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Svenskt förord 
Den svenska versionen av manualen till Fatigue Management-kursen har översatts av Eva Månsson 
Lexell och Lena Haglund. Kursen ingår i Nationella riktlinjer för vård vid Multipel skleros och 
Parkinsons sjukdom (2016) och riktas till personer med MS-relaterad trötthet. 

Beskrivningen av hur kursen ska genomföras har översatts i sin helhet, med endast ett fåtal kulturella 
anpassningar. Manualen har inte genomgått någon uppdatering sedan 1995, då den ursprungligen 
 publicerades, och därför gjordes även några uppdateringar i introduktionsavsnittet. Dessa 
uppdateringar har genomförts av Tanya Packer, professor vid Dalhousie University, Nova Scotia, 
Kanada som är en av upphovskvinnorna till manualen. I övrigt fungerar manualen bra i praxis, särskilt 
mot bakgrund av att vetenskapliga studier visat på dess effekter. 

Under hösten 2016 har en prövning genomförts av den svenska versionen. Åtta arbetsterapeuter 
har genomfört en kurs vardera med ca 5–9 deltagare. Därefter har de lämnat synpunkter på kursens 
upplägg, innehåll och så vidare, både i en enkät och under en gruppintervju. Prövningen visar på 
vikten av att kursledaren är insatt i och känner sig bekväm med manualen. Man kan därför behöva 
återkomma flera gånger till Introduktionsavsnittet i manualen. Där förklaras exempelvis den teoretiska 
grunden till varför man valt att låta tillfälle 3 innehålla två så skilda områden som Kommunikation och 
Kroppens mekanik. Introduktionsavsnittet ger en förståelse för hur bearbetning av dessa två områden 
samtidigt ökar sammanhållningen i gruppen. 
 
Eftersom manualen inte har uppdaterats kan det också upplevas som att visa områden saknas. Framför 
allt har prövningen visat att den kognitiva aspekten av fatigue behandlas relativt sparsamt. Som 
kursledare kan man välja att anpassa kursen till de kursdeltagare som ingår i gruppen och då kan man 
välja att lägga in ett föreläsningsmoment och diskussion om hur kognition kan påverkas av fatigue. 
Samtidigt är det viktigt att man tar upp de moment som finns angivna i kursen, man får inte ta bort  
så mycket material att man ändrar budskapet med varje kurstillfälle. 

Synpunkter har också framförts om att ett antal hemuppgifter är för omfattande. Här är det viktigt att 
du som kursledare uppmuntrar kursdeltagarna att arbeta så aktivt de orkar mellan kursträffarna för att 
stödja tillämpningen av den nyvunna kunskapen i sin egen vardag. Men samtidigt måste du signalera 
att hemuppgifterna ska vara ett stöd för den egna tillämpningen och inte uppfattas som ett stress-
moment. För att deltagarna ska ges möjlighet att utföra hemuppgifterna är det bra att det går en vecka 
mellan varje tillfälle, enligt instruktionerna i manualen. Det är ändå ganska vanligt att kursdeltagarna 
har svårt att fullfölja alla hemuppgifter. Det viktiga är att de har reflekterat utifrån sin egen situation. 
Precis som tidigare beskrivits kan du anpassa hemuppgifterna till målgruppen, utan att förändra 
budskapet i uppgifterna. 



Fatigue Management – En sex-veckors kurs för att lära sig hantera fatigue i sin vardag

Managing Fatigue – A six-week course for energy conservation. Tanya L Packer, Nicky Brink, Adele Sauriol (1995) ©
Översättning och bearbetning av Eva Månsson Lexell och Lena Haglund, Sveriges Arbetsterapeuter, mars 2017. Får ej kopieras. 

4

Eftersom kursen har sin utgångspunkt i vardagens aktiviteter är många av begreppen i manualen 
hämtade från arbetsterapeutisk teori, där vikten av att upprätthålla en balans mellan personlig vård, 
produktivitet och fritidsaktiviteter betonas. 

• Med personlig vård avses basala dagliga aktiviteter som att duscha, äta och klä sig. 

• Med produktivitet avses arbete, hushållsarbete, frivilligarbete och att ta hand om sina barn. 
Produktivitet är nödvändigt för en balanserad livsstil, det ger struktur åt dagen, sociala kontakter  
och en känsla av att man presterat något vilket därmed ökar självkänslan. 

• Med fritid avses aktiviteter som är fria från skyldighet och som görs genom eget val.  
Fritidsaktiviteter minskar stress och ger avkoppling och glädje.

Fortlöpande kontakt hålls med Tanya Packer, för att säkerställa att manualen hålls uppdaterad i enlighet 
med vetenskap och beprövad erfarenhet. 

Framtagande och prövning av manualen har skett genom ekonomiskt stöd från Socialstyrelsen inom 
ramen för bättre vård vid kroniska sjukdomar, 2016. 

Vi vill framföra vårt stora tack till leg arbetsterapeuter Berit Fritzin, Ann Leijon, Lena Lundman 
Myrlund, Mia Nilsson, Irma Pettersson, Birgitta Rosberg, Therese Laurén och Anna Vallström för deras 
engagemang vid prövningen och utvärderingen under hösten 2016. 

Nacka, mars 2017

Eva Månsson Lexell   Lena Haglund
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Författare
Denna manual – Att hantera fatigue – publicerades 1995. Den utvecklades efter flera års prövningar 
tillsammans med yrkesverksamma arbetsterapeuter och patienter framför allt vid Kingston Post-polio 
Assessment Clinic i Kanada. Man hade ekonomiskt stöd från det kanadensiska arbetsterapeut förbundet 
och Advisory Research Council of Queen’s University, Kingston.

Tanya Packer arbetade då som arbetsterapeut och forskare vid Queen’s Univeristy i Kingston där hon 
sedan också avlade både magisterexamen och doktorsexamen. Hon föreläste både på Nya Zeeland,  
i Kina och Östeuropa om arbetsterapi utöver arbetet i Kanada och hon publicerade ett flertal artiklar 
om arbetsterapi och fatiguebehandling.

Nicky Brink (BSc OT) arbetade vid Kingston General Hospital och deltog i utvecklingen liksom 
Adele Sauriol (BSc OT) som arbetade vid St. Mary’s of the Lake Hospital i Kingston. Båda innehade 
också undervisningsuppdrag vid Queen’s University.
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Introduktion
Att hantera fatigue är ett verktyg för arbetstera-
peuter som arbetar med personer som upplever 
trötthet i relation till kronisk sjukdom. Denna 
manual innehåller information för att starta och 
genomföra en sex-veckors kurs om hur man 
kan hantera denna form av trötthet i sin vardag. 
Manualen innehåller hur man steg för steg kan 
planera kursen och rekrytera deltagare genom 
att göra förintervjuer. Manualen innehåller 
också de presentationer med utvidgat innehåll 
som du behöver som kursledare och kopior till 
deltagarna. 

BAKGRUND 
Manualen utvecklades vid en Post-polioklinik 
i Ontaria, Kanada. Patienternas upplevelser av 
mental trötthet och brist på information om 
detta resulterade i att Tanya Packer började söka 
litteratur och riktlinjer. Hon fann sparsamt med 
stöd för sitt arbete och började därför via egen 
forskning att beskriva trötthet och dess påverkan 
på vardagens aktiviteter som personlig vård, 
produktivitet och fritid. Därefter utvecklade 
Tanya Packer strategier för minska utmattningen. 
Det visade sig snart att många fler patientgrupper 
uppvisade trötthetssyndrom, exempelvis patien-
ter med MS och fibromyalgi, och att det även för 
dem saknades kunskapsbaserade insatser. 

Teori inom arbetsterapi anser att sjukdom kan 
bidra till trötthet, men det betonas också att trött-
het kan påverka aktivitetsutförandet även om 
personen inte har någon diagnos. Utvecklingen 
av kunskap kring hur fatigue inverkar på akti-
vitetsutövandet och effekt av behandlingsinsats 
resulterade därför i ett bredare perspektiv än bara 
post-poliosyndrom. Tanken är att insatsen ska 
kunna möta behov hos personer som har ett eget 

boende. Men avsikten är inte att rätta till under-
liggande orsaker till fatigue, inte heller är idén att 
man genom att minska aktivitetsutövande, dess 
omfattning och bredd kan lösa problemet. Utan 
ansatsen är positiv, där avsikten är att underlätta 
aktiva beslut hos den enskilda individen för 
att få tillgång till den energi som personen har. 
Detta tillvägagångssätt har ett starkt stöd från 
tidigare kursdeltagare och deras erfarenheter och 
feedback har resulterat i denna manual. Kursen 
ger arbetsterapeuten möjlighet att möte flera 
personer samtidigt och den ger också deltagarna 
möjlighet att lära från varandra genom diskus-
sioner och erfarenhetsutbyte. 

MANUALENS UTVECKLING
Funktionshinder (disability) defineras av 
Världsorganisationen WHO (2001) som någon 
förändring i förmågan att delta i aktiviteter som 
anses vara normal för en persons ålder och i den 
miljön personen lever i. Det är ofta ett resultat 
av en funktionsnedsättning (impairment) som 
definieras som någon förlust av eller abnormitet 
av psykologiska, fysiologiska eller anatomiska 
strukturer och funktioner. Med funktionshinder 
avses oförmåga att delta i normala roller och 
tillskrivs vanligtvis problem på samhälls-
nivå. Arbetsterapi är intresserad av människans 
delaktighet i personlig vård, produktivitet och 
fritid genom att förebygga, underlätta och 
minska funktionshindrets påverkan på aktivitets-
utförandet. Genom kursen Att hantera fatigue är 
avsikten att öka deltagarnas tro på sig själva för 
att klara av att hantera de vardagliga aktiviteterna.  
Att funktionshinder kan anses vara ett resultat av 
sociala stereotyper tas också upp i kursen men i 
en mindre omfattning. 
Ytterligare två teoretiska modeller har påverkat 
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utvecklingen av kursen: PRECEDE model 
(Green et al, 1979) och pedagogisk utveck-
lingsmodell. Även förståelse för psykoedukativ 
grupputveckling har influerat utvecklingen när 
det gäller kursens struktur, presentationer och 
hemuppgifter. Detta för att stödja och maximera 
aktivt deltagande från alla deltagare. 

PRECEDE MODEL
PRECEDE (Predisposing, Reinforcing, and 
Enabling Causes in Educational Diagnosis and 
Evaluation) lyfter fram att man bör systematiskt 
undersöka lärandebehovet hos gruppen och 
identifiera innehållet som kan möta detta 
behov. Dessa strategier har tidigare använts för 
att utveckla kurser inom reumatoid arthritis. 
Modellen utgår från en sexstegsprocess som 
börjar med att man identifierar problemområden 
inom livskvalitetsarorna, i detta fall – oförmåga 
att delta i aktiviteter inom sina livsroller. Genom 
att bearbeta varje steg växer förståelsen för 
problemet och fastställande av orsaker till det och 
slutligen kan en potential lösning identifieras. För 
varje steg fattas beslut som har sin utgångspunkt 
i prioriteringar som utgår från vad som är viktigt 
och föränderlig. 

Den största fördelen med detta tillvägagångssätt 
är att den slutliga utformningen av kursen är 
direkt relaterad till de angivna problemområ-
dena. Bara saker som är direkt sammanlänkade 
med problemområdet tas upp. I denna kurs, som 
handlar om hantering av sin energi medförde 
urvalsprocessen att man kunde bortse från 
ett antal områden som nutrition och fysiska 
övningar, vilka från början var tänkta att ingå i 
kursen. Också vikten av det allmänna hälsotill-
ståndet och dess indirekta påverkan på trötthet 
bedömdes ha liten potential för att direkt ändra 
upplevelsen av trötthet. Den tid dessa områden 
skulle ta att beakta i kursen skulle antingen 

förlänga kursen eller minska utrymmet för annat 
innehåll i kursen. 

PSYKOEDUKATIV GRUPPUTVECKLING
Det finns fem olika steg i den psykoedukativa 
grupputveckling; 1) Förberedelsen, 2) Oriente-
ring, 3) Motstånd, 4) Produktiv och 5) Avslut-
ning (Ettin et al 1988). När innehållet för kursen 
var fastställt, så organiserades kursens struktur 
och i vilken ordning innehållet skulle behandlas 
utifrån dessa fem steg, 

Alla grupper genomgår dessa fem steg under sin 
utveckling och det har haft en tydlig inverkan 
på kursens struktur. Exempelvis genomförs det 
andra tillfället då gruppen utvecklingsmässigt 
befinner sig i motståndsfasen, när deltagarna 
tenderar att ifrågasätta och tvivla på kursens 
giltighet och sin förmåga att förändra sig. Därför 
måste du som arbetsterapeut och kursledare 
försöka dämpa oron och främja sammanhåll-
ningen i gruppen. Valet av innehåll för tillfälle 
två, kommunikation och kroppens mekanik, 
reflekterar detta stadie. Kommunikation är ofta 
en svårighet för människor med fatigue, då de 
ska försöka förklara sitt hälsotillstånd för andra 
som kan ha svårt att förstå. Genom att deltagarna 
får möjlighet att delge och jämföra varandras 
olika kommunikationsstrategier stärks sam-
manhållningen i gruppen. Genom att diskutera 
hur man kan använda kroppens mekanik på ett 
effektivt sätt bearbetas också gruppens motstånd. 
Kroppens mekanik är ett konkret sätt att spara sin 
energi på för att på så sätt motverka fatigue.

Det individuella förmötet till kursen innebär att 
välja ut deltagare som är så lika varandra så man 
kan relatera till varandra samtidigt som de ska 
vara annorlunda nog för att få med flera olika 
perspektiv i gruppen (Ettin et al 1988). Efter 
det första förmötet är sedan de olika tillfällena i 
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kursen uppbyggda utifrån de olika stegen i grup-
putveckling och med samma struktur. Man börjar 
med en uppvärmningsövning och genomgång av 
hemuppgiften. Därefter följer en presentation av 
ny kunskap, praktiska övningar och introduktion  
 

av ny hemuppgift. En sammanfattning sker i 
slutet av varje tillfälle. De olika faserna i gruppens 
utveckling i relation till kursens struktur och 
arbetsterapeutens roll och funktion som kurs-
ledare exemplifieras i denna tabell: 

Aktivitet Utvecklingsfas Arbetsterapeutens 
uppgift

Tänk på

Uppvärmningsövning

Dagens innehåll

Orientering Skapa en trygg 
atmosfär i gruppen. 
Fokusera på träffen.

Uppvärmningsövning 
hjälper gruppen att 
fokusera på kursen 
och dess innehåll. 

Genomgång av hem-
uppgifter

Motstånd Gå igenom varje del-
tagares negativa och 
positiva erfarenheter. 
Lyft fram likheterna 
mellan gruppmed-
lemmar för att främja 
gruppsammanhåll-
ning.

Börja alltid med 
svårigheter, för att 
tillåta känslor av 
ängslan och tveksam-
het. Avsluta med 
framgångar, det enar 
gruppen. 

Undervisning, 
praktiska övningar, 
hemuppgifter

Produktiv Presentera ny kun-
skap genom föreläs-
ningar, diskussioner 
och praktiska öv-
ningar. Uppmuntra 
egna reflektioner och 
återkoppling under 
diskussionerna.

Kursdeltagarna 
uppger ofta att de 
tycker att diskussion 
är en av de viktigaste 
inlärningsverktygen. 
Se därför till att det 
alltid finns tid över till 
diskussion. 

Slutsats Avslutning Repetera ny kunskap. 
Förklara hemuppgif-
terna. Betona tillämp-
ningen av den nya 
kunskapen i den egna 
vardagssituationen 
genom hemuppgif-
terna. 
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MANUALENS UPPBYGGNAD
Manualen innehåller olika delar, nedan beskrivs 
de översiktligt:
• Introduktion: Förklarar syftet och bakgrund till 

kursen, uppbyggnaden av den och instruktio-
ner för tillämpning. 

• Planering och förberedelse: Instruktioner för 
att starta upp och genomföra kursen.

•  Förmöte: Information om det individuella 
förmötet där urval av gruppdeltagare sker.  
Det omfattar bedömning, intervju och 
urvalskriterier. 

• Tillfälle 1-6. Dessa tillfällen är uppbyggda på 
samma sätt, vilket underlättar genomförandet. 
Inför varje tillfälle tas följande upp:
 - Syfte med tillfället
 - Lista på powerpointpresentationerna, 
handouts och annat material

 - Genomförande 
 - Undervisningsmaterial för arbetsterapeuten
 - Handouts till kursdeltagarna
 - Arbetsterapeutens arbetsblad

• Avslutningsvis finns också förslag på ytterligare 
litteratur att läsa om man vill fördjupa sig.

HUR ANVÄNDA MANUALEN
All nödvändig information för att kunna genom-
föra kursen professionellt och effektivt finns i 
manualen. Manualen i kombination med en bra 
förståelse för arbetsterapins mål är vad som krävs. 
För att stödja gruppens process och utveckling är 
det viktigt att genomföra varje tillfälle såsom det 
presenteras i manualen. Kursens upplägg med  
föreläsningar, praktiska övningar och hem-
uppgifter möjliggör överföring av kunskap till 
hemmiljön vilket gör kunskapen mer relevant 
och anpassad för varje enskild deltagare. Som 
kursledare har du naturligtvis friheten att anpassa 
materialet och kursens upplägg utifrån aktuell 
deltagargrupp men det rekommenderas att 
man följer det föreslagna upplägget. Det var 
två perspektiv, inte alltid förenliga, som särskilt 
fanns i fokus under utvecklandet av kursen och 

manualen. Dels fanns det behov av att tillhan-
dahålla all nödvändig information och material 
kring kursen samtidigt som det fanns behov av 
att tillåta flexibilitet i kursen utifrån arbetstera-
peutens kunskaper och erfarenheter. Med båda 
dessa perspektiv som bakgrund har kurstillfällena 
byggts upp på följande sätt:
1. Gruppens utvecklingsfas och syftet med 

tillfället finns angivet.
 - Man hittar detta lätt i manualen.

2. Det finns en fullständig lista över de för-
beredelser som behöver göras innan varje 
tillfälle inleds.

 - Listan innehåller allt från behov av förfrisk-
ning under pausen till namnskyltar vid första 
tillfället. Att alltid kontrollera listan innan 
man startar kurstillfället rekommenderas 
varmt.

3. Undervisningsmaterial presenteras genom-
gångende i punktform och/eller i kortfat-
tade meningar. 

 - På detta sätt tydliggörs innehållet som 
behövs för undervisning, men det begränsar 
inte arbetsterapeuten till en bestämd 
undervisningsstil. Istället uppmuntrar 
detta arbetsterapeuten att utveckla sin egen 
undervisningsstil och anpassa innehållet till 
deltagarna i kursen. Exempelvis i en grupp 
som bara består av personer med post-polio- 
syndrom så kan man ägna mer tid till post- 
polios patologiska förklaring och relation till 
fatigue än andra syndrom. 

