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MS- KONFERANSEN PÅ HAMAR 

 

7. SEPTEMBER 2016. 

 

 
Mestring av usynlige symptomer; 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

PROGRAM 

  

09.15 – 09.45 Registrering, kaffe og utstillingsvandring  

09.45 – 10.00 Velkommen  
Regionleder Karin Hoel  

10.00 – 10.20 Mitt liv med fatigue og kognitive utfordringer  
Nina-Karin Laakso Søreng  

10.20 – 10.50 Kognitive utfordringer – hvordan henger dette sammen  

Ergoterapeut Inger Grethe Løyning, MS-Senteret Hakadal  

10.50 – 11.20 Kognitive utfordringer – tiltak utdanning, jobb og hverdagsliv  

Ergoterapeut Inger Grethe Løyning  

11.20 – 11.40 Kaffepause med utstillingsvandring og erfaringsutveksling  

11.40 – 12.10 Mestring av fatigue  
Nevrolog Tone Beiske, MS-senteret Hakadal  

12.10 – 13.20 Lunsj og utstillingsvandring  

13.20 – 14.00 Smerter – hva kan gjøres  

Nevrolog Tone Beiske  

14.00 – 14.30 Veileder om MS - med eksempler  
Nevrolog Tone Beiske  

14.30 – 14.50 Kaffepause med utstillingsvandring og erfaringsutveksling  

14.50 – 15.50 Oppdatering på MS- forskning innen behandling  

15.50 – 16.00 Avslutning ved kursleder  
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Årets MS konferanse, startet med strålende sol over Hamar, med gode foredragsholdere og ikke minst interessante temaer, 

la alt til rette for en fantastisk spennende, informativ og lærerik dag.  Fra Hadeland MS forening, var Ung kontakt og leder 

representert. Karin Hoel ønsket velkommen før hun ga ordet til første foredragsholder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mitt liv med fatigue og kognitive utfordringer.  Nina-Karin Laakso Søreng. 

 

Det var en sterk og tøff beskrivelse Nina delte med oss, ønsket om hele tiden å strekke til for sine, seg selv og de rundt, ble 

ofte «slått ned» av fatigue som brått og uventet kom på.  Mang en gang hadde hun takket ja til møte med venner og måtte i 

siste liten gi tapt og nok en gang melde avbud.  

Drømmen om å være til stede for sine egne, ha maten klar og blidt møte dem, etter dagens gjøremål, kunne fort ende i tårer 

under dyna.  Fortvilelsen av «ikke å strekke til», ikke være en positiv mamma og kone, slike følelser er vonde å bære.   

Selv med forståelses full familie, nære og gode venner, en arbeidsgiver som legger ting til rette på best mulig måte, alt dette 

til tross kan ikke ta fra Nina, fortvilelsen, den dårlige samvittigheten, avmaktheten og sinne og ikke minst spørsmålet 

Hvorfor – hvorfor akkurat nå?  

Tårene er ofte på besøk. Nina er i utgangspunktet en flott dame, fornuftig, viljesterk og glad, det at utfordringer med fatigue 

og kognitive vansker, skal gjøre dagen så vanskelig for Nina og da selvfølgelig for alle som er glad i henne, er for oss som 

lytter til hennes fortelling, vond å høre.  

Nina har alltid vært flink til å være åpen om sine problemer, men for Nina som for oss alle, det er ting du ikke alltid ønsker å 

dele med alle rundt deg, men som du i perioder, selv om du ikke ønsker det, bare må dele med andre. Nina forteller at det er 

viktig å være åpen for sine omgivelser, selv hvor vondt det enkelte ganger kan være.   

Stimulering er viktig, konsentrere seg om en ting av gangen, korte arbeidsøkter, ta en hvilepause på noen minutter hvis du 

får problemer med oppmerksomhet og konsentrasjon, ha system for det meste, er gode tips Nina gir oss. 

Fatigue, depresjon og kognitiv svikt henger sammen, og det er ikke lett å vite når det ene fører til det andre. 

 

Til slutt leste Nina et dikt, hun selv hadde skrevet for oss, diktet beskriver godt hennes følelser og noen og hver vil nok nikke 

gjenkjennende på hodet til Ninas ord. 

En stor takk til Nina, som delte dette med oss, det var flotte ord og tips til ettertanke for oss alle. 

 

 

JEG SER UT AV VINDUET. 

  

Jeg våkner - jeg ser ut av vinduet. 

Himmelen er blå – og skyene er få. 

