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Utmattelse ved revmatisk sykdom

Internasjonalt akseptert definisjon: finnes ikke (Hewlett et al 2007)

Fatigue (Wolfe et al 1996)

• utmattelse eller mangel på energi

• avhjelpes ikke av hvile eller søvn

Fatigue (Stebbings & Treharne 2010)

• subjektiv opplevelse

• fysiske dimensjoner (kroppslig)

• mentale dimensjoner (konsentrasjon, hukommelse)

• mulig kontinuum;  trøtthet utmattelse



Utmattelse ved revmatisk sykdom

Forskjellig fra normal trøtthet / frisk befolkning (Rasker 2009)

• oftere tilstede 

• mer enn etter krevende aktivitet eller trening

• responderer dårlig på 

– hvile, søvn 

– avkobling 

– engasjement i positive gjøremål

• Oppleves overveldende og ukontrollerbart (Hewlett2005)



Utmattelsen påvirker (Hewlett 2005)

• alle deler av livet (hjem, arbeid, fritid)

• relasjoner og sosialt liv

• følelser og livskvalitet

– mestring, selvtillit, selvbilde

– motivasjon

– tap av kontroll

– sinne, frustrasjon

Forståelse av aktivitet og deltakelse (ICF, WHO 2001)

• alle sider av menneskelig utfoldelse

• som individ

• og i relasjon til medmennesker

• oppgaver, handlinger

• engasjert i en livssituasjon

• i sitt miljø

Aktivitet



Biopsykososial forståelsesmodell
• Biologiske faktorer 

– Sykdomsaktivitet

– Fysisk funksjon

– Søvn

– Ernæring

• Psykologiske faktorer

– Tanker om utmattelse og revmatisk sykdom

– Angst/depresjon

– Stress

• Sosiale faktorer

– Forståelse eller praktisk hjelp fra nære

– Utdanning/arbeidsliv

– NAV?



• 1)  Legg vekt på god sykdomsforståelse

• 2)  Skap mestringsforventning 

Hvordan veilede P til å være i aktivitet?

Utmattelsen  - noe som ikke lar seg påvirke

Subjektivt, komplekst, overveldende, uforutsigbart



Hvordan veilede P til å være i aktivitet?  

Andel av utmattelsen som kan la seg påvirke

Andel av utmattelsen som ikke lar seg påvirke



1. Legg vekt på god sykdomsforståelse

2. Skap mestringsforventning

3. Ha en tilnærming mot aktivitet/deltakelse

Utmattelse ved revmatisk sykdom: 

Hvordan veilede P til å være i aktivitet?  

Andel av utmattelsen som kan la seg påvirke

Andel av utmattelsen som ikke lar seg påvirke

Andel av aktivitetsutførelsen som kan la seg påvirke

Andel av utmattelsen som ikke lar seg påvirke



Ha en tilnærming mot aktivitet/deltakelse  

Andel av aktivitetsutførelsen som kan la seg påvirke

Andel av utmattelsen som ikke lar seg påvirke

Oppgavefokusert adferd (Kindermans et al 2011)

• Oppmerksomhet 
• Ønskelige eller nødvendige oppgaver
• Veilede til 

o et bevisst aktivitetsmønster
o et tilpasset aktivitetsmønster



• «Det kan høres så enkelt ut»

• Aktivitetstilpasninger (Vanage 2003)

– Kommer ikke automatisk

– Kommer ikke av nødvendighet

• Revurdering (Ahlstrand et al 2012, Persson et al 2011, Kindermans et al 2011)

– Vaner, verdier, aktivitetsvalg

– Oppgavefordeling, samspill

– Egne aktivitetsmønstre

Ha en tilnærming mot aktivitet/deltakelse 

Skap bevissthet 
om nåværende  

aktivitetsmønstre!