4. Powerpointpresentationer 
 - Du kan ladda ner dessa presentationer 
via Sveriges Arbetsterapeuters webbplats 
framöver. De är utvecklade för att underlätta 
föreläsningarna och har en pedagogisk 
struktur som ska stödja inlärningen hos 
deltagarna. Illustrationer finns med, men som 
kursledare kan man mycket väl komplettera 
dessa presentationer med eget material som 
tecknade serier eller anekdoter relevanta för 
deltagargruppen.



Managing Fatigue – A six-week course for energy conservation. Tanya L Packer, Nicky Brink, Adele Sauriol (1995) ©
Översättning och bearbetning av Eva Månsson Lexell och Lena Haglund, Sveriges Arbetsterapeuter, mars 2017. Får ej kopieras. 

Fatigue Management – En sex-veckors kurs för att lära sig hantera fatigue i sin vardag

13

5. Handouts 
 - Dessa ska kopieras och delas ut till kurs-
deltagarna i början av kurstillfället. En del 
gruppdeltagare vill göra noteringar under 
själva kurstillfället men att göra noteringar 
samtidigt som någon exempelvis föreläser 
kan innebära att man minskar sina möjlig-
heter att delta i diskussioner och att man 
istället anstränger sig för mycket och blir 
trött. Koncentrations- och minnessvårig-
heter är också något som personer med 
fatigue ofta upplever särskilt de personer 
som har fatigue relaterat till MS och kroniskt 
trötthetssyndrom. Handouts gör det möjligt 
för deltagarna att lugnt följa med under 
föreläsningar och aktivt ta del av diskussioner 
då man senare på egen hand kan repetera 
kursinnehållet.

6. Arbetsblad för arbetsterapeuten
 - Dessa arbetsblad är endast för dig som 
kursledare. De underlättar bland annat för 
dig att göra den inledande intervjun och att 
planera de praktiska övningarna. 

7. Paus 
 - När paus ska tas under kurstillfällena föreslås 
i manualen. Det ska ses som ett förslag. 
Kursledarens undervisningsstil, diskussio-
nernas omfattning och så vidare kommer att 
påverka när paus är lämpligast att ta. 

TEXTENS UPPBYGGNAD 
I manualen finns instruktioner som underlättar 
genomförandet av kurstillfällena, både organi-
satoriskt och innehållsmässigt. Detta ska du som 
kursledare helst inte göra avsteg ifrån utan det 
rekommenderas att man följer det föreslagna 
upplägget. Men det finns också en rubrik som 
heter Tips!. Där under hittar du information 
och annat material som du kan välja att använda 
dig av. Det är tips och idéer om hur man kan 
stimulera diskussioner i gruppen och så vidare. 
Tipsen har sammanställts utifrån tidigare genom-
förda kurser. 

KURSENS EFFEKT
Sedan originalversionen av manualen till Fatigue 
Management-kursen trycktes har flera veten-
skapliga undersökningar genomförts av kursen. 
Beskrivningen nedan har därför lagts till i denna 
svenska version av manualen.

En meta-analys från 2014 (Asano & Finlayson, 
2014) fann 18 studier av olika rehabiliteringsåt-
gärder och sju studier av läkemedelsbehandling 
riktade mot fatigue vid MS. Författarna 
rapporterade att rehabiliteringsåtgärder upp-
visade bättre och mer signifikanta effekter på 
patientrapporterad fatigue, än vad resultatet 
från läkemedelsstudier kunde visa. Författarna 
menade att läkemedelsbehandling kan vara 
viktigt men det ger inte patienterna verktyg att 
hantera sin fatigue, vilket rehabiliteringsåtgärder 
fokuserar på. I en Cochranerapport från 2003 
(Steultjens et al, 2003) presenterades effekter 
av arbetsterapeutiska interventioner, inklusive 
Fatigue Management. Författarna rapporterade 
att de två studier som undersökt effekterna av 
Fatigue Management-kurser visade positiva 
resultat men att de omfattade små undersök-
ningsgrupper och inga kontrollgrupper (Khan et 
al, 2009; Mathiowetz et al 2001).  

En randomiserad kontrollerad (RCT) studie 
med 169 personer med MS (Mathiowetz et 
al 2005) kom ett par år senare och visade att 
efter genomförd kurs angav deltagarna en lägre 
fatigue och den påverkade dem också mindre 
i vardagen. Dessutom hade deras tilltro till sin 
egen förmåga ökat och vissa aspekter av deras 
livskvalitet hade förbättrats. En enkät sändes till 
123 personer från samma grupp med deltagare 
där de fick besvara frågor angående de strategier 
de lärt sig under kursen (Matuska et al 2007). 
Minst 50 % av deltagarna använde alla strategi-
erna, varav vila och delegering upplevdes som 
mest effektiva. De som angav att de inte påbörjat 
att använda några av strategierna angav att det 



Fatigue Management – En sex-veckors kurs för att lära sig hantera fatigue i sin vardag

Managing Fatigue – A six-week course for energy conservation. Tanya L Packer, Nicky Brink, Adele Sauriol (1995) ©
Översättning och bearbetning av Eva Månsson Lexell och Lena Haglund, Sveriges Arbetsterapeuter, mars 2017. Får ej kopieras. 

14

berodde på att de redan innan kursen använde 
dem. Med utgångspunkt i den ursprungliga 
RCT-studien (Mathiowetz et al 2005) gjordes 
också en långtidsuppföljning som visade att 
resultaten fortfarande höll i sig upp till ett år efter 
avslutad kurs (Mathiowetz et al 2007). Liknande 
resultat visade Sauter et al (2008) då personer 
med MS som deltagit i en Fatigue Management 
kurs hade signifikant lägre påverkan av fatigue 
i vardagen och subjektivt förbättrad sömn 
både direkt efter och upp till nio månader efter 
avslutad kurs. 

Då många personer med MS angett att de hade 
svårigheter att delta i kurserna då de var för trötta 
för att ta sig till platsen där kursen gavs, vidareut-
vecklade Finlayson Fatigue Management kursen 
till en telefonkonferensutbildning. Inledningsvis 
undersöktes dess format i en mindre pilotstudie 
(Finlayson, 2005) som visade att även detta 
format kunde minska deltagarnas fatigue och 
dess påverkan i vardagen. Samma deltagare ingick 
också i en kvalitativ studie (Finlayson & Holberg, 
2007) där de intervjuades om sina upplevelser av 
kursens innehåll och dess format, dvs att den gavs 
som en telefonkonferensutbildning. Deltagarna 
upplevde att formatet fungerade väl och att 
innehållet var relevant för deras livssituation, 
även om det fanns mindre tekniska detaljer kring 
formatet som behövde åtgärdas. Efter att kursen 
genomfört dessa justeringar genomfördes en 
större RCT-studie där  effekterna av Fatigue 
Managementutbildningen, genomförd som en 
telefonkonferens, undersöktes med 190 personer 
med MS (Finlayson et al 2011).  Denna studie 
visade att deltagarna signifikant förbättrade sina 
möjligheter att hantera sin fatigue trots att deras 
fatigue i sig inte minskade. 

Vidare har Lamb et al (2005) undersökt vad 
som händer med deltagare som missar något 
eller några tillfällen och visade att om de i stället 
genomför hemuppgifter upplever de samma 

förbättringar som de som deltar under alla 
grupptillfällen. 
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FÖRSLAG PÅ TEXT TILL INFORMA-
TIONSBLAD VID REKRYTERING
Rubrik: Fatigue Management – En sex-
veckors kurs för att lära sig hantera fatigue  
i sin vardag.

En kurs för vuxna med trötthetssyndrom 
relaterat till kronisk sjukdom som MS, post-
polio, kroniskt trötthetssyndrom, eller annan 
sjukdom. För att ha nytta av kursen ska din 
upp levelse av trötthet vara så svårhanterlig 
så den påverkar din förmåga att klara dina 
dagliga aktiviteter. 

Kursens målsättning är att du som 
deltagare ska skaffa dig kunskap om trött-
hetssyndrom för att öka din beredskap att 
hantera dina vardagliga aktiviteter. Kunskap 
om vikten av vila, användning av strategier, 
teknik, verktyg och kroppens mekanik ingår 
i kursen. Att planera och designa schema för 
att hitta en balanserad livsstil tas också upp. 
I kursen ingår föreläsningar, diskussioner och 
praktiska övningar. Hemuppgifter mellan 
kursträffarna görs för att hjälpa dig att 
anpassa lärandet till din specifika livssitua-
tion. 

Kursen omfattar 6 tillfällen om 2 timmar 
med start vecka X. Som deltagare bör du 
planera för att delta alla 6 gångerna, delta 
i diskussioner och praktiska övningar samt 
göra hemuppgifter däremellan. 

Planering och förberedelse
LOKAL
Lokalen kan vara ett klassrum eller grupprum 
vid något bibliotek, högskola eller sjukhus. 
Lokalen bör lämpa sig för presentationer typ 
föreläsningar men också för gruppdiskussion  
och aktiviteter.

TIDSOMFÅNG
Kursen omfattar 6 kurstillfällen och sträcker sig 
över lika många veckor. Varje kurstillfälle är 2 
timmar. När kursen ska hållas anpassas utifrån 
ledaren och kursdeltagarna. Tänk på att om 
kursen hålls dagtid kan det försvåra för deltagare 
som arbetar att delta men samtidigt kan kvällstid 
vara den tiden då deltagarna är mest uttröttade. 

UTRUSTNING OCH MATERIAL
• Möjlighet att ta kopior. 
• Dator som man också kan skriva i samtidigt 

som kursen pågår.
• Videokanon. 
• Förtäring.

Dessutom finns specifik utrustning och material 
till varje kurstillfälle men dessa anges separat. 

REKRYTERING
Anpassa rekrytering till kursen utifrån de lokala 
förutsättningar.na Ibland kan anmälan ske via 
brukarorganisationer, annonsering på någon 
avdelnings anslagstavla eller genom att andra 
professioner remitterar personen till dig.
Kom ihåg att ett förmöte är en del av kursen 
också. Det tar cirka 30 minuter per presumtiv 
deltagare att genomföra förmötet. 
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Individuellt förmöte
GRUPPENS UTVECKLINGSFAS:  
FÖRBEREDELSE
Detta tillfälle genomförs utanför kursens ram 
och individuellt med varje presumtiv deltagare. 
Vid detta tillfälle bör såväl arbetsterapeuten 
som personen skaffa sig information om, och 
bestämma sig för, om kursen är lämplig att delta 
i. Arbetsterapeuten bör eftersträva att bygga en 
arbetsrelation med varje presumtiv deltagare som 
uppfyller de fastställda kriterierna för kursen. 
Denna initiala kunskap om personen kan sedan 
användas i de kommande gruppmötena.

SYFTE
Avsikten med förmötet är att identifiera 8-10 
lämpliga deltagare. Arbetsterapeuten inter-
vjuar varje presumtiv deltagare och väljer ut de 
personer som uppfyller de fastställda kriterierna 
och som är tillräckligt lika för att relatera till 
varandra men ändå olika nog för att få ett brett 
utbud av perspektiv och livserfarenheter till 
kursen. Rekommenderat antal gruppmedlem-
mar i kursen är 8–10 deltagare för att få denna 
form av balans, vilket ger deltagarna möjlighet 
till diskussion samtidigt som varje gruppdeltagare 
får möjlighet att synas.

En annan avsikt med förmöte är att arbetstera-
peuten informerar om målet med kursen, regler 
och andra procedurer som bygger upp kursen 
så att varje person därefter kan godkänna ett 
gemensamt avtal inom gruppen. 

Avsikten med mötet är också att påbörja en 
relation till varje deltagare. Arbetsterapeuten 
skaffar sig kunskaper om varje unik deltagare. 
Detta för att under kursens gång kunna möta de 
individuella olikheter som varje deltagarna har. 

FÖRBEREDELSE
Här behövs inga powerpointpresentationer.

Handouts
• Handout F1 – Kursbeskrivning (1 ex till varje 

deltagare), sid 19.
• Handout F2 – Gruppkontrakt (2 ex till varje 

person), sid 20.

Arbetsterapeutens arbetsblad
• Arbetsblad F1 – Fatigue Severity Scale  

(FSS) (1 ex till varje person), sid 21.
• Arbetsblad F2 – Intervjuformulär  

(1 ex för varje person), sid 22.
• Arbetsblad F3 – Bedömning om kursens lämplig-

het för personen (1 ex för varje person), sid 23.

Ta också med
• Pennor till deltagarna.
• Om möjligt, tag fram en lista över annat  

stöd som finns inom hälso- och sjukvården, 
socialtjänsten, frivilligorganisationer och så 
vidare, till de personer som inte kan eller bör 
delta i kursen.
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 INTRODUKTION
• Presentera dig själv. Berätta om din egen bak-

grund som arbets terapeut och om arbetsterapi.
• Förklara syftet med intervju utifrån följande: 

 - Ge information om kursen.
 - Identifiera och välja deltagare som har 
likartade behov och som förhoppningsvis 
kan arbeta tillsammans i grupp.

 - Att träffa arbetsterapeuten och etablera en 
allians.

 - Att hjälpa personen att besluta om man vill 
delta i kursen eller inte.

BEDÖMNING OM KURSENS  
LÄMPLIGHET FÖR PERSONEN 
Förklara syftet med bedömningen
Kursen är utvecklad för vuxna som bor i eget 
boende och som har fatigue relaterat till kronisk 
sjukdom där personens fatigue är så allvarlig 
att den negativt påverkar personens förmåga 
och vardagliga liv. Som arbetsterapeut måste du 
bedöma personens lämplighet utifrån många 
områden för att skaffa dig en uppfattning om 
personen kan ha nytta av kursen eller inte.

Fatiguebedömning
• Låt personen fylla i arbetsterapeutens arbets-

blad F1 – Fatigue Severity scales (FSS). 

Medicinsk information
• Samla medicinsk information genom att 

använda Arbetsterapeutens arbetsblad F2 –  
Intervjuformulär.  

 
Denna information hjälper dig att identifiera 
likheter och olikheter mellan de presumtiva 
deltagarna till kursen. 

BESKRIVNING AV KURSEN
Beskriv kursen genom att använda nedanstående 
information. Försäkra dig om att det finns gott 
om tid att ställa frågor.

Målgrupp
• Vuxna personer med fatigue i relation till 

kronisk sjukdom eller skada (som exempelvis 
post-poliosyndrom, kronisk trötthetssyndrom, 
multipel skleros, cancer, AIDS, hjärnskada).

• Personer med fatigue och som upplever att 
den har en negativ eller hindrande inverkan på 
förmågan och aktiviteterna i vardagen. 

Mål
• Att lära sig hur man kan hantera sin energi och 

på så sätt reducera trötthet.
• Att lära sig hantera sin energi så man kan 

göra de aktiviteter som är viktigast och mest 
betydelsefulla. 

Genomförande
• Kursen omfattar ett kurstillfälle per vecka 

under 6 på varandra följande veckor. 
• Varje kurstillfälle omfattar cirka 2 timmar med 

en paus om cirka 10 minuter efter halva tiden. 
• Förfriskning serveras under pausen. 
• Varje kurstillfälle innehåller såväl föreläsningar, 

diskussioner som egen aktivitet för att under-
lätta lärandet.

• Hemuppgifter ingår för att på egen hand träna 
det som man lär sig under kurstillfällena. 

Kurstillfällen
• Tillfälle 1 – Vikten av vila

 - Vila – ett sätt att minska trötthet
 - Hur man planerar in vila i sitt dagliga schema

•  Tillfälle 2 – Kommunikation och kroppens 

GENOMFÖRANDE AV FÖRMÖTE 

 Introduktion 

B edömning av lämplighet 

B eskrivning av kursen 

Urval av deltagare 
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mekanik 
 - Ta bort negativa attityder mot fatigue och 
vila 

 - Kunna uttrycka sina egna behov till andra
 - Kroppens struktur
 - Hur man använder sin kropp på rätt sätt 

• Tillfälle 3 – Arbetsmiljö 
 - Hur man organiserar sin arbetsmiljö  
(hem och arbete) för att möjliggöra lämplig 
belastning på kroppen

 - Hur man organiserar sin miljö för att spara 
energi 

 - Teknologi och utrustning för att spara energi 

• Tillfälle 4 – Prioriteringar och normer
 - Hur man bryter ner aktiviteter för att kunna 
förenkla dem så mycket som möjligt

 - Hur man kan budgetera/hushålla med 
energi och att fatta beslut om prioriteringar 
och normer 

• Tillfälle 5 – Balans i vardagens aktiviteter
 - Lära sig komponenter i en balanserad livsstil
 - Kunna skapa ett balanserat veckoschema 

• Tillfälle 6 – Kursutvärdering och fortsatt 
planering
 - Återblick på kursens innehåll
 - Formulering av kort- och långsiktiga mål
 - Kursutvärdering 

URVAL AV DELTAGARE
• Låt den presumtiva deltagaren läsa igenom 

Handout F1 – Kursbeskrivning. Medan 
personen läser kursbeskrivningen, gör en sista 
bedömning av personens lämplighet för kursen 
genom att besvara Arbetsterapeutens arbetsblad 
F3 – Bedömning om kursens lämplighet för 
personen. Om personen är en lämplig kandidat 
för kursen, gå igenom Handout F2 – Grupp-
kontrakt, med personen. Utgå från följande för 
att förklara kursens ändamål och regler:

 - närvaro av alla gruppmedlemmar är  
avgörande:

  -  för gruppdynamiken 
  - då innehållet i varje kurstillfälle bygger  
     på innehållet i tidigare tillfälle 

 - aktivt deltagande av alla gruppmedlemmar  
är avgörande:

  - stödjer lärandet
  - ökar möjligheten att dra nytta av kursen
• Be deltagaren att signera de båda gruppkon-

trakten. Låt deltagaren behålla en kopia, en 
sparar du. 

• Om bedömningen är att kursen inte är lämplig 
för personen förklara för personen varför 
denna bedömning gjorts. Gå igenom Arbets-
terapeutens arbetsblad F3 – Bedömning om 
kursens lämplighet för personen, tillsammans med 
personen. Om möjligt förmedla en lista över 
annat stöd som finns inom hälso- och sjukvår-
den, socialtjänsten, frivilligorganisationer och 
så vidare.
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Handout F1 – Kursbeskrivning
MÅLGRUPP
• Vuxna personer med trötthet i relation 

till kronisk sjukdom eller skada (som 
exempelvis post-poliosyndrom, kroniskt 
trötthetssyndrom, multipel skleros, 
cancer, AIDS, hjärnskada).

• Personer med fatigue och som upplever 
att den har negativa eller hindrande 
inverkan på förmågan och aktiviteterna i 
vardagen. 

MÅL
• Att lära sig hur man kan hantera sin 

energi och på så sätt reducera trötthet.
• Att lära sig hantera sin energi så att man 

kan göra de aktiviteter som är viktigast 
och mest betydelsefulla. 

GENOMFÖRANDE
• Kursen omfattar ett kurstillfälle per 

vecka under 6 på varandra följande 
veckor. 

• Varje kurstillfälle omfattar cirka 2 tim-
mar med en paus om cirka 10 minuter 
efter halva tiden. 

• Förfriskning serveras under pausen. 
• Varje kurstillfälle innehåller såväl före-

läsningar, diskussioner som egen aktivitet 
för att underlätta lärandet.