Jeg kjenner på formen og får ei god tro, om at denne dagen, ja den skal bli god. 

Jeg tenker på alt jeg skal gjøre i dag, og tanken den gir meg velbehag. 

I dag skal jeg få gjort mye både inne og ute, 

I dag er jeg Kaptein på egen skute. 

  

Jeg står opp – går på badet – og spiser litt mat. 

 Men da kjem `n - denna følelsen jeg ofte ha hatt. 

Jeg kjenner all energi bare sige ut – og tank døm bli som kaffegrut. 

NEI -IKKE NÅ!! 
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Jeg kjenner tårene presser på. 

Jeg vil leve i dag, og ikke kjenne på ubehag. 

Jeg vil ikke sitte på stolen å glo ut i lufta, og lure på om jeg har mista fornufta! 

  

TA DEG SAMMEN, Nina, du klarer hvis du vil, 

Er jeg blitt lat og giddaslaus -  ja jeg blir nå litt i tvil. 

Jeg prøver å mobilisere både kropp og sinn, 

Men jeg har ikke noe ekstra gear å setta inn. 

Tankene blir tunge - HELVETES fatigue! 

Ingen vits -  en gang å prøve å føre noe krig. 

Jeg må bare erkjenne at dagen ble ikke slik jeg ville, 

Samvittigheta er vond og ubehaget ille. 

  

Jeg ser ut gjennom vinduet. 

Himmelen er blå – men har store mørke skyer nå! 

  

  

                                                                                  Nina-Karin 2016 
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Kognitive utfordringer

– hvordan henger dette sammen?

Ergoterapeut/avdelingsleder Inger Grethe Løyning

 
 

 

 
 

MS-sykdommen har mange symptomer som gir fysisk synlige plager men også mange symptomer som er usynlige.  

. Kravene som stilles til kognitive funksjoner, energi og helse er I dag skal det snakkes om to av dem FATIGUE og 

KOGNITIVE VANSKER– de er begge usynlige og gir utfordringer for både personen med MS og nærpersonene rundt.  

Samfunnet vårt preges av et mylder av informasjon, krav til tempo og effektivitethøyere enn noen gang. 

Dette er hverdagsutfordringer vi alle står i. Ved MS kommer alle symptomene som tilleggs utfordringer til 

hverdagsutfordringene. 

Stress og søvnvansker kan i perioder være krevende for noen og enhver. Og det kan være vanskelig å se nyanseforskjellen 

mellom «normalutfordring» og symptom.  

Fatigue og hukommelsesvansker er eksempler på symptomer som er annerledes enn «vanlig trøtthet» og glemsomhet. 

Mestringsstrategiene er ofte enkle tips og vanlige råd men det er likevel viktig å ha forståelse for at ikke alle symptomer kan 

fjernes med tiltak og at man ikke «bare kan ta seg sammen» 
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Vi snakker som regel heller om domenespesifikt enn global kognitiv svikt og vi snakker ofte om lettere grad av kognitive 

symptomer.  

 
Kan oppstå i alle MS subgrupper og opptre når som helst i forløpet. 
  
Ingen klar sammenheng mellom kognitive- og fysiske symptomer  
 

De fleste med MS har normal intelligens. 
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Kognitive funksjoner er et begrep som er paraplybetegnelse for mange mentale funksjoner.  

Det er vanlig å si at kognitive funksjonene er i sving når hjernen bearbeider informasjon.  

• Oppmerksomhet og konsentrasjon gjør det mulig å ta til seg informasjon.  

• Læring og hukommelse gjør det mulig å lagre og gjenhente informasjonen.  

• Tenkning, planlegging og problemløsning gjør det mulig å organisere og reorganisere informasjonen.  

• Språk og andre ekspressive funksjoner gjør det mulig å kommunisere eller handle ut fra informasjonen vi har.  

Vår evne til å utføre enkle og kjente oppgaver raskt og effektivt kalles for tanketempo 

Vi kan si at de kognitive funksjonene er tankevirksomhetens byggesteiner.  

