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Förord

Den här broschyren önskar ge en ökad förståelse för trötthet vid multipel skleros, MS. 
Den vänder sig till dig som har MS, dina anhöriga, vänner, arbetskollegor samt till 
sjukvårdspersonal som i sitt arbete möter personer med sjukdomen.

Tanken är att skapa förståelse för vad som kan orsaka trötthet och hur man kan 
känna igen tröttheten. Här finns också information om hur man kan hantera trött-
heten för att fungera bättre i det dagliga livet och uppleva en högre livskvalitet.

Jag hoppas också kunna visa att tröttheten vid MS, även kallad fatigue, inte är 
omöjlig att hantera och inte ska ses som ett problem som inte kan påverkas. Det 
finns många olika strategier att ta till för att minimera eller kanske till och med eli-
minera MS-trötthet. I slutet av broschyren finns mer information om medicinering 
mot fatigue och några enkäter som kan användas som hjälpmedel för att fastställa 
graden av fatigue.

Som förlaga till broschyren har jag använt Managing MS-related Fatigue: A Guide 
for Individuals with MS and Their Families, skriven av Lauren B. Krupp.

Innehållet har faktagranskats av Erik Wallström, vid tidpunkten läkare och forskare 
vid Neurologiska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna.

Broschyren är tryckt med stöd från Genzyme, en del av Sanofi AB.

Huddinge, november 2004

Anna Cunningham är legitimerad sjuksköterska 
sedan 1994 och har arbetat som klinisk MS-sjuksköterska 
och forskningssjuksköterska vid MS-centrum på Karolinska 
Universitetssjukhuset, Huddinge.
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Andel som angav att symtomet påverkade aktiviteter i det dagliga livet

 Fatigue 56%

 Balansproblem 50%

 Svaghet eller förlamning 45%

 Känselstörningar 24%

 Problem med urinblåsan (urinträngningar, svårt att tömma blåsan) 34%

 Ökad muskelspänning (spasticitet) 26%

 Tarmstörningar 20%

 Depression 18%

 Smärta 21%

Skillnad mellan vanlig trötthet och fatigue

Fatigue är med andra ord ett symtom av MS, precis som känselstörningar, svaghet,
ökad muskelspänning (spasticitet) och svårigheter att gå. Det är till och med ett av
de vanligaste symtomen vid MS, i vissa studier rapporterar mer än 90 procent av
dem som har MS att de har fatigue.

För många är fatigue det mest funktionshindrande symtomet av sjukdomen, 50 till 
75 procent rapporterar att det är ett av de tre mest besvärande symtomen av MS. 

I en studie med över 600 personer med MS rapporterade mer än hälften att fatigue 
påverkade deras dagliga aktiviteter mer än symtom som exempelvis balans-
störningar, svaghet, domningar, smärta eller depression.

Fatigue vid MS

Ordet ”trötthet” framkallar en mängd olika innebörder för personer som har MS, 
för deras familjer och för sjukvårdspersonal. Många av dem kan ge en mängd olika
beskrivningar som innefattar bland annat sömnighet, svaghet och utmattning.

Var och en av oss – oavsett om vi har MS eller inte – är trötta ibland. De fysiska 
och psykiska krav som ställs på oss av familj, vänner, hem och yrkesliv kan leda till 
att vi känner oss trötta.

Men MS-relaterad trötthet är annorlunda än vanlig trötthet. Personer med MS 
berättar att de upplever en överväldigande känsla av utmattning och brist på 
energi som är orimlig i förhållande till de aktiviteter de utför. För en frisk person 
är aktiviteter som att gå och handla mat eller att gå till banken knappast någon 
utmaning. För individer med MS kan den fatigue de känner göra att sådana sysslor 
är omöjliga.

Ordet fatigue används i engelsk litteratur för att beskriva MS-trötthet. Ordagrant
betyder det utmattning eller extrem trötthet. Begreppet fatigue, som uttalas [f∂ti:g] 
har också allt mer börjat användas i svensk litteratur. I den här broschyren kommer 
begreppet fatigue att användas för MS-relaterad trötthet, medan ordet trötthet 
står för vanlig trötthet som kan drabba var och en av oss.

Vanlig trötthet

Knuten till energiförbrukning.

Relativ kort återhämtningsperiod.

Starkt samband med specifika
fysiska och/eller psykiska faktorer.

Fatigue

Kan uppkomma redan vid liten eller utan ansträngning.

Tröttheten är mer frekvent och mer intensiv än vanlig trötthet.

Tröttheten har större påverkan på aktiviteter i det dagliga livet.

Återhämtning tar längre tid.

Det finns inga tydliga samband mellan fatigue och andra 
symtom/funktionshinder av MS.

Kan förstärka andra MS-symtom.

Kan uppkomma utan symtom på depression.

Ofta förvärras tröttheten av värme.



8 9

Definition av fatigue

En subjektiv känsla av brist på fysisk och/eller mental energi som av individen eller
närstående/vårdare upplevs inskränka på sedvanliga eller önskvärda aktiviteter.

Det är så en grupp med representanter från olika personalkategorier inom 
MS-sjukvården i USA definierar MS-relaterad trötthet, fatigue. Gruppen har också 
tagit fram en omfattande och övergripande behandlingsplan för detta funktions-
hindrande symtom.

I sitt arbete med definitionen tog gruppen hänsyn till att alla människor upplever 
trötthet någon gång i livet. Oftast kan man övervinna denna trötthet genom att 
vila ett tag eller sova för att samla energi. Hos personer med MS kan vila och sömn 
ofta minska tröttheten men är sällan tillräckligt för att helt återställa energinivån 
till det normala.

Till skillnad från vanlig trötthet inskränker fatigue på individens förmåga att fungera. 
Friska individer kan ofta fullfölja sina aktiviteter trots tröttheten medan personer 
med MS upplever att deras fatigue hindrar dem i umgänget med familj och vänner, 
arbete eller andra åtaganden.

Hur länge fatigue pågår varierar mycket. Kortvarig trötthet kan bero på andra 
orsaker än MS, till exempelvis ny medicin, ökade aktiviteter eller varmt och fuktigt 
väder. Hos en del kan fatigue pågå i månader och år. Därför utvecklade gruppen 
två definitioner av fatigue:

Kronisk beständig fatigue. Pågår under kort eller lång tid, mer än hälften av 
dagarna under mer än sex veckor och begränsar livskvalitet eller aktiviteter i det 
dagliga livet.

Akut fatigue. Innebär nytillkommen eller markant ökad fatigue de senaste sex 
veckorna som begränsar livskvaliten eller aktiviteter i det dagliga livet.
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Olika typer av trötthet och fatigue

Människor upplever trötthet på olika sätt och det finns inga skarpa gränser mellan 
olika typer av fatigue och trötthet.

Normal trötthet. Även personer med MS kan uppleva den normala trötthet som 
förekommer hos de flesta människor och som har sin grund i de fysiska och psykiska 
krav som ställs på oss av familj, vänner och yrkesliv.

Krisrelaterad trötthet. En del personer beskriver en ökad trötthet efter de att de 
fått veta att de har diagnosen MS. Att få veta att man har en kronisk sjukdom inne-
bär för många någon form av krisreaktion med känslor av sorg och nedstämdhet. 
Denna kris behöver bearbetas vilket leder till att diagnosbeskedet ofta upptar en 
stor del av ens tankar och kräver mycket energi. Ibland kan man också glömma an-
dra viktiga saker som man normalt alltid kommer ihåg. Denna trötthet och glömska 
efter ett diagnosbesked är oftast relaterat till kris och krisbearbetning och inte till 
själva MS-sjukdomen.

