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HURTIGGUIDEN

En rask innføring i utbrenthet
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Er du sliten og uopplagt?
Da kan du være på vei mot utbrenthet. Det er mye lettere å 
forebygge enn å behandle utbrenthet. Jo tidligere du begynner med 
forebyggende tiltak, desto bedre:

- stopp opp og innse at menneskekroppen har begrensninger. 
Jo lengre du bruker mer krefter enn det du har, desto lengre 
tid trenger du for å hente deg inn igjen – i verste fall tar det 
flere år

- lytt til kroppen – ta signalene på alvor
- få bedre balanse mellom restitusjon og aktivitet

Føler du deg uendelig tom for krefter?
Er alt et ork? Gir ting som tidligere var gøy, ingen glede lenger? Klarer 
du ikke yte som før? Er du konstant anspent og klarer ikke å slappe 
av? Svarer du ja på de fleste av spørsmålene, er du sannsynligvis  utbrent. Gjør følgende:

- gå til legen. Sykme ld deg!
- få t ilstrekke lig søvn og hvile
- spis sunt og variert
- tilpass aktivitetene dine til formen, og etabler nye rutiner som gir bedre balanse mellom 

restitusjon og aktivitet
- om nødvendig, få behandling som for eksempel fysioterapi/massasje og akupunktur

Er du utbrent, gjør en ting av gangen:
konsentrer deg i første omgang om ikke å bruke for mye krefter, gjør kun de endringer som er absolutt 
nødvendige; for eksempel å sykmelde deg
etter at du har gitt deg selv litt tid, vurder hvilke andre justeringer, endringer og tiltak som også bør 
gjøres
når du har krefter og overskudd til det, kan du gradvis bli mer aktiv igjen
etter at du kan delta normalt i det sosiale livet og på fritidsaktiviteter, kan du begynne å jobbe igjen

Etter utbrenthet
Hvis du har blitt utbrent, viser dette at du har levd livet i fundamental ubalanse. Du har mye å lære for å 
unngå at du blir utbrent igjen.
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Hva er utbrenthet?

Bruker du mer krefter enn det du har til 
rådighet, vil kreftene du har reduseres. 
Varer dette over tilstrekke lig lang nok tid, 
uten at du henter deg inn igjen, 
vil tilgjenge lige krefter reduseres så mye 
at du blir utbrent.

Symptomer

Man blir ikke utbrent over natten. 
Symptomene kommer stort sett svært 
gradvis både i omfang og intensitet. De 
fleste opplever at de mister mer og mer 
kontroll og føler seg ute av stand til å 
gjøre noe med situasjonen. I tillegg blir 
man som oftest usosial, apatisk (eller 
hyperaktiv), negativ og opplever økende 
grad av tretthet/utmattelse og fysisk 
ubehag. På jobben vil en person som 
tærer på kreftene, etter hvert få lavere 
motivasjon, konsentrasjonssvikt og 
dårligere jobbprestasjon både i kvalitet og 
kvantitet.

Faktorer som fører til utbrenthet
Hovedårsaken til utbrenthet er som oftest jobben, men andre sider av livet virker også inn som personlige 
egenskaper, helse, familie, venner og fritid. Det er den totale belastningen som avgjør hvor mye krefter 
man bruker.

Hvor lang tid tar det å bli utbrent?
Tiden det tar å tømme kreftene så mye at man blir utbrent, avhenger av hvor stort sprik det er mellom 
kreftene man bruker og kreftene man har til rådighet. Som nederste grafen viser, blir man raskest utbrent 
hvis spriket er stort. Et lite sprik kan også føre til utbrenthet, hvis det varer lenge nok uten at man henter 
seg inn igjen.

Rekonvalesens
Er man utbrent, tar det minst et halvår med mer eller mindre 100% sykmelding for å hente seg inn igjen. 
Som oftest tar det et par år. Begynner man å jobbe for tidlig, vil man ha mindre krefter til rådighet og 
kroppen er mer vár for belastning enn ved full restitusjon. Dermed kan man lettere gå på en smell igjen, 
og sjansen er stor for at denne blir større enn den forrige.
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Hva kan du gjøre selv når du er utbrent?

Er du utbrent, er ikke hvile alene tilstrekkelig for å bli frisk 
– andre tiltak er også nødvendig.

Sykmelding
Du må sykmeldes! Fortsetter du å presse deg, blir det bare 
verre, og du trenger enda lengre tid for å hente deg inn 
igjen.

Bedre søvnrutine
Dårlig søvn er typisk for utbrente. Følgende kan hjelpe:

- sett av tid på dagen til å løse eventuelle problemer slik at de ikke holder deg våken
- ikke innta koffeinholdig drikke/mat etter klokken 17
- ro ned før leggetid med for eksempel rolig musikk eller meditasjon/avspenning
- legg deg og stå opp til faste tider

Riktig kosthold
Sunt og variert kosthold og gode spisevaner hjelper kroppen å hente seg inn igjen. Kutt ut: sukker, kaffe, 
te, alkohol, hvetemel, gjær og rødt kjøtt. Spis mer frukt, grønnsaker og hvitt kjøtt.

Aktivitetstilpasning
For å hente deg inn igjen, må du slutte å bruker for mye krefter. Tilpass aktivitetene til kreftene du har 
ved å vurdere:

- hvor anstrengende er aktivitetene?
- hvor lenge kan du holde på med hver aktivitet?
- må du hvile mellom aktivitetene?
- er noen aktiviteter så anstrengende at du bør utelukke dem for en periode?
- hvilke endringer bør gjøres i den daglige rutinen?

Behandling
Ofte må det også behandling til for å bli frisk av utbrenthet. 
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Behandling av utbrenthet
Fysioterapi og massasje
Under utbrentheten får mange anspente muskler - spesielt i skuldre og nakke. Å få løsnet på disse fører 
til: 

- bedre blodsirkulasjon
- mindre forbruk av krefter
- man slapper bedre av, og får bedre søvn

Akupunktur
Kinesisk medisin kan være til stor hjelp – akupunktur er 
spesielt effektivt for å få energien tilbake.

Psykoterapi
Noen blir utbrent fordi de ikke innser at menneskekroppen har begrensninger. Gjennom utbrentheten har 
de for alvor fått lære dette. Andre ganger er ikke årsaken "lett" å avdeke, og psykologhjelp er nødvendig.

Legebehandling
Den langvarige slitasjen på kroppen kan ha ført til diverse lidelser eller sykdommer som trenger medisinsk 
oppfølging/behandling; for eksempel diabetes. Ta derfor en grundig helsesjekk hos legen.

Etter utbrenthet
Har du vært utbrent, er det svært viktig at du lærer av det som har skjedd slik at du unngår å bli utbrent 
igjen.

Faktorer
Avdekk hvilke faktorer som førte til utbrentheten og tiltak 
som kan forhindre at du blir det igjen.

Krefter
Innse at du har begrenset mengde krefter/energi.

Balanse
Sørg for balanse mellom aktivitet og hvile, mellom arbeid og 
fritid. Fortsett med sunn mat, gode søvnrutiner og aktivitetstilpasning.

Prioriteringer
Utbrenthet er en dyptgående erfaring som kan føre til at du får nye prioriteringer og verdier i livet.

Skifte jobb?
Man er ikke nødt til å forlate nåværende jobb for å overvinne utbrenthet. Men var arbeidsmiljøet eller 
sjefens lederstil en medvirkende årsak til din utbrenthet, bør du skifte jobb. Det bør du også hvis 
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det forventes at du skal fortsette å arbeide som før, og det ikke gies forståelse for at du må endre dine 
jobbrutiner.

Årsaker og tiltak ved utbrenthet
Etter rekonvalesens og ved forebygging av utbrenthet bør 
du huske på:

Sett grenser
Det er viktig å sette grenser både ovenfor seg selv og 
andre.

Prioriter
Vet du dine grunnleggende prioriteringer og verdier, vil det 
være lettere å sette grenser og å si nei.

Vanskelig å si nei?
Noen ganger sier vi "ja" kun på refleks. La det derfor bli en vane å tenke deg litt om før du eventuelt sier 
ja, for eksempel ved å telle til ti eller be om betenkningstid.

Perfeksjonisme
Hvis perfeksjonisme styre livet ditt, bør du oppsøke psykolog. For lettere perfeksjonisme, kan det å bli 
mer klar over dine prioriteringer og verdier, hjelpe. Gjør ting "godt nok" - du trenger ikke være best i alt.

Grenseløst arbeid 
Det er ikke lett å sette grenser hvis du elsker jobben og nesten ikke kan få for mye av den. Når man er 
” ruset”  på engasjement og entusiasme, er det vanskelig å kjenne at man er sliten. 

Jobben er alt 
Hvis det er arbeidet som definerer identiteten din, vil du føle at du må forsette å arbeide (og ofte, må 
jobbe mer) for å føle deg kompetent og viktig. Da kan du risikere å bli arbeidsnarkoman og senere 
utbrent.

Problemer
Du får et bedre grep på situasjonen din hvis du bruker mindre tid på å bekymre deg og mer tid til å ta tak 
i problemene. Noen konflikter eller uutholdelige situasjoner er ikke mulig å løse. I stedet for å tro at du 
kan takle og fikse alt, må du i noen tilfeller bare forlate det hele og gå videre.

Egenomsorg
Er du oppofrende, tar vare på andre på bekostning av deg selv og mener at egenomsorg er egoistisk? Da 
er du i faresonen for å bli utbrent, og du bør:
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- finne en balanse mellom disse konkurrerende behov. Det er å ta ansvar og vise 
selvrespekt og tillate seg egenomsorg og sette passende grenser

- utvikle din evne til å være empatisk i din omsorg for andre og holde sympati under kontroll

Ta vare på kroppen din

Etter rekonvalesens og ved 
forebygging av utbrenthet er 
det viktig at du prioriterer 
helse din.

Mat
Spis sunt, variert og regelmessig. Begrens forbruket av alkohol, koffein og nikotin.

Avspenning
Finn din egen ” dekompresjonsteknikk”  som løsnerspenninger og gjør deg mer avslappet – for eksempel 
mental avspenning eller meditasjon. Ved regelmessig bruk vil dette roe ned kroppen.

Ro ned
Sørg for at du får tilstrekkelig søvn og tid til hvile og avkobling. Rekreasjon, hvile, ro og stillhet kan 
gi avkobling, påfyll og tid til ettertanke.

Fysisk aktivitet
Fysisk aktivitet og regelmessig trening hjelper mot stress, gir overskudd og energi. MEN under utbrenthet 
kan trening ha negativ effekt hvis man egentlig ikke har nok energi.

Lek 
Arbeid dominerer en stort del av vår tid, og du bør balansere seriøsiteten i jobben din med spontanitet og 
lek.

Hjelpe andre
De som holder på å bli utbrent, eller som allerede er det, har ofte et desperat 
ønske om å komme ut av den situasjonen de er i. Utmattelsen og fortvilelsen 
som er forbundet med utbrenthet, gjør det vanskelig å se løsninger – de føler 
seg ” fanget” i situasjonen. Ofte føler de seg også helt alene i deres knipe.

Har man kommet langt nok i utbrenningsprosessen, trenger de fleste hjelp til å 
innse situasjonen og hvordan de skal komme ut av den. Ofte er det ektefellen, 
en venn eller sjefen som må konfrontere ” offeret”  med noen ærlige 
tilbakemeldinger og konstruktive løsninger. 
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Forebygging 
Forebygging av utbrenthet er mye lettere enn behandling.

Bevisstgjøring er et viktig forebyggingstiltak: 

- gjenkjenn symptomene på utbrenthet
- innse at du har en begrenset mengde krefter 
- vær bevisst på hvordan du har det. Vær oppmerksom på at hvis du har du vært sliten og 

energiløs i lang tid, kan du etter hvert oppfatte denne tilstanden som “ normal”  
- gjør noe med belastende faktorer i livet ditt

Andre forebyggende tiltak er:

- bedre balanse mellom restitusjon og aktivitet slik at du ikke bruker mer krefter enn det du har
- tilstrekkelig med søvn og avkobling
- regelmessig fysisk aktivitet
- spise sunt
- ta tak i konflikter og problemer – bekymring hjelper ikke

Forebygging i bedrifter
Bevisstgjøring og handlingsplan
For bedrifter som tidligere ikke har hatt fokus på 
utbrenthet, er det viktig:

- å lære ledere og ansatte om utbrenthet og 
symptomene for lettere å oppdage utbrenthet

- å utarbeide handlingsplan som iverksettes når 
utbrenthet oppdages

Strategiplan
Alle bedrifter bør også ha en langsiktig plan for 
forebygging av utbrenthet, der de:

- kartlegging omfanget av utbrenthet og faktorer som fører til stress, overbelastning og utbrenthet i 
bedriften

- utarbeider tiltak for å redusere de belastende faktorene

Ikke sett i gang med for mange tiltak. Start med de tiltakene dere forventer skal ha størst forebyggende 
effekt, og fokusere på disse i en periode.
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UTBRENTHET

Hva er utbrenthet?
Langvarig restitusjon

Nødvendige tiltak
Kronisk utmattelsessyndrom

Symptomer
Hvor lang tid tar det å bli utbrent?

