, handledare 
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Bilaga 3. Information till forskningsdeltagande i studie om  
utmattningssyndrom hos unga vuxna. 
 
Vi är två studerande som ska skriva vårt examensarbete på Fysioterapeutprogrammet vid Uppsala 
Universitet. Vi är intresserade av utmattningssyndrom och fysioterapeutisk behandling vid dessa 
sjukdomar och har därför valt att göra en intervjustudie som handlar om ”Läkares syn på fysioterapi 
som en del i behandling av utmattningssyndrom hos unga vuxna, 16–29 år”. Folkhälsan förbättras, 
men sjukskrivningar vid psykisk ohälsa ökar. Utmattningssyndrom är en av dessa sjukdomar som 
fortsätter att öka hos hela befolkningen, men framförallt hos unga vuxna. Läkare är en profession 
som ofta träffar dessa patienter, och bestämmer vilken behandling patienten skall få. Idag är det 
även populärt att använda sig av multimodal rehabilitering av dessa patienter. Syftet med studien är 
att undersöka vilken syn läkare har på fysioterapeutisk behandling vid utmattningssyndrom. Vi 
hoppas även att studien skall öka förståelsen och samarbetet mellan yrkesgrupperna!  
 
Deltagandet i studien sker genom en intervju på maximalt 45 minuter. Intervjuerna kommer att ge-
nomföras med bägge författarna närvarande och kommer att spela in. Vi beräknar att intervjuerna 
kommer att genomföras under senare delen av februari månad.  
 
Allt som sägs kommer att behandlas anonymt och det kommer inte gå att urskilja vilken informant 
som sagt vad i studien. Materialet kommer att raderas efter att uppsatsen är skriven och publicerad. 
Deltagande i studien är helt frivilligt och Du som deltagare har rätt att när som helst avbryta, ångra 
det du sagt eller ta bort delar av intervjun. Du behöver inte uppge någon anledning. Om du vill vara 
med i studien kommer du att få ta del av materialet när det är färdigskrivet, förhoppningsvis i maj 
2018.  
 
Med vänliga hälsningar Mathias Karelius och Linus Flood. 
 
 
Härmed godkänner jag deltagande i studien och att det jag säger får användas i studien. Jag har fått 
och förstått informationen. 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
Författare     Författare     Handledare 
Linus Flood    Mathias Karelius    Camilla Ekwall 
Fysioterapeutstudent    Fysioterapeutstudent    Universitetsadjunkt  

  

Underskrift, namnförtydligande och dagens datum 
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Bilaga 4. Personlig information vid  

forskningsdeltagande i studie om  
utmattningssyndrom bland unga vuxna. 

 
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Underskrift, datum 

Namnförtydligande 

Författare 
Mathias Karelius, Fysioterapeutstudent 
 

Författare 
Linus Flood, Fysioterapeutstudent 

Handledare 
Camilla Ekwall, Universitetsadjunkt 

Region: 
 
Kön: 
 
Ålder: 
 
Profession: 
 
Erfarenhet: 
 
Arbetsplats: 