«Porten inn i hukommelsen» 

Å rette fokus mot noe som er vesentlig for å løse oppgave  

Å kunne stå imot forstyrrelser (støy) 

Å kunne ha sin oppmerksomhet to eller flere steder om gangen 
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Å kunne holde fokuset over tid (konsentrasjon) 
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Kognisjon er et viktig tema å få” frem i lyset”. Viktig å avdramatisere, men uten å bagatellisere 

Når sykdom eller skade i hjernen fører til reduksjon i et eller flere kognitive funksjonsområder ifht “forventet, alder, 

tidligere fungering 

Det er store individuelle forskjeller, men følgende symptomer er vanlige: 

Langsomt tanketempo: trenger mer tid for å gjennomføre oppgaver, spesielt mer komplekse 

Hukommelsesvansker: kan være vanskelig å lære ny informasjon, lagre informasjon. Språklig/visuell hukommelse, 

korttids/langtidshukommelse 

Vansker med kompleks oppmerksomhet: blir distrahert av bakgrunnsstøy (åpen landskap), vanskelig å skifte fokus raskt 

mellom flere stimuli (Multitasking) 

Eksekutive funksjonsvansker: kontroll av følelser og oppmerksomhet, planlegging, gjennomføring, fleksibilitet.  

Personer med MS må ofte bruke konsentrasjon på ting som tidligere” gikk på autopilot”:   

 

” Før tenkte jeg ikke på at jeg gikk fra A til B, nå er det blitt like krevende som å skrive løkkeskrift”  

 

 



                                                                                        

9 

 

 

 
 



                                                                                        

10 

 

 
 

 

 

 

 
 

 



                                                                                        

11 

 

 
 

Kognitive utfordringer

– tiltak utdanning, jobb og hverdagsliv

Ergoterapeut/avdelingsleder Inger Grethe Løyning

 

 



                                                                                        

12 

 

Hvilke krav stilles det til oss?

 

 

Hvilke tiltak som skal iverksettes og strategier som anbefales vil være skreddersydd for den enkelte. 

Livssituasjon, omgivelser, utdanning og jobb påvirker forutsetninger for å lykkes med tiltakene. 

Egenmotivasjon er viktig, du må være ærlig på dine egne utfordringer, se det i sammenheng med livssituasjon og 

utfordringer - krav som stilles i din situasjon hver dag. 

Kartlegging av ressursområder er viktig: Jo bedre en forstår sin kognitive funksjon og begrensning, jo lettere er det å finne 

gode løsninger på utfordringer i hverdagen. 

Eksempel på ulik konsekvens av samme type funksjonsnedsettelse: 

Det stilles større krav til en flygeleder i Avinor om å holde oversikt, skjerpet oppmerksomhet og konsentrasjon enn en 

person som jobber som renholder. Om de begge har nedsatt konsentrasjon og oppmerksomhet og problemer med å holde 

oversikt så får det ulik konsekvens for om de kan fortsette i jobben sin. 

Omskolering pga fysiske funksjonshemminger kan ofte føre til at personer tar etter/videreutdanning, 

starter ny utdanning, eller blir omplassert til nye oppgaver som ikke stiller like store krav til fysisk 

funksjonsevne. Men i mange tilfeller kan en slik utdanning/omplassering stille desto større krav til 

kognitive funksjoner: 

Eksempel på større krav til kognitiv funksjon: 

En person med nedsatt forflytningsevne som ikke lenger kunne utføre sitt opprinnelige arbeid blir tilbudt nye 

ansvarsoppgaver som sentralbordfunksjon i bedriften. Oppgaver til sentralbordet var” ansiktet utad” til gjester/kunder som 

kom, håndtere alle inngående telefoner og ta imot beskjeder. Holde oversikt over hvem som var tilstede på arbeidsplassen og 

hvem som var fraværende. 

Sette fokus på de viktige tingene i livet og sette mer pris på det som gir deg glede. 
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Jeg vil huske bedre

Få oversikt 

over 

familiens 

aktiviteter

Få med 

meg info 

fra 

samtaler

Klare 

eksamen

Få glede av 

filmer og 

romaner 

igjen

 

Hverdagen som skal mestres, hva er dine utfordringer -? 

Arbeidsplassen må også ta hensyn til kognitive utfordringer, men du må selv være flink til å informere om egen situasjon til 

dine overordnede. 