Fasene på vei mot utbrenthet
(Akutt) stress og overbelastning

Kronisk stress
Hjernestress

Utbrent/Kronisk utmattet
Kollaps/Død
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Bruker du mer krefter enn det du har til rådighet, vil kreftene du har reduseres.
Varer dette over tilstrekke lig lang nok tid, uten at du henter deg inn igjen,

vil tilgjenge lige krefter reduseres så mye at du blir utbrent.

Definisjon
Utbrenthet er en tilstand man kommer i ved å drive så rovdrift 
på kroppen at alle krefter mer eller mindre er brukt opp, og 
kroppen er ute av stand til å hente seg inn igjen 
uten langvarig restitusjon og andre nødvendige tiltak.

Symptomer og faser
Man blir ikke utbrent over natten. På vei mot utbrenthet 
kommer gradvis flere symptomer på at man sliter seg ut. Selv om disse er personavhengige, kommer 
grunnsymptomene i en bestemt rekkefølge knyttet til fasene en går igjennom før man blir utbrent.

Diagnose
Utbrenthet er ikke en egen diagnose. Blir man sykmeldt av tilstanden, står det derfor noe annet på 
sykmeldingen; for eksempel kronisk utmattelsessyndrom.

Hva er utbrenthet?
Utbrenthet er en tilstand man kommer i ved å drive så ro v d r i f t  på kroppen 

at a lle krefter mer e ller mindre er brukt opp, og kroppen er ute av stand til å hente seg inn igjen
 uten langvarig restitusjon og andre nødvendige tiltak.

Rovdrift
Det som legges i ordet ” rovdrift”  er et 
hensynsløst kjør mot sin egen kropp – der 
man bruker mer krefter enn det man har til
rådighet, uten å hente seg inn igjen.

Graften til venstre gir en forenklet 
illustrasjon av dette. Den grønne, hele 
streken viser mengden krefter/energi en 
person har, mens den røde, stiplete 
streken viser mengden krefter som brukes. 
Da det er et sprik mellom kreftene som 
brukes og det personen har til rådighet, vil 
mengden tilgjengelige krefter gradvis 
reduseres. Varer dette lenge nok, vil 
kreftene brukes opp og personen blir 

utbrent.
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Spriket mellom kreftene er forårsaket av personen selv eller omgivelsene. Som oftest er det en 
kombinasjon av indre og ytre faktorer som fører til at en person blir utbrent. Hvilke faktorer varierer fra 
person til person, men hovedårsaken er som oftest jobben.

Hvor lang tid tar det å bli utbrent?
Tidet det tar å tømme kreftene så mye at 
man blir utbrent, avhenger av:

- hvor mye krefter man har i 
utgangspunktet

- hvor stort sprik det er mellom 
kreftene man bruker og krefter 
man har til rådighet

Som grafen til høyre viser, blir man raskest 
utbrent hvis spriket er stort. Et lite sprik 
kan også føre til utbrenthet, hvis det varer 
lenge nok uten at man henter seg inn 
igjen.

Langvarig restitusjon
"Utbrenthet er en tilstand man kommer i ved å drive så rovdrift på kroppen

at a lle krefter mer e ller mindre er brukt opp, og kroppen er ute av stand til å hente seg inn igjen
uten l a ngv a r i g r e s t i t u a s j o n  og andre nødvendige tiltak " .

Tiden man trenger for å hente seg inn igjen, avhenger av:

- hvor utbrent man er
- hvor lenge rovdriften har pågått
- generell helsetilstand
- kvaliteten på restitusjonen
- tiltak man gjør for å komme tilbake

Er man utbrent, tar det minst et halvår med mer eller mindre 100 % 
sykmelding for å hente seg inn igjen. Som oftest tar det et par år. 
Bruker man kortere tid, betyr det enten:

- at man ikke var utbrent i utgangspunktet; man klarte å stoppe i tide
- eller at man ikke har brukt tilstrekkelig tid til restitusjon og har dermed ikke hentet seg helt inn 

igjen
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Begynner man å jobbe for tidlig, vil man ha mindre krefter til rådighet og kroppen er mer vár for 
belastning enn ved full restitusjon. Dermed kan man lettere gå på en smell igjen, og sjansen er stor for at 
denne blir større enn den forrige.

Nødvendige tiltak
Utbrenthet er en tilstand man kommer i ved å drive så rovdrift på kroppen

at a lle krefter mer e ller mindre er brukt opp, og kroppen er ute av stand til å hente seg inn igjen
uten langvarig restitusjon og andre n ø d v e n d i g e  t i l t a k .

Hvile alene er ikke tilstrekkelig for å bli frisk av utbrenthet -
andre tiltak er også nødvendig. Hvilke tiltak varierer noe fra
person til person, men tiltakene som hjelper flest er:

- sykmelding
- bedre søvnrutiner
- riktig kosthold og gode spisevaner
- aktivitetstilpasning

Sykmelding
Er du utbrent, må du sykmeldes. Fortsetter du å presse deg, blir det bare verre, og du trenger enda 
lengre tid for å hente deg inn igjen.

Søvn
Dårlig søvn er typisk for utbrente. Sykmelding er i noen tilfeller tilstrekkelig for at kroppen roer 
seg ned, men de fleste må gjøre konkrete endringer for å bedre søvnen. Profesjonell hjelp kan være 
nødvendig. Vær forsiktig med medisiner. Fordi kroppen er svak, kan medisiner ha negativ effekt på dens 
generelle tilstand.

Riktig kosthold
Sunt og variert kosthold og gode spisevaner hjelper kroppen å hente seg inn igjen.

Aktivitetstilpasning
Det som avgjør om du blir frisk av utbrenthet, er at du slutter å bruke for mye krefter. Tilpass 
aktivitetene til kreftene du har til rådighet. Se på det hele som innskudd i en ” energibank”  – der du 
sakte bygger opp energikapitalen.

Andre tiltak kan også bidra positivt:

- Fysioterapi og massasje: under utbrentheten får mange anspente og stive muskler - spesielt i 
skuldre og nakke. Å løsne opp disse fører til bedre blodsirkulasjon, mindre forbruk av krefter, man 
slapper bedre av og får bedre søvn
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- Psykoterapi: årsakene til utbrenthet er mange. Noen blir utbrent fordi de ikke innser at 
menneskekroppen har begrensninger. Gjennom utbrentheten har de for alvor fått lære dette. 
Andre ganger er ikke årsaken "lett" å avdekke, og psykologhjelp er nødvendig

- Akupunktur: kinesisk medisin kan være til hjelp - akupunktur er spesielt effektiv for å få i gang 
energen igjen

- Legebehandling: den langvarige slitasjen på kroppen kan ha ført til diverse lidelser eller 
sykdommer som trenger medisinsk oppfølging/behandling; for eksempel diabetes. Ta derfor en 
grundig sjekk hos legen

Symptomer
Symptomene på at man nærmer seg utbrenthet er personavhengig, men de fleste opplever at de mister 
mer og mer kontroll, og føler seg ute av stand til å gjøre noe med situasjonen. Symptomene kommer 
stort sett svært gradvis og øker etter hvert i intensistet og omfang.

Mister mer og mer kontroll
På vei mot utbrenthet opplever man ofte at man mister kontrollen over 
egen tid, og at alt blir hektisk.

Dette kan oppleves som å være på et tog som etter hvert "løper 
løpsk". I begynnelsen går det rolig og pent, og en sitter der og ser ut av 
vinduet. Etter hvert går det raskere, men det er helt greitt - litt fart er 
spennende. Men så går toget enda raskere, det begynner å bli 
ubehagelig. En føler behov for å komme seg av, men blir litt til... Farten 
øker ytterligere, men hvordan skal en komme av? Toget går fortere og 
fortere og en klamrer seg fast... helt til toget sporer av.

Fanget i situasjonen 
Hold man på å bli utbrent, vil man ofte føle seg ute av stand til å gjøre noe med situasjonen. Det er som 
om en er ” fanget” . For andre mennesker,noen ganger også for en selv, kan det være helt opplagt at man 
må gjøre noe. Men å få gjort noe med situasjonen, er ikke alltid så lett når man har mistet gangsynet og 

klamrer seg fast...

Symptomene kommer gradvis
Symptomene på utbrenthet kommer som oftest over tid. I 
noen tilfeller kommer de så gradvis at personen tror det skal 
være slik, og husker ikke noe annet enn det å være 
stresset, sliten og ikke ha krefter.

Dette kan illustreres ved hjelp av et par frosker. Putter man 
en frosk opp i et kar med kokende vann, vil den øyeblikkelig 
hoppe ut fordi den føler smerte. Putt en annen frosk opp i et 
kar med kaldt vann og den svømmer rundt ganske tilfreds. 
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Hvis du skrur gradvis opp varmen under karet - hva gjør denne frosken da? Frosken vil, uten kjennskap til 
at temperaturen gradvis stiger, sakte men sikkert koke i hel.

Overført til en arbeidssituasjon: du innser kanskje ikke at du er stresset og sliten hvis presset du føler, blir 
akseptert som ” normalt” .

Andre symptomer
Symptomene på at man nærmer seg utbrenthet er personavhengige. Ofte vil vedkommende bli usosial, 
apatisk (eller hyperaktiv), negativ og oppleve økende grad av tretthet/utmattelse og fysisk ubehag. På 
jobben vil en person som tærer på kreftene, etter hvert få lavere motivasjon, konsentrasjonssvikt og 
dårligere jobbprestasjon både i kvalitet og i kvantitet. Symptomenes grad og omfang blir verre og verre 
ettersom tiden går.

Jo mer utslitt man blir, desto dårligere blir immunforsvaret. Folk som tærer på kreftene, blir lettere syke 
av forkjølelse, influensa, ørebetennelse og så videre.

Noen symptomer på utbrenthet
Det er mange symptomer på at man nærmer seg utbrenthet. Her er de vanligste symptomene.

Forandringer i:

- personlighet
- appetitt
- søvnmønster
- seksuell appetitt
- vekt

Andre symptomer:

- hudutslett
- hodepine
- glemsomhet
- pusteproblemer
- økt røking og/eller alkoholinntak
- gjentagende forkjølelse eller kroniske infeksjoner
- søvnløshet
- høyt blodtrykk
- kreft
- smerter i bringen
- kortpustet
- halsbrann
- sure oppstøt
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- dårligere jobbprestasjoner både i kvalitet og kvantitet
- kvalme
- svimmelhet
- langtids- og korttidshukommelsen svikter
- utmattelse
- tretthet
- apati
- konsentrasjonssvikt
- klarer ikke slappe av
- tett/tørr munn og strupe
- muskelsmerter
- hyperaktivitet
- hypersensitivitet
- depresjon
- isolasjon
- aggresjon

Hvor lang tid tar det før en blir utbrent?
Tiden det tar å bli utbrent, avhenger av hvor stort sprik det er mellom kreftene man bruker og kreftene 
man har til rådighet. Figuren under viser eksempel på ytterpunktene ” langtids-overbelastning”  og 
” korttids-ekstrembelastning” . Overgangen fra ” utslitt”  til ” utbrent”  er glidende – dette er illustrert ved 
hjelp av gradvis mørkere gråfarge i figuren.

Langtids-overbelastning
Ved langtids-overbelastning blir man utbrent etter å ha vært på akkord med seg selv over mange år –
gjerne flere tiår. Det er den totale belastningen i livet som er viktig – ikke kun jobb.
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Korttids-ekstrembelastning 
Ved korttids-ekstrembelastning blir man utbrent etter virkelig hardkjør på kroppen. Det er vanskelig å si 
hvor raskt det er mulig å tømme kroppens ressurser og krefter slik at tilstanden blir en kronisk. Ved 
virkelige ekstreme tilfeller vil noen måneder være nok. Det vanligste er et par år – der belastningen 
varierer i ulike perioder.

Hva er vanligst? 
Det vi vanligvis hører, om er utbrenthet i forbindelse med korttids-ekstrembelastning. Men er dette 
den vanligste utbrenthetstypen? Korttids-ekstrembelastning er mye lettere å avdekke enn langtids-
overbelastning fordi det er tydligere at personen har vært utsatt for stor belastning. Selv om symptomene 
har kommet gradvis, har de likevel kommet raskt nok til at det er mulig å se en endring. Det er derfor 
mye lettere å se sammenhengen mellom årsak og konsekvens ved korttids-ekstrembelastning enn ved 
langtids-overbelastning.