Fysisk fatigue. Fysisk fatigue är en trötthet i musklerna och en minskad uthållighet 
vid fysisk aktivitet. Det kan yttra sig som motorisk svaghet efter en stunds aktivitet, 
exempelvis i ett ben då man går längre sträckor eller i en hand då man skrivit en 
längre stund. Fysisk fatigue kan också kännas i hela kroppen efter en stunds aktivitet 
som brist på fysisk energi eller upplevas som en ihållande känsla av trötthet i 
musklerna utan föregående fysisk ansträngning.

Mental fatigue. Mental fatigue är en överväldigande känsla av mental utmattning, 
trötthet och/eller sömnighet. Den kan upplevas som en ihållande och överväldigande 
trötthet eller allmän känsla av brist på energi som inte är knuten till ens kropp. 
Dessutom kan mental fatigue upplevas som kognitiv fatigue, en trötthet i tanke-
förmågan. Individer med MS som upplever kognitiv fatigue kan ha svårt att hålla 
kvar uppmärksamhet och koncentration under längre tid när de utför mentalt 
ansträngande aktiviteter.

För personer som har MS kan det vara svårt att veta vad som är normal trötthet och 
vad som är fatigue på grund av MS. Men om tröttheten är sådan att det påverkar 
det dagliga livet bör man ta kontakt med sjukvården för att göra en utredning.
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Effekter av fatigue

Gemensamt för fatigue är att den påverkar livskvaliten och förmågan att utföra 
aktiviteter i det dagliga livet. Det innebär minskad energi och uthållighet och kan 
ha negativ påverkan på humöret samt orken att hantera andra symtom av MS- 
sjukdomen liksom livet i övrigt.

Fatigue spelar stor roll för hur personer med MS upplever sin egen hälsa. Man kan 
känna sig hjälplös och ha en känsla av att inte klara av det man verkligen vill göra. 
Fatigue kan också ha stark inverkan på fysisk aktivitet och träning. Minskad fysisk 
aktivitet ger nedsatt kondition, musklerna blir svagare vilket i sin tur leder till sämre 
allmän uthållighet och ökad trötthet. Tröttheten varierar ofta över dagen och är 
oftast större på eftermiddagen och kvällen då kroppstemperaturen är som högst 
och man är naturligt uttröttad av en lång dags aktiviteter.

Tillfällig förstärkning av andra symtom

Det finns faktorer som tillfälligt kan skapa eller förstärka symtom hos den som har MS. 
Till dessa faktorer hör fatigue, ansträngning, värme, infektion, feber och liknande. 
Dessa faktorer kan påverka till exempel syn, känsel, motorik och förmåga att gå.

Dessa förstärkningar av symtom är tillfälliga och återgår till ursprungsnivån då man 
minskar tröttheten genom att ta en paus eller får ner kroppstemperaturen. Förstärk-
ning av symtom som orsakas av fatigue eller andra yttre faktorer beror alltså inte 
på ökade skador i hjärnans myelin, ett nytt skov eller att MS-sjukdomen försämrats. 

Myelin är den fettliknande substans som omger nervcellernas långa utskott i 
hjärnans och ryggmärgens nerver. 

Förstärkning av symtom kallas också falskt skov eller pseudoskov.

  Sjukdomstecken som objektivt kan observeras vid läkarundersökning.

   Kännbara symtom som upplevs av en person med MS men som inte objektivt 
kan observeras vid läkarundersökning.

   Tysta symtom orsakade av neurologisk skada men som varken upplevs av 
personen med MS eller kan observeras vid läkarundersökning.

Symtomförstärkande faktorer är till exempel fatigue, värme/fuktigt klimat, varmt bad/varm 
dusch, infektion, feber, stress, biverkan mediciner eller sömnstörningar.

Utan symtomförstärkande faktorer Med symtomförstärkande faktorer

MS-relaterad fatigue är ett vanligt och funktionshindrande symtom vid MS och 
kan allvarligt begränsa livskvalitet och aktiviteter i det dagliga livet. Hos personer 
med MS är fatigue ofta det mest funktionshindrande symtomet. Fatigue kan vara 
kortvarigt eller pågå under längre tid. Det påverkar inte bara fysiska utan även 
mentala och kognitiva funktioner. Oftast behöver personer med MS längre tid för 
att återhämta energi än personer utan sjukdom.
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Orsaker till fatigue

Orsaken till fatigue vid MS är inte fullständigt klarlagd och det finns många faktorer 
som man tror kan bidra till att den som har MS får fatigue.

Nervsystemet styr i stort sett alla funktioner i kroppen: till exempel förmågan att gå 
och röra sig, känsel, syn och andra sinnesintryck samt vår kognitiva funktion – det vill 
säga vår tankeförmåga.

Det karaktäristiska för MS är skador i centrala nervsystemet (hjärnan och rygg-
märgen) som beror på inflammation och nedbrytning av det isolerande fettlagret, 
myelinet, som omger nervtrådarna (demyelinisering). Skadorna på det isolerande
fettlagret som omger nervtrådarna försämrar överföringen av nervsignaler till och
från hjärnan och många av nervtrådarna förstörs också. De primära orsakerna till
fatigue är sannolikt kopplade till MS-orsakade skador på nervsystemet och till 
aktivering av kroppens immunsystem.

Det finns också faktorer som inte direkt har att göra med sjukdomen MS och dess
förlopp men som kan bidra till trötthet. Sådana så kallade sekundära faktorer är till
exempel dålig fysisk kondition, störd nattsömn, värme och biverkan av mediciner.

PRIMÄRA orsaker till fatigue

 Ökad nivå av inflammationsmolekyler, till exempel cytokiner.

 Skador på nervtrådarna vilket leder till ökat energibehov för att bibehålla signalöverföring.

 Ändrad omsättning av näringsämnen i inflammerad/skadad hjärnvävnad.

 Ständigt kompenserande för nedsatta neurologiska funktioner.

SEKUNDÄRA orsaker till fatigue

 Nedsatt fysisk kondition.

 Ökad kroppstemperatur, till exempel i samband med fysisk aktivitet.

 Mediciner för behandling av MS-symtom (inklusive naturmedel).

 Användande av alternativa muskelgrupper för att kompensera och kunna utföra en aktivitet.

 Sömnstörningar.

 Andra MS-symtom som till exempel smärta, störningar av urinblåsans funktion och spasticitet.

 Psykologiska faktorer (depression, oro, stress).

 Varmt klimat.

 Näringsbrist, brist på vätska.

 Infektioner av olika slag.

Det som gör fatigue så svårt att värdera är att den inte verkar vara relaterad till 
andra MS-symtom. Det finns till exempel inget samband mellan tröttheten och  
individens kön, ålder, neurologiskt funktionshinder, hur länge man haft sjukdomen 
eller vilken typ av MS man har. Personer som har en lindrig MS kan besväras lika 
mycket av trötthet som de som har mer funktionshinder av sin MS. 

Nydiagnostiserade kan ha mer besvär av trötthet än de som levt med sjukdomen 
i många år. Det finns vissa studier som visar att personer som har MS som löper i 
skov skulle uppleva mindre trötthet men resultaten är inte entydiga och den kliniska 
erfarenheten visar att fatigue kan vara ett problem vid alla typer av MS.

Magnetkameraundersökning, MRT, som används för att diagnostisera MS, ger  
inte heller någon information om en individs fatigue. Studier med magnetkamera-
undersökningar har visat att personer som i magnetkameran visar hög sjukdoms-
aktivitet upplever lika mycket fatigue som de med låg sjukdomsaktivitet.
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Primära faktorer

Primära faktorer är de faktorer som direkt beror på sjukdomsprocesserna vid MS 
och som man tror bidrar till fatigue. En av de vanligaste teorierna är att fatigue har 
att göra med den inflammation och/eller de skador som uppkommer i centrala nerv-
systemet vid MS. Även individuell känslighet för till exempel ökat antal inflammations-
molekyler tros ha betydelse.

När immunsystemet är aktiverat producerar kroppen inflammationsmolekyler, till 
exempel cytokiner. Vissa studier tyder på att faktorer som aktiverar immunsystemet 
har ett samband med upplevd nivå av fatigue.

