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Utmattningssyndrom

▪ Svensk diagnos sedan 2005

▪ Relaterar till begreppet burnout (arbetsplatsrelaterat fenomen) 

▪ Evidens saknas än så länge för bedömning och behandling

▪ Behandlingsstudier har gett blandade resultat

▪ Lovande resultat för KBT (Salomonsson, 2019; Lindsäter, 2018)

▪ Inkludera arbetet kan vara kostnadseffektivt (Finnes, 2017; Finnes, 

submitted)

7 december 2021



Psykiatriska diagnoser i sjukfall längre än 14 dagar

7 december 2021
Källa: Sjukfrånvaro i psykiatriska diagnoser. En registerstudie av Sveriges arbetande befolkning i åldern 20–69 år Försäkringskassan, 2020



Psykologisk behandling vid depression 

och ångestsyndrom (Socialstyrelsen)

▪ Mild till måttlig egentlig depression KBT (prioritet 2)
→ IPT (prioritet 3

▪ Paniksyndrom
→ KBT (prioritet 3)

▪ Tvångssyndrom
→ KBT med exponering och respons-prevention (prioritet 1)

▪ Social fobi
→ KBT (prioritet 3)

▪ PTSD
→ Traumafokuserad KBT med exponering prioritet 3)

▪ UMS -
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Effekten av psykologisk behandling vid psykisk 

ohälsa – återgång i arbete

▪ Signifikanta men små effektstorlekar gällande återgång i 

arbete (Salomonssen, 2018, Nigatu, 2018, Finnes, 2018)

▪ Interventionerna har generellt inte fokus på återgång i arbete 

i de flesta studierna 

▪ Metodologiska svagheter
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Interventions to improve RTW in depressed people
Nieuwenhuijsen, 2020

▪ Cochrane review

▪ 45 studier, 12109 deltagare med depression eller hög nivå av depressiva 
symtom

▪ Kombinerad behandling (arb+klin) gav färre (25) sjukskrivningsdagar och 
förbättring i depressiva symtom jmf m TAU (medelstark evidensnivå) men 
minskar inte antalet individer som är sjukskrivna.
→ Oklart hur dessa interventioner ska utformas 

▪ Enbart arbetsinriktad beh ger ev fler sjukskrivningsdagar jmf m TAU

▪ Psykologisk behandling gav färre (15) sjukskrivningsdagar jmf m TAU (låg 
evidensnivå)

7 december 2021
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Work-focused CBT (W-CBT)

▪ Utvecklad i Nederländerna

▪ Roland Blonk & Suzanne Lagerveld, 2012

▪ Modul som integreras i evidensbaserad manual

▪ Lovande men inte entydiga resultat hittills

7 december 2021
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Arbetsfokuserad Kognitiv BeteendeTerapi

▪ Återgång i arbete används som en slags arena för tillfrisknande 

och för att uppnå sedvanliga behandlingsmål: alla KBT tekniker 

kan tillämpas i en arbetskontext

▪ Arbete = integreras från start och utökas gradvis

▪ Har symtom ≠ oförmögen att arbeta

▪ Fokus på att öka egen tilltro till förmåga att återgå i arbete

▪ Anpassad ÅIA-planering

▪ Förbättra färdigheter – träna i arbetskontexten



9

Arbetsfokuserad KBT vid sjukskrivning 

för stress - en feasibilitystudie i primärvård

Syfte: Översätta och kulturellt anpassa en utvärderad holländsk 

behandlingsmanual ”Arbetsfokuserad KBT”
▪ Hur tas Arbetsfokuserad KBT emot av deltagare och vårdgivare i termer av mottaglighet och 

acceptans för interventionen?

▪ Hur väl överensstämmer innehållet i Arbetsfokuserad KBT med sjukskrivnas behov under 

återgång i arbete?

▪ Upplever deltagare och behandlare att det finns ett behov av Arbetsfokuserad KBT i 

primärvårdskontext? 

▪ För vilken typ av patienter är Arbetsfokuserad KBT eventuellt olämplig?

▪ Finns det organisatoriska hinder eller begränsningar inom lagstiftning som kan behöva 

hanteras vid en implementering i större skala?

▪ Bibehålls behandlingseffekten av Arbetsfokuserad KBT jämfört med tidigare studier som 

genomförts i Nederländerna?