 

Å hjelpe personer med 

kognitive, emosjonelle eller 

atferdsmessige vansker 

nå sitt maksimale potensiale

i forhold til psykologisk 

og sosial fungering

i arbeid og fritidsaktiviteter 

og i hverdgslivet generelt

(Barbara Wilson, 2009)

Kunstner: Kirsti Birkelid

Målet med kognitiv rehabilitering

 

 

For å nå målet, må hele mennesket sees i sammenheng. 
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Rehabilitering med kognitivt fokus

• Innsikt

Kjenn dine utfordringer og 

sterke sider

Kjenn til gode strategier

Øv deg på å fortelle om din MS

• Tilpasning

Gjenopptrening 

Kompensering

Tilpasse seg sine kognitive 

utfall

 

Gjennopptrening: å lære å mestre kognitive vansker med trening gjennom øvelse og stimulering (mental muskel), ofte 

trening på datamaskin 

Velkjente svakheter: 

Adresserer ikke daglilivsproblemer  

Lav generaliserbarhetsverdi  

Betydning av innsikt

• Realistiske forventninger

• Få best mulig nytte av ressursene dine

• Velge hensiktsmessige  kompenseringsstrategier

• Forstå reaksjoner og atferd

 

Betydning av innsikt for en selv og de rundt, er viktig, still spørsmålet; Hvilke konsekvenser har dine kognitive utfordringer? 
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Hva kan du gjøre? Det er viktig at du er kjent med dine sterke og svake sider, slik at du kan sette opp realistisk mål for å 

forbedre dine kognitive evner. Fortell andre om problemene dine.  Dette hindrer misforståelser og øker andres forståelse. 

 

Å kompensere handler om:

• Å bruke sine sterke sider 

• Å bruke effektive læringsstrategier

• Å bruke gode hjelpemidler (avtalebok, kalender, smarttelefon)

• Tilpasse miljøet slik at kravene til kognisjon reduseres 

 

 

Til de som er interessert/har behov for tilrettelegging, kan snakke med ergoterapeut, nevropsykolog, sosionom. 
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Betyr det at jeg må endre meg?

 

Mestring

Sammenheng i

tilværelsen

• Forutsigbar

• Håndterbar

• MeningsfullDet viktigste er at DU mestrer det 

som er viktig for DEG i din 

hverdag!

 

Viktig i hverdagen er; 

Forutsigbar 

Håndterbar 

Meningsfull 

Usyngelige symptomer kan redusere dine gode (normale) hverdag. 

 



                                                                                        

17 

 

Hverdagsmestring

 

Kognitive vansker kan gjøre det utfordrende å planlegge hva som trengs og kjøpes inn, hvordan disponere tiden, hvordan 

følge oppskrift/lage maten. Konsentrasjonskrevende i åpne kjøkken/stueløsninger hvor det kan være forstyrrelser fra tv, 

barn som leker, lekselesing 

Når starter denne aktiviteten?  

Hva krever det å gjennomføre aktiviteten?  

• Fysisk: gå, løfte, bære, legge varene i poser, støy 

• Kognitivt: Planlegge, huske og konsentrere seg 

• Sosialt: forholde seg til andre mennesker, både kjente, ukjente … prate når en har mer enn nok med å konsentrere 

seg om å gå. 

• Emosjonelt: Glede, sinne, frustrasjon, tristhet, oppgitthet. 

Planlegg - hva trenger jeg - når trenger jeg - organisering er viktig å få på plass. Hva er viktig å mestre - hvilke strategier må 

jeg bruke for å kunne mestre. 



                                                                                        

18 

 

Tilrettelegging i skole/utdanning

• Åpenhet om problemområder kan gi økt forståelse

• Vær bevisst plassering i klasserom el. forelesningssal

• Velg leseplass/arbeidsrom med minst mulig forstyrrelser

• Fjern støy og forstyrrelser når du har studietid

• Avklare ”grupperegler” ved gruppearbeid

• Ha gode rutiner for studieteknikk og notatføring 

• Bruk god tid til å lære og huske ny informasjon

• Bruk gode memo-teknikker for eksamenspugging

• Lag et godt system for faglitteratur og pensum

 

Åpenhet: MEN: Ikke alle trenger å vite alt 

Grupperegler: 

Skriftlig oppsummering etter gruppearbeidssamlinger 

Avtale om det er spesielle hensyn som må tas 

Planlegge tid for gruppearbeid som passer alle 

Rutiner som er overkommelige å følge opp også på dårligere dager. 

Kommuniser hva du har behov for og hva det skal tas hensyn til. 
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Tilrettelegginger i arbeidslivet

• Avtal mulighet for pauser eller hvile-tid

• Be om hjelp når det trengs

• Vær åpen 

• Fortell hvordan beskjeder kan gis på den mest 
hensiktsmessige måten

• Skriftlige beskjeder/referat

• Legg til rette for at ikke avgjørelser må tas ”på sparket”

• Begrense unødvendig støy og forstyrrelser

• Hold arbeidsplassen ryddig

• Ha faste plasser til utstyr/verktøy/saker/bøker

• Vær bevisst plassering av kontorplass 

 

Viktig både for deg selv og likeså for din arbeidsgiver for å få forståelse av de kognitive funksjoner. 