Et av symptomene på utbrenthet er endringer i personlighetstrekk. Mange blir hissige og får veldig "kort 
lunte". Er personens livssituasjon ekstremt belastende, er det lettere for omgivelsene å forklare hvorfor 
vedkommende har blitt hissig; ” Ikke rart hun ikke er seg selv - så stressendes det er på jobben. Hun 
jobber jo hele tiden” . Verre er det for en som holder på å bli utbrent etter lang tid med overbelastning. 
Selv om han egentlig er behagelig og diplomatisk av natur, har endringene i personlighetstrekkene skjedd 
så gradvis og vart over så mange år at folk nå ser han som hissig og "kort-luntet". I tillegg er han så 
vandt med disse symptomene at han har ” glemt”  hvordan han egentlig er. 

Kronisk utmattelsessyndrom
Flere utbrente får diagnosen "Kronisk utmattelsessyndrom" der et av hovedsymptomene er en utmattelse 
som har vart minst 6 måneder.

Kronisk utmattelsessyndrom, Myalgic 
encephalomyelitis og utbrenthet
Kronisk utmattelsessyndrom (eng. Chronic Fatigue 
Syndrome, CFS) er en "samlediagnose" for medisinske 
uforklarlige utmattelsestilstander med varighet over 6 
måneder. Myalgic encephalomyelitis (ME) som er en slik 
tilstand, er en alvorligere og mer funksjonshemmende 
lidelse enn utbrenthet. Da både utbrenthet og ME faller 
inn under Kronisk utmattelsessyndrom, vil utbrente ikke 
alltid kjenne seg igjen i sykdomshistoriene som 
presenteres i forbindelse med Kronisk 
utmattelsessyndrom.

Under er det et utdrag fra www.pasienthandboka.no beskrivelse av Kronisk utmattelsessyndrom:
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Kronisk utmattelsessyndrom
Kronisk utmattelsessyndrom er en tilstand med unormal følelse av slitenhet og energisvikt av over 6 
måneders varighet og som hemmer dagliglivets funksjoner. Sykdomsbildet kan variere fra pasient til 
pasient, og det finnes ingen enkeltstående sykdomsmekanisme.

Diagnosen stilles på grunnlag av sykehistorien og utelukkelse av annen sykdom. Det er ikke påvist 
objektive forandringer ved sykdommen som kan brukes til å stille en sikker diagnose. Således avdekkes 
ingen karakteristiske funn ved legeundersøkelse, laboratorieprøver eller bildediagnostikk som entydig kan 
bekrefte diagnosen.

Hva er de diagnostiske kriteriene?
Basert på undersøkelse av den syke skal det foreligge en medisinsk uforklarlig utmattelse/tretthet av 
minst 6 måneders varighet (eventuelt som tilbakefall) - og som er:

- nytilkommet
- ikke et resultat av pågående anstrengelse
- ikke tydelig lindret ved hvile
- fører til betydelig reduksjon i forhold til tidligere aktivitetsnivå

Fire eller flere av følgende symptomer skal foreligge og ha en varighet på over 6 måneder:

- subjektivt forstyrret hukommelse eller konsentrasjon
- ømme lymfeknuter på halsen eller i armhulen
- muskelsmerte
- smerter fra flere ledd
- hodepine som ikke har vært tilstede tidligere
- søvn bedrer ikke symptomene
- sykdomsfølelse etter fysisk aktivitet og som varer i mer enn 24 timer 

Hvordan diagnostiseres kronisk utmattelsessyndrom?
Sykehistorien er sentral. Noen kan fortelle at tilstanden startet etter en infeksjonssykdom, men i mange 
tilfeller har sykdommen utviklet seg gradvis over lengre tid. Utmattelse/tretthet skal være hovedsymptom. 
Trettheten skal ikke ha annen medisinsk forklaring, og trettheten skal være tilstrekkelig til å gi vesentlig 
funksjonssvikt. I tillegg skal det foreligge minst fire av ovenfor beskrevne tilleggssymptomer.

En grundig legeundersøkelse må gjøres for å utelukke andre sykdommer, men foreligger kronisk 
utmattelsessyndrom er undersøkelsen normal.

Viktige trekk i sykehistorien
Typisk foreligger utmattelse/tretthet av betydelig alvorlighetsgrad som har vart i over 6 måneder og som 
påvirker både fysisk og mental yteevne, slik at både arbeid, skole, sosiale og personlige aktiviteter 
rammes. Utmattelsen/energisvikten forverres som regel av beskjedne fysiske og mentale anstrengelser, 
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og den lindres i liten grad av søvn og hvile. Symptombelastningen er uforutsigbar med et svingende 
forløp, og den står ikke i noe rimelig forhold til anstrengelsene som utløser den.

I tillegg til utmattelsesfølelsen er hodepine, svimmelhet, feberfølelse, vekslende varme- og kuldefølelse, 
balanseproblemer, søvnforstyrrelser, mageplager og muskelsmerter vanlige tilleggssymptomer. Mange 
beskriver en uttalt overfølsomhet for sanseinntrykk som lukt, lys og lyd. Dessuten opptrer symptomer som 
nedsatt konsentrasjon og hukommelse og redusert evne til innlæring av nye ferdigheter.

Hos enkelte er symptomintensiteten forholdsvis konstant, men hos mange – også blant de aller sykeste -
svinger den, noe som kan føre til variasjoner i dagsformen. Typisk er et før-nå-forløp med endringer i 
livskvalitet, hverdagsliv og identitet i forhold til tiden forut for sykdomsdebut, da funksjonsnivået og 
helsen gjerne var upåklagelig.

Funksjonsnivået varierer, men de fleste har et betydelig funksjonstap. Sykefravær fra jobb eller skole er 
regelen.

Symptomene kan ha sosiale og økonomiske følger og føre til at nettverk og venner over tid forsømmes 
eller går tapt. Følelser av tap, sorg og at man kommer på utsiden av livet er vanlige reaksjoner på de 
endringer som sykdommen kan føre til. Sykdommen innebærer også en stor belastning på de nærmeste 
pårørende.

Laboratorie-prøver
Prøver er viktige for å utelukke at det ligger en alvorlig sykdom til grunn for tretthetsfølelsen. 
Undersøkelse foretas av blodprosent, hvite blodceller, senkning, blodsukker, nyre- og leverprøver, 
stoffskifteprøver, prøver på sykdom i bindevev, analyse av urin. Hvis legen har mistanke om slik sykdom, 
undersøkes det også på stresshormon, faktorer som tyder på revmatisk sykdom eller sykdom i 
immunsystemet. Det tas også undersøkelse på antistoffer mot sykdommen borreliose og HIV.

Dersom det foreligger kronisk utmattelsessyndrom, er disse prøvene normale.

Ekstern link: www.me-foreningen.no

Fasene på vei mot utbrenthet
Før en blir utbrent, går en igjennom flere faser. Fasene kan deles på flere måter. Den grå boksen under 
viser tre mulige inndelinger av fasene. Det er ingen motsetninger mellom de tre måtene å dele opp 
fasene, men det varierer hva personer føler seg hjemme i og som best representerer det de opplever.
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Inndelingen helt til venstre, mu lighet 1, brukes her:

- (Akutt) stress/overbelastning
- Kronisk stress
- Hjernestress
- Utbrenthet
- Kollaps/død

Fasene ved langtids-overbelastning versus korttids-ekstrembelastning
Fasene kan arte seg annerledes når man blir utbrent etter lang tid med overbelastning, for eksempel over 
10 år, i stede for kort og raskt som ved korttids-ekstrembelastning. Selv om fasene muligens best 
beskriver fasene ved korttids-ekstrembelastning, kan de likevel bidra til forståelse for dem som har blitt 
utbrenthet etter år med tæring på kreftene.

Hvorfor er dette viktig?
Finner man hvilken fase og hvor i utbrenthetsprosessen en er, kan dette gi en pekepinne på hva som skal 
til for å bli frisk og hvor lang tid det vil ta. Men mye forskning gjenstår før eksakte råd kan gies om hva en 
bør gjøre for hver fase.

(Akutt) stress
Man trenger ikke være oppkavet og stresset for å bli utbrent – det avgjørende er om en bruker mer 
krefter enn det man har til rådighet over lang nok tid. En situasjon kan være belastende selv om 
kroppen i seg selv ikke er stresset, men stress vil ofte være en viktig ingrediens på veien mot utbrenthet 
– spesielt ved kortvarig rovdrift av kroppen.

Det som oftest fører til stress er:

- avvik mellom kapasitet og det som kreves; for eksempel av kompetanse, tid og ressurser
- konsekvensen av det å ikke strekke til, er betydningsfull
- for lite hvile, sosial støtte og rekreasjon
- truende hendelse; for eksempel trussel om oppsigelse, psykisk og fysisk vold
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Negativ stress
Den akutte stressen er ofte negativ, men også positiv stress kan være ” negativ”  hvis det er for mye av 
den. Det er mer anstrengende for kroppen å være i en negativ stresstilstand enn i en positiv, 
men samtidig er det mer belastende å være i positiv stresstilstand enn i avspent tilstand.

Positiv stress - ruset på engasjement og entusiasme
Full av energi og pågangsmot går man på. Positiv stress kan være svært givenes, og det er vanskelig å 
kjenne at man er sliten når man er ” ruset”  på engasjement og entusiasme. Jo da, man merker etter hvert 
at man blir sliten, men ignorerer det.

Neste fase
Fortsetter man å stresse uten å koble av, vil man begynnte å tære 
på kreftene. Overskuddet blir mindre, og belastningen og 
stessmangden man tidligere taklet blir vanskeligere å håndtere. 
Mange opplever en økende grad av negative tanker i denne fasen 
– spesielt tilknyttet jobben.

Det kan være vanskelig for en person som er midt oppi dette å 
innse hva som skjer. Spesielt vanskelig er det ved positiv stress; 
hvorfor skal man kutte ned på jobbingen når det er ufattelig 
givenes og gøy? Men samtidig er den positive stressen kanskje 
ikke fullt så positiv lenger...

En annen grunn til at det er vanskelig å innse hva som skjer, er at man begynner å føle at man ikke 
strekker til. De som til vanlig oppfattes som offensive og handlingssterke, kan ha vansker med å 
innrømme denne endring - både ovenfor seg selv og andre.

Presser man seg videre går man over til neste fase, og stressen blir kronisk.

Beretning fra konsulent som jobbet på pressede prosjekter i offshore og engineering:
"En periode var det mye sykmeldinger, og folk opplevde kraftige utslag av utslett i ansiktet og på 
hendene, synsforstyrrelser og kraftig hodepine og hjerte arytmi. Fire av mine kolleger var til lege på 
grunn av urolig hjerte. Det var ikke farlig men et tydelig tegn på stress. Utslettene mange fikk kunne 
skrive seg fra mye tid foran datamaskinene. Det samme kunne synsforstyrrelsene flere rapporterte 
skyldes. (Ingen brydde seg om å undersøke det). Ingen av dem som hadde disse plagene var alvorlig 
syke. Likevel gjorde disse symptomene at arbeidskapasiteten ble lavere fordi folk var redde for hva som 
feilte dem og mistrivdes. Vi snakker nå om folk i 30-40 årsalderen."

Kilde: http://writern.blogspot.com/2006/06/karoshi-arbeide-seg-til-dde.html
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Kronisk stress
Har kroppen vært utsatt for for stor belastning over lang nok tid, går den inn i tilstanden ” kronisk stress” . 
Dette skjer selv om man ikke har opplevd å være stresset.

Normal tilstand
Helt til venstre i figuren vises normaltilstanden 
for et friskt menneske. Stressende/belastende 
situasjoner fører til økning i kroppens 
stressnivå. Når stressfaktoren opphører går 
kroppen tilbake til normaltilstanden. 

Tar lenger tid
Utsettes personen over tid for mye og relativt konstant stress, tar det lengre og lengre tid for kroppen å 
komme tilbake til normal, avspent tilstand.

Kronisk stress
Varer situasjonen over tilstrekkelig lang nok 
tid, blir kroppen etter hvert ute av stand til 
å komme ned på normalnivået - den er nå 
kronisk stresset.

Hvorfor skjer dette?
Kroppens normaltilstand er "avspent tilstand". 
Men har kroppen vært i stresset tilstand 
over tilstrekkelig lang nok tid, 
kommer kroppen ut av likevekt. Den vil etter 
hvert "tro" at stresset tilstand er det normale, 
og dermed etableres en ny ” normal”  tilstand -
slik figuren viser. 