Många forskare tror att skadan på isoleringshöljet, myelinet, leder till att det centrala 
nervsystemet måste arbete hårdare för att försöka upprätthålla fungerande nerv-
signaler än det skulle ha gjort om nervisoleringen var oskadad. När man mätt hjärnans 
förbränning av näringsämnen med hjälp av en så kallad PET-kamera (Positron Emission 
Tomografi), har det visat sig att personer med MS och fatigue hade lägre förbränning 
av socker i vissa delar av hjärnan. Andra studier tyder på att personer med MS  
aktiverar större områden i hjärnan än kontrollpersoner för att utföra en viss uppgift 
– kanske för att kompensera för funktionsbortfall. En teori är alltså att fatigue kan 
bero på att näringsomsättningen i vissa delar av hjärnan är påverkad.



18 19

Sekundära faktorer

Sekundära faktorer kan bidra till fatigue trots att de inte är direkt orsakade av
sjukdomsprocesserna vid MS. Sekundära faktorer är till exempel nedsatt fysisk  
kondition, biverkningar av mediciner, att man använder alternativa muskelgrupper 
för att kompensera bortfall, sömnstörningar och liknande.

Nedsatt kondition på grund av inaktivitet kan bidra till ökad trötthet. Det kan av
olika orsaker vara svårt att komma igång med fysisk aktivitet, särskilt för personer 
som är svaga i armar och ben och/eller har balansrubbningar. Förhöjd kropps-
temperatur vid fysisk aktivitet kan också tillfälligt förstärka andra MS-symtom och 
ge ökad trötthet – ett slags överhettningsfenomen. Detta fenomen kan skapa 
olustkänslor inför fysisk aktivitet eftersom man upplever att man mår sämre av att 
träna – vilket i sin tur leder till att man undviker fysisk aktivitet. I själva verket är det 
dock ofta precis tvärtom, minskad fysisk aktivitet leder till försämrad fysisk kondition 
vilket i det långa loppet ökar tröttheten. En ond cirkel har uppstått. Det är viktigt 
att hitta strategier för att kunna utföra fysisk aktivitet och samtidigt undgå denna 
överhettning. I avsnittet om hur man hanterar fatigue, finns tips om hur man kan 
fortsätta att vara fysiskt aktiv (sid 32).

Trötthet är en biverkan av vissa läkemedel, till exempel läkemedel som används för 
att behandla andra MS-symtom såsom smärta och ökad muskelspänning (spasticitet). 
Smärtlindrande och muskelavslappnande läkemedel kan ge sömnighet och slöhet 
som biverkan, detta bidrar ju också självfallet till tröttheten. Det är dock viktigt att 
inte på egen hand sluta med en behandling som föreskrivits av läkare utan att först 
kontakta honom/henne. Även naturmedel kan ge trötthet som biverkan.

Symtom på grund av MS kan göra att kroppen försöker kompensera för den ned-
satta nervfunktionen genom att använda andra muskelgrupper för att utföra en  
aktivitet eller syssla. Detta förbrukar ofta mer energi, dessutom kan sysslan/ 
aktiviteten ta längre tid att utföra än tidigare vilket ytterligare bidrar till en ökad 
energiförbrukning och därmed fatigue. Detta kan jämföras med att hoppa på 
kryckor en hel dag för att man stukat foten eller försöka utföra sysslor då man  
gipsat ena armen. Aktiviteten blir svårare att utföra, kräver mer energi och bidrar 
därmed till trötthet.

Otillräcklig eller störd sömn påverkar så klart också tröttheten. Smärta, svårigheter 
att röra sig, oro liksom överaktiv urinblåsa kan påverka sömnen vilket självfallet i stor 
grad påverkar hur mycket man orkar. (Sömnproblem diskuteras också på sidan 28.)

Smärta och andra MS-symtom, till exempel stelhet och spasticitet, kan vara tröttande 
och påfrestande att leva med. Smärta och stelhet kan också göra att man är mindre 
benägen att intressera sig för fysisk aktivitet.

Att leva med en kronisk sjukdom som MS påverkar individen känslomässigt och 
det finns ett visst överlapp mellan depression och trötthet. Symtom på depression 
kan vara nedstämdhet, trötthet, minskat intresse för dagliga aktiviteter som man i 
vanliga fall tycker om, avsaknad av motivation, sömnstörningar, förändrad aptit, 
viktökning eller viktminskning.
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Trötthet är ett mycket vanligt symtom vid depression och depression är vanligt vid 
MS. Det är dock många personer med fatigue som inte upplever känsla av depres-
sion och nedstämdhet. När en person är deprimerad så upplevs, förutom tröttheten, 
också ofta nedsatt motivation och nedstämdhet. Det är viktigt att alltid utesluta 
depression vid trötthet eller att behandla en eventuell depression.

Stress i form av exempelvis krav från omgivningen, konflikter, störda rutiner och  
liknande kan göra vem som helst trött. Att leva med en kronisk sjukdom innebär 
ytterligare stressfaktorer som exempelvis att leva med ovisshet inför framtiden,  
att inte kunna utföra sysslor eller aktiviteter lika snabbt som tidigare eller med 
mycket större ansträngning. Stress påverkar kroppen på flera olika sätt och lång-
varig stress kan bidra till trötthet.

Personer som har MS känner sig ofta mer trötta i varmt och fuktigt klimat, liksom 
vid fysisk aktivitet. Det har att göra med att en nervtråd som saknar det isolerande 
myelinet är känslig för värme. När temperaturen stiger minskar förmågan att leda 
nervsignalerna vidare och nervsignalen kan försvagas eller kortslutas helt så att 
symtom uppstår eller förstärks. Det kan räcka med att kroppstemperaturen ökar 
0,1 – 0,2 C° för att överledningen av nervsignalerna ska påverkas. När temperaturen 
sjunker igen ökar nervsignalernas överföringsförmåga och symtomen minskar.

Värme på grund av fysisk aktivitet, varmt fuktigt klimat eller varm dusch/bad kan 
för vissa personer orsaka förstärkta symtom i form av pseudoskov och bidra till 
trötthet. Paradoxalt nog kan vissa personer med MS i stället uppleva förbättring  
i samband med värme. Varför det är så vet man inte.

Näringsbrist och för lite vätska i kroppen kan också ge trötthet, liksom en på-
gående infektion.

Flera samverkande faktorer

Kognitiv fatigue (en trötthet i tankeförmågan) kan också vara ett symtom av MS, 
liksom depression. Men depression kan också leda till trötthet och påverka tanke-
förmågan. Det kan med andra ord vara svårt att klarlägga vad som är orsaker och 
vad som är symtom och därmed fastställa om en person har fatigue, depression, 
kognitiv påverkan eller kanske alla tre.

Det är troligt att fatigue hos en person med MS är orsakad av en eller flera primära 
och sekundära faktorer. Många faktorer kan bidra till att förstärka symtomen, så 
kallad falskt skov eller pseudoskov.

Pseudoskov är tillfälliga och innebär inte myelinskada eller att MS-sjukdomen i  
sig försämras, symtomen återgår till ursprungsnivån då man exempelvis minskar 
temperaturen eller minskar tröttheten genom att ta en paus.

Även om mer forskning behövs för att få kunskap om orsaker till fatigue så finns 
det strategier för att kartlägga och motverka fatigue som fungerar för de flesta. 
Här kan den MS-sjuke och sjukvårdspersonalen arbeta tillsammans för att hitta vad
som försämrar eller förbättrar fatigue och hur man på bästa sätt kan minimera dess 
inverkan på dagliga aktiviteter.