 

Tilrettelegginger i hverdagslivet

• Faste plasser til ting, spesielt nøkler, briller, mobil og 

lommebok

• Logisk plassering/oppbevaring

• System for personlig økonomi, nettbank

• Begrense unødvendig støy og forstyrrelser

• Planlegg gjennomføringen før du starter

• Del. opp aktiviteten i mindre deler 

• Lag fast oppsett av middagsoppskrifter/ukemeny

• Legg inn hvilepauser underveis

• Gjør en ting om gangen, hvis mulig

 

Gode tiltak handler oftest om en kombinasjon av hjelpemidler og strategier. 

 

Hvorfor gjør vi tiltakene? 

Eksempel for logisk plassering/oppbevaring: 
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Ryddig filsystem på personlig PC. 

Kommunikasjonsutfordringer: konsekvenser

• Kan gå på selvtilliten løs

• Kan påvirke roller og forventninger

• Noen unngår gruppesamtaler, 

men savner å være sosial

• Hva skal til for at du får utnyttet de kognitive ressursene 

dine best mulig når du snakker med andre?

 

De rundt lurer hvis du ikke selv informerer, du må selv kommunisere med omgivelsene for at de rundt deg skal kunne forstå. 

Veien videre

 

Helt til slutt;  

En liten repetisjon: hva er kognisjon? 

Kognisjon er et samlebegrep for vår evne til å oppfatte og ta imot informasjon, intellektuelt og psykologisk. Kognitive 

funksjoner er tankeprosessen i hjernen som styrer måten vi tenker, planlegger og husker på. Ha et system for alle viktige 

hverdagsting, slik at nøkler, briller, mobil, bank kort m.m. alltid ligger på samme sted. 
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Mestring av Fatigue

Antonie Giæver Beiske

07.09.16

 

 

Agenda

• Introduksjon

• Definisjoner

• Kartlegging

• Behandling

• Sammendrag

• Konklusjon
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04.11.2011 AGB

Introduksjon

J.M.Charcot 1872

Alle symptomer med

et unntak…..

 

Robert Carswell

(1793–1857)

første tegning av lesjoner
ved multippel sklerose

Pathological Anatomy: 
Illustrations of the Elementary Forms of Disease,1838
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Trapp et al 1998; Bø et al 2007; Gilmore et al 2007; Compston & Coles 2008

Fra nyere tid...

 

MR & patologiske data:

Axonalt tap Permanent skade

Cerebral atrofi Kognitiv forandring

Irreversibel CNS skade 
kommer tidlig

 

Today it is well known that Irreversible damage happens early, and because of repair following demyelination may be 

incomplete and axonal transection is irreversible it ends up with permanent disability. 
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Variasjon over tid:

–Symptomer

–Intensitet

–Effekt av behandlingstiltak

Symptomer ved MS

 

Alt dette kan forandre seg over tid alt kan komme å gå, siden det forandrer seg i hjernen. 
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Andre

• Smerte

• Fatigue

• Temperaturintoleranse

 

Alle ovenstående symptomer, er symptomer nevrologen ikke kan finne under/ved undersøkelse= usynlige symptomer.  

Derfor er legen/nevrologen avhengig av at du selv gir så god informasjon som overhodet mulig.  F. eks si ikke hele hånden 

om det er 3 fingre du mener, dette også fordi nervebanene er forskjellige for forskjellige deler av kroppen, derfor er det 

viktig at den informasjon du gir er så spesifikk som overhodet mulig.  Skriv gjerne notater hjemme før du skal til 

undersøkelse. 

140404 AGB
Adapted from Kurtzke J.F. Neurology 1983; 33:1444-1452.  

Normal
nevrologisk

status

Minimalt
handicap

Økte problemer
i gang funksjon

Behov for gang
hjelpemidler

Avhengig av rullestol

Sengeliggende Død

MS : Sykdomsutvikling: EDSS
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Fatigue/Lam/Livsnyter?

 

Hva er denne isbjørnen? 

Har fatigue? 

Er lam? 

Eller er livsnyter? 

Definisjon: Fatigue 

04.11.2011 AGB

Definisjon: Fatigue
Multiple Sclerosis Council for Clinical Practice Guidelines

• Fatigue: En subjektiv mangel på fysisk og/eller 

mental energi som oppleves av individet eller 

registreres av omsorgspersonene. Den innvirker 

på vanlige og ønskede aktiviteter.