I tillegg til dette, vil hormonet som "slår av" stressresponsen miste sin virkning. Kroppens ressurser vil nå 
kun brukes på "stressen" og andre viktige funksjoner lider under dette. Forbruket av krefter/energi er 
stort, men innhenting av næring er minimal. Nå går det for alvor nedover…
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Hjernestress
Fortsetter man å presse seg, går man inn i fasen 
"Hjernestress". 

Symptomer
Problemer med hukommelse og konsentrasjon er også 
gjeldene i tidligere faser, men nå blir de "mentale" 
symptomene mer dominerende. Korttids- og 
langtidshukommelsen blir betraktelig dårligere og 
konsentrasjonen er nesten umulig å holde på. Selv om man 
presser seg aldri så mye og jobber hardere, får man gjort 
mindre og mindre.

Zombie
Når man kommer til dette stadiet begynner ressursene, kreftene og energien å ta slutt. De fleste opplever 
at det blir vanskeligere og vanskeligere å forholde seg til omgivelsene. En har ikke lenger krefter til 
å fungere normalt og reagere på ytre stimuli, og glir inn i en zombie-lignende-tilstand der en kun 
"eksisterer". Når andre personer forsøker å snakke med en person som er i denne og neste fase, kan det 
til tider virke som det ikke er noen "tilstede" og øynene er helt tomme. Det er som kroppen kun er et tomt 
skall. Man faller inn og ut av denne tilstanden, og gradvis øker den i intensitet og varighet. Man er nå 
godt inne i neste fase; utbrenthet.

Husk at symptomene varierer fra person til person, og ikke alle opplever zombie-tilstanden eksakt som 
beskrevet over.

Utbrent/Kronisk utmattet
Ikke alle kommer til denne fasen fordi kroppen underveis har bukket under; for eksempel tåler ikke 
hjertet eller psyken rovdriften.

Under er noen symptomer på utbrenthet. Jo flere du har av disse, desto nærmere er du kollaps. Mildere 
grad av symptomene kan også gjøre seg gjeldene i tidligere faser.

Forandringer i:

- personlighet
- appetitt
- søvnmønster

- seksualdrift
- vekt
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Andre symptomer:

- hudutslett
- hodepine
- glemsomhet
- pusteproblemer
- økt røking og/eller alkoholinntak
- gjentagende forkjølelse eller kroniske 

infeksjoner
- søvnløshet
- høyt blodtrykk
- kreft
- smerter i bringen
- kortpustet
- halsbrann
- sure oppstøt
- dårligere jobbprestasjoner både i kvalitet 

og kvantitet

- kvalme
- svimmelhet
- langtids- og korttidshukommelsen svikter
- utmattelse
- tretthet
- apati
- konsentrasjonssvikt
- klarer ikke slappe av
- tørr munn 
- tett/tørr strupe
- muskelsmerter
- hyperaktivitet
- hypersensitivitet
- depresjon
- isolasjon
- aggresjon

Død/kollaps
Hvis man i en tilstand av utbrenthet fortsetter å presse 
seg, vil kroppen til slutt kollapse - i verst fall kan det ende 
med døden.

Karoshi
Stress og overarbeidelse kan utløse plutselig død - som en form for kroppslig strømbrudd. I Japan er 
fenomentet velkjent. Det kalles karoshi - som betyr "å arbeide seg til døde". En regner med at 10.000 
mennesker dør hvert år av kollaps i Japan. Legene finner nesten ingen dødsårsak ved obduksjon.

Beretning fra en konsulent som jobbet på pressede prosjekter i offshore og engineering: 
"Et prosjekt jeg jobba på i et årstid foregikk i en annen by i landet. Jeg pendla hver uke med fly. Det var 
et hasteprosjekt. I løpet av det året så jeg tre personer med egne øyne besvime av presset. To av dem 
falt om i kantina under lunsj, og en annen ramla om på kontorstolen sin. En annen person fikk 
hjerteinfarkt. Han var 35. Men så var det Einar V. Nyutdanna med doktorgrad og prosjektleder. En 
skikkelig karrierejeger med kone, to barn og villa. Han hadde en stigende stjerne i organisasjonen og stod 
på døgnet rundt. Jeg snakka med ham av og til så vi var på hils. Han styrte prosjektet trygt i havn og fikk 
nok sikkert medalje. Etter det prosjektet så jeg ham ikke før fire år etterpå. Tilfeldighetene sendte meg til 
denne byen igjen på oppdrag for et annet firma. Jeg stakk innom det som pleide å være stamstedet vårt 
under det tidligere prosjektet for en lunch. Og der satt Einar V. Midt på dagen; full som en dupp. Han 
hadde klart to år til med hardkjøret men hadde slutta, blitt skilt, mista huset og drakk som en svamp. Alt i 
dass. "Eg orka ikkje meir. Orka ikkje meir..." Han ville ikke snakke mer. Han kom aldri tilbake. I en alder 
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av 34 år var han totalt utbrent.

Å ja men det er vel bare enkelttilfeller det der tenker du kanskje. Men det er det ikke. Jeg har jobba i 
reklame- og kommunikasjonsbransjen i flere år. Der er dette helt vanlig også. I skvisen mellom kunden, 
firmaet og seg selv ender et uhyggelig stort antall mennesker opp som vrak. Alkoholiserte og utslitte av 
presset".

Kilde: http://writern.blogspot.com/2006/06/karoshi-arbeide-seg-til-dde.html



© www.cfs-burnout.info 28

BEHANDLING AV UTBRENTHET

Vestlig medisin
Kinesisk medisin

Qigong
Tai Chi

Fysioterapi/massage
Ernæring

Psykoterapi
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Fordi utbrenthet er en sammensatt lidelse, er det en stor fordel, om ikke en nødvendighet, å kombinere 
flere forskjellige behandlingsformer:

- vestlig medisin for å oppdage og behandle eventuelle underliggende sykdommer eller lidelser, 
eller skader eller mangler som følge av rovdriften som kroppen har vært i gjennom

- kinesisk medisin for å behandle den kroniske utmattelsen
- fysioterapi/massasje for å behandle eventuelle fysiske problemer som følge av muskulære 

spenninger forårsaket av stress, press og overbelastning
- psykoterapi for å hjelpe pasienten finne bedre balanse mellom hvile, fritid og job

Andre behandlinger og tiltak
De fleste utbrente har også behov for hjelp med aktivitetstilpasning, ernæring og søvn – alle sentrale for 
å bli frisk av utbrenthet. Flere terapier kan bidra her, men best er en terapeut med tverrfaglig kunnskap 
og erfaring som gir helhetlig behandling og oppfølging.

Dialog
For best mulig oppfølging og behandlingskombinasjon, bør behandlerene samarbeide. Dette krever at 
de har både forståelse og respekt for hverandres fagområde og er åpne for behandlingenes styrker og 
svakheter – også sin egen. Helhetlig tilnærming til behandling og tiltak bidrar til optimale forhold for 
kroppen å bygge seg opp igjen.

Vestlig medisin
Utbrente har vært gjennom en lengre periode med over-
eller ekstrembelastning som kan bli sett på som selvpåført 
rovdrift på ens egen kropp. Rovdriften på kroppen kan ha 
ført til, enten direkte eller indirekte, sykdommer, lidelser 
og/eller mangler. Det er derfor nødvendig med en 
grundig helseundersøkelse hos lege.

Mulige årsaker, og hva som bør testes:

- sykdommer; kroniske sykdommer slik 
som diabetes, hjerte eller blodtrykk problemer, kreft, lungeproblemer eller nyresykdommer. Disse 
sykdommene begynner ofte gradvis og kan ha vage symptomer

- vitamin- og mineralmangler; spesielt B12 og folsyre (engelsk: folate)
- matintoleranse; dette kan utvikle seg over tid og kan føre til lavt energinivå gjennom minsking av 

oppsuging av mat og næringsstoffer. Et vanlig eksempel er hvete eller glutenintoleranse (cøliaki)
- hormonforstyrrelse; skjoldbrukssykdommer er en vanlig årsak til apati/døsighet og 

trøtthet/utmattelse
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Sykmelding
Er du utbrent, må du sykmeldes! Fortsetter du å presse deg blir det bare verre, og du trenger enda lengre 
tid for å hente deg inn igjen.

Ernæring
Kroppen må få riktig næring. Har ikke legen tilstrekkelig kunnskap, bør du henvises videre 
til ernæringsekspert som en ernæringsfysiolog. Ikke tro på alt du leser på internett om hva som er sunt; 
det er mye feilinformasjon ute der.

Medisiner
Vær forsiktig med eventuell medisinering. Kroppen er svak og kan bli dårligere av (sterke) medisiner.

Kronisk utmattelsessyndrom
Utbrenthet er ikke en egen diagnose. Blir man sykmeldt av tilstanden, står det derfor noe annet på 
sykmeldingen; for eksempel Kronisk utmattelsessyndrom (Chronic fatigue syndrome, CFS). Stilles 
diagnose kun på bakgrunn av symptomer og bakenforliggende årsaker ikke avdekkes, det er en stor 
sannsynlighet at tilbakefall vil skje bl.a. fordi legen lett kan overse at pasienten er utbrent/kronisk 
utmattet. For effektivt å behandle utbrenthet/CFS og forhindre fremtidig tilbakefall, er det svært viktig å 
identifisere og erkjenne den egentlige årsaken - som er overforbruk av krefter. Å behandle overflatiske 
symptomer som for eksempel depresjon, vil ha kortsiktig effekt. Selv om det i noen tilfeller kan være 
viktig å behandle tilstander slik som depresjon, er det viktigere å identisere fundamentale årsaker til 
utbrenthet.

Myalgisk encefalomyelopati
Myalgisk encefalomyelopati (ME) er en alvorlig grad av Kronisk utmattelsessyndrom. ME er mye 
vanskeligere å bli frisk av enn utbrenthet - noen blir aldri friske. Det er ikke uvanlig at de som har ME var 
mer eller mindre utbrent før de fikk ME. Kroppen var derfor allerede svak. Det som førte til ME var en 
infeksjon, sykdom (for eksempel kyssesyken) eller medisiner (ofte anti-depresiver). Hvis medisiner virkelig 
er nødvendig ved behandling av utbrenthet, bør kroppens reaksjon på medisinene overvåkes av 
en akupunktør.

Dette er ikke en komplett liste over hva som bør sjekkes.
Det er opp til legen, basert på vurdering av pasientens tilstand, historie og ønsker,

å avgjøre hvilke tester, undersøke lser og behandling som bør gjennomføres.
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Kinesisk medisin
Kinesisk medisin er en av de mest effektive behandlingene av utmattelse i forbindelse med utbrenthet.

Det er flere behandlingsformer innen kinesisk medisin:

- meditasjon ansees å være den mest virkningsfulle metoden for oppnå god helse
- mat har sterk innvirkning på helsen; hva man spiser, hvordan det tilberedes og hvordan 

det spises
- moderate øvelser, som qigong og tai chi, er bra for kroppen og dens energi
- akupunktur er en måte å komme til energi (Qi) på ved hjelp av tynne nåler i spesielle punkter
- massasje er av de eldste helbredelsesmetodene. Massasje og akupunktur ligner hverandre i 

metode og bruksområder, men i kinesisk massasje bruker man trykket fra fingrene i stedet for 
nåler for å oppnå ønsket resultat

- urter, sammen med akupunktur, er en kraftigere form for behandling, og blir tradisjonelt brukt 
når andre metoder ikke virker. Tørkede urter har bedre effekt enn piller

Moderasjon
Det grunnleggende kinesiske synet på helse er at moderasjon er det viktigste i alt man driver med. Det 
som oftest forbindes med dårlig helse, er ekstrem overdrivelse eller for streng forsakelse. Det fremste bud 
i kinesisk medisin: Slapp av! Ekstrem atferd i den tro at den gir god helse, er meningsløst hvis den bare 
fører til stress og press.

Arbeid og stress
Mange har lange arbeidsdager, legger seg sent og spiser uregelmessig eller mens de er på farten. Det blir 
ikke tid til å hvile og lade batteriene. Om natten blir den konstante støyen i byene absorbert, og sinnet får 
ikke hvile når vi sover. Overarbeid og tretthet tapper kroppen for energi. På kort sikt er det ikke noe 
problem, og energien kan gjenvinnes ved hvile. Utsettes man for høyt stress og følelsemessig 
påkjenninger over lang tid, vil det få store konsekvenser. Ifølge kinesisk medisin er det ikke nødvendigvis 
stressnivået som er problemet, selv om det selvfølgelig er relevant. Det som er  viktigere er hvordan man 
reagerer på omverdenen.