Kognitiv 
påverkan

Fatigue Depression
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Att kartlägga fatigue

Den MS-sjukes trötthet kan bedömas på olika sätt genom frågor och tester. Detta
sker oftast genom att man samlar in en mängd information om till exempel den
MS-sjukes och hans/hennes familjs sjukdomshistoria, medicinering och levnadsvanor. 
Ibland använder man frågeformulär som graderar fatigue och hur den påverkar det 
dagliga livet. Ofta genomför man också en läkarundersökning och tar blodprover för 
att utesluta andra orsaker till tröttheten. Det är också möjligt att en sjukgymnast 
och/eller arbetsterapeut bedömer nivån av fatigue med hjälp av frågor och tester.

En djupgående utredning av trötthet kan innefatta:

•  Den MS-sjukes och hans/hennes familjs sjukdomshistoria och levnadsvanor.

•  Kartläggning av medicinering (inklusive naturmedel/alternativmedicin).

•  Läkarundersökning och blodprover.

•  Bedömning av fatigue med hjälp av frågor och tester.

Sjukdomshistorien

Det är viktigt att samla in så mycket information som möjligt för att förstå vad som
påverkar just den enskilda personens trötthet. Därför är det bra att redan före läkar-
besöket fundera kring sin egen sjukdomshistoria liksom sjukdomar som finns eller 
funnits i familjen.

Många andra tillstånd än MS kan orsaka trötthet. Under besöket hos läkaren eller
sjuksköterskan får man därför besvara frågor om andra symtom och sjukdomar för 
att kunna utesluta andra orsaker än MS till tröttheten. Troligen ställer man också 
frågor om hur länge personen haft fatigue, hur den yttrar sig, stämningsläge och 
psykologiska faktorer, fysisk kondition och näringsintag. Det är också intressant  
att veta hur värme påverkar den MS-sjuke, om det finns andra symtom av MS-sjuk-
domen och hur de påverkas av den fatigue man känner, liksom om man har gjort 
något för att hantera sin trötthet och vilka resultat dessa åtgärder haft.

Att kartlägga sömnvanorna är en mycket viktigt del i bedömningen av fatigue. 
Sömnstörningar påverkar i stor utsträckning tröttheten. Även om sömnighet och 
trötthet inte är samma sak så kan sömnstörningar under natten påverka känslan av 
fatigue under dagtid. Olika tillstånd under sömnen (till exempel ofrivilliga rörelser  
i benen under sömnen, smärta, stelhet, snarkningar eller problem med urinblåsan) 
kan bidra till sömnsvårigheter och därmed trötthet under dagtid. Problem med 
urinblåsan (täta trängningar, trängningar nattetid eller svårigheter att tömma blåsan) 
kan också påverka sömnen men kan efter utredning ofta behandlas effektivt med 
läkemedel.

Det är inte alltid man är medveten om att man har sömnstörningar. En eventuell
partner kan i regel ge besked om vad han eller hon anser om den MS-sjukes 
sömnvanor.

Oro, ångest och depression är vanligt vid MS och kan både kräva behandling liksom 
bidra till trötthet. Därför är det viktigt att berätta för läkaren hur man mår psykiskt.
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Medicin och stimulantia

Mediciner, tobak, alkohol, koffein och droger är viktiga faktorer i bedömningen av
fatigue. Dessa kan på olika sätt påverka centrala nervsystemet, något som i sin tur
kan leda till sömnstörningar.

Vissa mediciner som används för att behandla MS-symtom eller andra medicinska
tillstånd kan bidra till fatigue. Alla mediciner kanske inte har förskrivits av ordinarie
neurolog och vissa mediciner säljs utan recept och finns inte bokförda i journalen.
Det är därför viktigt att själv hålla ordning på vilka mediciner och doseringar man tar. 
Även alternativmedicin, vitaminer, mineraler och andra diettillägg bör finnas med 
på denna lista. Trots att vissa preparat ibland kallas naturmedel så har även dessa 
preparat biverkningar. En mall för en medicinlista finns på sidan 45.

Bedömning av fatigue

Det finns självrapporterande skalor (dock främst på engelska) för att bedöma och
mäta trötthet. Några exempel är Fatigue Severity Scale (FSS) och Modified Fatigue
Impact Scale (MFIS). De flesta skalor fungerar på liknande sätt genom att mäta hur
individen upplever sin trötthet, med andra ord den subjektiva upplevelsen av fatigue.

Många skalor har utformats för att mäta nivån av trötthet, vissa är specifika för just 
MS medan andra är mer generella. Vid ett vanligt läkarbesök utvärderas oftast 
tröttheten baserat på personens sjukdomshistoria och undersökning. På de flesta 
kliniker använder man sig i regel inte av skalor och tester.

Sjukgymnast och arbetsterapeut har också möjlighet att bedöma trötthet. Det går
också att bedöma om tröttheten handlar om kognitiv fatigue, ofta utförs denna  
utredning av en neuropsykolog.

Läkarundersökning och blodprover

När man kartlägger fatigue kan man genomföra en läkarundersökning för att ute-
sluta andra orsaker till trötthet än MS. I denna undersökning kan ingå att läkaren
lyssnar på hjärta och lungor, känner på lymfkörtlar, tittar i halsen och liknande.
Läkaren kan också begära blodprover för att utesluta andra orsaker som till exempel 
hormonrubbningar (framför allt rubbningar i sköldkörteln) och blodbrist (som också
kallas järnbrist eller anemi).

För att bedöma fatigue måste man först utesluta andra orsaker till trötthet, till 
exempel sömnstörningar och biverkningar av medicinering. Dessutom måste man 
utvärdera hur fatigue påverkar den MS- sjukes dagliga liv. Varje person är unik och 
varje individs symtom likaså. En individuell utvärdering ska ligga till grund för vilka 
åtgärder som ska sättas in för att hantera just denna persons fatigue.
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Att bemästra fatigue

När kartläggning av individens fatigue är genomförd är nästa steg att ta fram en
behandlingsplan. Målet är att minska eller eliminera de faktorer som bidrar till  
fatigue och påverka de primära och sekundära orsakerna till fatigue – allt för att 
öka individens välbefinnande. För att uppnå detta mål behöver man ofta hjälp av 
ett team där det ingår flera olika yrkesgrupper som kan se på frågan ur olika vinklar. 
Ett sådant team kan se olika ut på olika kliniker men oftast ingår den MS-sjuke, 
hans/ hennes familj, neurolog, sjukgymnast, arbetsterapeut, sjuksköterska, kurator, 
psykolog, och dietist.

Eftersom alla personer med MS har olika förutsättningar finns det ingen universal-
lösning som fungerar för alla. Därför måste man ibland prova många olika strategier 
innan man hittar ett sätt som fungerar och som passar den enskilde individen.  
Med lite envishet finns det stora möjligheter att eliminera eller i alla fall minska 
tröttheten till en acceptabel nivå.

I slutändan är det den enskilde personen med MS som har kontroll och makt att
förändra sin livsföring för att minska sin trötthet. Att skaffa kunskap och lära sig 
mer om fatigue är ett bra sätt att minska effekterna av de besvär som fatigue orsakar. 
Familjen bör ofta vara delaktig i denna kunskapsprocess eftersom det kan vara 
svårt för personer i omgivningen att förstå varför man klarar av en uppgift ena  
dagen men inte orkar nästa. Det är viktigt för familjen att förstå att fatigue är ett 
verkligt, besvärande och försvagande symtom av MS och att orkeslösheten beror 
på effekterna av MS-sjukdomen, inte på att man är lat eller inte vill. Familjen kan 
också behöva hjälpa till med att utföra vissa sysslor och tillsammans förändra kanske 
hela familjens livsföring för att minska tröttheten och därmed öka livskvaliteten.

Att bemästra fatigue innebär att man gör något åt de faktorer som identifierats  
under kartläggningen som bidrar till fatigue. Oftast sker behandlingen av fatigue  
i flera olika steg.

Grundläggande strategier för att hantera fatigue är:

•  Behandla andra sjukdomar/tillstånd som kan orsaka fatigue.