• Hemuppgifter ingår för att på egen hand 
träna det som man lär sig under kurs-
tillfällena. 

KURSTILLFÄLLEN

Tillfälle 1 – Vikten av vila
• Vila – ett sätt att minska trötthet
• Hur man planerar in vila i sitt dagliga 

schema

Tillfälle 2 – Kommunikation och kroppens  
mekanik 
• Ta bort negativa attityder mot fatigue 

och vila 
• Kunna uttrycka sina egna behov till 

andra
• Kroppens struktur
• Hur man använder sin kropp på rätt sätt

Tillfälle 3 – Arbetsmiljö 
• Hur man organiserar sin arbetsmiljö 

(hem och arbete) för att möjliggöra 
lämplig belastning på kroppen

• Hur man organiserar sin miljö för att 
spara energi 

• Teknologi och utrustning för att spara 
energi

Tillfälle 4 – Prioriteringar och normer
• Hur man bryter ner aktiviteter för att 

kunna förenkla dem så mycket som 
möjligt

• Hur man kan budgetera/hushålla med 
energi och att fatta beslut om priorite-
ringar och normer

Tillfälle 5 – Balans i vardagens aktiviteter
• Lära sig komponenter i en balanserad 

livsstil
• Kunna skapa ett balanserat veckoschema

Tillfälle 6 – Kursutvärdering och fortsatt  
planering
• Återblick på kursens innehåll
• Formulering av kort- och långsiktiga 

mål
• Kursutvärdering 
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Handout F2 – Gruppkontrakt
Kontrakt för kursdeltagande i: Fatigue Management - En sex-veckors kurs för att 
lära sig hantera fatigue i sin vardag

Arbetsterapeut:  

Telefonnummer arbetsterapeut:  

Kursdagar och tid:  

Kursstart:  

Kursavslutning:  

Plats för alla kurstillfällen:  

Jag har fått information om att denna kurs är utvecklad för personer som upplever trötthet 
som är relaterat till kronisk sjukdom. Kursens målsättning är att jag ska få ökad kunskap 
om hur jag kan hantera min energi så jag kan göra de aktiviteter som jag vill göra. Genom 
att tillämpa den kunskap som jag får kan jag förvänta mig en viss förändring i slutet av 
kursen. Jag kan underlätta denna förändring genom att gå med på att göra följande:

• Jag avser delta i alla 6 kurstillfällen (om det är absolut omöjligt för mig att delta någon 
gång kommer jag att kontakta arbetsterapeuten så snart som möjligt).

• Jag kommer att delta i alla gruppdiskussioner och de praktiska övningarna.
• Jag kommer att göra hemuppgifterna och jag kommer att ställa frågor när jag inte 

förstår.

Namn:  

Telefon:  

Underskrift:  
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Arbetsblad F1 – Fatigue Severity Scale 
(FSS) 

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) och 7 (stämmer helt).

Stämmer  
inte alls

Stämmer 
helt

1. Min motivation är lägre när jag är uttröt-
tad.

1 2 3 4 5 6 7

2. Motion framkallar min trötthet. 1 2 3 4 5 6 7

3. Jag blir lätt uttröttad. 1 2 3 4 5 6 7

4. Trötthet begränsar min fysiska funk-
tionsförmåga.

1 2 3 4 5 6 7

5. Trötthet orsakar ofta problem för mig. 1 2 3 4 5 6 7

6. Min trötthet hindrar mig att utföra ihål-
lande fysiska aktiviteter.

1 2 3 4 5 6 7

7. Trötthet hindrar mig från att utföra vissa  
uppgifter och åtaganden.

1 2 3 4 5 6 7

8. Trötthet är ett av mina tre mest begrän-
sande symtom.

1 2 3 4 5 6 7

9. Trötthet hindrar mitt arbete, familjeliv 
eller sociala liv.

1 2 3 4 5 6 7

Poäng: 
NHA = 2.3 -+ 0,7
Ref Krupp et al (1989) 
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Arbetsblad F2 – Intervjuformulär

Datum:  

Namn:         Personnummer:  

Telefon:  

Diagnos:  

Yrke och sysselsättningsgrad, antal procent (100, 75, 50 eller 25):  

  

När startade dina symtom?

När fick du en diagnos?

Vilka är dina mest framträdande symtom?

Har du några andra sjukdomar också?

Har du fått någon behandling för din fatigue (läkemedel, råd och stödsamtal, arbetsterapeutisk eller 
fysioterapeutisk behandling)?

Tar du någon medicin?

Deltar du nu i någon annan behandling (råd och stödsamtal, arbetsterapeutisk eller fysioterapeutisk 
och så vidare)?
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Arbetsblad F3 – Bedömning om kursens 
lämplighet för personen 

Namn:  

Kriterier Ja Nej

Personen är över 18 år. 

Personen har förmåga att dra nytta av undervisningen, handouts och 
annat kursmaterial (förstår och kan tala svenska).  

Personen har en poäng av 4 eller högre på mer än sju av påståendena 
i Fatigue Severity Scale (FSS). (När FSS bedöms, summera poängen för 
alla item och dividera med 9).  

Personen har förmåga att närvara och delta i kursen trots sina 
funktions nedsättningar.  

Personen bor i eget boende. 

Om alla kriterierna är markerad med Ja är bedömningen att personen är lämplig för kursen.
Om någon av dem är markerad med Nej är bedömningen att personen inte kommer att ha nytta av 
kursen och därför ska rekommenderas annat stöd. 
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Tillfälle 1 – Vikten av vila
GRUPPENS UTVECKLINGSFAS:  
ORIENTERING
Den första träffen är oftast positiv och mindre 
stressande än vad man som deltagare väntat sig. 
Man förväntar sig att du som kursledare sätter 
tydliga regler och gränser för deltagandet och att 
du definierar vad gruppen ska fokusera på. 

SYFTE MED TILLFÄLLE 1
Orientera gruppdeltagarna till kursprogrammet: 
ge en överblick av kursen och dess upplägg. 
Skapa en välkommande och trevlig atmosfär 
genom introduktionen och uppvärmnings-
övningen. 

Undervisa grundläggande termer och begrepp: 
diskutera begreppet fatigue ur ett aktivitets-
perspektiv och nya begrepp som energi och 
hantering. Introducera begreppet vila som ett sätt 
att hushålla med energi. 

Etablera en arbetande atmosfär så att gruppdel-
tagarna delar sina erfarenheter med varandra 
under gruppdiskussionerna. Som kursledare bör 
du uppmärksamma likheter mellan deltagarna 
för att stödja gruppens utveckling.

FÖRBEREDELSE 
Powerpointpresentationer 
• Presentation 1.1 – Vikten av vila
• Presentation 1.2 – Fatigue
• Presentation 1.3 – Ett sätt att kategorisera fatigue
• Presentation 1.4 – Onda cirkeln vid fatigue 
• Presentation 1.5 – Att hantera sin energi
• Presentation 1.6 – Vikten av vila 

!Tips: För att spara tid förbered gärna med kaffe, te 
och juice innan träffen startar.

Handouts (kopiera till kursdeltagarna) 
• Handout 1.1 – Kursupplägg, sid 34
• Handout 1.2 – Energihantering, sid 35
• Handout 1.3 – Vikten av vila, sid 36
• Handout 1.4 – Hitta tider att vila, sid 37
• Handout 1.5 – Gör ditt eget viloschema, sid 38
• Handout 1.6 – Aktivitetslista, sid 39
• Handout 1.7 – Planera din vila, sid 40
• Handout 1.8 – Fatigue-skattning (2 ex till  

varje deltagare), sid 41

Arbetsterapeutens arbetsblad
Inget arbetsblad krävs för detta tillfälle.

Ta också med
• Namnskyltar
• Förfriskning som kaffe, juice, te, socker, 

mjölk, muggar, glas, någon frukt, med mera 
• Ditt undervisningsmaterial
• Dator och kanon
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 INTRODUKTION OCH UPPVÄRMNING 
Introduktion av gruppdeltagarna
• Förbered tomma namnskyltar till alla del tagare. 

Dela ut och be varje deltagare skrivs  
sitt förnamn på sin namnskylt.

• Introducera dig själv. Berätta varför du valt att 
leda denna kurs.

• Förklara att kursen bygger på aktivt deltagande 
med diskussioner. Det är därför viktigt att lära 
känna varandra.

• Be varje deltagare att presentera sig själva. Be 
dem exempelvis berätta vart de kommer ifrån 
och att berätta något som de tycker är speciellt 
och unikt med dem själva. 

!Tips: Exempel: Jag heter Anita och kommer från 
X-stad.  Jag är mamma till två tonåringar. Som ni 

säkert förstår – inte helt enkelt. 

Jag är Kurt och jag kommer från början från X-stad. 
Min stora hobby är att sjunga i kör.
• Du som kursledare börjar berätta om dig. 
• Visa Presentation 1.1 – Tillfälle 1 – Vikten av vila

Procedur 
• Ange att varje tillfälle omfattar 2 timmar.
• Berätta att det kommer att vara en paus 

ungefär mitt i.
• Berätta att det finns förfriskningar. Peka ut 

vart det står i rummet.  Att kaffe, te och frukt 
kommer att serveras vid pausen. 

• Berätta om eventuella förskrifter för lokalen, 
till exempel koder till dörrar. Berätta också om 
var toaletter finns och vart rökning är tillåtet.

Kursens struktur
• Hänvisa till Handout 1.1 – Kursupplägg
• Gå igenom det gemensamma upplägget för 

varje tillfälle: uppvärmning, återkoppling av 
genomförda hemuppgifter, föreläsningar, 
praktiska övningar, introduktion av nya  
hemuppgifter,  avslutning. 

• Betona vikten av diskussion mellan grupp-
deltagarna, aktiv medverkan, att ställa frågor 
och att dela med sig av tankar och idéer. 

• Ta på nytt upp att det är viktigt att lära känna 
varandra och känna sig bekväm i gruppen. 

FÖRELÄSNING 
Grundläggande begrepp och termer
Fatigue
• Visa Presentation 1.2  – Fatigue, där föreläs-

ningens huvudrubriker anges. 
• Förklara fatigue och dess inverkan på vardagens 

aktiviteter genom att utgå från nedanstående 
information. Uppmuntra deltagarna att bidra 
med egna erfarenheter. 

Generell översikt
• Trötthet är en allmän upplevelse, alla oavsett 

ålder, kön eller hälsotillstånd har upplevt 
trötthet. Intressant är att 5% till 45% av alla 
som besöker läkare anger att de upplever sig 

TILLFÄLLE 1 – VIKTEN AV VILA 
 Introduktion och uppvärmning
• Introduktion av gruppdeltagarna
• Procedur
• Kursens struktur

Föreläsning
• Grundläggande begrepp och termer
     – Fatigue

Paus (10 min)

Föreläsning fortsätter
• Att hantera egen energi
• Vikten av vila
• Praktiska övningar och hemuppgifter
• Hitta tid att vila
• Göra ett viloschema

Avslutning
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vara trötta och det är fler kvinnor än män som 
anger detta (Cullen, Kearny & Bury, 2002; 
Gallagher, Thomas, Hamilton & White, 2004).  
Trötthet är således ett begrepp som är allmänt 
använt men som kan betyda olika saker.

• Normal vanlig trötthet beskrivs som:
 - ett resultat av långvarig, intensiv aktivitet
 - förutsägbar och kan förklaras
 - kan avhjälpas med vila
 - kortvarig och
 - inte allvarlig nog för att störa normala akti-
viteter (Finsterer & Mahjoub, 2014; Davis & 
Walsh, 2010; Kluger, Krupp & Ehoka, 2013)

• Med patologisk trötthet, också kallad fatigue, 
avses ett långvarigt tillstånd som kan inkludera 
neurologiska tillstånd, cancer, hjärt-kärlsjuk-
domar, hematologiska sjukdomar, kronisk 
fatigue, fibromyalgi med mera (Finsterer & 
Mahjoub, 2014; Landmark-Høyvik et al., 
2010). Det finns många gemensamma drag för 
dessa tillstånd:
 - ”en överväldigande känsla av trötthet i vila, 
utmattning vid aktivitet, brist på energi som 
utesluter dagliga aktiviteter, tröghet eller 
brist på uthållighet, eller som förlust av kraft” 
(Finsterer & Mahjoub, 2014, s 562).

 - inte föranlett av träning eller egen aktivitet
 - kan inte avhjälpas med vila 
 - har funnits mer än 6 månader

!Tips! Andra begrepp som patienter  
kan fråga om är:

• Upplevd fatigue – handlar vanligtvis om en subjek-
tiv känsla av trötthet – liknande allmän trötthet.

• Uttröttbarhet – en objektiv och kvantifierbar 
förändring i prestanda (till exempel en förlust av 
maximal frivillig kontraktion – då man gör en 
uppgift) Finsterer och Mahjoub (2014).

• Många människor som besöker sin läkare har 
”icke-patologisk” fatigue. Den beskrivs som:
 - har en identifierbar orsak (motion, influensa-
liknande sjukdom, endokrinopati)

 - har funnits mindre än 3 månader, och
 - avhjälps genom att behandla den bakomlig-
gande orsaken (Jason Evans, Brown & Porter, 
2010).

• Visa och gå igenom Presentation 1.3 Ett sätt 
att kategorisera fatigue.

• Fatigue kan kategoriseras på olika sätt. Ett sätt 
är: 
 - Generaliserad systematisk fysisk fatigue; 
trötthet där hela kroppen är utarbetad.

 - Specifikt lokaliserad muskelfatigue: trötthet 
i ett område eller en del av kroppen, till 
exempel i en svag muskel.

 - Kognitiv / mental fatigue: trötthet som gör 
det svårt att koncentrera sig eller göra aktivi-
teter som innebär tankearbete. (David, Pelosi, 
McDonald, Stephens, Ledger, Rathbone & 
Mann, 2010; Jason et al, 2010; Landmark 
-Hoyvík et al, 2010)

• Fatigue kan också kategoriseras som:
 - Fysiologisk

  -  central (har sitt ursprung från hjärnan och 
ryggmärgen)

  -  perifer (har sitt ursprung från perifera 
nerver, neuromuskulära förbindelsen, 
muskel)

 - Upplevd eller psykologisk
  - koncentration
  -  begränsningar i daglig aktivitet, fysisk 

aktivitet
  - sömnstörning
  - psykiskt välbefinnande
• Återvänd till Presentation 1.2 Fatigue
• Viktigt är att skilja fatigue från svaghet

 - svaghet på grund av överanvändning: överan-
strängning av muskler, trötthet som en följd 
av användning eller att inte ge musklerna en 
chans att återhämta sig

 - svaghet på grund av atrofi: muskler försvagas 
eftersom de inte har använts.
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!Tips: Referenser anges för att bekräfta kunskapen 
och för att ge dig som kursledare möjlighet att 

fördjupa dig. Du behöver inte nämna dem specifikt till 
gruppen om du inte tycker det är lämpligt.

Fatigue vid specifika tillstånd

!Tips:  Välj och betona den kunskap som du bedömer 
stödjer gruppens utveckling. Kom ihåg att vissa 

deltagare kanske tycker det är bra att höra om andra 
grupper av patienter. 

!Tips. Det finns mer kunskap om fatigue mätt med 
FSS i artikeln av Packer et al, 1994. Du kan läsa 

denna artikel om du önskar men delge inte gruppdel-
tagarna kunskap från den för det kan vara en bias, ge 
negativ påverka, vid en eventuell användning av FSS 
som ett utvärderingsinstrument senare. 

Fatigue vid post-poliosyndrom (PPS)
• Berlly et al (1991) undersökte 86 personer 

med post-poliosyndrom och jämförde med 20 
friska personer (kontrollgrupp).
 - Varje person svarade på ett frågeformulär om 
fatigue

 - Resultatet visade att personer med  
post-poliosyndrom beskrev fatigue på ett 
annat sätt än kontrollgruppen.

 - Olika sätt att beskriva fatigue. Båda  
grupperna anger: 

  - trötthet
  - brist på energi
  - ingen längtan efter att göra saker
  - oförmåga att koncentrera sig

 - Gruppen med post-poliosyndrom anger 
också: 

  - ökad fysisk svaghet
  - ökad kraftlöshet
  - känsla av tunghet i musklerna
• Packer et al (1994)

 - Personer med post-poliosyndrom anger 
sämre allmänt hälsotillstånd än kontroll-
grupper i Nottingham Health Profile studier 
(där mäter en faktor fatigue) 

• Halstead el al (1985) and Young (1989)
 - Studier beskriver ”polioväggen”: en 
plötsligt oönskad överväldigande känsla av 
utmattning, innefattande en intensiv fatigue, 
svaghet, varm eller kall flash av svallningar 
och svettningar.

 - ”Polio-väggen” har karaktären av att gå in i 
en tegelvägg.

Fatigue vid Multipel skleros (MS) 
• Fatigue är det vanligaste symtomet vid MS och 

det symtom som ger mest funktionshinder. 
Ungefär 2/3 av patienterna med MS beskriver 
att detta symtom hindrar dem mest (Krupp, 
2006).

• Fatigue kan förekomma dagligen och kan 
stanna kvar under många år och beskrivs som 
mer allvarlig än den trötthet man upplevde 
innan man hade MS (Flensner, Ek & Söder-
hamn, 2003).

• Fatigue är starkt förknippad med depression 
vilket innebär att personer med depression 
är mer benägna att ha fatigue och vice versa 
(Bakshi, et al, 2000).

• Mills och Young (2008) intervjuade 40 
personer med MS. Nästan alla patienter 
använde ordet trötthet för att beskriva fatigue. 
Andra ord som användes var: ”sömnig och att 
sova; att behöva vila utan att sova; utmattad; ren 
muskelsvaghet och särskilt användes underord-
nad svaghet; att inte ha någon motivation, ”kan 
inte bli störd”; blir splittrad och dödstrött; har 
ingen energi eller blir dränerad på energi ...; 
vara ”starkt berusad”, ”utpumpad” eller som 
”vissnad sallad”; kognitiva problem med dålig 
koncentration, vara ”drogad”, och dåligt 
minne; ataxi eller både och (s. 4).
 - Mills och Young (2008) genomförde också 
en undersökning av 635 personer med MS. 
De rapporterade:

 - motorisk funktionsnedsättning (upp till 
86%) – svaghet, tunga kroppsdelar, talsvårig-
heter, ökade koordinationsproblem senare 
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under dagen
 - kognitiv funktionsnedsättning (upp till 80%) 
– koncentration, gör misstag när man är trött

 - motivation, energi, behöver vila (upp till 
84%) – saknar energi, vila och sömn dagtid, 
kan inte bli störd när man gör saker, tvingar 
sig själv att göra saker

 - sömn och beteendemässiga reaktioner (upp 
till 52%) – gör allt på morgonen, överdrivna 
gäspningar

 - avslutar  (upp till 77%) – sker snabbt, värre på 
eftermiddagen, svag trots vila, trött de flesta 
dagarna

 - förutsägbara faktorer som fysisk och mental 
ansträngning, värme och fuktighet, sömn-
störningar och stress/ångest.

