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Resultat

Introduktion
Psykisk ohälsa utgör idag den främsta anledningen till
långvarig sjukskrivning i Sverige. Utmattningssyndrom är
en av underdiagnoserna som ökar mest.
Hos patienter med utmattningssyndrom är samsjuklighet
med smärta hög.

Multimodala rehabiliteringen gav signifikanta förbättringar på
samtliga studerade variabler för hela studiepopulationen.
Inga skillnader i utfall mellan kvinnor och män.
Patienterna som rapporterade samtidig smärta erhöll större
effekt av rehabiliteringen jämfört med de som ej rapporterade
samtidig smärta
Urvalspopulation
300

Syfte
Att undersöka effekten av 24 veckors MMR2 på hälsa för
patienter med utmattningssyndrom, och om effekten skiljer sig
åt beroende om det är kvinnor eller män, eller patienter med
respektive utan begränsning av samtidig smärta.

250

200

150

100

50

0
Smärta

Ej smärta
Kvinnor

Män

Material & Metod
Studien är en observationsstudie med jämförande subgruppsanalys. Studiedeltagare var patienter som genomgått
multimodal rehabilitering på PBM Sweden AB för
utmattningssyndrom.

Konklusion
Antalet studiedeltagare var 367 stycken.
Patienterna svarade på enkäter före och efter
rehabiliteringen. Utfallsvariabler var grad av utmattning
(SMBQ) och fysisk samt psykisk hälsa (RAND-36).

Resultatet indikerar att patienter med utmattningssyndrom
förbättras av ett multimodalt rehabiliteringsprogram på 24
veckor. Effekten av rehabiliteringen påverkas inte beroende
på kön. Behandlingseffekten är större om patienterna
upplever en samtidigt begränsande smärtproblematik.
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