• (Utmattelse, utmattethet, ofte kombinert med økt 

uforklarlig trettbarhet, forskjellig fra depresjon 
eller asteni) 
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Definisjon 3 

23.11.2011 AGB

Definisjoner (2)
Multiple Sclerosis Council for Clinical Practice Guidelines

Kronisk vedvarende fatigue:

Fatigue som er tilstede i hvilken som helst 

varighet på 50% av dagene i mer enn seks uker              

Fatigue som begrenser gjøremål eller livskvalitet

  

23.11.2011 AGB

Definisjoner (3)
Multiple Sclerosis Council for Clinical Practice Guidelines

Akutt Fatigue:                      

Nytilkommen eller signifikant forverring av 

følelse av fatigue innenfor de siste seks uker

Fatigue som begrenser gjøremål eller livskvalitet

 

 

Hva Fatigue ikke er; 
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Fatigue er ikke det samme som depresjon, søvnighet eller muskeltretthet, selv om alle disse symptomene kan opptre samtidig 

med fatigue.  Fatigue er et sykdomsbegrep som opptrer hos mange personer med MS, og må ikke forveksles med "tretthet". 

 

23.11.2011 AGB

Hyppighet fatigue

• Vanligste MS-symptom

• 75-95 % 

• 50-60%  et av de største problem

• En av to hovedårsaker til uføretrygd

 

75-95% er plaget av Fatigue, gjennom livsløpet. 

Det er heller ikke lett med ansatte som er Fatigue preget. 

Vi skiller mellom: 

• fysisk fatigue = perifer fatigue

……tappet for krefter

• mental fatigue = sentral/kognitiv  
fatigue …..mentalt tappet  

(konsentrasjon, hukommelse,      
taleevne)
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23.11.2011 AGB

Fatiguekarakteristika

• Helst ettermiddag/kveld

• Når som helst  i MS forløpet

• Ingen sammenheng mellom invaliditetsgrad og 

forekomst av fatigue

• Kan være forbigående (akutt)

• Ev. forløper til Relaps / Schub

• Mental, fysisk, kronisk

• Påvirkes av humør, smerte, temperatur

 

Gjør du lystbetonte ting, går det ofte bedre. 

Du kan ha Fatigue, uten å være deprimert, men er du deprimert er du ofte veldig preget av Fatigue. 

Årsaker til Fatigue. 

Mekanismene ved fatigue ved MS er uklare, men er sannsynligvis knyttet til sykdomsprosesser som inkluderer både 

immunologiske og nevro-endokrine faktorer i det sentrale nervesystemet. 

Fatigue relatert til nevrologisk sykdom er definert som primær fatigue. Fatigue kan også komme av andre faktorer for 

eksempel infeksjoner, anemi ("blodfattighet"), hormonelle forstyrrelser depresjon, søvnforstyrrelser, eller som bivirkning av 

forskjellige medikamenter. 

23.11.2011 AGB

”Fatigueskalaene”

Subjektiv opplevelse: selvrapportering

• The Chalder Fatigue Scale, fys og mentalt

• Modified Fatigue Impact Scale (Fatigue Impact
Scale FIS, 40 spørsmål)

• Fatigue Severity Scale (FSS)

• Fatigue Scale Motoric Cognitive (FSMC)
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Ulike typer fatigue; 

 Fatigue kan beskrives som mental, fysisk eller kronisk fatigue. 

 Fysisk fatigue, også kalt perifer fatigue, er den subjektive følelsen av å være utmattet og å mangle energi. 

 Mental fatigue, også kalt sentral eller kognitiv fatigue, måler den subjektive følelsen av å være mentalt utmattet 

som kommer til uttrykk i manglende konsentrasjon, hukommelse og tale. 

Kriteriene for å kalle en fatigue kronisk, er at personen er fatigue plaget i mer enn 6 måneder vedvarende. 

Fatigue er et utbredt fenomen. Studier viser at rundt 75% av pasientene med MS har fatigue. Fatigue er spesielt utbredt 

blant personer med kroniske lidelser. Fatigue har stor innvirkning på arbeidskapasitet, sosialt liv, sykdomshåndtering og 

daglige aktiviteter. 

Fatigue kan være det første symptomet ved MS, og kan også den eneste plagen for de som har MS. Symptomet er subjektivt 

og dermed i utgangspunktet usynlig. 

Fatigue har vist seg å være uavhengig av aldr og av MS sykdommens varighet. Fatigue kan også påvirke helserelatert 

livskvalitet og depresjon. 