 - lindrande faktorer som att undvikande viss 
stimuli (se ovan), vila och sömn dagtid, gör 
aktiviteter i sitt eget tempo

• Flensner, Ek och Söderhamn, (2003) 
intervjuade 5 kvinnor och 4 män och i stort 
identifierade de samma erfarenheter som 
rapporterades i Mills och Youngs studie (2008). 
Men de rapporterade också inverkan på det 
dagliga livet som;
 - extrem begränsning,
 - påverkan på arbetet, vanliga dagliga 
aktiviteter (shopping, bilkörning, sociala 
sammankomster, resor och fritid),

 - ”ofrivillig isolering”.
• Dessa resultat stödjer en tidigare kvalitativ 

studie (Stuifbergen & Rogers, 1997) med 10 
kvinnor och 3 män i åldern 35–63 år där man 
fann att:
 - fatigue är alltid närvarande, en pågående 
upplevelse

 - har en genomgripande inverkan på livet
 - förvärrar andra symtom
 - är ett förlamande symtom
 - har samma effekt som en vattenunderström 
– kännetecknas av känslor som vid kvävning, 
absolut maktlöshet och utarmande av energi 

likt att sugas ner i en undervattensström

Fatigue vid kronisk trötthetssyndrom (CFS)
• Fatigue beskrivs som ett influensaliknande 

tillstånd som inte ger sig.

Förekomst
• Fatigue är ett av de vanligaste och mest 

problematiska symtomen för personer med;
 - multipel skleros (Finsterer & Mahjoub, 2014)
 - post-poliosyndrom (Trojan, et al., 2009)
 - Parkinsons sjukdom (Friedman et al. 2007)

Multipel skleros:
• Vid en genomgång av publicerade data 

om fatigue hos ”friska och sjuka individer” 
(Finsterer & Mahjoub, 2014) fann man att 
prevalensen för MS varierade från 38 till 83 %.

• I en internationell studie omfattande 2 469 
personer med diagnostiserad MS (Weiland, 
Jelinek, Marck, Hadgkiss, van der Meer, Pereita 
& Taylor, 2015) fann man att 2/3 (65 %) av 
personerna screenade positivt för kliniskt 
signifikant fatigue.

Fatigues påverkan på vardagslivet
• Fatigue är inte bara en känsla, det påverkar hela 

livssituationen.
• Fatigue begränsar möjligheten att använda sin 

fysiska och mentala potential. 
• Westbrook and McDowell (1991)

 - 75 % av personer med post-poliosyndrom 
(228 av 304) angav att det blivit mer svårt att 
möta de fysiska kraven i vardagslivet (omfat-
tande arbete, hushållssysslor och dagliga livets 
aktiviteter).

• Freal et al (1984)
 - 56 % av en grupp personer med MS 
indikerar att fatigue gav svårigheter i dagliga 
livets aktiviteter som kräver förändringar av 
livsstilen.

• Young (1989) 
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 - Personer anser att fatigue är besvärligt 
eftersom det begränsar aktivitet men andra 
kan inte förstå varför.

• Komaroff & Buchwald (1991)
 - En uppskattning är att 25-43 % av personer 
med CFS är oförmögna att delta i studier, 
arbete eller hushållssysslor och är regelbun-
det sängliggande.

• Packer et al (1994)
 - Vid användandet av Human Activity Profile 
för att jämför personer med PPS, CFS och 
MS med normativa data och en kontroll-
grupp visade resultatet att personer med CFS 
och MS deltog i energikrävande aktiviteter i 
signifikant lägre omfattning. Även personer 
med PPS visade samma tendens men det var 
inte signifikant säkerställt. 

Onda cirkeln vid fatigue 
• Visa och förklara Presentation 1.4 – Onda 

cirkeln vid fatigue 
 - Fatigue medför att man gör färre aktiviteter 
totalt sett.

 - Minskad aktivitet kan ge en känsla av frustra-
tion och nedstämdhet, delvis beroende på att 
man känner sig otillräcklig, delvis för att man 
slutat göra aktiviteter som man upplever är 
roliga.

 - Man kanske känner sig bekymrad eller 
bedrövad för att man inte längre kan göra 
saker som man behöver eller vill göra.

 - Saker och ting blir inte gjorda, och man blir 
bekymrad eller bedrövad för det som inte 
blir gjort.

 - Stress ökar fatigue. 

Gradvisa passiva förändringar
• Återvänd till Presentation 1.2 – Fatigue. 
• Förklara den gradvisa passiva förändringen 

utifrån nedanstående information och grupp-
aktivitet:
 - Man slutar göra olika aktiviteter utan att man 
tänker på det.

 - Man slutar oftast göra ”roliga” aktiviteter 
först, och så småningom finns bara rutinsyss-
lor och ansvar kvar.

 - Kvinnor är mer benägna till detta än män. 
 - Resultatet blir att man inte deltar i några ak-
tiviteter som är njutbara eller avslappnande. 
Till exempel: man slutar följa med på en 
kopp kaffe efter arbetet med arbetskamrater. 
Man tänker inte på det men så sakteliga 
medför det att man inte umgås med dem 
rent socialt längre. Detta sker gradvis som  
en passiv förändring. 

• Diskutera
 - Be deltagarna välja en händelse för 5 år sedan 
som de kommer ihåg bra.

 - Be dem minnas hur de var på den tiden. 
 - Be dem jämföra sin förmåga och aktivitets-
nivå då och nu.

 - Be dem skriva ner skillnader som de tror kan 
kopplas till fatigue.

!Tips: Genom att be deltagarna återkalla en specifik 
händelse (som bröllop, familjehögtider, speciell 
semester) så kan man ofta också visualisera tidigare 

förmågor. Gradvisa förändringar som har skett blir inte 
förbisedda.  

• När deltagarna har skrivit ner sina tankar kan 
gruppdiskussionen kring förändring börja.

• Leta efter likheter och olikheter i deltagarnas 
erfarenheter och lyft fram dem för gruppen.

!Tips: För att stödja gruppens utveckling på ett 
positivt sätt så är det viktigt att betona likheter 
mellan gruppdeltagarna i denna session. 

• Några ämnen som tidigare grupper har tagit 
upp: 
 - Fysiska svårigheter (påtalades av alla  
gruppdeltagare)

  -  Exempelvis att inte ha klarat av att bära sin 
matkasse när man varit och handlat eller att 
kunna utföra andra saker självständigt
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 - Kognitiva svårigheter 
  -  Påtalades av en hel del av personerna med 

kronisk fatigue syndrom
  - Minnesförlust
  - Koncentrationssvårigheter
  -  Tappa tråden när man talar eller när man 

utför saker
  -   Vara tydligt beroende av andra för att hitta, 

minnas och så vidare
  -  Svårt att följa med i konversationer, särskilt 

när någon avbryter (som kursledare måste 
du vara observant på detta)

 - Emotionell/känslomässig reaktion
  -  Betydande bitterhet och ilska mot sjuk-

domen, särskilt för dem som en gång var 
energiska högpresterande

  -  Berg- och dalbana i känslor mellan bra och 
dåliga dagar

 - Påverkan på livssituationen
  - Vanligt att antalet vänner minskar
  -  Har lite energi för sociala sammanhang, 

därför spenderar man sin energi på de 
personer som man anser är betydelsefulla

  -  Smalnas av: började livfullt med många 
aktiviteter, kontakter och så vidare, så kom 
sjukdomen och livsstilen smalnade av. 
Försöker nu att vidga livsstilen igen

  -   Varje person befinner sig på olika stadier i 
denna process

PAUS (10 MINUTER)

FÖRELÄSNING FORTSÄTTER 
Att hantera egen energi
Generell översikt
• Visa Presentation 1.5 – Att hantera sin energi
• Hänvisa till Handout 1.2 – Energihantering
• Poängtera vikten av att tänka i positiv riktning
• Introducera energihantering utifrån följande 

information:
 - Fatigue är ett negativt begrepp. Det innebär: 

  - Förlust
  -  En känsla av att ha blivit /eller att vara 

annorlunda
  - Att något gått sönder och måste lagas
  -  En känsla av att deltagande (speciellt i 

angenäma aktiviteter) måste minskas
 - Det är bättre att tala om energihantering. 
Det är ett positivt begrepp och innebär:

  - Att få en känsla av att kunna välja
  - Att man får en känsla av att ha kontroll
  - Positivt deltagande i aktivitet
• Gör en jämförelse med finansmarknaden, det 

är ett sätt att förstå energihantering
• Energihantering har två viktiga begrepp:

 - Spara
 - Budgetera/hushålla 

• Spara innebär att man sparar så mycket energi 
som möjligt.

• Budgetera/hushålla innebär att man beslutar sig 
för vilka aktiviteter man vill lägga sin energi på.

Spara energi
• Ditt mål är att sätta energi i banken genom att 

spara där du kan
• Vid finansiell planering så behåller du alltid 

en liten reserv i banken (tillräcklig för kritiska 
situationer)

• Du spar för kommande stora utgifter (till 
exempel köper man inte extra fin mat när man 
spar inför en semester)

• Du spar pengar som en förberedelse för att 
möta dina behov och önskemål  

• Att spara energi är detsamma 

Lagra energi (vila)
• Lagrade (deponerade) pengar stärker ditt 

sparkonto
• Vid energiberäkning är vila som en deposition
• Vila har en återställande effekt på muskler
• Vila ser ofta till att energinivån inte dräneras
• Vila möjliggör att energi kan användas till 

större aktiviteter vid behov 
• Om ett sparkonto töms fullständigt eller 

övertrasseras tar det längre tid att fylla på nytt
• Samma sak med energi: om du använder all 
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lagrad energi tar det längre tid att återhämta 
sig.  Så man ska kontinuerligt lagra energi 
genom att vila 

Slösa inte med energi
• Anta att man ska köpa en bok som kostar 

exakt 300 kr,  om man tar ut 400 kr istället från 
banken kommer de övriga 100 kr sannolikt att 
användas till något annat impulsköp istället 

• Förbruka inte mer energi på en aktivitet än vad 
som är nödvändigt

• Spendera mindre; ju mindre man spenderar av 
pengar eller energi desto mer har man kvar på 
banken.

• Olika sätt att spendera mindre
 - använd effektiva kroppsrörelser (Tillfälle 2)
 - organisera dina aktiviteter så att energiför-
brukning minimeras (Tillfälle 3)

 - använd teknik som ersättning för din egen 
energiförbrukning (Tillfälle 3)

 -  förenkla aktiviteterna så de kräver mindre 
energi (Tillfälle 4) 

Budgetera/hushålla med energi
• När energi har sparats måste det budgeteras
• Att spara pengar och energi när man har en 

begränsad budget är svårt
• Det är också svårt att bestämma vilka aktivite-

ter man vill spendera sin energi på
• Det kräver planering. Du måste bestämma vad 

du vill spendera din energi på
 - Exempel ”Behöver barnet verkligen mär-
kesjeans eller kan ett par från second hand-
affären duga istället?” ”Om vi köper kanoten 
innebär det att vi inte kan ha någon kostsam 
semester i år” ”Ska vi tilläggsisolera huset 
eller ska vi köpa flygbiljetter och vara i våra 
vänners andelslägenhet under semestern?”

!Tips:  Som med alla exempel tag hänsyn till 
gruppdeltagarnas socioekonomiska bakgrund och 

livssituation så de kan relatera exemplen till sin egen 
situation.

• Budgetera/hushålla med energi liknar att 
budgetera pengar
 - Exempel: ”Jag kan leva med lite dammråttor 
om det innebär att jag kan ha en trädgård.” 
”Behöver vi ha ett helt tunnland gräsmatta 
att klippa eller kan vi plantera några buskar 
eller träd på den?” ”Om jag använder 
färdiglagad mat en gång i veckan så att jag 
kan spela bridge, kommer då familjens hälsa 
att bli lidande?”

• Planering av energiutgifter involverar tre olika 
steg:
 - utvärdera dina prioriteringar (Tillfälle 4)
 - utvärdera dina normer (Tillfälle 4)
 - göra val och beslut kring olika aktiviteter 
(Tillfälle 4 och 5)

• Målet är att spendera energi på det som är mest 
viktigt för dig

Använda alla strategier – skapa ett eget 
balanserat schema
• Finansiellt sett är sparandet och spenderandet 

av pengar beroende av varandra
• Man får inte övertrassera
• En balansräkning anger kredit (tillgångar) och 

debet (skulder) liksom detaljerad information 
om dem 

• Kunskap om debet och kredit möjliggör 
ekonomisk planering 

• Samma gäller för energi, man måste vara 
medveten om hur energikostnader dränerar 
besparingarna

• Sparande och budgetering/hushållning 
möjliggör planering av aktiviteter

• Om du vet hur mycket energi du har så vet du 
hur mycket du kan spendera

Tips: Uppmärksamma gruppdeltagarna på att föränd-
ringar inte är lätt. Det förutsätter en ärlig utvärdering 
av egna prioriteringar och en vilja och motivation att 
ändra livsstil.
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Vikten av vila
Den avslutande delen av tillfälle 1 fokuseras på 
hur man kan lagra energi genom att vila.
• Visa Presentation 1.6 –  Vikten av vila
• Hänvisa också till Handout 1.3 –  Vikten av vila
• Diskutera vila, regler kring vila, olika typer av 

vila och fördelar med vila utifrån nedan stående 
information. 

Vad är vila?
• Vila är ett sätt att spara energi
•  Vila är förebyggande och återställande
•  Vila återställer kroppens energi 

Regler för vila
• Vila innan du får fatigue
• Du behöver då mindre återhämtningstid
• Du förhindrar uppkomsten av svår fatigue 
• Du kommer att behöva mer vila om punkten 

för utmattning nåtts
• Ta korta pauser oftare 
• Experimentera med varaktigheten i vilan, när i 

tid och frekvens
• Alternera mellan vila och arbete
• Hitta en rytm i aktiviteterna (aktivitetsrytm), 

planera pauser, planera ditt schema
• När du lägger schema för dagen, planera först 

in pauser och planera sedan in de olika aktivi-
teterna utifrån det
 - Agre et al (1989) fann i sin studie att männ-
iskor utför fler aktiviteter (ibland upp till 
dubbelt så många) med mindre fatigue om 
man alternerade mellan vila och aktivitet.

 - Freal et al (1984) fann att perioder av vila 
användes oftast (prövades av 90 % av ett i 
försökspopulation) och upplevdes stödjande 
av 79 % (4 av 5) av de människor  
som provade det. 

Olika typer av vila
• Olika typer av vila kan vara att ligga ner, sitta, 

sova, utföra enkel/stillsam hobby, göra passiva 
aktiviteter exempelvis lyssna på radio

• Det är viktigt att prova olika typer av vila för 
att kunna avgöra vilka som är verkligt vilsam

• Olika typer av vila är lämpliga vid olika 
tidpunkter och under olika omständigheter

Fördelar med att införa vila i sitt  
dagsschema
• Fler aktiviteter kan genomföras
• Du mår bättre rent allmänt
•  Du kan genomföra både roliga aktiviteter och 

rutinsysslor
• Du kan nå ovanstående fördelar om du vilar 

innan du är trött, om du alternerar mellan vila 
och arbete och om du har en balans mellan 
dina aktiviteter och vila.

Praktiska övningar och hemuppgifter
Hitta tid att vila
• Hänvisa till Handout 1.4 – Hitta tider att vila
• Be deltagarna att svara på frågorna på handou-

ten och att upptäcka när viloperioder tas och 
när de kan vara nödvändiga. 

• Låt dem prova att besvara ungefär hälften av 
frågorna under sessionen. Resten besvarar de 
hemma och tar med till Tillfälle 2. 

Gör ditt eget viloschema
• Hänvisa till Handout 1.5 – Gör ditt eget 

viloschema
• Läs igenom instruktionerna på handouten.
• Be deltagarna börja fylla i handouten 1.6 och 

1.7 under sessionen. Hemuppgiften färdigställs 
sedan hemma under veckan och tas med till 
Tillfälle 2.

AVSLUTNING
• Repetera de positiva aspekterna med att skaffa 

sig en ny referensram för förståelse av energi-
hantering: 
 - Energihantering är ett positivt begrepp.
 - Sparad energi och budgetering/hushållning 
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av energiutgifter ger bättre kontroll över 
situationen

 - Sparande och lagring av energi ger en känsla 
av att man har möjlighet att välja vad som 
kan göras

• Betona vikten av vila som första steg vid 
sparande av energi
 - Vila är att lagra energi
 - Framgång kommer när man experimenterat 

sig fram till tajming, varaktighet och frek-
vens.

 - Schemalägg vila under dagen, alternera 
mellan aktivitet och vila.
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Handout 1.1 – Kursupplägg

Arbetsterapeut:  

Telefon och mejladress:  

Kurslokal:  

Tid:  

Träff   Datum  Innehåll 

Tillfälle 1    Vikten av vila

Tillfälle 2    Kommunikation och kroppens mekanik

Tillfälle 3    Arbetsmiljö 

Tillfälle 4    Prioriteringar och normer

Tillfälle 5    Balansera ditt schema 

Tillfälle 6    Kursutvärdering och fortsatt planering

Varje tillfälle innehåller föreläsning, gruppdiskussioner och praktiska moment där du har 
möjlighet att öva på den nya kunskap du fått.

Det är viktigt att du känner dig välkommen och bekväm i gruppen så att diskussionerna 
kan vara öppna och ärliga så att vi kan lära av varandra.

Hemuppgifter kommer att ges varje vecka så att du kan fortsätta träna och prova de nya 
strategierna du lärt dig hemma, på jobbet eller andra för dig viktiga platser.

Varje tillfälle kommer att inledas med att vi diskuterar hemuppgiften. Det ger dig tillfälle 
att ventilera eventuella svårigheter och saker som gått bra så att ni kan lära av varandras 
erfarenheter.
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Handout 1.2 – Energihantering 

SPARA
Spara energi innebär att spara så mycket energi som möjligt.

LAGRA ENERGI (VILA)
• Vila innan man blir trött (Tillfälle 1)

SLÖSA INTE MED ENERGI
• Använd effektiva kroppsrörelser (Tillfälle 2)
• Organisera aktiviteterna så att energiförbrukning minimeras (Tillfälle 3)
• Använd teknik som ersättning för egen energiförbrukning (Tillfälle 3)
• Förenkla aktiviteterna (Tillfälle 4)
• Målet är att placera energi i ”banken”, att spara det tills man behöver det

BUDGETERA/HUSHÅLLA MED ENERGI 
Budgetera/hushålla med energi innebär att du beslutar dig för vilka aktiviteter du vill  
spendera din energi på.

Planering av energiutgifter involverar tre olika steg:
• Utvärdera dina prioriteringar (Tillfälle 4)
• Utvärdera dina normer (Tillfälle 4)
• Göra val och beslut om olika aktiviteter (Tillfälle 4 och 5) 

Målet är att spendera energi på det som är mest viktigt.