Skap bevissthet om eget aktivitetsnivå



Aktivitetsprofil på utmattelse (Diakonhjemmet sykehus)

Jeg kjenner mest på utmattelsen Kryss av:

På morgenen

På formiddagen

På ettermiddagen

På kvelden

Jeg har ikke noe typisk døgnmønster for når jeg kjenner det 
mest

Jeg blir mest utmattet av Kryss av

Fysiske oppgaver

Sosiale situasjoner

Oppgaver som krever konsentrasjon, hukommelse, mental 
oppmerksomhet
Følelser jeg forbinder med hverdagsoppgaver

Like mye i både fysiske, sosiale, mentale og emosjonelle 
situasjoner

Jeg synes jeg fordeler kreftene mine best Kryss av

I aktiviteter jeg gjøre alene

I aktiviteter jeg gjør sammen med andre

Det er ingen forskjell på det jeg gjør alene og det jeg gjør 
sammen med andre

Jeg synes utmattelsen særlig er til hinder for Kryss av

Arbeidet mitt (jobben)

Husarbeid eller vedlikeholdsarbeid (inne/ute)

Fysisk bevegelse eller trening

Økonomien min

Fritidsinteresser, hobbyer

Forholdet til venner og/eller familie

Forholdet til meg selv



Aktivitetsprofil på utmattelse (Diakonhjemmet sykehus)

Utmattelsen har 
medført at jeg har gjort 
endringer i hverdagen 
min.

Nei, jeg har 
fortsatt som før.

Eventuell kommentar: 

JA, jeg har gjort 
endringer. 

Fortsett i så fall nedenfor. 

Endringer som har 
fungert bra i min 
situasjon, er disse: 
Endringer som har 
fungert dårlig i min 
situasjon, er disse: 



1. Legg vekt på god sykdomsforståelse

2. Skap mestringsforventning

3. Ha en tilnærming mot aktivitet/deltakelse

4. Skap bevissthet om egne aktivitetsmønstre

Utmattelse ved revmatisk sykdom: 

Hvordan veilede P til å være i aktivitet?  

Legg en plan 
for aktiviteter

Velg tiltak 
som er 

individuelt tilpasset



Kartleggingsinstrument: Canadian Occupational Performance Measure (COPM)

Ergoterapi: fremme aktivitetsutøvelse og deltakelse. - I arbeidsliv, fritid og hverdagsliv i hjem og nærmiljø

Prioriterte aktivitetsproblemer

(Laget eksempel på COPM)



Være til nytte

Ta vare på 
helsa

Bare være, 
koble av

Utvikle deg

Kjenne 
tilhørighet 
med andre

Aktivitetsbalanse.

Hvilke aktiviteter er viktige for deg for å:



• Individuelt tilpasset (rutiner, struktur)

• Plan A, Plan B

• Å veksle mellom krevende og mindre krevende oppgaver

Lag en plan for aktiviteter

Avslappende aktivitet Lett aktivitet Middels aktivitet Tung aktivitet

Kutte grønnsaker
Skjære kylling

Steke kyllingen

Avslappende aktivitet Lett aktivitet Middels aktivitet Tung aktivitet

Lage wok

Sørg for støtte 
og forståelse 

fra andre



1. Legg vekt på god sykdomsforståelse

2. Skap mestringsforventning

3. Ha en tilnærming mot aktivitet/deltakelse

4. Skap bevissthet om egne aktivitetsmønstre

5. Legg en plan for aktiviteter

6. Velg tiltak som er individuelt tilpasset

7. Tilrettelegg for god støtte og forståelse fra andre ved                 

aktivitetsendringer / tilpasninger

Utmattelse ved revmatisk sykdom: 

Hvordan veilede P til å være i aktivitet?  



1. Legg vekt på god sykdomsforståelse

2. Skap mestringsforventning

3. Ha en tilnærming mot aktivitet/deltakelse

4. Skap bevissthet om egne aktivitetsmønstre

5. Legg en plan for aktiviteter

6. Velg tiltak som er individuelt tilpasset

7. Tilrettelegg for god støtte og forståelse fra andre ved aktivitetsendringer / tilpasninger

8. Trekk inn både tanke, følelse og handling

Utmattelse ved revmatisk sykdom: 

Hvordan veilede P til å være i aktivitet?  



• Opprettholde aktivitet/deltakelse

– Mål som angår opprettholdelse av aktivitet/deltakelse

• Tiltak kan være ulike former:

Tanke, følelse, handling

Gjøre noe 
annerledes? 

Tenke 
annerledes 

?

Fremme en 
annen 

følelse?

Husk de 
praktiske 

tilpasningene!



1. Legg vekt på god sykdomsforståelse

2. Skap mestringsforventning

3. Ha en tilnærming mot aktivitet/deltakelse

4. Skap bevissthet om egne aktivitetsmønstre

5. Legg en plan for aktiviteter

6. Velg tiltak som er individuelt tilpasset

7. Tilrettelegg for god støtte og forståelse fra andre ved aktivitetsendringer / tilpasninger

8. Trekk inn både tanke, følelse og handling

9. Husk de praktiske tilpasningene 

- ergonomi, utstyr, plassering i rommet 

- dele opp sammensatte gjøremål, rekkefølge, porsjonere

Utmattelse ved revmatisk sykdom: 

Hvordan veilede P til å være i aktivitet?  