•   I samråd med läkare justera eller avsluta läkemedelsbehandling som kan 
ge trötthet som biverkan.

•  Behandla och minimera andra MS-symtom.

•  Se till att få så god sömn som möjligt.

•  Se till att äta allsidigt och tillräckligt mycket.

•  Träna för att höja konditionen, få starkare muskler och bättre balans.

•  Det är också viktigt att inte glömma stretchning.

•  Undvika att bli varm.

•  Föra aktivitetsdagbok för att upptäcka saker som ökar eller minskar tröttheten.

•  Använda energibesparande strategier.

•  Behandla med läkemedel som minskar fatigue.

Sjukdomar/tillstånd som kan orsaka fatigue

Om det finns andra orsaker till tröttheten än som är kopplad till MS måste dessa 
först behandlas. Det kan vara till exempel depression, blodbrist (anemi), hormon-
rubbningar eller liknande.
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Justera mediciner

Många läkemedel kan bidra till trötthet. En del mediciner bör inte avslutas tvärt 
utan ska trappas ner successivt och vissa mediciner kan påverka effekten av andra 
mediciner. Man får aldrig påbörja eller avsluta medicinering på egen hand. Har 
man problem med något läkemedel bör man snarast informera sin läkare. Det är 
alltid han eller hon som ska ändra dosering, tidpunkt eller avsluta en behandling 
(om inte din läkare och du kommit överens om annat).

De justeringar som kan göras är att ändra tidpunkten för medicineringen (till exempel 
att ta mediciner som framkallar trötthet på kvällen i stället för på morgonen), minska 
doseringen av vissa mediciner eller att välja andra liknande preparat som inte ger 
trötthet i lika stor utsträckning.

Iaktta försiktighet med naturmedel. Tillverkare av naturmedel och alternativmediciner 
hävdar ofta att just deras produkt kan eliminera trötthet. Det finns inga övertygande 
bevis att dessa naturmedel skulle bota fatigue.

Behandla och minska andra MS-symtom

Att ständigt leva med besvärande symtom av MS såsom smärta, ökad muskel-
spänning (spasticitet), koordinationsrubbningar, svårt att förflytta sig och liknande 
gör det svårare att kunna utföra dagliga aktiviteter och bidrar till trötthet. Det finns 
experter och hjälpmedel inom olika områden som kan minska effekterna av dessa 
symtom. Rådgör med teamet kring den MS-sjuke.

Bättre sömn

Snarkning, kramper i benen, problem med urinblåsan, ökad muskelspänning och
smärta bör behandlas för att minimera påverkan på sömnen. Försök att få regel-
bundna sömnvanor. Att gå till sängs och stiga upp ungefär samma tid varje dag 
hjälper kroppens inre klocka och gör det möjligt att få en god sömnrytm. Undvik 
koffeinhaltiga drycker, tobak och alkohol.
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Ät allsidigt och tillräckligt

Mat är kroppens bränsle och kvaliteten på maten påverkar hur mycket man orkar. 
Tyvärr finns det ingen forskning som visat att en specifik diet kan bota fatigue men 
allsidig kost och tillräckligt intag av alla näringsämnen bidrar till bättre hälsa, ger 
energi och minskar trötthet. En dietist kan informera om grunderna till allsidig kost 
och vad man ska äta. Här är några tips:

Ät näringsriktigt och allsidigt. Varje måltid bör innehålla tillräckligt med vitaminer, 
mineraler, protein och kolhydrater. Drick ordentligt, minst en liter om dagen. 
Uttorkning kan ge ökad trötthetskänsla. Samtidigt kan den som dricker mycket 
få problem med att kontrollera urinblåsan. Diskutera med sjukvårdspersonal om 
hur detta kan hanteras.

Ät tre huvudmål och några mellanmål om dagen. Stora måltider ger ofta trötthet 
och dåsighet. Små och tätare mål ger jämnare blodsockernivå över dagen.

Planera måltiderna till gynnsamma tidpunkter. Laga mat och ät när du känner dig 
mindre trött. Passa på att laga en extra portion som kan frysas in och ätas senare. 
Ta gärna en paus efter matlagningen och före måltiden för att orka äta ordentligt.

Välj lättlagad mat. Använd halvfabrikat eller beställ hem mat från en närliggande 
restaurang vid tillfällen du är extra trött. Kanske finns det också någon i familjen 
eller bekantskapskretsen som kan hjälpa till med matlagning ibland.

Ha lätta mellanmål till hands. Det kan vara till exempel fruktsoppa, yoghurt, 
risi-frutti, frukt, nötter och liknande som inte kräver så stor ansträngning att göra 
i ordning.

Undvik att väga för mycket eller för lite. Att bära extra kroppsvikt kan vara 
tröttande. En dietist kan ge råd om hur man kan gå ner i vikt. Det finns också 
MS-sjuka som väger för lite. Vissa symtom av MS, till exempel skakningar kan 
radikalt öka energibehovet. Många personer med MS kämpar för att inte minska  
i vikt. Se till att äta tillräckligt med kalorier (=energi) för att bibehålla vikt  
och styrka.

Anpassa mängden av mat till kroppens behov
När man ändrar sina vanor eller sina aktiviteter, till exempel om man börjar använda 
hjälpmedel för att gå, kan energibehovet minska rejält. Då är det viktigt att förändra 
kosten och minska på kalorierna för att inte gå upp i vikt. Det är svårt att ge  
generella råd kring vad och hur mycket man ska äta eftersom det är så nära kopplat 
till vilka matvanor man har, hur mycket man väger, hur mycket man rör på sig och 
individuellt näringsbehov. En dietist kan ge råd med utgångspunkt från den enskilde 
personens situation.
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Fysisk aktivitet

För inte alltför många år sedan rekommenderades personer som besvärades av
MS-fatigue att undvika fysisk aktivitet för att spara energi. Egentligen är det oftast
precis tvärtom. Fysisk aktivitet har många positiva effekter för personer som har  
fatigue på grund av MS. Fysisk aktivitet ökar lungkapaciteten och syresättningen i 
kroppen liksom musklernas styrka, uthållighet och energireserver. Det kan också 
öka det allmänna välbefinnandet och minska känslor av nedstämdhet, oro och 
stress, vilka bidrar till trötthet. Och det kan minska fatigue och öka energin och 
möjligheten att delta i aktiviteter i det dagliga livet.

Det är svårt att ge specifika råd om fysiskt aktivitet för den som har MS. Det beror
dels på hur sjukdomen påverkar den enskilde men kanske allra mest handlar det om 
vad man tycker om att göra! Här följer dock några allmänna råd kring fysisk aktivitet:

Träna både kondition, muskelstyrka och balans
Avsluta alltid med att stretcha (töja ut) musklerna. Börja försiktigt och öka sakta 
steg för steg. För stor ansträngning kan leda till en känsla av utmattning som kan 
kvarstå i timmar och dagar.

Träna inte tills du är utmattad
Pröva att vila en stund mitt i träningspasset, exempelvis mellan olika styrkeövningar.

Välj tidpunkt
Planera den fysiska aktiviteten till tidpunkter när du brukar vara mindre trött.  
Se också till att det finns tid för vila efteråt. Planera så att det finns tillräckligt med 
tid och energi både före, under och efter träningspasset.

Välj aktiviteter som du tycker om
Olika personer tycker om olika former av aktivitet och väljer man en aktivitet som
man gillar ökar chanserna att lyckas med träningen. Den som tidigare inte tyckte 
om att springa på ett löpband tycker troligen inte att det är roligare när han eller 
hon har MS och dessutom fatigue. Fundera kring vad du tycker om att göra och 
välj det som är roligast – promenera i skogen, gå med stavar, simma eller börja  
träna på ett gym.

Fysisk aktivitet är en lika viktig behandling som medicinering.
Se till att även denna behandling sköts ordentligt.