ANVÄNDA ALLA STRATEGIERNA – SKAPA ETT EGET BALANSERAT SCHEMA
• Kunskap om debet och kredit möjliggör ekonomisk planering 
• Sparande och budgetering/hushållning av energi möjliggör planering av aktiviteter
• Om du vet hur mycket energi du har så vet du hur mycket du kan spendera
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Handout 1.3  – Vikten av vila
VAD ÄR VILA
• Vila är ett sätt att spara energi
• Vila är förebyggande och återställande
• Vila återställer kroppens energi 

REGLER FÖR VILA
• Vila innan man får fatigue kan förhindra uppkomsten av svår fatigue 
• Vila innan man får fatigue medför att man behöver mindre återhämtningstid
• Ta korta pausar ofta
• Experimentera med varaktighet, när i tid och hur ofta
• Alternera mellan vila och arbete
• Hitta en rytm i aktiviteterna (aktivitetsrytm), planera pausar, planera ditt schema

När du lägger schema för dagen, planera först in pausar och planera sedan in de olika 
aktiviteterna utifrån det. 

OLIKA TYPER AV VILA
• Ligga ner, sitta, sova, utföra enkel/stillsam hobby, göra passiva aktivitet exempelvis 

lyssna på radion och så vidare
• Olika typer av vila är lämpliga vid olika tidpunkter och under olika omständigheter

FÖRDELAR MED ATT INFÖRA VILA I SITT DAGSSCHEMA
• Fler aktiviteter kan genomföras
• Du mår bättre rent allmänt
• Du kan genomföra både roliga aktiviteter och rutinsysslor
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Handout 1.4 – Hitta tider att vila
NÄR ÄR JAG MEST TRÖTT?
Tid på dagen:   

Veckodag/ar:  

NÄR VILAR JAG?
Tider på dagen:  

Veckodag/ar:  

Hur lång är min vila i genomsnitt:  

Andra tider då jag skulle kunna vila:  

HUR VILAR JAG?
Vilka är de olika sätt jag kan vila eller koppla av på:  

 

 
Vilka sätt jag vilar på nu:  
 
Andra sätt jag skulle vilja försöka vila på:  

VAR KAN JAG VILA?
Var kan jag hitta en plats att lägga upp mina fötter på, för ta en tupplur eller ”power-nap”:

 

 
Hemma:  
 
På arbetet:  
 
Andra platser:  
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Handout 1.5 – Gör ditt eget viloschema
DEL 1
• Utgå från de två kommande dagarna i denna vecka.
• Gör en lista genom att utgå från Handout 1.6 och de aktiviteter som du vet att du måste 

göra och de aktiviteter som du skulle vilja göra.
• Titta sedan på Handout 1.7 och lägg in tider för paus på de tider som du anser att det 

skulle ge bäst resultat. (Skatta hur lång tid pauserna ska vara och vilken form av vila du 
tror du behöver).

• Lägg sedan in aktiviteterna från din lista på Handout 1.6 på Handout 1.7 där du också 
angett pauser.  

• Glöm inte att vila innan du blir trött.

DEL 2
• Följ schemat (Handout 1.7) under de två kommande dagarna. Ta paus när du behöver, 

men följ också de tider för vila som du planerat in. 

DEL 3
• Använd nu Handout 1.8. Skatta din fatigue-nivå vid exempelvis kvällsmaten varje dag. 
• Ta med dina handouts till nästa träff. 
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Handout 1.6 – Aktivitetslista 

Måste göra Skulle vilja göra
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Handout 1.7 – Planera din vila 

Tid Dag 1 Dag 2

Förmiddag

Eftermiddag

Kväll
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1.8 – Fatigue-skattning

Full av 
energi

Helt  
utmattad

Dag 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Dag 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Dag 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Dag 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Dag 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Dag 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Dag 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Tillfälle 2 – Kommunikation och  
kroppens mekanik
GRUPPENS UTVECKLINGSFAS:  
MOTSTÅND
Vid detta tillfälle är deltagarna något  
desillusionerade och ifrågasätter kanske värdet  
av kursen. Det är helt förståeligt i relation till den 
utvecklingsfas gruppen befinner sig på men det 
är också ett resultat av den svåra hemuppgift de 
haft. Arbeta med att dämpa oron, främja grupp-
sammanhållningen och återuppväcka deltagarnas 
positiva tro på kursen. Detta åstadkoms genom 
att lära dem ytterligare sätt att kommunicera 
behov på och att spara energi.

SYFTE MED TILLFÄLLE 2 
Återupprätta en tro på kursens värde
Gå igenom hemuppgiften, förmedla att det 
troligen var orealistiskt att tro att de skulle nå 
framgång med uppgiften. Dela deras erfaren-
heter, uppmärksamma varje framgång, tipsa de 
övriga deltagarna om att en persons framgångs-
rika strategi kanske skulle kunna tillämpas av de 
övriga också. Uppmuntra deltagarna att fortsätta 
med sina ansträngningar till förändring. 

Utveckla en effektiv kommunikationsstrategi
Att kommunicera sin fatigue är vanligtvis svårt. 
Det ger ofta en känsla av misslyckande. Betona 
de svårigheter som vanligtvis förekommer när 
man kommunicerar fatigue och hjälp deltagarna 
att komma fram till positiva sätt att kommunicera 
sina problem på.

Att lära sig effekten av en bra kroppsmekanik 
på energiförbrukningen
Att undervisa om andra sätt att spara energi på 
som ett komplement till vila, som att använda 
kroppens mekanik effektivt. Undervisning om 
kroppens mekanik ger deltagarna nya strategier 

att pröva och kan fungera som en lösning till de 
tidigare tveksamheterna de haft med kursen. 

FÖRBEREDELSE 
Powerpointpresentationer
• Presentation 2.1 – Svar på korsordet 
• Presentation 2.2 – Tillfälle 2 –  

Kommunikation och kroppens mekanik 
• Presentation 2.3 – Dagliga fatigue-poäng 
• Presentation 2.4  – Vila 
• Presentation 2.5 – Ryggraden 
• Presentation 2.6 – Stående kroppsställning 

Handouts (kopiera till kursdeltagarna) 
• Handout 2.1 – Korsord, sid 48
• Handout 2.2 – Kommunikation, sid 49
• Handout 2.3 – Kroppens mekanik, sid 50
• Handout 2.4 – Hemuppgift, sid 52

Arbetsterapeutens arbetsblad
• Arbetsblad 2.1 – Kommunikationsstrategier, 

sid 53

Ta också med
• Förfriskning som kaffe,  juice,  te,  socker, 

mjölk, muggar, glas, någon frukt, med mera 
• Ditt undervisningsmaterial 
• Dator och kanon
• Lätta lådor att lyfta, 2,5 kg–5 kg
• Band, cirka 2,5 meter, med en tyngd bunden  

i ena änden 
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UPPVÄRMNING
• Be deltagarna arbeta i par och fylla i Handout 

2.1 – Korsord som en uppvärmningsövning.
• Jämför svaren i storgrupp genom att använda 

Presentation 2.1 – Svar på korsordet.
• Visa sedan Presentation 2.2 – Tillfälle 2 och 

introducera dagens innehåll. 
 

Genomgång av hemuppgiften: Svårigheter och 
framgångar
• Gå igenom Handout 1.4 – Hitta tider att vila.
• Be gruppdeltagarna att berätta hur de svarat.
• Uppmärksamma likheter mellan gruppdelta-

garnas svar.
• Diskutera att skapa och följa ett viloschema 

(Handout 1.5 - 1.7). 
• Gå igenom svårigheter och framgångar som 

man stött på i denna process. 
• Ta fram Presentation 2.3 – Dagliga fatigue-po-

äng. Fyll i och sammanställ deltagarnas enskilda 
poäng från Handout 1. 8 – Fatigue-skattning. 
Koppla upp presentationen i kanonen så att du 
kan skriva i den.

• Notera om poängen är lägre (mer energi) på 
dagar med införd vila.

• På dag då poängen är hög (helt utmattad) fråga 
vad som hände den dagen.

• Vanligtvis kan du dra en parallell mellan för 
många aktiviteter och dagar med hög fatigue 
poäng. 

• Slutsatsen bör då bli att vila bidrar till att 
fatigue minskas.

• Gå igenom Presentation 2.4 – Vila, för att 
repetera kunskapen.

Tips: Förslag på frågor som kan ställas om  
diskussionen inte kommer igång:  
• Hur var det att införa viloperioder?
• Hur kändes det när du vilade? När och hur ofta 

införde du viloperioder?
• Tog du en vilopaus utöver det som du planerat?
Deltagarna tycker ofta att det är svårt att göra ett 
viloschema. Det första försöket ses ofta med stor skepsis. 
Men en genomgång där kursledaren igen repeterar 
vikten av vila och betonar att de behöver experimentera 
med varaktighet, tidpunkt och frekvens kommer att 
uppmuntra deltagarna att fortsätta att försöka hitta 
viloperioder under sin dag. Vila är en vana som måste 
införlivas i vardagens rutiner därför kan inte deltagarna 
förvänta sig att man ställer om sitt dagsschema på en 
gång.  

TILLFÄLLE 2 – KOMMUNIKATION 
OCH KROPPENS MEKANIK 
Uppvärmning
• Genomgång av hemuppgiften: 

Svårigheter och framgångar

Föreläsning
• Kommunikation 

– Attityder från andra 
– Dold funktionsnedsättning 
– Svårigheter 
– Strategier

Paus (10 min)

Föreläsning fortsätter
• Spara: Slösa inte med energi –  

Kroppens mekanik 
– Översikt 
– Hållning 
– Lyfta och bära

Praktiska övningar och  
hemuppgifter

Avslutning
• Kommunikation
• Kroppens mekanik
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FÖRELÄSNING 
Kommunikation
Utgå från nedanstående för att introducera temat 
kommunikation. 

Attityder från andra
Vid tillfälle 1 diskuterades fatigue och dess 
påverkan på vardagens aktiviteter.
• människor som inte upplever fatigue har ofta 

svårt att förstå effekterna av extrem trötthet
• någon gång kan man känna sig oförmögen att 

förklara sina behov för andra
• fatigue kan öka känsla av isolering
• isolering påverkas också av minskat känslomäs-

sigt och medicinskt stöd eller brist på kunskap 
om sjukdomen

• deltagarna har nu lärt sig att många andra 
upplever samma problem

• de andra deltagarna i kursen har liknande 
svårigheter 

Dold funktionsnedsättning
• är en funktionsnedsättning som påverkar 

individens livsstil lika mycket som något annat
• är en funktionsnedsättning som inte är självklar 

för andra; den är inte synlig
• fatigue kan klassificeras som en dold funk-

tionsnedsättning
• andra exempel är hjärtsjukdom, hörselnedsätt-

ning, inlärningssvårigheter

!Tips: Ett exempel som belyser detta problem är 
användningen av parkeringsplatser för personer med 

funktionsnedsättning. Ofta kan människor med dolda 
funktionsnedsättningar bli ifrågasatta när de nyttjar 
dessa parkeringsplatser eftersom de inte ser funktions-
nedsatta ut.

Svårigheter
Be varje deltagare tänka på en bra och en dålig 
situation utifrån någon av nedanstående: 
•  Hur någon reagerat på deras fatigue
•  Hur någon reagerat på deras behov av vila

•  Om det varit lätt eller svårt att kommunicera 
sina behov eller be om något

!Tips: Om deltagarna har svårt att tänka på någon 
situation, föreslå att de tänker på senaste veckans 

hemuppgift. Hur förklarade de för andra att de vilade? 
Har de någon gång haft svårt att förklara för andra varför 
de är trötta, har fatigue, och varför de behöver vila? 

Medan diskussionen framskrider, skriv ner de 
framgångsrika kommunikationsstrategierna  
som kursdeltagarna tar upp på Arbetsblad 2.1  
– Kommunikationsstrategier. Gör detta utan att  
störa diskussionen.

Ett stort kommunikationsproblem som ofta 
nämns är att svara på frågan ”Hur mår du?”.  
Många upplever att om de svarar ”Bra” så ljuger 
de, samtidigt som de tror att många människor 
ställer den frågan av vana snarare än verkligt 
intresse. En liknande situation uppstår när man 
försöker bestämma hur mycket man ska berätta 
om sin sjukdom utan att låta som en gnällig 
person. Om ett ärligt svar ges kan det resultera i 
ett allmänt svar som är svårt att hantera exempel-
vis; ”Är vi inte alla lite trötta i vår ålder” eller ”Ja, 
alla har ju dåliga dagar”.

Granska noteringarna på Arbetsblad 2.1 – Kom-
munikationsstrategier efter att tillfälle 2 avslutats 
och gör en Handout på de framgångsrika 
kommunikationsstrategierna, som du sedan delar 
ut under tillfälle 3. 

Strategier
• Hänvisa till Handout 2.2 – Kommunikation 
• Gå igenom kommunikation utifrån begreppen 

varför, när, var och hur 
• Kommunikation: Du måste kommunicera 

dina behov till personerna omkring dig för 
att kunna förklara varför förändringar är 
nödvändigt.
 - Varför
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  -  För att få lämplig hjälp (få hjälp när det 
behövs, förebygga onödig hjälp) 

  -  För att ge din familj och andra möjlighet 
att förstå din fatigue

  -  För att öka dina möjligheter till stöd
  -  För att minska din känsla av isolering

 - När
  -  När du känner att andra är mottagliga
  -  När de har tid
  -  När du behöver det mest
  -  Inte som svar på en incident (vänta  

tills du är lugn)
 - Var

  -  Någonstans där det är tyst och lugnt
  -  Ett ställe som känns bekvämt för dig

 - Hur
  -  Förklara varför du har fatigue, med fakta 

och exempel
  -  Förklara att orsaken till fatigue är svårt  

att definiera
  -  Förklara att du har mött andra med 

liknande symtom och att du lärt av dem
  -  Förklara att du håller på att lära dig hur 

man kan förebygga och minimera fatigue
  -  Relatera begreppet energihantering ge-

nom att hänvisa till likheten med sparande 
och budgetering av pengar  

  -  Förklara att om du har vissa behov till-
godosedda, så kommer du att kunna göra 
andra saker också

  -  Förklara vad andra kan göra för att hjälpa 
till

  -  Engagera dem i beslut om vem som kan 
hjälpa till och hur hjälpen kan tillhanda-
hållas

!Tips: Strategier som kommit  
fram i tidigare grupper: 

• Gör en plan för hur kommunikationen kan ske
• Använd faktakunskap när du kommunicerar om din 

fatigue, undvik att bli alltför känslomässig. 
• Låt andra förstå problemet med att ständigt behöva 

förklara vad fatigue är 
• Förklara behov och begränsningar
• Använd en skala från 1 till10 för att beskriva hur 

du känner det, förklara tydligt vad låg respektive hög 
siffra innebär. 

• Gör en lista över dina symtom och ge den till din 
familj och vänner

• Prova olika situationer och förutse olika typer av 
respons

• Lämna en situation om du blir arg
• Skriv ner dina känslor
• Utbilda andra 

PAUS  (10 MINUTER)

FÖRELÄSNING FORTSÄTTNING 
Spara: Slösa inte med energi – Kroppens  
mekanik
Detta moment lärs via föreläsning och praktiska 
övningar. Det ger kunskap om kroppens  
mekanik och visar hur det kan integreras 
praktiskt under olika stationer under lektionen. 
Det är särskilt viktigt att alla deltagare provar den 
”stående” stationen.
• Hänvisa till Handout 2.3 – Kroppens mekanik.

Översikt
• Repetera begreppet ”Spara energi”

 - Lagra energi (vila)
 - Slösa inte med energi (använd mindre eller 
använd energin mer effektivt)

 - Att använda mindre energi innebär att hitta 
enklare vägar att göra saker och ting på

 - Man kan använda mindre energi genom att 
använda kroppen mer effektivt

 - Med effektiv användning avses:
       -  Används stora och starka muskelgrupper 

när du kan
       -  Undvik att belasta lederna i kroppen 

eftersom belastning tar extra energi
       -  När du sitter eller vilar, hitta då en position 

som är vilsam för kroppen
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Hållning
• Visa och gå igenom Presentation 2.5 –  

Ryggraden, demonstrera ryggraden, dess funk-
tion och naturliga kurvor.

• Beskriv en bra hållning i stående, under 
sittande arbete, under sittande för avkoppling 
eller vila och vid liggande genom att använda 
följande information 
 - den bästa ställningen är den som inte 
anstränger lederna.

Stående
• Visa och gå igenom Presentation 2.6 – Stående 

kroppsställning   
 - ha bekväma skor (inte högklackat om du 
ska gå i trappor eller förflytta dig lite längre 
sträckor)

 - placera fötterna med en axelbredds avstånd
 - balansera så det blir jämvikt på båda fötterna
 - böj knäna något
 - luta bäckenet 
 - dra in magen
 - slappna av i armarna och håll dem nära 
kroppen

 - håll huvudet uppe
 - ändra ställning ofta

Placera gärna en fot på en låg pall när du står 
under en längre tidsperioder för att avlasta 
ryggen. (Syftet med skenor i barers nedkant är 
att göra ditt stående mer bekvämt så att du köper 
mer öl).

Aktivitetsstation:
• Häng snöret med vikten från taket. När man 

står intill snöret så ska det falla
 - bakom spetsen på örat
 - genom axeln och höften
 - bakom knät
 - framför ankeln

• Varje deltagare ska prova att stå på detta sätt, var 
extra uppmärksam på ryggradens position. Låt 
deltagarna utvärdera varandras hållning.

Sittande under aktivitet

• använd stol med rakt ryggstöd
• håll fotsulorna på båda fötterna plant på golvet 

eller på en pall
• höfter och knän ska vara böjda i 90 graders 

vinkel
• knäna ska vara något högre än höfterna
• håll ryggen rak
• man kan sätta en liten kudde i korsryggen
• sitt nära arbetsytan
• armbågarna ska vara böjda i 90 graders vinkel 

när du arbetar vid ett bord

• Låt varje deltagare prova att sitta på detta sätt. 
Kontrollera att det är 90 grader i armbåge, höft, 
knä och ankel.

• Om möjligt, visa för deltagarna hur deras 
positionering förändrades efter att ha lärt sig 
om hur korrekt positionering görs.  

Sittande vid vila
• höfterna ska vara böjda i 90 graders vinkel
• luta bakåt med en vinkel om 60 grader men 

halvligg inte
• håll benen understödda
• ju mer stöd varje kroppsdel får, desto bättre, 

eftersom detta minskar den energi musklerna 
måste förbruka för att hålla kroppen upprätt

Ligga ner
• ligg på sidan med övre benet böjt och stöd 

med en kudde
• ligg på ryggen och lägg en kudde under lätt 

böjda knän

Lyfta och bära
• att lyfta och bära medför en belastning på 

kroppen och att onödig energi används
• möjliga alternativ till att lyfta och bära:

 - använd en vagn med hjul för att förflytta 
saker

 - använd en axelväska för att bära saker en 
kortare sträcka

 - använd en ryggsäck för att bära saker en 
längre sträcka
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 - skjut föremål istället för att lyfta dem
 - förflytta inte saken alls
 - be andra om hjälp

• alla har troligen behov av att lyfta och bära 
någon gång

• den bästa lyft- och bärtekniken använder de 
starkaste musklerna (vanligen benmusklerna) 

• den bästa höjden att lyfta från är mellan knäna 
och bröstet

Lyfta
• placera fötterna med axelbredds avstånd
• böj knäna
• håll ryggen rak 
• håll föremålet nära kroppen
• lyft med knäna
• lyft inte föremål ovanför brösthöjd

Att vända sig:
• undvik att vända dig samtidigt som du lyfter
• ställ dig i önskad rörelseriktning före lyftet
• sväng med fötterna (hela kroppen vänder sig 

då) vrid inte kroppen
• stega långsamt runt

Bära
• håll föremål när kroppen 
• använd en behållare ex korg för att bära många 

små föremål hellre än att balansera dem i 
famnen

• bär bara lätta föremål för att minska belast-
ningen

Aktivitetsstation:
• Placera en låda strax nedanför midjehöjd på ett 

skrivbord och låt deltagarna prova på att lyfta 
och bära. Se till att lyftet utgår från benen och 
att kroppen inte vrids. Se också till att armar 
och föremålet hålls nära kroppen. 

