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• Selektiv kognitiv nedsättning (t.ex. Deligkaris et al., 2014; Eskildsen et al., 2015)

o exekutiv funktion 
o arbetsminne
o uppmärksamhet och bearbetningshastighet
o episodiskt minne
o prospektivt minne

• Framträdande symptom som påverkar vardaglig funktion (Eskildsen et al., 2015)
och som kan vara långvarigt (Jonsdottir et al., 2017)

UTMATTNINGSSYNDROM OCH KOGNITION
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• Vi ville undersöka om ett tillägg av 
• datorbaserad kognitiv träning eller
• fysisk konditionsträning 

kan förbättra 
1. kognitiv funktion
2. psykisk hälsa
3. arbetsförmåga 

för patienter med utmattningssyndrom 
som genomgår ett multimodalt 
rehabiliteringsprogram.

”Är det möjligt att träna upp 
den kognitiva funktionen?” RECO
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• Multifaktoriellt träningsprogram som 
innehåller uppgifter som ställer krav 
på exekutiv funktion och minne

• 12 veckor, 3 gånger/vecka, 20 
min/session – 36 sessioner totalt

• Adaptiv träning

KOGNITIV TRÄNING
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• Spinning i grupp
• 12 veckor, 3 gånger/vecka, 40 

min/session – 36 sessioner totalt
• Pulsklocka för att övervaka 

träningsintensitet

FYSISK KONDITIONSTRÄNING
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RESULTAT

Gavelin et al., 2018, Stress
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RESULTAT
• Alla tre grupper förbättrades likvärdigt över tid i psykisk hälsa och 

arbetsförmåga
o Per protocol analys visade långtidseffekt på grad av utmattning för gruppen som 

genomgått kognitiv träning

Gavelin et al., 2018, Stress
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• Lite mer RECO resultat…
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Diskrepans mellan hur 
personer med 
utmattningssyndrom 
skattar sin kognitiva 
funktion i vardagen och 
prestation på kognitiva test

Nelson et al., 2019, ICPS, Paris



UMEÅ UNIVERSITY

• Patienter med utmattningssyndrom (n=55) 
fick genomföra en arbetsminnesuppgift 
samtidigt som de genomgick funktionell 
magnetkameraundersökning (fMRI)

• Positivt samband mellan grad av utmattning 
och aktivering av delar av hjärnan som är 
viktiga för arbetsminnet

• Inget samband mellan graden av utmattning 
och prestation på uppgiften

Gavelin et al., 2017, Psychiatry
research: Neuroimaging
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• Kognitiv träning ledde till en förbättring i kognitiv funktion som kvarstod ett år efter 
avslutad behandling

o De som slutfört träningen förbättrades mer i grad av utmattning än kontrollgruppen

• Fysisk träning ledde till förbättrad minnesfunktion omedelbart efter interventionen, men 
vid långtidsuppföljning sågs ingen skillnad gentemot kontrollgruppen 

o Viktigt att fortsätta vara fysiskt aktiv?

• Extra stöd kan behövas för att genomföra denna typ av träning

SAMMANFATTNING
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• Kognitiva nedsättningar mest framträdande i vardagen – kopplat till ”high
effort approach” och mental trötthet? – hur kan vi ta hänsyn till detta i 
behandlingen?

o Balans mellan mental aktivitet och återhämtning

o Kognitiva anpassningar i vardagen

SAMMANFATTNING
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• Mer forskning behövs!
• Förmedla kunskap om kognitiva nedsättningar vid utmattningssyndrom till 

patienter och omgivning
• Träna upp kognitiva funktioner
• Kognitiva anpassningar i vardagen (arbetet)

HUR KAN KOGNITIVA NEDSÄTTNINGAR BEHANDLAS INOM 
RAMEN FÖR STRESSREHABILITERING?
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Tack för er uppmärksamhet!

hanna.malmberg-gavelin@umu.se