Belöna dig själv.
Ge dig själv små belöningar när du uppnår dina träningsmål. Belöningar kan hjälpa
dig att fortsätta vara motiverad för att träna. Läkaren kan remittera till en sjukgymnast 
som utarbetar en plan som passar just den enskildes behov och önskningar. Ett 
träningsprogram kan innehålla träning i grupp eller ett individuellt träningsprogram 
som man kan göra hemma. Alla träningsprogram måste justeras efter en tid. Ta 
kontakt med sjukgymnasten om träningen inte längre verkar ha bra effekt.
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Undvik värme

Eftersom fatigue ofta förvärras av värme så är det viktigt att försöka undvika att  
bli för varm. Detta gäller vid varmt klimat, varmt bad/dusch, bastubad liksom vid 
fysisk aktivitet.

Upptäck vad som påverkar din fatigue

Ett av de viktigaste stegen för att minska fatigue är att konstatera vad som för-
sämrar respektive verkar minskande på den. Ett mycket bra sätt att upptäcka detta 
är att föra en aktivitetsdagbok under en period. I aktivitetsdagboken antecknar du 
dina aktiviteter under dagen, beskriver hur du sovit och bedömer hur du upplever 
din trötthet i relation till dagliga aktiviteter.

Att föra en aktivitetsdagbok under några veckor och sedan diskutera den med  
en arbetsterapeut som är expert på detta område kan hjälpa dig utvärdera dina 
aktiviteter och din trötthet. Du kan identifiera faktorer som förvärrar just din trötthet 
(exempelvis, värme, för hög arbetsbelastning, medicinering och liknande), vad 
som minskar din trötthet (till exempel vila eller avslappning) samt tidpunkter 
under dagen då du är mer eller mindre trött.

Genom att föra en aktivitetsdagbok kan du bli observant på faktorer som förvärrar 
din trötthet och därmed också kunna planera viktiga och ansträngande aktiviteter till 
tidpunkter då du brukar vara mindre trött. Du kan även införa olika strategier för 
att minimera tröttheten och sedan i dagboken utvärdera hur strategierna fungerat.

Sjukgymnasten kan ge råd om kylstrategier och träning. Det finns också kylvästar
och kylmössor att köpa. En del personer kan ha stor nytta av att använda en kyl-
väst eller -mössa före eller under fysisk eller mental aktivitet. Än så länge går det 
inte att få dessa utskrivna som hjälpmedel utan de får bekostas av den enskilda 
personen. Sjukgymnasten kan hjälpa till att pröva om en person kan tänkas vara 
hjälpt av kylmössa eller -väst.

Här är några tips för att inte bli för varm:
•   Ligg inte direkt i solen, undvik bastubad och  

duscha/bada inte i för varmt vatten.

•   Duscha/bada svalt, skölj händer, handleder och  
ansikte i kallt vatten, använd svala kläder.

•  Drick kalla drycker, ät isglass eller sug på isbitar.

•   Svalka kroppen med en handduk som lagts i kallt  
vatten, ha en isblåsa (is i plastpåse inlindat i en  
handduk) mot kroppen, eller köp gelkuddar på  
apoteket som kan läggas i frysen och sedan lindas  
i en handduk för att hållas mot kroppen.

•   Låt temperaturen inomhus vara lite svalare, öppna 
fönstren på sommaren, investera i en fläkt i sovrum-
met under varma sommarnätter eller i rum som ofta 
blir extra varma, använd luft konditionering i bilen.

•   Ta en sval dusch före och efter träning, använd en 
fläkt om du tränar hemma eller välj tränings lokal  
som har luftkonditionering.

•   Vissa föredrar simning och vattengympa eftersom 
kroppstemperaturen inte ökar lika kraftigt som vid  
vissa andra aktiviteter. Tänk då på att bassängen  
inte ska ha för hög vattentemperatur.
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Planera din energi

Energiplanerande strategier gör att man arbetar mer effektivt och fokuserar energin 
för att orka längre eller orka göra det man vill göra. Men kom ihåg att de flesta 
människor inte orkar utföra allt de måste göra och allt roligt som de skulle vilja göra. 
Ha därför inte skuldkänslor för att du inte hinner med allt på din lista, det gör ingen 
och det är inte det som är meningen med livet.

Arbetsterapeuten kan ge råd om anpassning på arbetsplatsen, i hemmet eller ge råd 
för att underlätta andra vardagsuppgifter. Han eller hon kan också göra besök på 
arbetsplatsen och/ eller hemma för att prova ut hjälpmedel som kan underlätta för dig.

Några råd om hur du kan planera din energi:

•   Hitta dina egna gränser. Ta reda på vad du orkar och inte orkar.

•   Prioritera och prioritera bort. Fundera kring vad du måste göra och vad du vill göra. 
Välj vad du vill lägga din energi på.

•   Planera in tid för aktiviteter och vilostunder och följ din planering. Planera för en vecka i taget. 
Se till att planera för lugnare dagar mellan aktiviteterna, planera in pauser. 
Aktiva dagar eller sena kvällar kan följas av lugnare dagar och så vidare.

•   Ta till vara stunder då tröttheten är mindre. Använd dessa stunder till att utföra uppgifter som 
kräver uthållighet. Titta i din aktivitetsdagbok när du brukar vara mindre trött.

•   Avbryt i tid, avbryt innan du blir helt utmattad. Lyssna på kroppens signaler på att du börjar bli trött. 
Även om en extra ansträngning ibland inte är farlig.

•   Ta regelbundna pauser. Korta vilopauser på 15 minuter sparar på orken. 
Pröva dig fram till vad som fungerar för dig.

•   Vila och vila effektivt. Vila behöver inte betyda att du sover. Kanske det passar dig bättre att ta  
en nypa frisk luft, bläddra i en tidning eller lyssna på musik. Uppsök en lugn miljö: soffan, ovanpå 
sängen, i konferensrummet, fikarummet eller på toaletten på jobbet. Sitt eller ligg bekvämt, lösgör 
åtsittande kläder, släck ljuset, stäng av intryck utifrån (pröva ögonbindel och/eller öronproppar),  
Det räcker med att vila 10–30 minuter per gång, en till tre gånger per dag eller som längst  
sammanlagt 1–2 timmar per dag. Vila inte så mycket att det försämrar nattsömnen. Att sova flera 
gånger under dagen kan leda till att man sover sämre, och är tröttare dagen efter.

•   Förkorta eventuellt arbetstiden. Orken kanske inte räcker till 40 timmars arbetsvecka,  
hushållssysslor, tid för fysisk aktivitet och andra fritidsaktiviteter. Deltidssjukskrivning kan vara  
en möjlighet, diskutera detta med din läkare. Om du har mycket störande ljud på arbetsplatsen, 
prova att använda öronproppar.

•   Se över resvanorna. Att resa kommunalt kan vara stressande, kanske finns det andra sätt att ta  
dit till arbetet, kanske kan du arbeta hemifrån någon dag i veckan. Lyssna till kroppens signaler. 
Skjut upp oviktiga aktiviteter till senare om du känner dig trött.

•   Hantera stressen. Stresshantering handlar om att hantera glappet mellan krav och resurser.  
Fundera kring vad som stressar just dig och hur du kan du förändra dessa situationer.  
Om du ändå hamnar i stressade situationer – hur kan du hantera känslan?

•   Hitta sätt att slappna av och återhämta energi. En del gillar yoga, meditation eller tai chi.  
Andra föredrar en promenad i skogen, lyssna på avslappningsövningar (finns att köpa på apoteket), 
titta på TV eller lyssna på musik. Hitta en aktivitet där du kan minska stress, slappna av, återhämta 
energi och hitta inre balans.

•   Be om hjälp. Vissa ansträngande uppgifter kanske du måste lämna över till någon annan.

•   Använd hjälpmedel. Hjälpmedel kan användas för att spara energi och optimera fysiska förut-
sättningar, till exempel en pall att sitta på när du lagar mat. På så vis sparar du energi till annat.