PRAKTISKA ÖVNINGAR OCH  
HEMUPPGIFTER
• Före genomgången av hemuppgiften, se till att 

alla deltagarna har provat på positionering och 

att lyfta och bära. 
• Hänvisa till Handout 2.4 – Hemuppgift och gå 

igenom den och ge förslag på hur man kan lösa 
den.

Aktivitet 1 – Kommunikation
• be någon familjemedlem att hjälpa till med 

någon uppgift i hemmet
• förklara för någon vän att du har fatigue

Aktivitet 2 –  Hållning
• förändra ditt sätt att utföra någon aktiviteter på 

så att du sitter istället för står när du exempelvis 
stryker kläder eller skalar potatis

Aktivitet 3 – Lyfta och bära
• Exempel:

 - kasta tvätten nerför trappan istället för att 
bära den

 - använd en skottkärra för att ta ut verktyg till 
trädgården istället för att bära dem

AVSLUTNING
• Repetera översiktligt innehållet från dagen 

kurstillfälle. 
 - Kommunikation

        - för att känna att man har mer kontroll
        -  för att andra ska veta hur de bäst hjälper 

dig
        - för att öka det stöd du kan få
        - för att minska isolering

 - Kroppens mekanik
        -  spara energi genom att göra aktiviteter 

mer effektivt
        -  använd stora muskelgrupper när det är 

möjligt
        - kroppshållningen ska inte belasta lederna
        - använda rätt kroppshållning i stående
        -  lär dig använda rätt sittande kroppshållning 

vid aktivitet
        - lär dig använda rätt kroppshållning i vila
        - lär dig använda rätt lyftteknik 
        - lär dig använda rätt bärteknik
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Handout 2.1 – Korsord

VÅGRÄTT

1. Leka med varaktighet, när i tid och frekvens (13)
3. För att minska återhämtningstiden, vila ………….  du når fatigue (4)
4. Fatta beslut om vilken aktivitet man vill lägga sin energi på (11)
7. Onda cirkeln; Minska aktivitet – Känsla av otillräcklighet, ……………, Fatigue (6)
9. Så kan man lagra energi (4) 

LODRÄTT
2. Positivt ord, motsats  till fatigue (6)
5. Skapa en ……………. mellan vila och arbete (6)
6. Inte alltid synligt för andra; ………… funktionsnedsättning (4)
8. Motsats till att slösa med energi (5)
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Handout 2.2 – Kommunikation
Du måste kommunicera dina behov till personerna omkring dig för att kunna förklara 
varför förändringar är nödvändigt.

VARFÖR
• För att få lämplig hjälp (få hjälp när det behövs, förebygga onödig hjälp) 
• För att ge din familj och andra möjlighet att förstå din fatigue
• För att öka dina möjligheter till stöd
• För att minska din känsla av isolering

NÄR
• När du känner att andra är mottagliga
• När de har tid
• När du behöver det mest
• Inte som svar på en incident (vänta tills du är lugn)

VAR
• Någonstans där det är tyst och lugnt
• Ett ställe som känns bekvämt för dig

HUR
• Förklara varför du har fatigue, med fakta och exempel
• Förklara att orsaken till fatigue är svårt att definiera
• Förklara att du har mött andra med liknande symtom och att du lärt dig av dem 
• Förklara att du håller på att lära dig hur man kan förebygga och minimera fatigue
• Relatera begreppet energihantering genom att hänvisa till likheten med sparande och 

budgetering av pengar
• Förklara att om du har vissa behov tillgodosedda, så kommer du att kunna göra andra 

saker också
• Förklara vad andra kan göra för att hjälp till
• Engagera dem i beslut om vem som kan hjälpa till och hur hjälpen kan tillhandahållas

ANDRA IDÉER:
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Handout 2.3 – Kroppens mekanik
ÖVERSIKT 
• Använd mindre energi genom att använda din kropp mer effektivt
• Med effektiv användning avses;

 - Används stora och starka muskelgrupper när du kan
 - Undvik att belasta lederna i kroppen eftersom belastning tar extra energi
 - När du sitter eller vilar, hitta då en position som är vilsam för kroppen

HÅLLNING
• Den bästa ställningen är den som inte anstränger lederna

Stående
• ha bekväma skor
• placera fötterna med en axelbredds avstånd
• balansera så det blir jämvikt på båda fötterna
• böj knäna något
• luta bäckenet 
• dra in magen
• slappna av i armarna och håll dem nära kroppen
• håll huvudet uppe
• ändra ställning ofta
Placera gärna en fot på en låg pall när du står under längre tidsperioder för att avlasta 
ryggen. 

Sittande under aktivitet
• använd stol med rakt ryggstöd
• hålla hela fotsulan på golvet eller på en pall
• höfter och knän ska vara böjda i 90 graders vinkel
• knäna ska vara något högre än höfterna
• håll ryggen rak
• man kan sätta en liten kudde i korsryggen
• sitt nära arbetsytan
• armbågarna ska vara böjda i 90 graders vinkel 

Sittande vid vila
• höfterna ska vara böjda i 90 graders vinkel
• luta bakåt med en vinkel om 60 grader men luta inte
• håll benen understödda 
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• desto mer stöd varje kroppsdel får, desto bättre

Ligga ner
• ligg på sidan med övre benet böjt och stöd med en kudde
• ligg på ryggen och lägg en kudde under lätt böjda knän

LYFTA OCH BÄRA
• att lyfta och bära medför belastning på kroppen och användning av energi
• vid den bästa lyft- och bärtekningen används starka muskler (vanligen benmusklerna) 
• den bästa höjden att lyfta från är mellan knäna och bröstet
• undvik att lyfta och bära så mycket som möjligt
• använd en vagn med hjul
• använd ryggsäck eller axelväska
• skjut istället för att lyfta

Lyfta
• placera fötterna med en axelbretts avstånd
• böj knäna
• håll ryggen rak 
• håll föremålet nära kroppen
• lyft med knäna
• lyft inte föremål ovanför brösthöjd

Att vända sig
• ställ dig i önskad rörelseriktningen före lyftet
• sväng med fötterna (hela kroppen vänder sig då) vrid inte kroppen
• stega långsamt runt 

Bära
• håll föremålet när kroppen 
• använd en behållare, exempelvis en korg, för att bära många små föremål
• bär bara lätta föremål för att minska belastningen
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Handout 2.4 – Hemuppgift
DEL 1 – KOMMUNIKATION
• Välj en situation där du kan öva kommunikation.
• Det kan vara en situation som stört dig under en tid, eller en fråga eller en händelse som 

du vet kommer att inträffa snart eller någon annan situation som du tycker är lämplig. 
• Analysera hur du vill närma dig situationen och planera vad du vill säga. Tänk efter vad 

du normalt har svårigheter med och planera särskilt för det.
• Prova din plan.
• Nästa vecka ska vi diskutera de svårigheter och framgångar som ni deltagare haft. Vi ska 

också diskutera styrkor och svagheter i de situationer som uppstod.

DEL 2 – HÅLLNING
• Analysera de aktiviteter som ingår under en dag för dig.  
• Identifiera de aktiviteter som du utför stående.
• Bestäm vilka av dessa aktiviteter som skulle kunna göras sittande.
• Välj ut två av aktiviteterna som du normalt gör stående och försök göra dem sittande.
• Försök göra dessa två aktiviteter sittande hela veckan.
• Kom ihåg att tillämpa en bra kroppsställning när du sitter.

• DEL 3 – LYFTA OCH BÄRA
• Analysera de aktiviteter som ingår under en dag för dig.  
• Identifiera vilka aktiviteter som kräver att du lyfter eller bär.
• Välj ut en aktivitet som du kan ändra så att du inte längre behöver utföra den genom att 

lyfta eller bära.
• Välj en andra aktivitet på samma sätt och försök göra dessa två aktiviteter på det nya 

sättet hela veckan.
• Kom ihåg att tillämpa rätt rörelsemekanik när du utför aktiviteterna. 

Skriv ner några ”kom ihåg-kommentarer” på baksidan av detta papper om hur du tyckte 
att det var att göra aktiviteterna på ett annat sätt. Ta med det till nästa veckas träff.  
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Arbetsblad 2.1 – Kommunikations-
strategier
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Tillfälle 3 – Arbetsmiljö (omfattar  
både hem och arbete/studier)
GRUPPENS UTVECKLINGSFAS:  
PRODUKTIV
Vid tillfälle 3 har gruppen blivit en sammanhål-
len grupp. Deltagarna lär sig från varandra och 
övar på de strategier som beskrivs i kursen och 
uppnår ofta framgång. Tyngdpunkten för denna 
fas är att lära mer. 

SYFTE MED TILLFÄLLE 3 
Uppmuntra deltagarna att lära från varandra
Du kan nu som kursledare hålla dig mer i 
bakgrunden, då deltagarna nu mer aktivt deltar 
i diskussionerna och kan stödja varandra. Den 
erfarenhet de nu delger varandra är ofta relevant 
för de övriga deltagarna då den bygger på egna 
upplevelser.  

Lära och tillämpa ny kunskap
Tyngdpunkten vid tillfälle 3, 4 och 5 är att lära 
nytt och att försöka tillämpa det i vardagen. 
Vikten av hemuppgifterna bör framhållas för att 
underlätta att den nya kunskapen överförs till 
deltagarnas vardagsaktiviteter i hemmet och på 
arbetet. Detta tillfälle avslutas med en diskussion 
om principer för hur man spar energi.

FÖRBEREDELSE 
Powerpointpresentationer
• Presentation 3.1 – Tillfälle 3 – Arbetsmiljö
• Presentation 3.2 – Arbetsmiljö
• Presentation 3.3 – Ergonomi, del 1
• Presentation 3.4 – Ergonomi, del 2
• Presentation 3.5 – Ergonomi, del 3
• Presentation 3.6 – Ergonomi, del 4
• Presentation 3.7 – Citat

Handouts
• Handout 3.1 – Arbetsmiljö, sid 59
• Handout 3.2 – Utformning och omorganisation  

av arbetsmiljö, sid 61 (2 sidor)

Arbetsterapeutens arbetsblad
• Arbetsblad 2.1 – Kommunikationsstrategier (från 

tillfälle 2), sid 53

Ta också med
• Förfriskning som kaffe, juice, te, socker, mjölk, 

muggar, glas, någon frukt, med mera 
• Ditt undervisningsmaterial
• Dator och kanon
• Kataloger, kontorsmaterial, möbel, hjälpmedel, 

med mera
• Olika stolar med rätt och felaktigt sittstöd
• Valfritt:

 - Justerbar bänk eller skrivbord i höjd 
 - Handledsstöd för datorarbete
 - Fotpall vid sittande 
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UPPVÄRMNING
• Visa ett urval av olika stolar med rätt och 

felaktigt sittstöd.
• Be deltagarna klassificera dem utifrån rätt/bra 

respektive felaktigt sittstöd utifrån kroppens 
mekanik och hållning.

• Låt dem provsitta stolarna.
• Visa Presentation 3.1 – Tillfälle 3 och introdu-

cera dagen innehåll. 

GENOMGÅNG AV HEMUPPGIFTEN:  
SVÅRIGHETER OCH FRAMGÅNGAR 
Kommunikation
• Be deltagarna dela med sig av de situationer då 

de försökte berätta för andra om sin fatigue?
• Diskutera svårigheter och framgångar i de 

olika situationerna.
• Dela ut Arbetsblad 2.1 – Kommunikationsstrate-

gier som sammanställdes efter tillfälle 2. 

!Tips: Förslag på frågor att diskutera om gruppen har 
svårt att komma igång:

• Inom vilka områden eller typer av kommunikation  
är det vanligtvis svårt för dig?

• Hur kände du inför, under och efter kommunika-
tionstillfället?

• Hur reagerade de personer du kommunicerade med?

Kroppens mekanik
Hållning
• Be deltagarna lista de aktiviteter som de 

provade att göra i sittande istället för i stående.
• Diskutera svårigheter och framgångar vid dessa 

förändringar.
• Påminn deltagarna om att det krävs övning 

och tid för att anpassa sig till ett nytt sätt att 
göra aktiviteter på. 

• Man måste utveckla vanor och rutiner till nya 
aktivitetsutföranden innan de blir automatise-
rade.  

Lyfta och bära
• Diskutera de aktiviteter där man tog bort 

moment att lyfta och bära och de aktiviteter 
som anpassades på annat sätt då man försökte 
tillämpa en bra kroppsmekanik.

• Diskutera svårigheter och framgångar under 
dessa förändringar.

• Diskutera upplevelser av att tillämpa en bra 
rörelsemekanik i vardagens aktiviteter.

• Fråga om någon deltagare upplevt en föränd-
ring i sin energiförbrukning.  

• Betona vikten av fortsatt träning och utveck-
lande av vanor och rutiner.

• Avsluta diskussionen genom att lyfta fram 
positiva framgångar som deltagarna tagit upp. 

TILLFÄLLE 3 – ARBETSMILJÖ 
Uppvärmning

  Genomgång av hemuppgiften:  
Svårigheter och framgångar

• Kommunikation
• Kroppens mekanik – lyfta och bära

Föreläsning
• Spara: Slösa inte med energi
• Kroppens mekanik – repetition
•  Ergonomi – definition
•  Fasta strukturer
•  Verktyg och teknik

Paus (10 min)

Föreläsningen fortsätter
• Iordningställande av arbetsmiljö

  Praktiska övningar och  
hemuppgifter

• Utformning och omorganisation  
av arbetsmiljö

Avslutning
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FÖRELÄSNING 
Spara: Slösa inte med energi
Kroppens mekanik – repetition
• Repetera översiktligt begreppet spara energi 

och kroppens mekanik
 - spar energi genom att utföra aktiviteter mer 
effektivt

 - spara innebär att du har mer energi över till 
andra aktiviteter

• Detta är också känt som energibesparing;
 - använd din kropp på rätt sätt; arbeta med 
stora muskler och håll lederna i en rät linje

 - sitt ner när det är möjligt (en pall för avlast-
ning kan vara är ett bra alternativ) 

• Visa Presentation 3.2 – Arbetsmiljö 

Ergonomi – definition
• Ergonomi är läran om hur uppgifter, verktyg, 

utrustning och material ska utformas och 
användas för att man ska kunna arbeta säkert 
och hälsosamt:
 - en arbetsmiljö måste anpassas för att göra 
det möjligt att använda kroppens mekanik 
korrekt  

 - detta inkluderar både fast inredning som 
verktyg och teknisk utrustning

• Gå igenom Presentationer 3.3–3.6 – Ergonomi,  
del 1–4 för att demonstrera relationen mellan 
bra arbetsmiljö och bra kroppsmekanik.

• Be deltagarna att identifiera vilka bilder som 
återspeglar en korrekt ergonomi.

• Hänvisa till Handout 3.1 – Arbetsmiljö

Fasta strukturer
• fasta strukturer är komponenter i en arbets-

miljö.
• de är oftast de svåraste aspekterna att förändra
• när man skapar en arbetsmiljö ska man ta 

hänsyn till ergonomi  

Exempel på fasta strukturer är: bänkskivor, 
bordsskivor, stolar, anslagstavlor, dokumentskåp, 
klädstreck, hyllor, skåp, krokar etc.

Höjd på arbetsytor (skrivbord, diskar, arbets-
bänkar)
• Lämplig höjd och inställningar för sådana 

strukturer:
 - armbågen ska vara böjd i 90 graders vinkel 
vid sittande intill arbetsytan

 - armbågen ska vara böjd i 90 graders vinkel 
vid stående intill arbetsytan

 - om man utför tungt arbete, bör arbetsytan 
vara lite lägre, alltså större vinkel i armbågen

 - om man utför finmotoriskt arbete, bör 
arbetsytan vara lite högre, alltså mindre 
vinkel i armbågen

 - om man arbetar med dator bör arbetsytan 
vara lägre så armbågen blir böjd i 90 grader 
när man skriver på tangentbordet

Stolar
• en stol ska möjliggöra en korrekt sittställning
• en stol ska ge stöd för ländryggen
• hänvisa till sittställningar från undervisningen 

vid tillfälle 2

Andra fasta strukturer (hyllor, skåp,  
hängande förvaring) 
• det bör finnas tillräckligt med utrymme  

för att undvika stapling och oordning 
• begränsa nåbar höjd till axelhöjd 

Verktyg och teknisk utrustning
Värderingar och attityder
• Diskutera värderingar och attityder som kan 

relateras till verktyg och teknisk utrustning 
med hjälp av nedanstående information. 
Denna diskussion är viktig för att motverka 
stereotyper innan ni går över till att analysera 
de faktiska arbetsmiljöerna. 
 - människor får ofta höra att verktyg och 
teknisk utrustning exempelvis elrullstolar/
skotrar, skenor, käppar, och parkeringstill-
stånd kommer att öka beroendet

 - detta är inte sant
 - dessa saker kommer faktiskt att främja 
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oberoende då de:
        –  underlättar att göra saker och ting som 

måste göras
        –  ger mer tid till andra mer angenäma 

aktiviteter
• Exempel tvättmaskin:

 - en gång i tiden tvättande man för hand
 - sedan introducerades en handdriven tumlare 
 - sedan den automatiska tvättmaskinen 
 - varje förbättring gjorde jobbet att tvätta 
lättare

 - det medförde mindre tids- och energiåtgång 
 - med hjälp av en maskin får man energi över 
till att göra andra aktiviteter

 - verktyg och teknisk utrustning ökar obero-
endet

 - varför ser vi inte på skoter på samma sätt som 
tvättmaskin

 - de bör betraktas som tänkbara verktyg 
• Gå igenom Presentation 3.7 – Citat

 - verktyg ger ett mer effektivt arbete

Energieffektiva verktyg
• används ofta
• lätta att rengöra
• lätta att hålla i gott skick så att de fungerar
• Exempel på energieffektiva verktyg

 - elektrisk skruvdragare eller såg (använder 
elektrisk energi snarare än din egen)

 - elektrisk skärmaskin
 - el- eller motordriven gräsklippare/robot
 - skenor, kryckor och käppar (ger stöd som 
minskar energiförbrukningen)

 - parkeringstillstånd för personer med 
funktionsnedsättning (minimerar onödigt 
gående)

Hjul
• hjul är ett av de mest energieffektiva verktygen
• de bidrar ofta till att man slipper att lyfta och 

bära  
• Exempel på hjul:

 - vagn som kan användas under aktiviteter i 

hemmet (man samlar ihop olika saker och 
undviker då att lyfta och bära dem)

 - på möbler (lättare att förflytta vid städning)
 - skotrar, rullstolar (spar energi som krävs för 
att gå till olika platser, kan också möjliggöra 
längre utflykt)

 - golfbil eller terrängfordon exempelvis vid 
vistelse på landet 

!Tips: Hänvisa tillbaka till begreppet ”dold funk-
tionsnedsättning” när man diskuterar parkeringstill-

stånd. Vissa kan dra nytta av ett parkeringstillstånd, 
även om man inte först uppfattar det så. Det är inte 
bara personer som är rullstolsanvändare som har nytta 
av ett sådant. 