Trening
Moderasjon er også viktig ved trening. For mye trening vil tappe kroppen for energi (Qi). For lite trening 
kan hemme gjennomstrømningen av Qi. Dette er vanlig i forbindelse med kontor- og dataarbeid, og gjør 
en slapp, matt og doven. Moderate treningsformer, å gå tur, sykle og svømme, er fordelaktige i slike 
situasjoner.
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Qigong
Qigong består av øvelser som forsterker og bedrer utøversens energi. 

Qigong kan gjøres av de fleste fordi bevegelsene for det meste er 
langsomme, milde, krever ikke mye fysisk styrke og kan tilpasses til 
individuelle fysiske begrensninger. Qigong består både av enkelt-øvelser 
og serier av bevegelser. Qigong kombinerer pusteteknikk og mental 
konsentrasjon med presise bevegelser og stillestående posisjoner. Fokus 
er på bevegelsen, pusten eller posisjonen slik at man er fullstendig 
tilstede i bevegelsene. 

Qigong bør læres av en kvalifisert lærer der man får personlig oppfølging. Når du har lært øvelsene, kan 
du gjøre dem på egenhånd.

Generelle råd ved utførelse av qigong:

- utfør øvelsene regelmessig - helst daglig for å få best mulig virkning. Velg en eller to øvelser som 
du synes virker spesielt bra

- sett av tid så du ikke blir forstyrret
- utfør øvelsene etter å ha tømt blære og tarmer
- utfør øvelsene med full konsentrasjon. Finn ditt midtre punkt – en tilstand av ro eller ditt eget 

innvendige ” sentrum”
- utfør øvelsene langsomt til du har lært dem. Du kan så gjør dem på din egen måte og i ditt eget 

tempo

Dette bør du ikke gjøre: 

- utøve øvelsene rett etter et stort måltid
- utføre øvelsene hvis du er sliten – hvil ut først
- overdrive hvis du er syk eller uvel. Ta det rolig, varsomt og lett til styrken gradvis vender tilbake 

og du føler deg i stand til å gjenoppta øvelsene på vanlig måte

Tai chi
Tai chi er en variant av qigong, og inneholder forskjellige kamp- og utholdenhetsteknikker. Først lærer 
man den langsomme formen. En serie harmoniske bevegelser som utføres flytende og rytmisk, men 
meget presist. Etter hvert som man behersker den rolige formen, kan man lære å bruke Tai chi som 
selvforsvar. Den langsomme formen blir da utført hurtig.

Qi betyr ” livskraft”  eller 
”energi”
Gong betyr å utvikle en 
ferdighet eller en evne 
gjennom fokusert og 
konsentrert innsats
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Hva som skjer under Tai chi:

- de indre organene masseres gjennom konstant bevegelse rundt kroppens tyngdepunkt; midjen
- blodsirkulasjonen stimuleres, du blir varm i fingerspissene og puster bedre
- immunforsvaret styrkes og livsenergien gjenoppbygges fordi energistrømmen (Qi/Chi) stimulerer 

de samme energibanene (meridianer) som ved akupunktur
- øvelsen har beroligende effekt

Tai chi fører i tillegg til at du blir sterkere og smidigere, og den fremmer konsentrasjon, selvtillit, 
selvkontroll, sinnsro og oppmerksomhet.

Hvordan lære Tai chi
Tai chi læres best av en Tai chi-master i klasser. For best mulig utbytte av Tai chi, bør den praktiseres 
jevnlig på egen hånd. Det finnes flere bøker om Tai chi; spesielt boken ” Tai Chi Quan – 24 and 48 
movements”  med video (YMAA Publication Center) kanvære til hjelp når man lærer Tai chi.

Tai chi chuan
Det er flere stiler av Tai chi. De kampinspirerte formene for Tai chi kalles Tai chi chuan. Chuan betyr "den 
høyeste ultimate knyttneve". Selve Tai chi har mer å gjøre med utvikling av energi (Qi) enn 
kampteknikker.

Fysikalsk behandling
Stress og overbelastning fører ofte til støle, anspente muskler i nakke, rygg, skuldre og kjeve. Spesielt 
under fasen ” Kronisk stress” ,der man er mer eller mindre konstant anspent, blir det vanskeligere og 
vanskeligere å slappe av. Dette kroniske muskelspenningen og stress kan ofte føre til blant annet 
hodepine, smerter i kjeven, musearm og ryggsmerter.

Fysioterapi
Fysikalske problemer og skader bør bli fulgt opp og behandlet av fysioterapeut.

Opptrening
Et fysikalsk problem eller skade tyder på svakhet i det aktuelle området. Så snart det er forsvarlig, i 
henhold til fysioterapeut, bør du utøve øvesler for å behandle skaden og redusere sjansen for tilbakefall.
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Ond sirkel
På vei mot utbrenthet, kommer mange inn i en ond sirkel:

- stress, overbelastning og reduksjon av energi 
fører til anspente muskler

- dette resulterer i problemer med å slappe av, 
og dette igjen kan medføre dårligere 
søvnkvalitet

- sover man dårlig, blir man mindre opplagt og 
energien reduseres ytterligere

- lavere energi og slitenhet fører til enda større 
muskelære spenninger

- og man får ytterligere problemer med å 
slappe av og bruker dermed enda mer krefter 
og energi...

Stoppes ikke denne utviklingen, vil den nedadgående spiralen mot utbrenthet forsette. Flere tiltak kan 
bryte denne sirkelen. For best mulig effekt, bør de kombineres:

- sykmelding eller redusert arbeidsbelastning for å begrense stress og overbelastning
- akupuntur for å heve energinivået
- tiltak for å bedre søvnkvaliteten
- massasje for å løser opp i anspente muskler - som igjen har god effekt på energinivået

Blodgjennomstrømning og energi
Massasje fører til bedre blodsirkulasjon. God blodgjennomstrøming og mindre muskulære spenninger er 
essensielt for gjenoppbygging av energi.

"Låste" muskler "sluker" energi
Massasje hjelper mot fysiske skader eller problemer som sluker energi; for eksempel samsyns-
problem. Ved samsynsproblem "låser" eller stivner øynemusklene lett ved bruk - problemets 
alvorlighetsgrad avgjør hvor mye belastning muskelene tåler før de låser seg. Låste muskler er svært 
belastende for kroppen, og massasje og opptrening kan være alfa og omega for å gjenoppbygge energien 
og bli frisk av utbrenthet.

Kveldsmassasje og varme
Lett massasje om kvelden hjelper en slappe av og bedrer søvnkvaliteten. Både bruk av 
massasjeapparat og varmepute kan bidra til mindre anspente muskler.
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Ernæring
Riktig kosthold er essensielt for å bli frisk av utbrenthet. Etter rovdriften er kroppen tom for krefter og 
ressurser, og trenger å bygge seg opp igjen. Optimale ernæring bør prioriteres høyt under 
rekonvalesensperioden, og en ernæringsekspert kan være til god hjelp. I et kostholdsprogram bør 
følgende vektlegges:

- sunt og riktig kosthold
- mat som er lettomsettelig til energi
- unngå matvarer som kroppen er intolerant ovenfor
- variasjon
- tilskudd av vitaminer og mineraler

I tillegg er gode spisevaner viktig.

Sunt og riktig kosthold, og lettomsettelig mat
Noen matvarer er lettere å omsette til energi enn andre. Kroppen bruker mye energi å fordøye for 
eksempel rødt kjøtt. Har du lite krefter bør du redusere eller kutte ut slike matvarer en periode.

Hvilke matvarer som er lett for kroppen å omsette til energi, kan variere noe fra person til person. Som 
oftest gjelder følgende:

Ikke spis:
- sukker
- kaffe
- te
- alkohol
- hvetemel
- gjær
- rødt kjøtt

Spis mer: 
- frukt
- grønnsaker
- kylling og kalkun
- (dypvanns-)fisk

Grønnsaker har varierende effekt avhengig av deres type. Grønnsaker som modnes i solen gir mest 
energi, mens rotfrukter kan ha negativ effekt og man blir "tommere" for energi.

Matintoleranse
Under rovdriften utvikler flere intoleranse ovenfor visse matvarer. Intoleranse mot melk (laktose) er 
vanlig. Det er både belastende og ekstra energikrevende å fordøye mat man ikke tåler. Unngå derfor mat 
du er intolerant ovenfor.
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Du kan ta matintoleransetest hos legen. Du vil få informasjon om:

- matvarer man ikke tåler
- forslag til matvarer man kan spise

Varier maten 
For at kroppen skal få de næringsstoffene, vitaminene og mineralene den trenger, er det viktig å spise 
variert. Dette kan være vanskelig hvis man er intolerant ovenfor mat som er vanlig i norsk kosthold. I 
forbindelse med matintoleransetesten gies det forslag til mange matvarer som man kan spise - dette kan 
være til hjelp. Husk at selv om en matvare er gunstig for deg, kan dette endre seg. Spiser du for mye av 
den, kan du kan utvikle intoleranse. Kroppen ekstra sensitiv under utbrenthet, og man kan lettere enn 
ellers utvikle intoleranse.

Vitaminer og mineraler
Får du nok næringsstoffer, vitaminer og mineraler gjennom maten?

Rovdriften har redusert kroppens ressurser, og det kan derfor være nødvendig med vitamin- og 
mineraltilskudd. Spesielt ekstra antioksidanter, for eksempel C-vitamin, anbefales etter utbrenthet. I 
tillegg kan tilskudd av fettstoffer, for eksempel tran eller efalex, ha positiv effekt på kroppens evne til å 
hente seg inn igjen. Er du for eksempel intolerant mot melk, bør du innta kalsium gjennom alternative 
kilder.

Ginseng
Ginseng anbefales ofte. Dette er et bra produkt for dem som kun er slitne. Vær forsiktig med ginseng hvis 
du er utmattet eller utbrent. Ginseng får deg til å føle deg bedre enn det du egentlig er, og du kan derfor 
lett bli for aktiv og gå på en smell. Det finnes visstnok noen typer ginseng som ikke har denne effekten.

Vær generelt forsiktig med ting som gir rask bedring. Ved kun slitenhet, kan rask bedring være 
uproblematisk. Men er man utmattet eller utbrent, er det ingen raske og lettvinte løsninger. Det tar tid å 
bygge opp kroppen fra grunnen slik at du tåler belastning igjen. Eventuelle raske forbedringer er kun 
overflatiske, og det er lite som skal til for at man går rett ned på felgen igjen.



© www.cfs-burnout.info 37

Psykoterapi
I forbindelse med utbrenthet, er det flere spørsmål/problemstillinger en bør tenke igjennom og ta stilling 
til. En psykolog kan være til hjelp under denne prosessen. Psykologen må i begynnelsen som oftest bruke 
tid på å få pasienten til å innse at menneskekroppen har begrensninger, og at vedkommende må sette 
grenser og lytte til kroppen.

Spørsmål og problemstillinger for dem i faresonen:

- hvorfor holder jeg på å bli utbrent?
- hvilke symptomer "forteller" meg at jeg nærmer meg eller går utover mine grenser?
- hvilke kortsiktige tiltak og endringer bør gjøres for å forhindre at jeg utvikler utbrenthet? Bør jeg 

sykmeldes?
- hvilke langsiktige tiltak og endringer bør gjennomføres? Hvordan få bedre balansere i livet slik at 

jeg ikke bruker mer krefter enn det jeg har til rådighet?

En handlingsplan bør utvikles og følges.

Spørsmål og problemstillinger for utbrente i akuttfasen:
- hvordan slutte bruke for mye krefter?
- hvilke strakstiltak og endringer bør gjøres for å hindre at utbrentheten videreutvikler seg?
- hvordan klare å holde et redusert aktivitetsnivå?

Spørsmål og problemstillinger for utbrente i restitusjonsfasen:
- har jeg gitt meg selv nok tid før jeg går inn i neste fase?
- hvordan få bedre balanse i livet slik at jeg kan hente meg inn igjen?
- hvilke justeringer, endringer og tiltak bør gjøres? (Kommentar: Ikke sette i gang for mye!)
- hvordan klare å leve med begrensningene/endringene som må til?

Spørsmål og problemstillinger for dem som har vært utbrent (tilbakevenningsfasen):
- gjennom utbrentheten har jeg innsett at kroppen har en begrenset mengde energi; hvilken 

konsekvens har denne kunnskapen for meg i praksis?
- hva har jeg å lære av utbrentheten?
- hvorfor ble jeg utbrent?
- hvordan skal jeg få bedre balanse i livet?
- hvordan bør tilbakevenningen på jobben gjøres? Hvilke forhold bør legges til rette?
- er min gamle jobb riktig for meg? Er karrieren den rette?
- hvordan redusere sjansen for at jeg blir utbrent igjen? Kan jeg stole på at jeg vil klare å stoppe 

hvis jeg er på vei mot utbrenthet igjen? Klarer jeg å lytte til kroppen? Eller vil jeg ignorere 
signalene som sist? 