1. Legg vekt på god sykdomsforståelse

2. Skap mestringsforventning

3. Ha en tilnærming mot aktivitet/deltakelse

4. Skap bevissthet om egne aktivitetsmønstre

5. Legg en plan for aktiviteter

6. Velg tiltak som er individuelt tilpasset

7. Tilrettelegg for god støtte og forståelse fra andre ved aktivitetsendringer / tilpasninger

8. Trekk inn både tanke, følelse og handling

9. Husk de praktiske tilpasningene 

- ergonomi, utstyr, plassering i rommet 

- dele opp sammensatte gjøremål, rekkefølge, porsjonere

10. Bruk andre faggrupper

Utmattelse ved revmatisk sykdom: 

Hvordan veilede P til å være i aktivitet?  



Sammenhenger utmattelse og andre faktorer

- Sykdomsaktivitet

- Smerte

- Angst, depresjon

- Andre plager eller sykdommer 

- Søvn og søvnrutiner

- Måltidsrutiner

Betydningen av fysisk trening

Bruk andre faggrupper

revmatolog

sykepleier

fysioterapeut

ergoterapeut

sosionom

hjelpepleier

Bruk andre 
faggrupper



1. Legg vekt på god sykdomsforståelse

2. Skap mestringsforventning

3. Ha en tilnærming mot aktivitet/deltakelse

4. Skap bevissthet om nåværende aktivitetsmønstre

5. Legg en plan for aktiviteter

6. Velg tiltak som er individuelt tilpasset

7. Tilrettelegg for god støtte og forståelse fra andre ved aktivitetsendringer / tilpasninger

8. Trekk inn både tanke, følelse og handling

9. Husk de praktiske tilpasningene (ergonomi, utstyr, plassering i rommet, dele opp sammensatte gjøremål, 
rekkefølge, porsjonere)

10. Bruk andre faggrupper; a) treningsveiledning, b) avklaring av sammenhenger mellom utmattelse og andre 
faktorer 

Oppsummering. Utmattelse ved revmatisk sykdom: 

Hvordan veilede P til å være i aktivitet?  



Filmer om Utmattelse og revmatisk sykdom :
www.youtube.com – søk opp NBRR

Svar på spørsmål: 
- Jeg bruker ikke BRAF-MDQ;  kartleggingsverktøyet er absolutt fint og veldig nyttig med dekkende spørsmål! 

- Flere av spørsmålene i BRAF-MDQ opplever jeg at dekkes via COPM – intervju og 
aktivitetsprofil ved utmattelse. 

http://www.youtube.com/
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Disse er brukt for å bygge opp punktene 1-10, i tillegg til referanse som er skrevet fortløpende på lysbildene.  

Utmattelse ved revmatisk sykdom: 

Hvordan veilede P til å være i aktivitet? 



• Hewlett S, Hehir M, Kirwan JR (2007). Measuring fatigue in rheumatoid arthritis: a 
systematic review of scales in use. Arthritis Rheum 57

• Wolfe F, Hawley DJ, Wilson K (1996). The prevalence and meaning of fatigue in 
rheumatic disease. J Rheumatol 23

• Rasker J (2009). The enigma of Fatigue. Jrheumatology 36.  

• Stebbings & Treharne (2010). Fatigue in rheumatic diseases: an overview. Int. J. Clin. 
Rheumatol. 

• WHO (2001): ICF, Internasjonal klassifikasjon av funksjon, funksjonhemming og helse. 
Sosial og helsedirektoratet og KITH.

• Vanage et al 2003: Effects of an energy conservation course on fatigue impact for 
persons with progressive multiple sclerosis. Am J Ocuup Ther 2003 57. 

• Ahlstrand et al 2012: Pain and daily activities in rheumatoid arthrtritis. Disability& 
Rehabilitation 34

• Kindermans et al 2011: Activity patterns in chronic pain. The journal of pain 12. 

• Persson et al 2011: Defying aches and revaluating daily doing. Scandinavian Journal of
Occupational Therapy 18. 

Øvrige referanser