 

 

Tester for å påvise fatigue, er ofte 

23.11.2011 AGB

Objektiv ”Fatiguemåling”

• Nevrofysiologiske metoder

• Mental Fatigue: kognitiv testing: 

friske fikk bedre resultat etter 4 timer

(Krupp 2000)

 

Ved mental fatigue, ta pauser, så går ting enklere. 
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Symptompåvirking

 

Hva kan du selv gjøre noe med for at hjulet skal gå rundt.  Husk søvn er veldig viktig. 

23.11.2011 AGB

Årsak (1)

Primær MS-relatert fatigue: flere teorier

• atrofi frontalt, parietalt:  kognitivt, 

oppmerksomhet

• basalganglier, thalamus: axonal skade

• Hypothalamus/hypofyse/binyre aksen

• Autonom dysfunksjon

• Mitochondriedysfunksjon

• Fysisk inaktivitet
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Årsak (2)

Sekundær Fatigue: 

Komorbiditet ( Hgb, CRP, TSH)

Depresjon

Angst

Psykologisk stress 

Smerte

Søvnforstyrrelser 

Medikamenter  

 

23.11.2011 AGB

Årsak (3)

• Varme forsinker nerveledningshastighet i delvis 
demyeliniserte fibre. Uhthoff

• Utdanning

• Funksjonell kapasitet reduseres lettere i alt 
skadde CNS områder ved endring av ytre 
faktorer

 

Det er en kjent sak, at de med høyere utdanning takler Fatigue bedre. 
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Årsak (4)

• Proinflammatoriske Cytokiner (TNF-alfa, IFN-
gamma)

• Transkraniell magnetisk stimulering viser 
redusert evne til aktivering av motorisk 
hjernebark

• Forstyrret glukoseomsetning (prefrontalt, 
premotorisk cortex) 

 

4.11.2011 AGB

Fatigue: terapi (1)

• Utelukk sekundær fatigue: 
– TSH, Hgb, CRP, søvn, depresjon, (blodprosent, 

medisinering, blodtrykk etc).

• Fjern eller reduser medikamenter som kan forverre 
fatigue:

Smertestillende, antidepressiva, 
muskelavslappende, antihypertensiva, 
antiasthmatika, antidiabetika, Interferoner, 
sovemedisiner osv…

• Velg generelt, om mulig; medisiner som ikke 
forverrer fatigue…

 

Behandling av fatigue er en utfordrende oppgave.  Det er flere mekanismer som spiller inn, og behandlingen for sammensatt. 

Behandlingen inkluderer medikamenter, fysioterapi, egen trening, og strategier for å mestre symptomet i hverdagen.   Det 

siste er kanskje det viktigste da det dreier seg om hva man kan gjøre for å opprettholde livskvalitet og velvære. Det er også 

nødvendig å kartlegge den enkeltes situasjon og å skille mellom fatigue og andre symptomer. 

Før behandling startes bør sekundær fatigue utelukkes. 

 Søvnproblemer 

 Anemi - "blodfattighet" 

 Bivirkning av medikamenter 
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 Infeksjoner (herunder også urinveisinfeksjon) 

 Depresjon 

 Endokrinologiske sykdommer - lavt stoffskifte. 

AGB

Fatigue: terapi (2)

• Informasjon til pasienten:  Selvfølelse

• Informasjon til pårørende: Forståelse

• Fysisk aktivitet: obs varme

• Varmeintoleranse: ”Nedkjøling”

• Variasjon, lystbetonte aktiviteter, pauser,

 

Du er "ikke alltid blitt lat". Fatigue kan forandre seg fra tidspunkt til tidspunkt.  Legg inn pauser, forsøk å gjør ting 

lystbetont. 

…dere får ikke lov til å sitte på med 
farmor….LEGG inn pauser….
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AGB

Fatigue: terapi (3)

• Amantadin 115 pas. VAS, signifikant bedring

• Amantadin, Pemoline, Placebo 119 pas. Ikke konklusiv

• FSS aldri endret ved Amantadin

– Bivirkninger: hyperaktivitet, våkner tidlig…

• Pemoline:  CNS-stimulerende ADHD-barn

Bivirkninger: kvalme, appetittløshet, søvnvansker, angst

• Aminopyridin: 

Bivirkninger: magesmerter, parestesier, angst, økt 
anfallsfrekvens, blæreproblemer

• Modafinil: tryggere enn amfetamin (narkolepsi og hypersomni)

Bivirkninger:  hodepine, kvalme, angst

• Aspirin: 650 mg X 2…lovende:(30 pas: 42%,11%)

 

I følge spesialister, må en fastslå" ingen medisiner er så gode at de reparerer/anbefales". 