- hvordan må jeg leve for å unngå bruke mer krefter enn det jeg har til rådighet? 

Vær oppmerksom på at utbrenthet er en dypgående erfaring som kan føre til nye prioriteringer og verdier 
i livet.
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Felles for de fleste:
- Balanse:

- hvordan få bedre balanse i livet? Mellom aktivitet og hvile? Mellom arbeid og fritid?
- hvordan lade batteriene?

- Sett grenser:
- hvilke grenser må/bør jeg sette ovenfor meg selv? Og andre?
- hvordan kan jeg bedre uttrykke disse grensene?

- Prioriteringer og verdier:
- hva er mine grunnleggende prioritering og verdier?
- hvordan gjenspeiles dette i livet mitt?
- lever jeg i henhold til det som er riktig for meg?

- Begrensninger:
- innser jeg virkelig at jeg har begrenset mengde krefter/energi?
- eller lever jeg som om jeg har utømmelige krefter?

- Stoppmekanisme:
- lytter jeg til kroppen? Tar jeg signalene på alvor?
- er lærdommen jeg har fått gjennom utbrentheten, tilstrekkelig for at jeg stopper når det blir 

nok?
- trenger jeg egne stoppmekanismer?

- Bedre søvn:
- får jeg nok søvn - både i kvantitet og kvalitet?

- Aktivitetstilpasning: 
- tilpasses aktivitetene formen?
- gir de daglige rutinene balanse mellom restitusjon og aktivitet? Trengs det nye rutiner?

- Behandling:
- vestlig medisin; når skal jeg ta grundig helsesjekk?
- akupunktur; trenger jeg hjelp/behandling for å få tilbake energien?
- fysioterapi og massasje; har jeg anspente muskler eller skader som trenger behandling?
- ernæring; vet jeg hvordan spise sundt slik at jeg gir kroppen optimale forhold å bli frisk 

under?
- psykoterapi; trenger jeg hjelp til å finne balanse i livet? Og å bruke mindre energi?
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HVA KAN DU SELV GJØRE NÅR DU ER UTBRENT?

Spisevaner
Søvnhygiene
Mentale tiltak
Mat og drikke

Rutiner
Meditasjon

Stilling
Fokus på pusten

Fokus på gjenstand
Visualisering
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Er du utbrent, er ikke hvile alene tilstrekkelig for å bli frisk –
andre tiltak er også nødvendig.

Bedre søvnhygiene
Dårlig søvn er typisk for utbrente. Det er mye du kan gjøre 
for å bedre den.

Riktig kosthold og gode spisevaner
Gode spisevaner og sundt og variert kosthold hjelper 
kroppen hente seg inn igjen.

Aktivitetstilpasning
For å hente deg inn igjen, må du slutte å bruker for mye krefter. Tilpass aktivitetene til kreftene.

Ro ned
Meditasjon og avspenning reduserer fysisk og psykisk stress.

Spisevaner
Riktig og variert kosthold og gode spisevaner hjelper kroppen bygge seg opp igjen. Gode spisevaner er:

- spis ofte og lite
- spis regelmessig og til faste tider
- spis mat som er lettomsettelig til energi

Flere måltider
Spis flere måltider fordelt jevnt utover dagen. Dette hjelper 
kroppen bedre utnytte næringsstoffene i matvarene.

Spise regelmessig
For utbrente er det spesielt viktig å spise regelmessig og til faste tider:

- Lav sult-toleranse
- når kroppen er så utslitt, som ved utbrenthet, tolererer den dårlig skikkelig sult. Å spise til 

ofte og regelmessig reduserer sjansen for at man går "tom"
- faste rutiner vil også forhinde at man glemmer å spise

- Ingen sult
- noen utbrente kjenner ingen sult. Når kroppen ikke får næring når den trenger det, blir den 

dårlig. Vedkommende kan lett tro at dette skyldes for stor aktivitet, og går for å hvile i stede 
for å spise

- kjenner man ingen sult, er det spesielt viktig å spise til faste tid
- Mister matlyst
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- noen mister all matlyst og får problemer med å få ned mat
- Vanskelig ta opp næring

- jo mer sliten man er, desto vanskeligere er det for kroppen å ta opp næring. Det er da ekstra 
viktig at maten er lett å omsette til energi 

Lettomsettelig mat
Mat som er lettomsettelig til energi er som oftest; kylling, kalkun, (dypvanns-)fisk, ris, grønnsker og frukt. 
Mat som ikke er lettomsettelig; rødt kjøtt, sukker, gjær, hvetemel, alkohol, kaffe og te.

Hvordan unngå fristelser?
La oss bare innrømme det; godt er godt. Sukker er en av matvarene vi ikke bør spise, men samtidig kan 
det være belastende å kjempe mot godtesug. Det kan være nødvendig med et kompromiss:

- noen finner det lettest å holde seg til strikt matrutine der de tillater utskeielser på faste 
” godtedager”

- for andre vil ” godtedager”bare føre til at de blir mer fristet til å spise godt oftere. Det beste for 
dem er å holde seg unna alt godt – jo lenger det er siden de spiste godt desto mindre godtesug

Krom kan hjelpe mot søtsuget.

Riktig versus lettvint
Et av kjennetegnene på utbrenthet er lite krefter og energi, og det er lett å ty til lettvinte løsninger som å 
slenge en frossenpizza inn i ovnen. På langsikt er ikke dette lurt - selv om man tar i betrakning de ekstra 
kreftene en bruker på et skikkelig kosthold versus hurtig-mat.

Begynn med noen riktige justeringer - for eksempel å redusere mat du ikke bør spise. Målet er å kun spise 
mat som er gunstig for en.

Søvnhygiene
Søvn er essensielt for å bevare og gjennombygge energi. Søvn hviler ikke bare kroppen, men sinnet også. 
Drømmer hjelper å sortere dagens hendelser, mens dyp søvn gir hjernen fullstendig ro og hvile. 

Dårlig søvn er typisk for utbrente. Følgende kan hjelpe:

- se etter underliggende psykologiske årsaker til den 
dårlige søvnen. Sett av tid på dagen for å løse 
eventuelle problemer slik at de ikke holder deg våken 
- søk profesjonell hjelp om nødvendig

- sørg for mye naturlig lys og bevegelse på dagtid. 
Unngå anstrengende fysisk aktivitet de siste tre 
timene før du skal sove

- ikke innta koffeinholdig drikke/mat etter klokken 17, 
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og unngå alkohol og større måltider om kvelden
- ro ned før leggetid med for eksempel rolig musikk eller meditasjon/avspenning
- legg deg og stå opp til faste tider
- hold soverommet mørkt, luftig og kjølig
- ha en seng som er komfortabel og riktig for deg

Mentale hygiene
Her er noen årsaker til søvnproblemer, og forslag til hva du 
kan gjøre:

- Dårlig balanse i livet:
- sover du dårlig kan dette være et viktig signal til 

deg om å vurdere din totale livssituasjon og 
kanskje gjøre noen nødvendige justeringer eller 
omprioriteringer

- om nødvendig, oppsøk psykolog eller rådgiver
- Bekymring for neste dag:

- får du ikke sove fordi du tenker på alt du må 
gjøre neste dag? Skrive en liste over hva som skal gjøres og huskes på - hjelper der og da

- i det lange løp:
- vurder om du har for stor belastning og ansvar i livet ditt og hvilke endringer du eventuelt 

bør gjøre
- planlegg morgendagen dagtid
- lær deg stressmestring og avspenning

- Livsproblemer:
- tiden er ikke inne for å løse spesifikke problemer når du har lagt seg. Sett av tid tidligere på 

dagen til å tenke gjennom problemer slik at de er ferdigtenkt, men prøv å ikke overgruble
- det kan hjelpe å snakke med noen du har tillit til og kjenner deg fortrolig med. Kanskje de 

kan hjelpe deg å finne en løsning. Uansett virker problemer ofte mindre når man har fått 
snakket om dem

- om nødvendig, oppsøk psykolog
- noen bekymrer seg generelt for mye, og vil ha godt av å få en mer avslappet holdning til livet 

- en psykolog kan hjelpe
- Urolige tanker:

- flere teknikker kan roe ned tankene:
- se for deg en stor ørn som tar med seg problemene
- la ikke tankene få "feste seg" – gjør deg "immun" mot dem
- avspenning og meditasjon

- Negative tanker om søvnproblemene:
- flere som lider av søvnløshet utvikler negative tanker som er med å opprettholde 

søvnproblemene. Prøv å foksuere og bekymre deg mindre over søvnproblemene. Oppsøk 
psykolog om nødvendig
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Mat og drikke
Koffein
Koffein er et sterkt aktiverende middel. Det gjør oss mer våken, 
og kan ha en effekt i opptil 14 timer etter inntak.

Følgende drikker inneholder koffein:
- kaffe
- te
- sjokoloade
- kakao
- cola-drikker
- noen energidrikker

Mat og drikke med koffein bør unngåes i timene før man legger seg. Hvor mange timer som anbefales 
varierer, men vanligvis er det fire timer. Personer med søvnvansker bør unngå koffein-holdninge 
produkter tidligere, for eksempel klokken 17. Personer med søvnløshet bør kutte ut all koffein noen uker, 
for å se om dette hjelper. Drikker med mye sukker forstyrrer også søvnen.

Medisin
Noen medisiner kan være stimulerende. Tar du slike medisiner, diskuter med legen når på døgnet de bør 
taes slik at de ikke påvirker søvnen.

Sovetabeletter
Unngå regelmessig bruk av sovemidler.

Alkohol
Noen bruker alkohol for å slappe av før de legger seg, og opplever at det blir lettere å sovne. Dette 
frarådes fordi effekten av alkoholen avtar i løpet av noen timer, og når alkoholkonsentrasjonen i blodet 
synker gir dette økt aktivering og man risikerer å våkne midt på natten. Brukes alkohol for å få sove over 
tid, blir søvnkvaliteten dårligere.

Mat
Ikke gå sulten til sengs, men spis ikke for mye da det kan holde deg våken. Spis ikke måltider som 
inneholder mer enn 600 kalorier mindre enn tre timer før sengetid.

Væske
Du bør ikke drikke noe den siste halvannen timen før du legger deg. Gjelder særlig hvis du pleier å våkne 
i løpet av natten fordi du må på do. 

Kveldsmat
Blant naturens beste beroligende midler finner vi tryptofan, en aminosyre som finnes i planter og kjøtt. 
Når vi får tryptofan i oss, omdannes aminosyren raskt til stoffene serotonin og melatonin. Disse roer ned 
hjernen, og gjør det lettere å sovne. God kveldsmat inneholder både trypofan og karbohydrater. 
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Karbohydratene hjelper trypofanet komme seg raskere til hjernen, som i sin tur lager serotonin og 
meltonin, slik at du blir trett.

Forslag til kveldsmåltid:

- havregryn med skummet melk og kanel (og eventuelt kunstig søtningsstoff)
- grovt brød med tomatskiver og kyllingpålegg
- lettyoghurt
- frukt

I følge kjerrigråd virker følgende matvarer døsende:

- banan
- ost
- nøtter
- melk
- tunfisk
- kalkun

Fiskemat gjør en også søvnig - fiskesuppe er bra. Urteteer som kamille og valeriana, og varm melk virker 
også søvndyssende. Urtenen kan også brukes i badevannet ved forbredelse til søvn. Ikke ha for varmt 
badevann.

Snakk med legen hvis du har søvnproblemer
– det kan v ære noe som forårsaker problemene som bør behandles.

Rutiner rundt søvn
Anspenthet/smerte
Har man anspente muskler eller sener, kan det være vanskelig å sovne. Fysioterapi og massasje kan 
myke opp musklene. Skyldes anspentheten stress, vil bedre balanse i livet hjelpe. Vær oppmerksom 
på, en av fasene til utbrenthet, ” kronisk stress” , der en får store problemer med å slappe av.

Ro ned
Slapp av før sengetid. Ro ned med et kveldsrituale som forteller kroppen at den skal snart sove. Har man 
problemer med å sove, bør man begynne å roe ned i flere timer før senga inntas. I disse timene gjør man 
avslappende og rolige aktiviteter, og unngå aktiviteter som stresser.

For noen er ikke dette tilstrekkelig, og de må aktivt roe ned kropp og sinn. Yoga, meditasjon og autogen 
trening hjelper. Disse kan gjøres i løpet av dagen, men kan også være en del av kveldsrutinen.
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Aktivitet
Mange beveger seg for lite. Dette fører lett til at spenninger og uro hoper seg opp i kroppen. Sørg for 
bevegelse, og få riktig balanse mellom ro og bevegelse, aktivitet og inaktivitet. Mosjoner helst hver dag, 
med unngå sterk fysisk aktivitet de siste tre timene før du skal sove.

