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Prevalens - fatigue

– Neurologiska tillstånd
• MS 76–92% (bl.a. Krupp et al, -06; Lerdal et al. -07)

• Parkinson 33–81% (bl.a. Friedman, et al 2007; Levine &Greenwald – 09)

• Stoke 30–68% (bl.a. De Groot et al, -03; Holmqvist -18)

• TBI 21-73% (Wylie & Flashman – 17)

• Konsekutiva mTBI 23 – 34 % upplever fatigue som restsymptom 
fortfarande efter 3 månader (Lannsjö et al -09; Norrie et al -10)

– Fatigue in den generella befolkningen (inte synonymt med den friska 
befolkningen)
• 11 - 23 % (bl.a. Pawlikowska -1994; Loge 1998, Lerdal -05,  Bay & De Leon -11)
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Fatigue  - en subjektiv upplevelse av bristande fysisk 
eller mental energi som påverkar vanliga aktiviteter

Fysisk fatigue
ü Övergående minskad 

förmåga till viljemässig 
fysisk aktivitet

ü Kan ha både perifer och 
central komponent

Emotionell fatigue
ü Utmattning som uppstår vid 

hantering av livshändelser 
som orsakar känslomässiga 
reaktioner

ü Nedsatt motivation, intresse 
eller initiativförmåga (motstånd 
mot ansträngning)

ü Känsla av att vara 
överväldigad eller låg och 
uttråkad
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Kognitiv fatigue
ü Övergående ökning av 

mental utmattning som 
resultat av tankemässig 
aktivitet

ü Kan medföra fatigability, 
dvs en försämrad 
funktionsförmåga av 

• koncentration
• uppmärksamhet
• snabbhet

Central fatigue 
ü Associeras till förändringar av 

den synaptiska 
koncentrationen av 
neurotransmittorer i CNS

ü Primärt, noradrenalin, 
dopamin och serotonin som 
är associerade till arousal, 
sömnighet och stämningsläge

(Wylie & Flashman (2017), 
Concussion)

Stress fatigue 
ü Utmattning som 

uppstår på grund av 
kronisk stress som 
kan relateras till jobb, 
hantera 
familjeförpliktelser 
etc. 



Fatigue ett svårdefinierat begrepp                
– läge att prata taxonomi
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Subjektiv fatigue –
upplevd fatigue
- Mäts ofta med frågeformulär 
- Känsligt för depression

Kognitiv uttröttbarhet –
fysiologisk fatigue
- Mäts i form av  

prestationsnedsättning 
- Känsligt för ansträngning

Primär fatigue 
- Ursprung ur skada i CNS  

- TBI, stroke, MS eller annan
neurologisk påverkan

Sekundär fatigue
- Samvarierande faktorer som 

stärker och vidmakthåller 
fatigue 

- smärta, sömnstörningar, 
medicinering

( )

?

Aktuellt tillstånd?Generell (tra
it)?

Leavitt & Deluca, Pm & R, 2010
Kluger, Krupp, & Enoka, Neurology, 2013 
Wylie, Genova, DeLuca , & Dobryakova, Cogn, Aff & Beh Neuroscience, 2017

Förvärvad?
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Kognitiv uttröttbarhet

** p < .01
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Exekutiv uttröttbarhet - CWT
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Psykomotorisk uttröttbarhet – Kodning 
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FATIGABILITY EN MARKÖR PÅ 
SÄMRE NÄTVERKSFUNKTION?
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En neuroanatomisk teori om fatigue

– En påverkan på basala 
ganglierna leder till en störd 
ü Förbindelse mellan prefrontala     

kortex och thalamus.
ü Integrationen mellan det 

limbiska systemet och 
viljemässiga impulser från 
kortex (Chaudhuri & Behan, 2004). 

– Detta leder i sin tur till 
ü Nedsatt kortikal aktivering 
ü Nedsatt uppmärksamhet 
ü Förlångsammad mental 

processhastighet och därmed 
en känsla av fatigue (Bruno et al., 
1998).
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Vigilanstest

§ VAS-f före (5.8 vs. 3.0)
à lika mellan grupperna 

(p=0.143)

§ VAS-f efter (8.0 vs. 4.0) 



17

Vigilanstest

§ VAS-f före (5.8 vs. 3.0)
à lika mellan grupperna 

(p=0.143)

§ VAS-f efter (8.0 vs. 4.0) 
à patienterna signifikant 

tröttare (p=.035). 
Korrelerade med låg 
konnektivitet i middle frontal 
gyrus VAS-f  r= -0.58, 
p<.001 och thalamus VAS-f  
r= -0.57, p<.001

§ Ju större diskrepens på 
VAS-f före och efter desto 
bättre testprestation på 
vigilanstestet hos 
patienterna, 
(r=-0.65,  p=.043).



Kompensationsteorin
• En skadad hjärna måste anstränga 

sig mera än en frisk hjärna för att 
kompensera för kognitiva brister => 
fatigue (van Zomeren et al, -1984).

• Ökad cerebral aktivitet hos 
patienter som genomför en mental 
aktivitet jämfört med friska 
kontroller, trots lika hög prestation 
(Kohl et al, -09).