PAUS (10 MIN)

FÖRELÄSNING FORTSÄTTER 
Iordningsställande av arbetsmiljö
• att iordningsställa miljön runt en aktivitet 

är lika viktigt som de verktyg och teknisk 
utrustning som ingår 

• tänk på kroppens mekanik genom hela 
iordningställandet, särskilt vid placering av 
verktyg och teknisk utrustning  

Avsikten är att omorganisera miljön där aktivi-
teten ska utföras och ändra verktyg och föremåls 
placering och arrangemang för att skapa en 
effektiv arbetsmiljö. 

!Tips: Om en träningslägenhet finns tillgänglig är det 
bra att kunna demonstrera dessa principer i ett kök.  

Visa justerbar arbetshöjd, lämpligt anordnade skåp, 
utdragbara hyllor och så vidare.

• Förslag på hur man kan omorganisera arbets-
miljön:
 - förvara föremål på höjder som är lätta att nå 
(mellan knä- och brösthöjd är bäst)

 - undvik att stapla föremål på varandra, ställ 
exempelvis inte skålar på toppen av tallrikar 
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i skåp
 - placera de redskap och föremål som används 
ofta lättåtkomligt och ordna dem på ett 
praktiskt sätt

 - håll ordning i skåp och lådor
 - samla föremål och redskap som hör ihop och 
placera dem nära varandra på en yta man når 
lätt

 - ställ föremål och redskap så man slipper 
att lyfta och bära dem om möjligt, använd 
exempelvis vagn eller dra föremål hellre än 
att lyfta dem

 - om det finns flera arbetsmiljöer där samma 
aktivitet utförs, se då till att varje miljö har 
samma utrustning; exempelvis att varje 
toalett har lika uppsättning av rengörings-
utrustning

PRAKTISKA ÖVNINGAR OCH  
HEMUPPGIFTER 
Utforma och omorganisera arbetsmiljön
• Hänvisa till Handout 3.2 – Utforma och omorga-

nisera arbetsmiljön
• Dela in deltagarna i mindre grupper om 3–4 

i varje. Följ instruktionen på Handouten. Om 
tid finns följ upp i storgrupp för att dela med 
sig av idéer.

AVSLUTNING
• Repetera innehållet i dagens träff.

 - spara energi genom att använda kroppen 
effektivt

 - en arbetsmiljö ska möjliggöra korrekt 
kroppsmekaniskt arbete i sina fasta strukturer 
och arrangemang

 - verktyg och teknisk utrustning kan spara 
energi vid aktivitetsutförande

 - hjul är speciellt användbara
 - hjul, verktyg och teknisk utrustning ska 
ställas in som en del av arbetsmiljön

 - arrangerandet av arbetsmiljön är nyckel till 
framgång
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Handout 3.1 – Arbetsmiljö (omfattar  
både hem och arbete/studier)
FASTA STRUKTURER 

Arbetsytans höjd (skrivbord, diskar, arbetsbänkar)

• armbågen ska vara böjd i 90 graders vinkel vid sittande intill arbetsytan
• armbågen ska vara böjd i 90 graders vinkel vid stående intill arbetsytan
• om man utför tungt arbete, bör arbetsytan vara lite lägre, alltså större vinkel i armbågen
• om man utför finmotoriskt arbete, bör arbetsytan vara lite högre, alltså mindre vinkel i 

armbågen
• om man arbetar med dator bör arbetsytan vara lägre så armbågen blir böjd i 90 grader 

när man skriver på tangentbordet

Stolar
• en stol ska möjliggöra korrekt sittställning
• en stol ska ge stöd för ländryggen
• hänvisa till sittställningar från undervisningen vid tillfälle 2

Andra fasta strukturer (hyllor, skåp, hängande förvaring) 
• det bör finnas tillräckligt med utrymme för att undvika stapling och oordning 
• nåbar höjd bör vara begränsad till axelhöjd 

ENERGIEFFEKTIVA VERKTYG
• används ofta
• lätta att rengöra
• lätta att hålla i gott skick
• Exempel på energieffektiva verktyg:

 - elektrisk skruvdragare eller såg 
 - skärmaskin
 - el- eller motordriven gräsklippare/robot
 - kryckor och käppar 
 - parkeringstillstånd för personer med funktionsnedsättning 

Hjul
• vagn för aktiviteter i hemmet (samlar ihop olika saker och man undviker då ofta att lyfta 

och bära dem)
• på möbler (lättare att förflytta vid städning)
• skotrar, rullstolar 
• golfbil eller terrängfordon vid vistelse på landet 
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IORDNINGSSTÄLLANDE AV ARBETSMILJÖ
• ställ föremålen på höjder som är lätta att nå (mellan knä och bröst är bäst)
• undvik att stapla föremål och ha oordning i skåp
• placera de redskap och föremål som använda ofta lättåtkomligt 
• samla föremål och redskap som hör ihop och placera dem nära varandra på en yta man 

når lätt
• ställ föremål och redskap så man slipper att lyfta och bära dem om möjligt, som exem-

pel, använd vagn eller dra föremål hellre än att lyfta dem
• om det finns flera arbetsmiljöer där samma aktivitet utförs, se då till att varje plats har 

samma utrustning; exempelvis att varje toalett har lika uppsättning av rengöringsutrust-
ning
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Handout 3.2 – Utformning och  
omorganisation av arbetsmiljö
• Diskutera i grupper om 3-4 deltagare.
• Varje deltagare ska välja en aktivitet inom något av områdena personlig vård, produk-

tivitet eller fritid. Gruppdeltagarna i samma grupp bör inte välja aktivitet från samma 
område.

• Utgå från sid 2 i denna Handout.  Analysera de valda aktiviteterna i de miljöer där de 
utförs.

• Identifiera:
 - fasta strukturer
 - verktyg och teknisk utrustning
 - hur verktyg och material är arrangerat 

Försök med stöd av gruppen komma på hur arbetsmiljön kan omorganiseras så att energi-
förbrukningen blir effektivare. 

HEMUPPGIFT
• Påbörja arbetet med att omorganisera den arbetsmiljö som diskuterades i gruppen.

 - analysera situationen
 - bestäm vad som måste göras
 - börja att genomföra förändringen 
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Handout 3.2  – Utformning och  
om organisation av arbetsmiljö (sid 2)

Arbetsmiljö:  

Huvudsakliga aktiviteter/uppgifter:  

Nuvarande utformning Möjliga förändringar 

Fasta strukturer

Verktyg och teknisk  
utrustning 

Arrangemang
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Tillfälle 4 – Prioriteringar och normer
GRUPPENS UTVECKLINGSFAS:  
PRODUKTIV 
Tillfälle 4 fortsätter på samma sätt som tillfälle 3. 
Deltagarna blir alltmer bekväma med varandra, 
vilket medför att du som kursledare inte behöver 
engagera dig så mycket i gruppens utveckling. 
Gruppen börjar ”leva sitt eget liv” under denna 
fas.

SYFTE MED TILLFÄLLE 4 
Öka självtilliten hos gruppen
Didaktisk undervisning ersätts nu mer av 
gruppdiskussioner och gruppaktivitet för att 
främja problemlösning och experimenterande 
med nya strategier.

Förvärva kunskaper inom aktivitetsanalys och 
budgetera/hushålla energi
Nu lärs den sista färdigheten för att spara energi 
ut.  Begreppet budgetera/hushålla med energi 
introduceras tillsammans med liknande färdig-
heter som att göra prioriteringar och planera en 
energimedveten dag.

FÖRBEREDELSE 
Powerpointpresentationer
• Presentation 4.1 – Tillfälle 4 – Prioriteringar  

och normer
• Presentation 4.2 – Aktivitetsanalys
• Presentation 4.3 – Aktivitetsmodifiering
• Presentation 4.4 – Budgetera/hushålla med energi
• Presentation 4.5 – Citat

Handouts
• Handout 4.1 – Aktivitetsanalys, sid 68
• Handout 4.2 – Budgetera/hushålla med energi, 

sid 69
• Handout 4.3 – Prioriteringar och normer, sid 71
• Handout 4.4 – Veckans aktiviteter, sid 72
• Handout 4.5 – Normer, sid 73

• Handout 4.6 – Planera min dag, sid 74
• Handout 4.7 – Aktiviteter under min dag (2 st 

per deltagare), sid 75
• Handout 4.8 – Dagsschema (2 st per deltagare), 

sid 76
• Handout 4.9 – Aktivitetsanalys, sid 77
• Handout 4.10 – Aktivitetsmodifiering, sid 78

Arbetsterapeutens arbetsblad
Inget arbetsblad krävs för detta tillfälle.

Ta också med
• Förfriskning som kaffe, juice, te, socker, mjölk, 

muggar, glas, någon frukt, med mera 
• Ditt undervisningsmaterial
• Dator och kanon
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UPPVÄRMNING
• Be deltagarna att granska den arbetsmiljö som 

du som arbetsterapeut har vid undervisning av 
denna kurs.

• Be dem identifiera korrekta och felaktiga 
aspekter.

• De ska tänka på:
 - fasta strukturer
 - verktyg och teknisk utrustning
 - arrangemang av arbetsmiljön

• Be om förslag på hur arbetsmiljön kan modi-
fieras för att bli mer ergonomisk korrekt.

• Visa Presentation 4.1 – Tillfälle 4 och introdu-

cera dagen innehåll. 

GENOMGÅNG AV HEMUPPGIFTEN:  
SVÅRIGHETER OCH FRAMGÅNGAR
• Vid diskussionen av hemuppgiften be varje 

deltagare förklara:
 - vilken arbetsmiljö valdes för att göra analysen
 - vilka aktiviteter utförs i den miljön
 - vilka förändringar övervägdes
 - vilka förändringar genomfördes
 - vad var effekten av förändringarna på 
personen själv, på andra aktiviteter, för andra 
som också använder arbetsmiljön

 - och föreslå andra arbetsmiljöer som man 
skulle vilja anpassa

• Efter diskussionen, betona att det är svårt att 
helt förändra arbetsmiljöer. Det tar lång tid och 
kräver mycket energi. Men även små ändringar 
kan stödja sparande av energi om miljön blir 
mer ergonomiskt korrekt. 

FÖRELÄSNING 
Spara: Slösa inte med energi
Aktivitetsanalys
• Hänvisa till Handout 4.1 – Aktivitetsanalys
• Förklara begreppet aktivitetsanalys genom att 

utgå från nedanstående
• Att göra en aktivitetsanalys innebär att man 

väljer en aktivitet och bryter ned den i sina 
beståndsdelar.

• Beakta (Tänk på):
 - iordningställ arbetsmiljö (tillfälle 3)
 - moment/steg som ingår i aktiviteten  
(tillfälle 4) 

 - rörelser och hållning som används i aktivite-
ten (tillfälle 2)

 - verktyg och teknisk utrustning som används 
i aktiviteten (tillfälle 3)

 - mängd energi som används i aktiviteten eller 
som krävs (skatta energibehovet som lågt, 
mellan eller högt) 

• Att göra aktivitetsanalys är användbart då den 
kan användas för att spara energi

TILLFÄLLE 4 – PRIORITERINGAR 
OCH NORMER 
Uppvärmning

  Genomgång av hemuppgiften:  
Svårigheter och framgångar

  Föreläsning
• Spara: Slösa inte med energi
     – Aktivitetsanalys
     – Aktivitetsmodifiering 

Paus (10 min)

  Föreläsningen fortsätter
• Budgetering av energi
     – Utvärdering av prioriteringar
     – Utvärdering av normer
     – Ta aktiva beslut

  Praktiska övningar och  
hemuppgifter

•  Prioriteringar och normer
•  Planera din dag

Avslutning
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 - man kan avgöra vilka moment/steg som är 
mest energikrävande

 - man kan modifiera olika moment/steg i en 
aktivitet

• Ta fram Presentation 4.2 – Aktivitetsanalys, 
som ett skrivbart dokument och visa den i 
kanonen. 

• Välj en aktivitet som alla (eller nästa alla) 
deltagare utför. 

• Be en deltagare beskriva miljön där han/hon 
utför aktiviteten.

• Be sedan alla deltagarna att beskriva de olika 
momenten/stegen i aktiviteten, rörelse och 
hållning samt verktyg och teknisk utrustning.

• Skriv in i presentationen vad deltagarna anger. 
Tryck på ”Spara”.

• Den sparade presentationen kommer att tas 
upp senare. 

!Tips: Att göra en sallad kan vara ett bra val av 
aktivitet. De flesta deltagare har gjort den aktivitet 

eller andra aktiviteter som är mycket lik aktiviteten när 
man arbetar i köket. Välj inte aktiviteten ”Att tvätta” 
som exempel. Den aktiviteten tas upp senare för att 
förklara aktivitetsmodifiering.

Aktivitetsmodifiering 
• Förklara hur man kan minska energikraven i 

en aktivitet genom att utgå från följande: 
 - genom att använda mindre energi spar man 
energi till andra aktiviteter

 - ju mer energi en aktivitet kräver, desto 
viktigare att aktiviteten modifieras 

• Minska energikraven på följande sätt (använda 
aktiviteten ”Att tvätta” som exempel):
 - Förenkla aktiviteten

  -  ta bort moment/steg, till exempel 
kasta smutstvätten till nedre våningen i en 
tvättpåse istället för att bära ner den

  -  ändra ordningen på momenten/stegen, till 
exempel sortera tvätten i en korg för ljus 
färg och en andra korg för mörka färger när 

det läggs till tvätten
  -  sammanför moment/steg, till exempel, 

häng kläderna direkt på galgar när man tar 
ut tvätten ur torktumlaren

• Reducera mängden fysisk ansträngning
 - Minska mängden av:

  - stående
  - sträckande
  - böjande
  - hukande
  - lyftande
  - bärande
  - skjutande
  - dragande
• Använd verktyg som stödjer sparande av energi

 - till exempel, använd torktumlare istället för 
att hänga tvätten på klädstreck

• Omorganisera arbetsmiljön för att öka  
effektiviteten:
 - placera tvättmaskinen och torktumlaren 
omedelbart bredvid varandra (detta tar bort 
behovet av att gå mellan det två maskinerna) 

 - placera tvättmaskinen och torktumlaren 
på bottenvåningen eller på övre våningen i 
stället för i källaren

• Gå tillbaka till analys av aktiviteten ”Att göra 
sallad” (eller annan vald aktivitet).

• Gå tillbaka till den sparade Presentation 4.2 – 
Aktivitetsanalys och gå igenom: a) Iordningsstäl-
lande av arbetsmiljö, b) Moment/steg i aktiviteten, 
c) Rörelser eller hållning samt d) Verktyg och 
teknisk utrustning för den valda aktiviteten.

• Gå sedan igenom Presentation 4.3 – Aktivitets-
modifiering

• Låt gruppen modifiera aktiviteten. 
• Detta moment avslutar strategier för att lära sig 

spara energi.

!Tips! Förbered gärna tomma skrivbara dokument på 
presentation 4.2 och 4.3 och skriv i presentationerna 

direkt när du går igenom uppgiften med gruppen. 
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PAUS (10 MIN)

FÖRELÄSNING FORTSÄTTER 
Budgetera/hushålla med energi
• Introducera begreppet budgetera/hushålla 

med energi genom att visa Presentation 4.4. 
 - budgetera/hushålla innebär att fatta beslut 
om vilka aktiviteter man ska göra

 - detta är samma sak som att besluta om hur 
du ska använda dina pengar

 - vid budgetering/hushållning av energi 
används samma färdigheter som vid  
budgetering av pengar

• Budgetera/hushålla innefattar 3 steg:
 - utvärdera prioriteringar
 - utvärdera normer
 - ta aktiva beslut

• Hänvisa till Handout 4.2 – Budgetera/hushålla 
med energi

Utvärdering av prioriteringar 
• Förklara begreppet prioriteringar och hur det 

påverkar beslutsfattande:
 - prioritet av aktivitetens betydelse
 - det avgör vilka aktiviteter som väljs
 - det avgör vilka aktiviteter som du kommer 
att vilja lägga din energi på

• Frågor att ställa till dig själv:
 - Vad behöver göras (nödvändigt i förhållande 
till livssituation)?

 - Vad vill jag göra? Vilka aktiviteter ger mig 
nöje (eller avkoppling)?

 - Vad förväntar sig andra att jag ska göra? 
 - Hur mycket energi förbrukar dessa aktivite-
ter?

 - Vad kan jag ta bort?
 - Vad kan jag delegera till andra?

• Visa och läs igenom Presentation 4.5 – Citat
• Diskutera i korthet gruppens reaktion kring 

citatet.
• Återvänd till Presentation 4.4 – Budgetera/

hushålla med energi

Utvärdering av normer
• Förklara begreppet normer och hur det 

påverkar beslutsfattande. 
• Normer omfattar de förväntningar du har på 

dig själv vid utförandet av en aktivitet. Det 
inbegriper:
 - hur ofta aktiviteten ska utföras 
 - kvaliteten på resultatet 

• Det påverkar mängden av energi som förbru-
kas på varje aktivitet. 

• Det är viktigt att kunna ändra normer inom 
vissa områden om tid ska frigöras till annat.
 - tillåt lite damm i hörnen/dammråttor om 
det ger tid över till att vila

 - använd halvfabrikat till familjens måltider 
lite då och då så att du kan spela bridge 
ibland

• Normer är svåra att förändra men de måste 
analyseras för att kunna avgöra vilken påverkan 
de har på beslutsfattande: 
 - normer är relaterat till prioriteringar
 - ju högre något är prioriterat ju svårare är det 
att förändra normen kring det

• Frågor att ställa till sig själv
 - Hur påverkar mina normer mina aktiviteter?
 - Tvingar de mig att förbruka för mycket 
energi?

 - Kan några av mina normer förändras?

Ta aktiva beslut
• Gå igenom och repetera processen om passiv 

förändring från Tillfälle 1 genom att utgå från 
följande:
 - passiva förändringar uppstår när livssituatio-
nen förändras successivt

 - eftersom förändringen sker successivt, tende-
rar man att inte märka stora förändringar

 - fatigue minskar antalet aktiviteter som man 
kan utföra

 - långsamt slutar man med aktiviteter tills ens 
totala urval är begränsad
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 - vanligen är det roliga aktiviteter eller 
fritidsaktiviteter som överges

• Förklara begreppet aktivt beslutsfattande 
genom att utgå från följande:
 - för att återta kontrollen och balansen i din 
livssituation måste du ta aktiva beslut

 - aktiva beslut förutsätter att normer och 
prioriteringar granskas

 - bestäm vad du vill förbruka din energi på 
(prioritet)

 - bestäm hur mycket energi du vill förbruka 
(normer)

 - undersök olika alternativ och välj de som du 
tycker verkar bäst

 - ta hänsyn till prioriteringar i planeringspro-
cessen

 - genom ett aktivt beslutsfattande kan du ta 
kontroll över ditt dagsschema

 - gör det som du måste göra och det som du 
vill göra

• Frågor att ställa till dig själv
 - Vilka aktiviteter ger mig tillfredsställelse?
 - Vilka aktiviteter är mest värdefulla för mig?
 - Finns det aktiviteter jag har slutat göra som 
jag skulle vilja återuppta?