Døgnrytme
Stå opp samme tid hver morgen – dette hjelper kroppen etablere fast søvnrytme. På sikt vil en stabil 
døgnrytme bedre søvnen. Har du søvnproblemer, bør du ikke sove inn i helgene - dette forstyrrer rutinen.

Søvn
Får du ikke sove - gå ut av sengen og gjør noe annet en stund. Sov nok til å føle deg uthvilt, men ikke 
mer. 

Soverommet
Sørg for at det er passe temperatur, mørkt og ro i soverommet. Om nødvendig bruk sov-i-ro og 
øynemaske eller gardiner som slipper inn mindre lys.

Invester i en god madrass. Pass på at sengen er stor nok for deg. Deler du madrass med en partner og 
forstyrres av at vedkommende snur seg i sengen, kan det være lurt å ha to madrasser som er avskilt. Slik 
forplanter ikke bevegelsen seg i sengen.

Puten bør gi bra støtte, slik at nakken ikke får en knekk som gjør den stiv og støl.

Dagslys
Har du problemer med innsovning? Forsøk å være ute i utendørslys i minst en halv time seneste 30 
minutter etter siste oppvåkning. Ved tidlig morgenoppvåkning, bør du unngå sterkt sollys før klokken 12. 

Middagslur
Ikke sov middag. De fleste opplever at det blir mer problematisk å sovne om kvelden, hvis de sover mer 
enn 15 minutter om dagen. Men det er ulike meninger om dette. En kort blud kan imidlertid gjøre at man 
føler seg mer opplagt og får mer ut av kvelden.
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Meditasjon
Hensikten med meditasjon er å roe ned kropp og sinn. Det er flere meditasjonsteknikker:

- fokus på pust
- fokus på gjenstand
- visualisering

Når og hvor lenge?
Regelmessig meditasjon gir best resultat - mediter helst hver dag. Tidspunktet på dagen velger du 
selv. Best er om morgenen - da er energien friskere og sterkere. Det tradisjonelle tidspunktet for 
meditasjon eller qigong, er ved soloppgang.

Det finnes ingen regel for hvor lenge du bør holde på av gangen. I begynnelsen kan fem minutter være 
nok. Det er bedre å starte med en kort, overkommelig periode enn å mislykkes med en lengre.

Støyende tanker
I begynnelsen er tankene støyende og aktive. Det er tegn på at meditasjonen virker, for da har du 
kommet i kontakt med den indre "plundringen" man vanligvis ikke legger merke til i den travle hverdagen. 
Etter hvert vil tankene og følelsene falle til ro. Hvor lang tid det tar før de roer seg, varierer fra person til 
person.

Hvordan lære meditasjon
Det er mulig å lære meditasjon på egenhånd, men det beste er å ha en lærer.

Effekten
Meditasjon er en effektiv metode for å redusere fysisk og psykisk stress:

- den roer ned tankene
- senker spenningsnivået i kroppen
- senker hjertefrekvensen
- roer ned pusten

Mange med høyt blodtrykk, får gode resultater av meditasjon. 

Råd
Har du psykiske problemer, bør du rådføre deg med lege før du begynner med meditasjon. Noen 
opplever bekymring og engstelse (uten grunn) de første gangene de mediterer. Vanligvis roer dette 
seg etter hvert.
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Meditasjonsstilling
Sitt
Sitt på en stol eller med beina i kors på gulvet. Det viktigste er å sitte behagelig. Vær helt avslappet i 
kroppen og løs opp spenninger - spesielt i nakken, kjeven og skuldrene. I de fleste tradisjoner sitter man 
under meditasjon, men noen mennesker foretrekker å ligge.

Rett ryggrad
Hold ryggraden loddrett, men behold den naturlige kurven nederst i ryggen. Ikke strekk eller sitt unaturlig 
- la ryggen finne en naturlig stilling. Bøy hodet lett nedover, og rett blikket litt fremover.

Øynene
I noen meditasjonstradisjoner skal øynene være åpne for ikke å stenge verden ute. I starten kan du 
gjerne lukke dem, hvis dette er best for deg. Blir tankene overaktive, kan det hjelpe å senke blikket. 

Tungespiss og pust
Tungespissen skal berøre ganen bak tennene i overkjeven. Pust rolig og forsiktig gjennom munn og nese.

Oppsummering

- sitt behagelig
- kroppen slapper av
- ryggen er rett
- hodet er lett foroverbøyd
- blikket er rettet og fokusert fremover
- tungespissen berører ganen
- pusten er rolig

Fokus på pusten
Her beskrives to øvelser:

- den første fokuserer kun på pusten
- den andre fokuserer både på pusten og avspenning

I begynnelsen
Legg hendene på brystet og maven de første gangene du utfører øvelsene. Dette for å sikre at brystet 
ikke hever seg når du puster. Med litt trening, vil dette komme av seg selv.

Fokus kun på pust
Øvelsen er en enkel metode for å puste avslappet og bruke hele lungekapasiteten. Å puste med maven 
eller mellomgulvet, gjør det lettere å slappe av. Åndedrettet blir mer effektivt og dypliggende spenninger 
løsner, når maven overtar pustingen.
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- sitt i meditasjonsstilling eller ligg på et varmt og behagelig sted
- ved innånding: la maven utvide seg og brystet være i ro. Mellomgulvet går nedover, lungene 

utvides og luften trekkes inn
- ved utånding: trekk inn maven slik at luften drives ut av lungene
- gjenta øvelsen i noen minutter. Fokuser på at luften kommer inn og går ut av kroppen, og på 

maven som langsomt hever og senker seg

Etter noe trening blir åndedrettet, kroppen og sinnet mer avslappet.

Fokus på pust og avpenning

- føl hvordan luftstrømmen kommer inn og strømmen ut av kroppen mens du puster ut og inn
- la åndedrettet roe seg helt ned og løse opp spenninger og ubehag når du puster inn
- slipp spenningen ut når du puster ut
- ikke engasjer deg i tanker og følelser som melder seg

For hver innånding og utånding blir du mer og mer avslappet. Bruk åndedrettet som fokus, men ikke 
konsentrer deg for mye om det. Fest bare en del av oppmerksomheten på pusten, og la sinnet være 
avslappet.

Fokus på gjenstand
En gjenstand kan hjelpe deg å holde fokus under meditasjonen.

Finn en gjenstand
Velg en hvilken som helst gjenstand å fokusere på. Gjerne finn noe 
som inspirerer og du føler tilknytning til. Det kan være en blomst, 
flammen til et stearinlys, et vakkert bilde, en religiøs figur, et fotografi 
eller et naturmaleri.

Fokus på gjenstand
Fokuser på gjenstanden mens du roer sinnet. La tankene faller til ro og 
slapp av. Når du føler du blir distrahert, rett oppmerksomheten tilbake 
gjenstanden. Det er ikke meningen at du skal nistirre på gjenstanden -
bruke den kun når tankene forstyrrer.

Fokus på lyd
Gjentagelse av en enkelt lyd, ord eller frase, kan også hjelpe deg å holde fokus under meditasjon. Lyden 
"OM" er den mest populære.
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Visualisering
Begynn med:

- sett deg i meditasjonsstilling
- slapp av i sinn og kropp 
- se for deg kroppen din som sunn og hel

Når du puster inn:

- forestiller du deg at du puster inn hvitt lys. Lyset er helende, avkjølende og oppkvikkende. Hver 
gang du trekker pusten, ånder du inn mer og mer helsebringende lys 

- konsentrer deg spesielt om områder der du føler spenninger eller ubehag. Har du en spesifikk 
sykdom eller lidelse, kan du konsentrere deg om den og sende det legende lyset dit. Ved 
utbrenthet, kan du se for deg at du fylles med frisk og ren energi

Når du puster ut:

- se for deg at all spenning, alt ubehag og alle problemer forlater kroppen som svart røyk. Hvert 
åndedrett får enda mer svart røyk til å komme ut av deg. Fortsett med øvelsen så lenge du kan, 
helt til kroppen blir fylt av hvitt lys og er helt leget. Alle problemer er fjernet, og kroppen din 
skinner av hvitt, legende, oppkvikkende lys. To råd vil gjøre øvelsen spesielt virkningsfull:
- sørg for at du har en følelse av at alle problemer er blitt borte før du avslutter øvelsen. Ikke la 

den minste, lille bit være igjen til neste gang
- utfør øvelsen daglig for best mulig virkning



© www.cfs-burnout.info 50

FOREBYGGING I BEDRIFTER

Bevisstgjøring
Handlingsplan for tiltak ved utbrenthet

Kartlegging
Strategiplan

Generelle personlrettede tiltak
Innføringsprogram for nyansatte og oppfølging av nyutdannede

Tilsyn av ansatte som er mest utsatt for utbrenthet
Oppfølgesamtaler
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Bedrifter som tidligere ikke har fokusert på utbrenthet, bør sette i gang med strakstiltak. Når tiltakene er 
veletablerte, bør en strategiplan utarbeides for langsiktig forebygging av utbrenthet.

Strakstiltak:

- Bevisstgjøring:
- for lettere å oppdage utbrenthet, bør ledere og 

ansatte lære om utbrenthet og symptomene
- Handlingsplan for tiltak ved utbrenthet

Strategiplan og mer langsiktige tiltak:

- Kartlegging av:
- utbrenthet (og stress) blant bedriftens ansatte
- faktorer som fører til stress, overbelastning og utbrenthet

- Forebygging:
- bedriftsspesifikke tiltak for å redusere de belastende faktorene
- generelle tiltak som alle bedrifter bør innføre

- Opplæring av ledere og ansatte i strategiplanen og tiltakene

Ikke sett i gang med for mange tiltak. Start med de som antageligvis har størst forebyggende effekt i 
bedriften, og fokusere på disse i en periode.

Private forhold og personlighet kan også bidra til utbrenthet. Men personrettede tiltak, som for eksempel 
stressmestringskurs, har vanligvis kun kortvarig forebyggende effekt. For langvarig forebygging må tiltak 
på bedriftsnivå gjennomføres.

Bevisstgjøring
Et av strakstiltakene er å gjøre ledere og ansatte bevisst på 
utbrenthet. De bør orienteres om:

- Bedriften vil nå sette fokus på utbrenthet
- hvorfor?
- bedrifts- og samfunnsmessige kostnader 

forbundet med utbrenthet
- Utbrenthet:

- hva er utbrenthet?
- hva er symptomene?

- Oppdagelse av utbrenthet:
- ved mistanke om utbrenthet; når bør en varsle?
- hvem skal ha beskjed?
- hvem har ansvar for hva?
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- spesifikke tiltak som iverksettes ved utbrenthet
- Hva skjer videre?

- strategiplan:
- kartlegging av:

- stress og utbrenthet i bedriften
- faktorer som bidrar til stress, overbelastning og utbrenthet

- tiltak som reduserer de belastende faktorene
- tilbakemelding fra ansatte om belastende faktorer og forslag til tiltak

Gi informasjon til alle
Det er spesielt viktig at ledelsen lærer om utbrenthet for å forstå alvoret og blir bedre i stand til å se 
symptomene blant sine medarbeidere på et tidlig stadium. Alle i bedriften bør orienteres om utbrenthet og 
symptomene slik at de kan gjenkjenne symptomene både hos seg selv og andre, på jobb og privat.

Muntlig – ikke kun skriftlig
For å sikre at alle får med seg budskapet, bør informasjonen gies muntlig på et møte med obligatorisk 
fremmøte. Gies informasjonen kun skriftlig, kan dem som trenger den mest, putte dokumentet i en skuff 
fordi de ikke har tid til å lese det...

Handlingsplan for tiltak ved utbrenthet
Hvorfor er det nødvendig med en plan?
Utbrenthet kommer ikke over natten. Kollegaene, ofte lederen 
også, har i lengre tid sett at noe er galt. De tar ikke tak i 
problemet fordi de ikke vet hva de bør gjøre. Den som holder på 
å bli utbrent har heller ikke gjort noe fordi vedkommende føler 
seg fanget i situasjonen og har vanskeligheter med å se mulige 
løsninger. En handlingsplan gjør det lettere å ta tak i problemet 
for dem som oppdager at ” noe”  er galt.

Handlingsplan 
Planen bør inneholde tiltak som iverksettes når utbrenthet 
oppdages. Det viktigste er at planen tar for seg tiltak ovenfor 
utbrente, men den bør også inneholde tiltak for dem i risikosonen. Det er både tidkrevende og vanskelig å 
behandle fullt utsprunget utbrenthet. Best er det å stoppe utviklingen før tilstanden blir for alvorlig. Jo 
tidligere i utbrenningsprosessen man setter inn tiltak, desto bedre.