• Ökat diastoliskt blodtryck och högre 
upplevd trötthet hos TBI patienter 
som utförde ett kognitivt test jämfört 
med friska kontroller (Ziino & Ponsford, 
-06).18
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Oförmåga att hålla en jämn prestation korrelerade 
med självupplevd trötthet 
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(r = 0.48, p = 0.03) 
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Subjektiv trötthet 
och instabilitet

uttröttbarhet
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Sharma et al, -11, Neurological review
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• Prosacccader
• Viljmässiga 

saccader
• Antisaccader



Demografi och fatiguemått en vecka efter traumat
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mTBI  (n=15) Ortopediska 

kontroller (n=15)

p-värde

Ålder, medel (SD) 25 (+/- 6.5) 28 (+/- 7.4) .536
Kön, M/K (M %) 7/8 ( +/- 47 %) 11/4 (+/- 73 %) .264
Utbildningslängd 13  (+/-1.8) 13 (+/- 1.8) .565
Lexikala beslut 99 (+/- 7.8) 104 (+/- 9.8) .225
HADS-D 2 (range 0 - 5) 1 (range 0 - 11) .252
HADS-A 6 (range 0 – 10) 4 (range 0 – 14) .186
Fatiguemått:
FSS (generell fatigue)

RPQ-f (förvärvad fatigue)

Kodning-f (uttöttbarhet)

4.0 (range 2.2 – 6.8)

2 (range 0 – 4)

-0.7 (+/- 3.2)

2.8 (range 1.3 – 5.4)

1 (range 0 – 3)

2.1 (+/-3.2)

.077

.023

.039 



Fatigue och saccadfunktioner bland patienter med mTBI
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Större variabilitet i latensen av 
prosaccader bland patienterna med mTBI 
jämfört med de ortopediska patienterna, 
mean diff: -14.55, [-28.62 – -.47], p = .042 



Slutsats
– Fatigue är ett multidimensionellt syndrom med många olika samvarierande faktorer 

som kan bidra till upplevelsen a fatigue 
Ø Varje patient är unik
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– Olika fatigue instrument 
mäter ev. olika aspekter av 
fatigue 

Ø Välj instrument med omsorg 
och inte minst 

Ø Använd flera instrument

– Vi kan komma längre om vi 
är specifika med taxonomin 
och engagerar hela teamet



Klinisk bedömning av fatigue på RUS, DS

• ev. medicinska faktorer (uteslut andra orsaker ss 
anemi, bristsjukdom, ev. medicinbiverkan) 

• psykologiska faktorer såsom depression / ångest / 
sömn / andra livssituationsfaktorer

• kognitiva funktioner – processhastighet, 
uttröttbarhet, uppmärksamhetsstörningar.

• balans vila och aktivitet. 

• allmän fysisk funktion och hälsa
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• Of 61 patients with 
moderate to severe 
acquired  brain injuries 
41 (67%) reached the 
cut of score of fatigue 
on the mental fatigue 
scale (MFS>10,5).

• All depressed patients 
(HADS > 8) were 
fatigued but more than 
56 % of the fatigued 
patients were not 
depressed

m
fs

-to
ta

l

HAD-D total



Saccadfunktioner
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Saccadfunktioner
mTBI 
(n=15)

OK 
(n=15)

p-värde

Prosaccader latens – medel 269.32 (36.61) 247.98 (17.06) .114

Prosaccader latens – SD 44.49 (25.36) 29.94 (8.45) .042

Prosaccader gain – medel 1.02 (0.07) 0.97 (0.09) .257

Prosaccader gain – SD 0.24 (0.10) 0.18 (0.06) .098

Antisaccader rätt korrekt 0.80 (0.16) 0.79 (0.14) .996

Antisaccader latens - medel 370.36 (51.74) 337.72 (41.61) .093

Antisaccader latens -SD 60.05 (38.89) 42.78 (19.10) .306
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Connection Count Index (CCI)

Antal voxlar som har 
synkroniserad aktivitet med 
varandra – intrinsic connectivity 
network. 

p = .01

VAS-f  r= -0.57, p<.001
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CSI Interaktion tid & grupp

p = .05
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Neuro-
psykologiska test

mTBI 
(n=15)

OK 
(n=15)

FK
(n=14)

p-värde 
alla tre 

grupper

p-värde 
mTBI vs 

OK

Ruff 2&7 ADS (poäng) 156.6 (28.8) 164.1 (28.0) 150.4 (27.2) .430 .690

Ruff 2&7 ADA (poäng) ¤ 98.0 (90.0–100.0) 98.4 (92.3–100.0) 99.0 (81.0–100.0) .306 .935

Ruff 2&7 CSS  (poäng) 126.8 (22.1) 133.5 (23.7) 126.8 (21.7) .646 .630

Ruff 2&7 CSA (poäng) ¤ 94.3 (72.2–98.2) 90.2 (71.3–98.2) 96.4 (73.8–99.2) .107 .412

DSST total  (poäng) 71.7 (10.0) 72.8 (15.9) 82.4 (15.6) .093 .969
WAIS-III Kodning minne 

(poäng) ¤
18 (8-18) 14 (7-18) 16 (4-18) .288 .267

WAIS-III Sifferrep fl

(poäng)
8.3 (1.4) 8.9 (1.5) 10.4 (2.3) .009 .559

WAIS-III Sifferrep bl

(poäng)
6.2 (2.1) 5.7 (1.8) 7.6 (2.7) .059 .782

Kognitiva funktioner vid första testningen. 
Medel och (SD) presenteras för normalfördelat data och 
¤ median (range) for skevt data.
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Några hållpunkter

Symptom vid hjärnskada

• Kognitiva problem 

• Fatigue

• Ibland sömnpåverkan +/-

• Frustration över att inte orkar det 
man vill

• Initiativlöshet (för vissa)

• Övervägande god självbild

• Mår bäst på morgonen

Symptom  vid depression

• Kognitiva problem 

• Fatigue

• Påverkade autonoma funktioner 
• sömn
• aptit

• Bristande lust/motivation 

• Negativa grubblerier, hopplöshet

• Mår sämst på morgonen
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