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Min bakgrunn
•

•

Psykolog ved Sunnaas sykehus HF med variert erfaring fra arbeid med vurdering og rehabilitering
av både ervervede og medfødte hjerneskader, samt pasienter med langvarig smerteproblematikk.
Rehabilitering og håndtering av fatigue ved ulike diagnosegrupper har vært en sentral klinisk
interesse.
Nå i sluttfasen av en PhD om tilstandsspesifikke mekanismer ved fatigue etter traumatiske
hjerneskader, der vi også i en delstudie med data fra Nasjonalt Tvillingregister (FHI) har undersøkt
atferdsgenetiske fundamenter for assosiasjoner mellom fatigue, smerte og psykiske plager.
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Bakgrunn
•

•

•

Langvarige plager med fatigue er trolig vanlige følger etter Covid-19-infeksjon (“Long Covid”), dog
betydelig heterogenitet i forekomst (Sandler et al. 2021), grunnet varierende inklusjonskriterier og
målemetoder.
Ved Sunnaas sykehus HF har pasienter med alvorlige forløp etter Covid-19 mottatt tverrfaglig
rehabilitering, og pasienter med vedvarende følger etter mildere forløp har også mottatt tilbud
om tverrfaglig kartlegging og vurdering av rehabiliteringsbehov.
Med bakgrunn i forskning på fatigue ved nevrologiske tilstander og i den generelle befolkningen,
samt erfaringer fra rehabiliteringen av pasienter med Covid-19 ved Sunnaas sykehus, er målet å
drøfte utvalgte kliniske mekanismer ved fatigue ifra et rehabiliteringsperspektiv.
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Spesialisert rehabilitering i kontekst

• «Pasientforløp for rehabilitering av pasienter innlagt med COVID-19 sykdom i
spesialisthelsetjenesten i Helse Sør-Øst» (Helsedirektoratet, 2021)
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Anbefalte nasjonale funksjonsmål

(Helsedirektoratet, 2021)
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Hva er fatigue?
•

•
•

Subjektivt fenomen kjennetegnet ved en betydelig følelse av slitenhet, utmattelse og mangel på energi, som kan
kjennes både fysisk og mentalt, og der hvile ikke oppleves å gi samme restitusjon (Aaronson et al., 1999)
Fatigue forekommer hyppig ved en lang rekke sykdommer og tilstander (Penner & Paul, 2017; Torres-Harding &
Jason, 2005), og også i den generelle befolkningen (Lerdal et al., 2005).
Normal fatigue fungerer trolig som homeostatisk signal om å oppnå likevekt mellom opplevd innsats og
belønning – ved pågående infeksjon eller sekveler etter skader vil aktivitet dermed kunne medføre økt
energiforbruk.
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Biopsykososial mekanismeforståelse
•
•

Klinisk rammeverk for forståelse av, kommunikasjon om og tilnærming til sykdom (Engel, 1981)
Mekanismeforståelse av symptomer sentralt
–
–

Det som utløste fatigue ikke nødvendigvis det samme som opprettholder fatigue over tid
Fatigue kan være drevet av ulike «tannhjul» hos ulike pasienter

Biologi

Psykologi

Sosiale
faktorer
7

Klinisk implikerte mekanismer – ifra øvrig fatiguelitteratur
– Disponerende / beskyttende mekanismer
• Genetikk
• Premorbid fatigue, somatisk og psykisk komorbiditet
• Personlighet, sosial støtte og resiliens

– Sykdomsrelaterte mekanismer
•
•
•
•

Alvorlighet av infeksjon og somatiske følgevirkninger (f. eks. Critical Illness Nevropati)
Respirasjonsbesvær
Kognitive og sensorimotoriske utfall (ved f. eks. cerebrale mikroblødninger)
Smerte

– Sekundære / tilpasningsmesssige mekanismer
• Angst / depresjon
• Søvnvansker / søvnighet
• Krav og tilpasninger i aktivitet
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«Den kognitive diamanten»
Tanker

Handling

Følelser

Kroppslig reaksjon
Tilpasset fra Berge & Repål, 2016

Miljøfaktorer

Kliniske problemstillinger
•

Mangelfull kunnskap om virkninger av covid-19 – hos pasienter
–

•

Kobling mellom respirasjonsbesvær, angst og fatigue – trolig gjensidighet i forsterkning.
–

•

Frykt og bekymring, håndtering av prognostisk usikkerhet

Understøttes av sterke koblinger i registerstudie av personer etter gjennomgått infeksjon med Covid-19
mellom fatigue, angst og pustebesvær – utover det man ser ved influensasykdom (Taquet, 2021)

Uhensiktsmessige mestringsstrategier
–
–

“Fear-avoidance” – frykt for bevegelse og anstrengelse som resulterer i unngåelse av aktivitet, og kan
bidra til uheldige spiraler over tid.
Endurance – overstadig aktivitetsnivå uten hensyn til den nedsatte kapasiteten
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En av flere onde sirkler
«Om jeg
anstrenger meg
nå, kan lungene
klappe
sammen!»

Frykt og
stressreaksjoner
ved pustebesvær

Svekkelse i
funksjon

Unngåelse av
fysisk aktivitet

Ingen
korrigerende
erfaringer
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Anbefalinger for rehabilitering av fatigue etter Covid-19
•

Individuelt tilpasset informasjon om fatigue er essensielt
➢
➢

•

Kunnskap som forutsetning for trygging i gradert fysisk gjenopptrening
Utgangspunkt i pasientens funksjonstap, særegenhet og deres spørsmål rundt tilstanden og fremtiden.

Kognitiv tilnærming – sortering av mønster i tanker, følelser, kropp og atferd. Ikke bare en psykologjobb!
➢
➢
➢

Hensikt å identifisere og utfordre uhensiktsmessige mestringsstrategier som kan medføre økt risiko for kronifisering
Arbeide med å skille mellom ubehag og fare vedrørende pustebesvær
Aktivitetsbalanse – systematisk arbeid med balansering av aktivitet og hvile
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Oppsummerende bemerkninger
•

•
•

Fatigue har ingen enkelt lakmustest. Derfor vil det være viktig å ha en flerkausal forståelse til grunn for videre
forskning på fatigue også etter covid-19 (Sandler et al., 2021). Ekvifinalitet i utvikling av fatigue nødvendiggjør
klinisk hypotesetesting i tverrfaglige team.
Longitudinelle registerstudier med informert utvalg av variable kan understøtte klinisk beslutningstagning i både
utredning og rehabilitering av fatigue hos disse pasientene.
Samtidig kan også kliniske perspektiver (forhåpentligvis) bidra til utviklingen av mer pasienttilpasset
registerforskning – så vi får holde dialogen åpen!
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Takk for meg!
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