Planen bør peke på konkrete tiltak:

- Avdekk kortsiktige tiltak som stopper utviklingen av utbrenthet; for eksempel sykmelding. Det er 
viktig at den ansatte får ro til å bli frisk og ikke føler seg presset til å komme tilbake til jobb. 
Tilbakevendingen bør skje gradvis både når det gjelder antall timer og prestasjonskrav/ansvar



© www.cfs-burnout.info 53

- Avdekk organisatoriske, oppgaverelaterte og personlige faktorer som førte til utbrentheten, og 
tiltak som kan bedre situasjonen. Mulige tiltak er:
- ved krevende og stressende oppgaver; sørg for at den ansatte får andre arbeidsoppgaver og 

en roligere arbeidssituasjon
- ved dårlig arbeidsmiljø eller belastende lederstil; omplasser den ansatte til en annen avdeling. 

Er dette tilfelle, bør mer omfattende tiltak også igangsettes i gang på selve avdelingen eller 
mot lederen, slik at ikke flere blir utbrent

- den ansatte får opplæring i stressmestring og eventuelt andre kurs/oppfølging som kan bedre 
balansen i/mellom arbeid, fritid og restitusjon

- Etabler langsiktige oppfølgingsrutiner/-tiltak som hindrer tilbakefall av utbrenthet

Planen bør ha oversikt over hvem som har ansvar for de ulike tiltakene.

Kartlegging
Før strategiplanen kan utarbeides, trengs det følgende oversikt:

- Hvor utbredt er utbrenthet i bedriften?
- hvor mange ansatte har vært/er utbrente, eller 

har stressrelaterte lidelser?
- er utbrenthet og stressrelaterte lidelser mer 

utbredt i noen deler av bedriften enn andre?
- Hvordan produserer bedriften utbrenthet? Kartlegg 

organisatoriske og oppgaverelaterte forhold som fører 
til stress og utbrenthet

Selv om ingen ansatte sykmeldes på grunn av utbrenthet og stress, kan det likevel forekomme i bedriften. 
Utbrenthet kan skjules under andre diagnoser. Ansatte kan også la være å rapportere stress fordi andre 
på avdelingen er like uopplagt, og det å være trett er så naturlig at det ikke faller dem inn å klage. Lavt 
sykefravær kan skyldes at de ansatte presser seg til å gå på jobb selv om de er syke, og resultatet kan bli 
utbrenthet.

Utbrenthet og stress kan også skjules ved at ansatte slutter. Vær oppmerksom på avdelinger der flere har 
sluttet – det kan være tegn på dårlig arbeidsmiljø, belastende lederstil eller overbelastning.
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Strategiplan

En strategiplan bør utarbeides for langsiktig forebygging av 
utbrenthet i bedriften.

Forebygging på forskjellige nivå
Tiltakene bør være på flere nivå; bedrift, avdeling og individ. 
Tiltak bør også utarbeides for primær, sekundær og tertiær 
forebygging. Prim æ rforebyggende arbeid handler om å 
forhindre at utbrenthet oppstår. Betegnelsen 
sekund æ rforebygging brukes om tiltak som skal hindre at 
utbrenthet utvikles hos dem som allerede er på vei mot utbrenthet. Mens primærforebygging retter seg 
mot alle i bedriften, rettes sekundærforebygging mot utsatte individer. Tert i æ rforebygging brukes om 
tiltak rettet mot dem som allerede er utbrent både for å motvirke at utbrentheten vedvarer, og for å 
forhindre tilbakefall når de kommer tilbake på jobb. Da tiltak kan ha effekt på flere nivå, kan det i praksis 
være vanskelig å skille mellom de tre nivåene.

Støtte og forståelse i bedriften
Tiltakene i seg selv har liten verdi hvis de ansatte ikke forstår hvorfor de settes i gang. Bedriftens evne til 
å informere og implementere er viktig for å få støtte og forståelse i bedriften. Lederne spiller en 
nøkkelrolle her. Vær oppmerksom på at lederne (og ansatte) kan trenge tid før de er beredt til å vie tiden 
og ressursene som kreves for å sette i gang tiltakene og endre på situasjonen.

Involvering av ansatte
For best mulig strategiplan og gjennomføring, bør ansatte involveres under planlegging, utvikling og 
implementering av strategiplanen og de forebyggende tiltakene.
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Generelle tiltak
Alle bedrifter bør innføre følgende generelle tiltak:

- innføringsprogram for nyansatte
- oppfølging av nyutdannede
- tilsyn av ansatte som er mest utsatt for utbrenthet
- oppfølgingssamtaler

Innføringsprogram for nyansatte og oppfølging av 
nyutdannede
Nyansatte kan være i faresonen for utbrenthet. Den første 
tiden på en ny arbeidsplass kan være belastende, og på sikt 
føre til en uheldig utvikling. For å motvirke dette, bør det 
være et eget innføringsprogram for nyansatte der det blant 
annet utnevnes en fadder som følger dem opp. Fadderen bør 
være ekstra oppmerksom på den nyansattes arbeidsmetoder 
da disse kan være utbrenthetsfremkallende metoder som er 
tillært på tidligere arbeidsplasser.

Nyutdannede er i en særskilt situasjon og kan, grunnet lite 
(arbeids-)livserfaring, være aktuelle kandidater for utbrenthet etter et par år. Noen har store ambisjoner 
og overdreven tro på seg selv, sine evner og kompetanse. Andre nyutdannede opplever det 
motsatte, tviler på egen kompetanse og føler seg utilstrekkelig. En erfaren fadder kan hjelpe dem både 
med å takle arbeidslivets utfordringer og realitetssjokket som mange nyutdannede opplever når man 
oppdager at praksis ikke imøtekommer idealforventningene som ble skapt på skolen eller universitet. 

Tilsyn av ansatte som er mest utsatt for utbrenthet
Det bør holdes et øye med ansatte som er mest utsatt for utbrenthet - om 
nødvendig må tiltak settes i gang. De klare kandidatene for utbrenthet påtar 
seg for mye arbeid, brenner lyset i begge ender og prøver å gjør alt innen en 
urealistisk tidsramme - en arbeidsatferd som tradisjonelt har blitt belønnet. Det 
krever en felles forståelse for at entusiasme i jobben er bra for ansatte og 
bedriften, men for mye eller for lenge av dette kan resultere i utbrenthet. 

Det er viktig at disse ansatte ikke føler seg overvåket eller overstyrt – dette vil 
de mislike sterkt. Resultatet kan bli at de slutter, og bedriften mister en 
verdifull medarbeider. Ansatte som har denne personligheten, stortrives ofte i 
en hektisk og skapende arbeidssituasjon, og det må være lov å jobbe slik 
innenfor visse rammer. De er en stor ressurs for bedriften, men i gjengjeld må 
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bedriften være beredt å gripe inn hvis de gå utover sine grenser. Det er vanskelig å merke sine grenser 
når man er høy på entusiasme og pågangsmot. 

Oppfølgingssamtaler
Bevisstgjøringen om utbrenthet i bedriften bør være 
tilstrekkelig for at begynnende utbrenning oppdages, men 
det er ikke alltid praksis imøtekommer idealet. De årlige 
medarbeidersamtalene er heller ikke alltid tilstrekkelig blant 
annet fordi sjefen mangler kompetanse eller den ansatte 
ikke ” klager”  til sjefen i frykt for konsekvenser i jobben. 

Som ekstratiltak bør ansatte derfor, med jevne mellomrom, innkalles til samtale om deres 
arbeidssituasjon. Samtaleansvarlig bør ha tilstrekkelig kompetanse og myndighet til å sette i gang tiltak. 
Er bedriften liten, kan bedriftshelsetjenesten brukes. Dette skal ikke være en ” koseprat” , men en reell prat 
om bedriften og personen. Hovedfokus skal være på bedriftens og arbeidssituasjonens effekt på den 
ansattes fysiske og psykiske helse, men også private forhold kan taes opp. Samtalen er selvfølgelig 
konfidensiell. 

Det er viktig at ledelsen også innkalles til samtale - det er ikke bare ansatte blir utbrent. Blir en leder 
utbrent, har dette store konsekvenser for ansatte i avdelingen, og utbrentheten kan spre seg...



© www.cfs-burnout.info 57

DEMENTI
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Takk for at du besøker www.cfs-burnout.info

Dette nettstedet er for at skribentene kan dele deres erfaringer og ekspertise. www.cfs-burnout.info 
verken garanterer eller antyder at informasjonen på dette nettstedet eller som det refereres til, er perfekt:

- informasjonen kan være åpen for flere fortolkninger
- feil, forglemmelser, utelatelser og misforståelser vil forekomme, derfor er informasjonen 

på www.cfs-burnout.info under betingelse av "som er" og uten noen former for garanti enten 
uttrykt eller antydet. Titting, lesing eller hvilken som helst annen bruk av informasjonen som 
www.cfs-burnout.info inneholder, er helt og holdent frivilling av leser eller bruker. Du, leser eller 
bruker, skal ikke holde utgiveren/forleggeren, skribentene, eierne eller andre bidragsytere av 
www.cfs-burnout.info ansvarlig for noen hendelser relatert direkte eller indirekte til materialet 
publisert innen denne nettstedet eller dets nettverk av web-linker. www.cfs-burnout.info påtar 
seg intet ansvar for dine handlinger

- alle er forskjellig - så det er mulighet for at informasjonen, rådene, forslagene, metodene og 
teknikkene som er beskrevet på www.cfs-burnout.info, ikke virker for deg. Ingen garanti gies for 
at informasjonen, rådene, forslagene, metodene og teknikkene på nettsiden eller bøkene/heftene 
vil virke i ditt tilfelle. Skribentene eller forlegger/utgiver avviser alle garantier

- det er fremdeles mye forskning som gjenstår på utbrenthet og relaterte tema, og inneholdet på 
www.cfs-burnout.info kan derfor være mangelfull

Derfor, ethvert råd, informasjon, forslag, teknikk, metode og produkt skal bare brukes som generell guide 
og ikke som den komplette kilde og/eller ultimate sannhet om utbrenthet og relaterte tema.

Skribentene har verken ansvar eller forpliktelse ovenfor noen person eller enhet med hensyn til eventuelle 
tap eller skade forårsaket, eller angivelig blitt forårsaket, direkte eller indirekte av informasjonen på 
nettsiden, bøker, hefter og/eller andre produkter. Denne informasjonen bruker du på egen risiko.

Nettsiden inneholder også informasjon mottatt fra og skrevet av andre i blant annet diskusjonsforum eller 
blogg. Selvfølgelig er ikke alle som posterer deres meninger eksperter eller feilfrie. Vær klar over risikoene 
som er involvert og ta personlig ansvar for dine handlinger. Meninger om utbrenthet er subjektive og kan 
avvike fra dine og andres meninger - du må gjøre dine egne vurderinger.

www.cfs-burnout.info påtar seg ingen juridisk ansvar for presisjon, fullstendighet eller nytte av 
informasjonen, rådene, forslagene, metodene, teknikkene, produktene eller prosessene visst her. 
Referanse heri til spesifikke kommersielle produkter, prosesser eller service gjennom firmanavn, 
varemerke, fabrikant eller på annen måte, betyr ikke nødvendigvis, eller antyder, dets anbefalinger eller 
favorisering av www.cfs-burnout.info eller noen av dets skribenter.

Linkene til eksterne nettsteder på www.cfs-burnout.infos nettsider er en service til våre brukere og 
impliserer ikke godkjennelse eller anbefaling fra www.cfs-burnout.info. www.cfs-burnout.info er ikke 
ansvarlig for tilgjengligheten eller innholdet på disse internettsidene.
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Konsulter lege
www.cfs-burnout.info anbefaler brukerne å konsultere med lege før det eventuelt taes kontakt 
med terapeutene beskrevet på disse sidene. Behandlingene eller ressursene/hjelpemidlene referert til på 
dette nettstedet innebærer ikke godkjennelse eller anbefaling fra www.cfs-burnout.info

Intensjonen bak dette nettstedet er ikke å erstatte de medisinske rådene fra din tiltrodde lege, eller å 
diagnostisere sykdommmer eller lidelser. De forskjellige artikler, informasjon og diskusjoner som er omtalt 
på www.cfs-burnout.info diskuterer utbrenthet. De er ikke ment å erstatte hjelp og bistand fra en lege 
eller annen terapeut, og er ikke ment å oppfordre og/eller oppmuntre deg til ikke å konsultere med 
doktorer eller terapeuter.

www.cfs-burnout.info oppfordrer alle pasienter til å konsultere med deres fastlege før de gjør noen 
antagelser, endringer i livet, behandlinger og så videre.