7 december 2021
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Behandlingsmanual: 

Arbetsfokuserad KBT för stressrelaterad ohälsa

▪ Kognitiv beteendeterapi 

▪ Modul för återgång i arbete (Lagerveld & Blonk)

▪ 10 sessioner

▪ Integrerade processer – återgång I arbete och återhämtning

▪ Patienten står för kontakten med arbetsgivaren

7 december 2021



Livsstress Akut stressreaktion Adekvat återhämtning Förbrukad kapacitet

R
e
s
to

ra
ti
o

n

Utdraget tillstånd av förbrukad 

anpassningskapacitet

Trötthet som inte kan vilas bort

Autonom “tröghet”

Sjukdomskänsla “feber”

Ljus/ljudkänslighett

Koncentration 

Minne

Bearbeta information

Emotionell labilitet

Sömnproblem

Kroppens anpassningskapacitet



Sänkt 

anpassningskapacitet 

Gradvis ökad 

anpassningskapacitet 
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Övergripande behandlingskomponenter

▪ Utlösande och vidmakthållande faktorer – analys

▪ Rational för behandling

▪ Grundläggande återhämtningsbeteenden

→ Sömn

→ Kost, fysisk aktivitet, relationer

▪ Aktivitetsdagbok – kartläggning, planering, aktivitetsbalans

▪ Värderingar och mål

▪ Kartläggning av hinder för aktivitetsbalans

▪ Individuella insatser

7 december 2021
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Modul Återgång i arbete (Lagerveld, 2012)

▪ Rational och målsättning

▪ Arbetsanamnes

▪ Arbetsuppgiftsanalys

▪ Plan för återgång i arbete

▪ Uppföljning och anpassning av planen

7 december 2021
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Studiens genomförande

▪ 3 vårdcentraler

▪ 5 behandlare (3 psykologer, 1 kurator, 1 psykoterapeut)

▪ För- och eftermätning

▪ Intervjuer med behandlare och patienter

7 december 2021
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Intervjuer med behandlare före behandling

▪ Mycket vanlig patientgrupp

▪ Stor variation I vilken behandling som erbjuds

▪ Det fanns ett behov av att få med återgång I arbete I behandling

▪ Man identifierade olika risker med långtidssjukskrivning

▪ Farhågor: patienter som är för sjuka, brist på kunskap kring 

försäkringsmedicinska frågor, ersättningsmodellen, att matcha 

behandlingsprotokoll med lokala förutsättningar, samverkan. 

7 december 2021
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Inklusionskriterier

▪ 18-60 år

▪ Anställningsgrad om minst 50%

▪ Sjukskrivning motsvarande 100% sedan maximalt 3 mån

▪ Utmattningssyndrom som primär diagnos

▪ Exklusionskriterier: svårare typer av psykisk ohälsa och 

svårigheter att förstå svenska språket. 
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Self-efficacy och återgång i arbete

▪ Tilltro till egen förmåga att utföra de beteenden och aktiviteter som är nödvändiga för att 

återgå i arbete efter sjukfrånvaro

→ övervinna potentiella hinder för återgång i arbete

▪ Viktig aspekt i teoretiska modeller för ÅIA (van Oostrom, 2007; Franche & Krause, 2002)

▪ Self-efficacy sjunker under sjukskrivning (Sommer, 2013)

▪ Predicerar ÅIA vid fysiska sjukdomar (Mondloch, Cole, & Frank, 2001; Reiso et al., 2003) och vid 

psykisk ohälsa (Lagerveld, 2012).

→ Ökar framför allt när återgång i arbete initieras (deltid) och ökad SE-ÅIA förekommer 

full återgång i arbete. 

→ Karaktäriseras av fluktuation, dvs tillfälliga ”bakslag” som inte indikerar att processen 

avstannat 

→ Vid fördröjning av ökad self-efficacy eller när vissa nivåer inte nås minskar 

sannolikheten för ÅIA
187 december 2021



Ångest/fobi relaterad till arbetsplatsen/krav

▪ Vanligt med ångest inför att konfronteras med arbetsplatsen och stimuli 

associerade med arbetsplatsen.