•   Förändra din omgivning för att planera energin. Se till att placera saker som du använder ofta  
nära dig och saker som du använder mer sällan längre bort. Den här principen fungerar i köket,  
på arbetsplatsen, i badrummet, klädskåpet och på de flesta andra ställen.

Att förändra livsföring är inte helt lätt, ha tålamod. Tänk på att orken ska räcka till 
roliga aktiviteter också, inte bara till allt som måste göras!
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Medicin

Innan man börjar med en läkemedelsbehandling mot MS-relaterad fatigue bör man 
först ha prövat och utvärderat strategierna ovan. Om man trots en rad åtgärder 
ändå har besvärande fatigue kan det vara aktuellt med läkemedelsbehandling.

Det finns inget specifikt läkemedel som godkänts av Läkemedelsverket för att  
behandla fatigue men det finns preparat som i studier visat sig minska fatigue.

Modafinil (säljs under namnet Modiodal). Används vid sömnsjuka (narkolepsi) och 
vid ökad tendens att falla i sömn utan känd orsak. Studier av preparatet vid MS har 
givit skiftande resultat och preparatet är inte formellt godkänt mot MS-fatigue.

Amantadine. En medicin som bland annat använts för att behandla influensa
typ A och Parkinsons sjukdom. Amantadine finns tillgängligt som licenspreparat 
och det uppges att 40-50% av personer med MS-fatigue beskriver en subjektiv  
förbättring.

Amfetamin. I exceptionella fall, där all annan terapi är verkningslös och man  
upplever sin MS-fatigue som kraftigt handikappande finns möjlighet till licens-
behandling med amfetamin. (Källa Svenska MS-sällskapet)

Råd och hjälp

Det finns många olika sätt att minska eller eliminera fatigue. En allsidig och om-
fattande plan för att behandla fatigue kräver engagemang från både personen 
med MS, hans/ hennes familj och sjukvårdspersonal. Framgångsrik behandling kan 
kräva att man ändrar sin livsstil, omgivning och medicinering. Den som upplever en 
så svår trötthet att den stör de dagliga aktiviteterna eller plötslig blir obegripligt 
trött ska ta kontakt med sjukvården för att utreda och behandla eventuell fatigue.

Personer som lever med fatigue är ofta experter på att hantera sin trötthet och
har en mängd tips och råd att ge. Den som vill ta kontakt med andra som lever
med MS och fatigue kan du vända sig till Neuroförbundet, www.neuroforbundet.se 
tel 08-677 70 10, eller söka på webbplatser som behandlar MS.

Användbara länkar:

www.neuroforbundet.se (Neuroförbundet)

www.ms-guiden.se (webbplats om MS från Genzyme)

www.nmss.org (webbplats för den amerikanska National Multiple Sclerosis Society)

Webbplatser med information om läkemedel

www.fass.se (Farmaceutiska specialiteter i Sverige, en katalog över alla godkändaläkemedel, 
dock inte naturläkemedel, som i Sverige används inom human hälso och sjukvård inklusive tandvård. 
FASS ges ut av Läkemedelsindustriföreningen)

www.mpa.se (Läkemedelsverkets webbplats)

• Rom byggdes inte på en dag.

• Ta en förändring i taget och ha tålamod.

• Alla råd i denna broschyr kanske inte passar alla, välj det som känns rätt för dig.

• Pröva dig fram och ge inte upp!

• Fatigue är ett besvärande och funktionshindrande symtom.

• Misströsta ej om du trots en rad åtgärder fortfarande lever med besvärande fatigue.

• Det finns sjukvårdspersonal med stor expertis inom området. Be dem om hjälp.

KOM IHÅG:
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Enkät för att kartlägga fatigue

Datum: Personnummer:

Namn:  Enkät nummer: 1  2  3  4  5

Fatigue är en känsla av trötthet eller avsaknad av energi som många upplever då och då. 
Läs nedanstående frågor angående din upplevelse av fatigue och välj det svar som passar bäst 
genom att kryssa i svarsalternativen. Vissa frågor kräver ditt skriftliga svar. Om du har problem 
med att besvara frågorna, be om hjälp.

1. Hur länge har du haft problem med fatigue?

 Mindre än 6 veckor    6 veckor – 3 månader    3 – 6 månader    Mer än 6 månader

2. Hur ofta har du upplevt fatigue under den senaste månaden?

 Dagligen    Ofta    Mindre än hälften av dagarna    Sällan

3. Är fatigue ett av dina tre mest besvärande symtom av MS-sjukdomen?

 Nej    Ja  (om ja, skriv ner dina tre värsta symtom, börja med det värsta):

1.

2.

3.

4. När på dagen brukar din trötthet komma? (Välj endast ett alternativ)
 Jag vaknar med trötthet    På förmiddagen    Tidig eftermiddag 
 Sen eftermiddag    På kvällen

5. Hur länge brukar du uppleva trötthet under en normal dag? (Välj endast ett alternativ) 
 Mindre än 3 timmar    3 – 6 timmar    6 – 12 timmar    2 – 24 timmar

6. Har din trötthet avsevärt begränsat dina aktiviteter hemma eller på arbetet?

 Nej    Ja

7.  Har du på grund av din trötthet varit oförmögen att kunna utföra uppgifter och 
åtaganden hemma och/eller på arbetet under den senaste månaden?

 Nej    Ja

8. Brukar värme, exempelvis varmt klimat, varm dusch/bad, feber, förvärra din fatigue?

 Nej    Ja    Vet inte

OBS! Dessa enkäter är översatta från engelska och är inte  validerade, dvs enkäterna har ej testats på svenska personer. 

9. Brukar kyla, exempelvis sval dusch/bad, luftkonditionering, kall dryck, förbättra din fatigue?

 Nej    Ja    Vet inte

10. Har du utfört fysisk aktivitet den senaste månaden?   Nej    Ja   (om ja, hur ofta):

 Mindre än en gång/vecka    1 – 2 gånger/vecka    3 gånger/vecka    Mer än 3 gånger/vecka

Ange vilken typ av fysisk aktivitet du utförde:

11. Har din fatigue avsevärt förvärrats under den senaste månaden?   Nej    Ja
(Om ja, av vilka orsaker tror du att din trötthet ökat? Flera svarsalternativ är möjliga):

 Nyligen genomgången infektion (exempelvis förkylning, urinvägsinfektion m.m.)   
 Skov av MS    Varmt, fuktigt klimat Ökad fysisk aktivitet i hemmet eller på arbetet
 Ökad stress/problem hemma/på arbetet    Depression    Sömnsvårigheter, vaknar ofta på natten

 Medicinering, ange preparat:

 Annan orsak, nämligen:

12. Har du prövat någon av följande behandlingar/strategier för din fatigue?
(Fler svarsalternativ möjliga)

 Vila eller sova under dagtid    Ta en sval dusch eller bad, dricka kall dryck    Fysisk aktivitet 
 Förändrad diet    Intag av vitaminer (ange preparat på raden nedan):

 Användning av elmoped eller annat hjälpmedel för att spara energi
 Förändrad aktivitetsnivå hemma eller på arbetet eller förändrade arbetsuppgifter
 Intag av amantadine Intag av modafinil    Dricka koffeinhaltig dryck eller äta koffeintabletter
 Intag av antidepressivt läkemedel    Annan behandling eller medicin (ange på raden nedan):

13. Vilket läkemedel mot fatigue tar du nu?

14. Om du tar läkemedel mot din fatigue nu, tycker du att den hjälper?

 Inte alls    Lite grann men svårt att veta säkert
  Jag upplever avsevärt mindre trötthet när jag tar denna medicinering men fatigue begränsar 
fortfarande mina dagliga aktiviteter

   Jag känner mig mycket bättre när jag tar denna medicinering och jag kan utföra aktiviteter 
som jag hade svårt att orka innan jag påbörjade behandlingen
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Enkät för att kartlägga sömnvanor

Datum: Personnummer:

Namn:  

Problem att sova är väldigt vanligt och kan bidra till trötthet dagtid. Besvara följande
frågor om dina sömnvanor.