 

MS-terapi ala 1870

Meat diet Iron preparations Arsenic
Bleeding Strychnine Nux vomica
Cooling with sponges Quinine Silver nitrate
Galvanic stimulation Belladonna Hyoscynamide
Faradic stimulation Radix calumbae Atropine
Mist effervescens Potassium iodide Ergot alkaloids
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Får pmMS optimal  behandling og 

tilrettelegging  i 2016?                                    

smerter og spastisitet        mestring av fatigue
vannlating, avføring og seksuelle problem
søvnproblemer, angst og depresjon
kognitive problemer
tilrettelegging av arbeidssituasjonen
tilpassing av fysiske hjelpemidler
medisinering: Fampyra, Sativex justering, 
seponering, omlegging 
individuell plan
…….                               Bare for å nevne noe   ?……

 

Alle MS pasienter burde ha alt dette optimalt. 

Tilnærming: sekundær fatigue (1)

Kartlegging og behandling:
• Angst, depresjon, kognitiv funksjon:   

• Søvn: nevrolog 

• Smerte: 

• Fysisk funksjon (styrke, utholdenhet, koordinasjon): 

Kartlegging: 
• Medisiner / bivirkninger:

• Kosthold: 

• Arbeidsevne, hjemmesituasjon, fritidsakt: sosionom

 

Pauser er viktig. 
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Sammendrag

• Charcot

• Uendelig variasjon av symptomer  fra 

SNS

• Noen er overhyppige

 

Konklusjon

• Nesten  alle med primær fatigue har 

faktorer som forsterker den, som må 

kartlegges og behandles!

• Gå så i gang med

mestringsstrategier

ikke gi opp

 

HUSK    - det meste kan gjøres noe med. 
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Smerter ved MS; 

Smerte sammen med angst, depresjon og fatigue (tretthet, uforklarlig utmattelse) er eksempler på usynlige symptomer ved 

MS. Dette er plager som påvirker livskvaliteten i høy grad.  

Fatigue, angst og depresjon ved MS er viet stor oppmerksomhet, smerter ved MS er imidlertid lite omtalt på norsk, og 

informasjonen har i liten grad vært rettet mot personer med MS og deres pårørende. Personer med MS har hyppigere 

smerter enn normalbefolkningen. Til tross for dette synes smerteproblematikken ved denne sykdommen å være både 

undervurdert, underdiagnostisert og underbehandlet. 

Hva er smerte? 

"Smerte kan defineres som en ubehagelig eller stressende sanse- eller følelsesopplevelse (sensorisk)".  Det innebærer at 

ubehag som for eksempel prikking og stikking,  
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Viktig viktig viktig før ditt legebesøk – dette for at legen skal kunne finne ut det eksakte problemet og hvor det nøyaktig 

sitter og ikke minst hva fungerer og hva fungerer ikke, med tanke på medisin. 
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Helt til slutt fikk vi en gjennomgang av Veileder om MS, nettsider som kan være til nytte for både de diagnostiserte, leger, 

pårørende og andre som ønsker å vite litt om MS.  Sidene på nettet blir fortløpende oppdatert, når nye ting/andre ting 

kommer frem, det ligger mye arbeide bak, og ikke alt er helt på plass enda.   De ting som er med blå tekst er «ferdige» pr 

dato, men forandringer kan skje, forskning er på gang hele tiden, så ta en kikk hver gang det er noe du lurer på. 
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Dette var et referat fra MS konferansen 2016, for at alt skal bli så korrekt som mulig, har vi også denne gang, brukt 

foredragsholdernes kompendium å gå ut i fra.  Håper både, MS diagnostiserte, pårørende, venner av en med MS, 

fysioterapeuter, leger og andre som har kontakt med en MS diagnostisert kan dra nytte av referatet.  Både Stian, 

foreningens ung kontakt og Bente, leder, har så godt det har latt seg gjøre forsøkt å gi dere et utdrag fra konferansen, som vi 

håper dere kan ha glede av.  Kanskje du her finner noe av det du har lurt mest på, er det ting som for deg er helt uforståelig, 

kanskje din fastlege eller nevrolog kan være behjelpelig.  Husk det finnes også mye godt informasjonsmateriell i forbundet, 

du kan bestille. 