▪ Ångest inför ofarliga faktorer som förknippas med ohälsotillståndet

▪ Generalisering - undviker krav som är hanterbara

▪ Sjukskrivning kan teoretiskt sett bidra till undvikande

197 december 2021
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Undvikande av stress

▪ Undvikande är en central komponent i flera psykologiska 

modeller av vidmakthållande vid psykisk ohälsa

→ Ställa in aktiviteter

→ Undvika aktiviteter pga risk för stress

→ Saker som är viktiga för en

→ Skjuta upp
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Resultat

▪ Åtta deltagare (7 kvinnor, 1 man; ålder m= 40,6 [sd=7.27]) 

▪ Inklusionskriterier: deltagare ska vara 18-60 år gamla, ha en 

anställningsgrad om minst 50% och sjukskrivning motsvarande 

sedan max 3 månader, uppfyller diagnoskriterierna för 

utmattningssyndrom vid bedömning för deltagande i studien. 

7 december 2021
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Resultat på gruppnivå
Medelvärden, standardavvikelser, signifikansvärden och effektstorlekar 

(Cohens d) för behandlingsgruppen. 

p d

Arbetsförmåga .003* 1.5

Utmattningssymtom .005* 1.4

Insomni .025* 1.0

Sömnkvalitet .05 0.8

Depression .011* 1.2

Ångest .069 0.8

Stress undvikande .001* 2.0

Arbetsförhållanden .499 0.2

Tilltro till egen förmåga .022* 1.0

Arbetsrelaterad ångest .046* 0.9

Notera: * = p < 0.05; pre = förmätning; post = eftermätning

Tolkning Cohens d: låg (0.2), medel (0.5), och hög (0.8) 7 december 2021
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Resultat på individnivå

Klassificering av självskattad arbetsförmåga före och efter 

behandling (n=8). 

Före behandling Efter behandling

Dålig 

arbetsförmåga

4 1

Mindre god 

arbetsförmåga

2 1

God 

arbetsförmåga

2 0

Utmärkt 

arbetsförmåga

0 6

Klassificering av kliniskt signifikant förbättring för 

utmattning och stress, depression- och ångestskattningar 

(n=8). 

Utmattning Depression Ångest

Återställda 5 (62.5) 6 (62.5) 4 (50)

Förbättrade 2 (25) 0 0

Oförändrade 1 (12.5) 1 (12.5) 3 (37.5)

Försämrade 0 1 (12.5) 1 (12.5)

7 december 2021
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Återgång I arbete

▪ Samtliga deltagare hade återgått I arbete helt eller 75% vid post

▪ Samtliga återgick stegvis

▪ Vanligt med anpassningar även vid heltidsarbete

7 december 2021
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Intervjuer med behandlare efter behandling

▪ Positiva erfarenheter från behandlingsmanualen

▪ Samverkan med arbetsgivare var avgörande

▪ Samverkan med läkare

→👍mer sammanhållen, tydlig och stöttande process för patienten

→👎 bristande samstämmighet v.g. behov av sjukskrivning och 

funktionen av att återgå i arbete 

→ Har kunskap och färdigheter att bidra med

▪ Behov av utbildning I FM, lagar och regler

7 december 2021
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Vad tyckte deltagarna om behandlingen?

▪ Hög nöjdhet M=29 (max 32)

▪ Positivt med arbetsfokus

▪ Upplever att behandlingen var anpassad till individuella behov

▪ Arbetsrelaterad oro och ångest

▪ Utmanande att hitta balans I vardagen

▪ Viktiga strategier är både att utmana sig själv och måna om 

återhämtning
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Skattningar varje session

▪ Undvikande stress (PISS)

▪ Arbetsrelaterad oro och 

ångest (WPS)

▪ Tilltro till egen förmåga att 

återgå i arbete (SE-RTW)
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Slutsatser

▪ Det finns ett behov

▪ afKBT bedöms uppfylla patienternas behov

▪ afKBT genererade hög acceptans av både behandlare och 

patienter i primärvård

▪ afKBT genererade goda resultat både på symtomnivå och för

arbetsförmåga

▪ Behov av utbildningsinsatser

7 december 2021
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Fortsättning…

▪ Hur ser behandlare på att arbeta med återgång i arbete och 

vilka förutsättningar finns för det i PV?

▪ Hur kan samverkan med läkare förbättras?

▪ Vilka modifierbara psykosociala processer är relevanta att 

addressera i behandling?

▪ Vilken effekt har afKBT för stressrelaterad ohälsa?

▪ Andra diagnoser

7 december 2021
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Tack!

▪ Hälso- och sjukvårdförvaltningen, Region Stockholm

▪ Deltagande vårdcentraler, behandlare och patienter

▪ Lång rad forskare och kliniker som bidragit med kunskap och 

erfarenhet 

anna.finnes@ki.se
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