Hur mycket sömn brukar du oftast få varje natt?

Vilken tid brukar du gå och lägga dig?

Vilken tid brukar du vakna?

Hur länge brukar det ta innan du somnar?

Hur ofta brukar du vakna på natten?

Varför vaknar du på natten?

 Jag vet inte    Jag oroar mig för något    Barn eller andra familjemedlemmar väcker mig
 Jag måste kasta vatten   Jag har muskelkramp   Jag har ont (annat än muskelkramp)

 Annan orsak:

Har du någonsin haft allvarliga problem med sömnlöshet?  Nej     Ja     Vet inte

Känner du dig mycket sömnig på dagtid?  Nej     Ja     Vet inte

Somnar du även om du försöker att inte somna?  Nej     Ja     Vet inte

Känner du dig oftast utvilad efter en vanlig natts sömn?  Nej     Ja     Vet inte

Har du huvudvärk då du vaknar på morgonen?  Nej     Ja     Vet inte

Snarkar du?  Nej     Ja     Vet inte

Rör du dig mycket då du sover?  Nej     Ja     Vet inte

Dricker du ofta alkohol på kvällen?  Nej     Ja

Dricker du koffeinhaltiga drycker på kvällen?  Nej     Ja

Brukar du sova på dagtid?  Nej     Ja     Kan inte

Hur många sovpauser brukar du ta under dagtid?

Hur länge brukar du sova?

Känner du dig utvilad efter sovpausen?  Nej     Ja     Ibland

Modified Fatigue Impact Scale

Den här enkäten används för att objektivt skatta en individs trötthet. Har trötthet haft någon 
inverkan på din tillvaro under den senaste månaden i förhållande till nedanstående påståenden? 
Siffrorna i kolumnerna till höger om påståendena är en skattning av graden av trötthet. 
Sätt en ring runt den siffra som bäst stämmer överens med din upplevelse av hur trötthet påverkar dig.

  0 = Inte alls  1 = Små problem  2 = Måttliga problem  3 = Stora problem  4 = Extrema problem

På grund av min trötthet ...

... känner jag mig mindre alert 0     1     2     3     4

... har jag svårt att behålla uppmärksamheten över någon längre tid 0     1     2     3     4

... känns det som om jag inte kan tänka klart 0     1     2     3     4

... är jag klumpigare och har svårt att koordinera mina rörelser 0     1     2     3     4

... är jag mer glömsk 0     1     2     3     4

... måste jag vara försiktig med tempot vid fysisk aktivitet 0     1     2     3     4

... känner jag mig mindre motiverad till fysiska aktiviteter 0     1     2     3     4

... känner jag mig mindre motiverad till sociala aktiviteter 0     1     2     3     4

... kan jag inte resa hemifrån 0     1     2     3     4

... har jag svårt att vara fysiskt aktiv över någon längre tid 0     1     2     3     4

... tycker jag det är svårt att fatta beslut 0     1     2     3     4

... drar jag mig för att göra något som kräver mental verksamhet 0     1     2     3     4

... känns mina muskler svagare 0     1     2     3     4

... ökar mina fysiska obehag 0     1     2     3     4

... är det svårt att avsluta uppgifter som kräver mental verksamhet 0     1     2     3     4

...  tycker jag det är svårt att organisera tankarna när jag gör saker 
0     1     2     3     4

 
hemma eller på arbetet

... är det svårt att avsluta göromål som kräver fysisk ansträngning 0     1     2     3     4

... känner jag mig långsam i tanken 0     1     2     3     4

... tycker jag det är svårt att koncentrera mig 0     1     2     3     4

... måste jag begränsa min fysiska aktivitet 0     1     2     3     4

... behöver jag vila mig oftare eller i längre 0     1     2     3     4
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Fatigue Severity Scale (FSS)

Datum: Personnummer:

Namn:  

I vilken utsträckning har du känt det som nedanstående uttryck beskriver? För varje uttryck, svara 
spontant och ringa in den siffra som bäst motsvarar hur det har känts de senaste sex månaderna.
 
    Siffrorna varierar mellan 1 (stämmer inte alls) till 7 (stämmer helt).

Min motivation är lägre när jag är uttröttad 0      1      2      3      5      6      7

Motion framkallar min trötthet 0      1      2      3      5      6      7

Jag blir lätt uttröttad 0      1      2      3      5      6      7

Trötthet begränsar min fysiska funktionsförmåga 0      1      2      3      5      6      7

Trötthet orsakar ofta problem för mig 0      1      2      3      5      6      7

Min trötthet hindrar mig att utföra 0      1      2      3      5      6      7 ihållande fysiska aktiviteter

Trötthet hindrar mig från att utföra 0      1      2      3      5      6      7
 

vissa uppgifter och åtaganden

Trötthet är ett av mina tre mest 0      1      2      3      5      6      7
 

begränsande symtom

Trötthet hindrar mitt arbete, 0      1      2      3      5      6      7
 

familjeliv eller sociala liv

Medicinlista

Datum: Personnummer:

Namn:  

Medicinlistan kan användas dels för att hålla reda på dina mediciner och dels för att visa den 
för din läkare vid återbesök.

Läkemedel (Ange både receptbelagda och receptfria mediciner.)

  Tidpunkt för Läkemedlets namn Antal Antal
  behandlings-  tabletter tabletter
  start  per gång per dag

Naturmedel, vitaminer, diettillägg

  Tidpunkt för Preparatets namn Antal Antal
  behandlings-  tabletter tabletter
  start  per gång per dag
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Jag vill rikta ett varmt tack till följande personer som
hjälpt mig i arbetet med denna broschyr:

Malin Caesar
patient på MS-centrum, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge.

Helena Wikholm
arbetsterapeut vid Arbetsterapiavdelningen, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge.

Sverker Johansson
sjukgymnast vid Fysioterapin, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge.

Louise Britse
dietist vid Neurologiska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge.

Erik Wallström
läkare/forskare vid Neurologiska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna 

och Enheten för Neuroimmunologi, Centrum för Molekylärmedicin, Karolinska Institutet.

Anders Svenningsson
neurolog och forskare vid Neurologiska kliniken, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå.

Alexander Burnfield
författare, psykiatriker och MS-sjuk sedan 30 år.

Lauren B Krupp
för att hon skrivit en mycket bra broschyr och också gett sin tillåtelse att den

används som förlaga till denna svenska broschyr.

Tack också till Genzyme AB för att jag fick full beslutanderätt över innehållet i broschyren 
och att ni genom det ekonomiska stödet gjort denna publikation möjlig.
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Tack också till Genzyme AB för att jag fick full beslutanderätt över innehållet i broschyren 
och att ni genom det ekonomiska stödet gjort denna publikation möjlig.
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Den här broschyren önskar ge en ökad förståelse för trötthet vid 
multiple skleros, MS. Den vänder sig till personer som har MS, 
deras anhöriga, vänner, arbetskollegor samt till sjukvårdspersonal 
som i sitt arbete möter personer med sjukdomen.

Tanken är att skapa förståelse för vad som kan orsaka trötthet och 
hur man kan känna igen tröttheten. Här finns också information 
om hur man kan hantera tröttheten för att fungera bättre i det 
dagliga livet och uppleva en högre livskvalitet.

Jag hoppas också kunna visa att tröttheten vid MS, även kallad 
fatigue, inte är omöjlig att hantera och inte ska ses som ett problem 
som inte kan påverkas. Det finns många olika strategier att ta till 
för att minimera eller kanske till och med eliminera MS-trötthet. 

Huddinge, november 2004

Anna Cunningham
MS-sjuksköterska MS-centrum, Neurologiska kliniken,
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

www.genzyme.se
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