PRAKTISKA ÖVNINGAR OCH  
HEMUPPGIFT 
Prioriteringar och normer
• Hänvisa till Handout 4.3, 4.4 och 4.5.
• Läs igenom instruktionen till Handout 4.3 – 

Prioriteringar och normer.
• Be deltagarna att arbeta enskilt och att fylla i 

Handouten (4.4 och 4.5) individuellt.
• Avbryt det enskilda arbetet för diskussion efter 

en stund och låt deltagarna utbyta idéer med 
varandra. 

!Tips: Ge deltagarna tillräckligt med tid att fylla i 
handout 4.4 och 4.5 för åtminstone en aktivitet. 

Det underlättar för dem att göra hemuppgiften 
nedan om de hinner påbörja arbeta med ytterligare en 

aktivitet.

Planera din dag
• Hänvisa till Handout 4.6, 4.7, 4.8, 4.9 och 4.10 

och gå igenom hemuppgiften som introduce-
ras med instruktioner på Handout 4.6. 

AVSLUTNING
Repetera innehållet i dagens träff:
• aktivitetsanalys är viktigt för att kunna bryta 

ner aktiviteten i sina beståndsdelar
• det bidrar till att avgöra det bästa sättet att 

förenkla en aktivitet på
• förenkla aktiviteter genom att ta bort mo-

ment/steg, sammanföra olika moment/steg 
eller ändra ordningen i momenten/stegen

• man kan också förenkla en aktivitet genom att 
minska den fysiska ansträngningen. Detta görs 
genom att använda bra rörelsemekanik och rätt 
verktyg och teknisk utrustning samt genom att 
ändra arbetsmiljön 

• att budgetera/hushålla med energi är att 
bestämma hur man ska spendera sin energi

• det förutsätter granskning av prioriteringar 
och normer

• ändra normer för att minska energikostnaden
• prioritera för att göra aktiva val av aktiviteter 
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Handout 4.1 – Aktivitetsanalys
Att göra en aktivitetsanalys innebär att man väljer en aktivitet och bryter ned den i sina 
beståndsdelar.

TÄNK PÅ:
• iordningställande av arbetsmiljön (Tillfälle 3) 
• moment/steg som ingår i aktiviteten (Tillfälle 4) 
• rörelser och hållning som används i aktiviteten (Tillfälle 2)
• verktyg och teknisk utrustning som används i aktiviteten (Tillfälle 3)
• mängd energi som används i aktiviteten eller som krävs (skatta energibehovet som lågt, 

mellan eller högt) 

ATT GÖRA EN AKTIVITETSANALYS ÄR ANVÄNDBART DÅ DET KAN ANVÄNDAS FÖR 
ATT SPARA ENERGI.
• Du kan avgöra vilka moment/steg som är mest energikrävande
• Du kan modifiera olika moment/steg i en aktivitet

MINSKA ENERGIKRAVEN I EN AKTIVITET: 
• Förenkla aktiviteten

 - ta bort moment/steg
 - ändra ordningen på momenten/stegen
 - sammanför moment/steg

• Reducera mängden fysisk ansträngning.
 - minska mängden av stående, sträckande, böjande, hukande, lyft, bärande, skjutande och 
dragande.

• Använd verktyg som stödjer sparande av energi.
• Omorganisera arbetsmiljön för att öka effektiviteten
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Handout 4.2 – Budgetera/hushålla  
med energi
GRANSKNING AV PRIORITERINGAR 

Prioriteringar är viktiga vid val av aktivitet
• det avgör vilka aktiviteter som väljs
• det avgör vilka aktiviteter som du kommer att vilja lägga din energi på

Frågor att ställa till dig själv
• Vad behöver göras (nödvändigt i förhållande till livssituation)?
• Vad vill jag göra? Vilka aktiviteter ger mig nöje (eller avkoppling)?
• Vad förväntar sig andra att jag ska göra? 
• Hur mycket energi förbrukar dessa aktiviteter?
• Vad kan jag ta bort?
• Vad kan jag delegera till andra?

GRANSKNING AV NORMER
• Normer omfattar de förväntningar du har på dig själv vid utförande av en aktivitet. Det 

inbegriper:
 - hur ofta aktiviteten ska utföras
 - kvalitet på resultatet

• Detta påverkar mängden av energi som förbrukas på varje aktivitet. 
• Det är viktigt att ändra sina normer inom vissa områden om tid ska frigöras till annat:

 - tillåt lite damm i hörnen om det ger tid över till att vila
 - använd halvfabrikat till familjens måltider lite då och då så att du exempelvis kan spela 
bridge ibland

• Normer är svåra att förändra men de måste analyseras för att kunna avgöra vilken 
påverkan de har på beslutsfattande: 
 - normer är relaterat till prioriteringar
 - ju högre något är prioriterat desto svårare är det att förändra normen kring det

Frågor att ställa till dig själv
• Hur påverkar mina normer mina aktiviteter?
• Tvingar de mig att förbruka för mycket energi?
• Kan några av mina normer förändras?

TA AKTIVA BESLUT:
• passiva förändringar uppstår när livssituationen förändras successivt
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• eftersom förändringen sker successivt, tenderar man att inte märka stora förändringar
• fatigue minskar antalet aktiviteter som man kan utföra
• man ger långsamt upp aktiviteter tills ens totala urval är begränsat
• vanligen är det roliga aktiviteter eller fritidsaktiviteter som överges
• för att återta kontrollen och balansen i din livssituation måste du ta aktiva beslut
• aktiva beslut förutsätter att normer och prioriteringar granskas
• bestäm vad du vill förbruka din energi på (prioritet)
• bestäm hur mycket energi du vill förbruka (normer)
• undersök olika alternativ och välj de som du tycker verkar bäst
• ta hänsyn till dina prioriteringar i planeringsprocessen
• med ett aktivt beslutsfattande kan du ta kontroll över ditt dagsschema 
• gör det som måste göras och det som du vill göra

Frågor att ställa till dig själv
• Vilka aktiviteter ger mig tillfredsställelse?
• Vilka aktiviteter är mest värdefulla för mig?
• Finns det aktiviteter jag har slutat göra som jag skulle vilja återuppta? 
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Handout 4.3 – Prioriteringar  
och normer
MINA AKTIVITETER UNDER EN VECKA
• Tänk tillbaka på senaste veckan.
• Tänk på de aktiviteter du gjort och de aktiviteter du ville göra.
• Skriv ner båda typerna av aktiviteter på Handout 4.4 under respektive rubrik.
• När listan är klar, prioritera varje aktivitet utifrån prioriteringsskalan 1 = hög prioritet 

och 4 = låg prioritet.

NORMER
• Välj tre av de aktiviteter som du skattat som en 3:a eller 4:a och skriv ned dem på 

Handout 4.5. Du ska alltså välja tre aktiviteter som har låg skattning, detta för att det är 
lättare att förändra normer som har låg prioritet. 

• Beskriv dina nuvarande normer för utförandet av aktiviteten på Handout 4.5 
• Normer kan omfatta 

 - antal timmar per dag eller vecka som en aktivitet utförs
 - den kvalitetsnivå som aktiviteten måste utföras på 
 - vem får utföra aktiviteten

• Skriv ner möjliga förändringar av dina normer kring de angivna aktiviteterna under 
rubriken Modifierade normer, på handouten. 

• Förändringen ska minska din energiförbrukning. 



Fatigue Management – En sex-veckors kurs för att lära sig hantera fatigue i sin vardag

Managing Fatigue – A six-week course for energy conservation. Tanya L Packer, Nicky Brink, Adele Sauriol (1995) ©
Översättning och bearbetning av Eva Månsson Lexell och Lena Haglund, Sveriges Arbetsterapeuter, mars 2017. Får ej kopieras. 

72

Handout 4.4 – Veckans aktiviteter

Personlig vård

1                2               3               4 

1                2               3               4 

1                2               3               4 

1                2               3               4 

1                2               3               4 

1                2               3               4 

1                2               3               4 

Produktivitet

1                2               3               4 

1                2               3               4 

1                2               3               4 

1                2               3               4 

1                2               3               4 

1                2               3               4 

1                2               3               4 

Fritid

1                2               3               4 

1                2               3               4 

1                2               3               4 

1                2               3               4 

1                2               3               4 

1                2               3               4 

1                2               3               4 

Prioriteringsskala 

Hög                                          Låg
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Handout 4.5 – Normer
AKTIVITET 1

Nuvarande normer Modifierade normer

AKTIVITET 2

Nuvarande normer Modifierade normer

AKTIVITET 3

Nuvarande normer Modifierade normer
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Handout 4.6 – Planera min dag
DEL 1
1. Använd en av kopiorna på Handout 4.7, skriv ner de aktiviteter du vet att du måste göra 

imorgon. 
2. Använd samma papper och ange också de aktiviteter du skulle vilja göra.
3. Prioritera aktiviteterna i relation till hur viktiga de är för dig. Använd prioriterings-

skalan 1 - 4, från Handout 4.4.
4. Välj en aktivitet som du vill  ändra dina normer kring. 
5. Schemalägg aktiviteterna under en dag genom att använda en av kopiorna på Handout 

4.8. Glöm inte att schemalägga vila och den aktivitet som du vill ändra dina normer 
kring. 

6. Imorgon ska du följa din plan, vilket innebär att du ska modifiera dina normer för den 
aktivitet du valt. 

DEL 2
1. Använd den andra kopian av Handout 4.7, skriv ner de aktiviteter du vet du måste 

göra i  
 övermorgon.

2. Använd samma papper och ange också de aktiviteter du skulle vilja göra.
3. Välj en aktivitet och gör en aktivitetsanalys på den. Använd Handout 4.9  – Aktivitets-

analys.
4. Använd sedan Handout 4.10 och gör en – Aktivitetsmodifiering.
5. Schemalägg aktiviteterna från Handout 4.7 genom att fylla i den andra kopian av 

Handout 4.8, ditt Dagsschema.
6. I övermorgon ska du följa din plan, vilket innebär att du ska modifiera dina normer 

för den aktivitet du valt. 
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Handout 4.7 – Aktiviteter under  
min dag 

Måste göra Skulle vilja göra Prio (1–4)
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Handout 4.8 – Dagsschema
Dagsschema

7.00

8.00

9.00

10.00

11.00

12.00

13.00

14.00

15.00

16.00

17.00

18.00

19.00

20.00

21.00



Managing Fatigue – A six-week course for energy conservation. Tanya L Packer, Nicky Brink, Adele Sauriol (1995) ©
Översättning och bearbetning av Eva Månsson Lexell och Lena Haglund, Sveriges Arbetsterapeuter, mars 2017. Får ej kopieras. 

Fatigue Management – En sex-veckors kurs för att lära sig hantera fatigue i sin vardag

77

Handout 4.9 – Aktivitetsanalys
Iordningsställande av arbetsmiljön

Moment/steg i aktiviteten Rörelser/hållning Verktyg och tekniwsk  
utrustning

Energibehov                              Lågt                                                     Mellan                                               Högt
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Handout 4.10 – Aktivitetsmodifiering
Ta bort, förändra ordningen eller sammanför moment/steg 

Minska fysisk ansträngning Nya verktyg eller teknisk utrustning

Omorganisera arbetsmiljön
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Tillfälle 5– Balans i vardagens  
aktiviteter
GRUPPENS UTVECKLINGSFAS:  
PRODUKTIV
I detta skede har gruppen mognat och deltagarna 
samverkar på ett bekvämt sätt där de jämför 
förslag och idéer kring sitt aktivitetsutförande. 
Kursledarens roll är att se till att varje enskild 
person får insikt i de utmaningar de möter och 
hur de kan övervinnas.

SYFTE MED TILLFÄLLE 5 
Uppmuntra individuell problemlösning  
inom gruppen
Deltagarna analyserar utifrån sina egna erfa-
renheter och relaterar problem och lösningar 
i gruppen. Detta är en förberedelse inför att 
kursen avslutas och när arbetet får fortsätta på 
individuell basis.

Introducera begreppet balans i vardagens 
aktiviteter
Tillfället inleds med undervisning om behovet av 
att balansera vardagliga aktiviteter inom person-
lig vård, produktivitet och fritid. Därefter betonas 
detta ytterligare i de praktiska övningarna. Balans 
mellan dessa aktiviteter skapas genom att tillämpa 
tidigare kunskap om schemaläggning, först 
genom att göra schema över en dag och sedan 
över en vecka. 

FÖRBEREDELSE 
Powerpointpresentationer
• Presentation 5.1 – Tillfälle 5 – Balans i vardagens 

aktiviteter
• Presentation 5.2 – Hantering av  

egen energi
• Presentation 5.3 – Modifiera din dag

Handouts (kopiera till kursdeltagarna)
• Handout 5.1 – Faktisk dag jämfört med en 

idealisk dag, sid 84
• Handout 5.2 – Att leva ett balanserat liv, sid 85
• Handout 5.3 – Att planera min vecka, sid 86
• Handout 5.4 – Aktiviteter under min vecka,  

sid 87
• Handout 5.5 – Mitt veckoschema, sid 88
• Handout 5.6 – Aktiviteter under min dag (5 

kopior till varje deltagare), sid 89
• Handout 5.7 – Dagsschema (5 kopior till varje 

deltagare), sid 90

Arbetsterapeutens arbetsblad
Inget arbetsblad krävs för detta tillfälle.

Ta också med
• Förfriskning som kaffe,  juice, te,  socker, mjölk,  

muggar,  glas,  någon frukt, med mera
• Ditt undervisningsmaterial
• Dator och kanon
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UPPVÄRMNING
• Be deltagarna fylla i vilka aktiviteter de gjorde 

idag eller igår i kolumnen ”Faktisk dag” på 
Handout 5.1 – Faktisk dag jämfört med en 
idealisk dag. Utgå från idag eller i förgår som 
exempel. Detta kommer att användas senare i 
de praktiska övningarna under dagen.

• Visa Presentation 5.1 – Tillfälle 5 och introdu-
cera dagens innehåll. 

GENOMGÅNG AV HEMUPPGIFTEN: 
SVÅRIGHETER OCH FRAMGÅNGAR 
Planera en dag
• Be varje deltagare dela med sig av sina erfaren-

heter av att försöka schemalägga en dag.

!Tips: Förslag på frågor som kan ställas om diskus-
sionen inte kommer igång:

• Följde du den valda dagen så som dagen var 
planerad? 

• Hur lätt eller svårt var det att följa schemat?
• Underlättades organiserandet av en dag genom att 

lista och skriva ner aktiviteterna under en dag?

Normer
• Be varje deltagare att diskutera sitt försök till 

att ändra sina normer för den valda aktiviteten.

!Tips: Förslag på frågor som kan ställas om diskus-
sionen inte kommer igång:

• Vilken aktivitet valdes?
• Var den högt eller lågt prioriterad?
• Försökte du ändra dina normer eller övervägde du 

bara hur normer skulle kunna ändras?

Aktivitetsanalys
• Be varje deltagare dela med sig av sina erfaren-

heter av att försöka analysera och modifiera en 
aktivitet.

• Deltagarna kommer sannolikt att uppmuntra 
varandra en hel del. I detta stadiet blir diskus-
sionerna det mest värdefulla inlärningsverkty-
get. Innehållet i undervisningsdelen är därför 
kortare under tillfälle 5 än vid tidigare tillfällen 
för att ge tid till diskussion i gruppen.

• Påminn gruppen om att det krävs en hel del 
övning för att organisera en hel dag på ett bra 
sätt. Man kan inte förvänta sig en omedelbar 
framgång men en viss framgång kan uppnås 
om man utgår från ett strukturerat arbetssätt. 
Tidigare grupper har förmedlat att de varit 
nöjda med att ha planerat en dag och sedan 

TILLFÄLLE 5 – BALANS I  
VARDAGENS AKTIVITETER  
Uppvärmning

  Genomgång av hemuppgiften:  
Svårigheter och framgångar

• Att planera en dag
• Normer
• Aktivitetsanalys

  Föreläsning
•  Leva ett balanserat liv
• Ta kontroll över din dag

Paus (10 min)

Föreläsningen fortsätter
• Analysera en dag
• Modifiera en dag

  Praktiska övningar och  
hemuppgifter

•  Faktisk dag jämfört med  
 idealisk dag

•  Planera en vecka

Avslutning
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kunnat se vad det åstadkommit.  

!Tips: Förslag på frågor som kan ställas om diskus-
sionen inte kommer igång:

• Försökte du modifiera aktiviteten eller övervägde du 
bara hur modifieringen skulle kunna göras?

• Hur modifierades aktiviteten?
• Vilken del av aktiviteten var lättast att modifiera?
• Vilken del av aktiviteten var svårast att modifiera? 

FÖRELÄSNING  
Att leva ett balanserat liv
• Hänvisa till Handout 5.2 – Att leva ett balanserat 

liv
• Förklara arbetsterapins teorigrund genom att 

hänvisa till följande:
 - Arbetsterapiteori betonar vikten av att 
upprätthålla en balans mellan personlig vård, 
produktivitet och fritidsaktiviteter.

 - Med personlig vård avses basala dagliga 
aktiviteter som att duscha, äta och klä sig. 

 - Med produktivitet avses arbete, hushålls-
arbete, frivilligarbete och att ta hand om sina 
barn. 

        –  Produktivitet är nödvändigt för en 
balanserad livsstil, det: 

            - ger struktur åt dagen 
            - ger sociala kontakter
            -  ger en känsla av att man presterat något 

vilket därmed ökar självkänslan
 - Med fritid avses aktiviteter som är fria från 
skyldighet och som görs genom eget val. 

        - Fritid:
           - minskar stress
           - ger avkoppling och glädje

 - Allt här ovanför är viktigt för den fysiska och 
mentala hälsan.

 - Vila är viktigt om du vill delta i produktivitet 
och fritid.

 - En balanserad livsstil kräver tillräckligt med 
vila för att ge utrymme för mer än bara 
personlig vård.

 - Utan regelbundna aktiviteter inom områ-
dena produktivitet och fritid känner man lite 

tillfredsställelse i livet.

Ta kontroll över din dag
• Hänvisa till Presentation 5.2 – Repetition 

Hantering av egen energi
• Repetera hantering av energi genom att utgå 

från följande:
 - Spara energi innebär att man sparar så 
mycket energi som möjligt.  
- Spara energi

       -  Lagra energi genom att vila + att inte slösa 
med energi = mer energi på kontot 

 - Budgetera/hushålla med energi innebär att 
man tar beslut om vilka aktiviteter man ska 
göra.

        - Budgetering/hushållning av energi
        -  Granska prioriteringar + granska normer 

= ta aktiva beslut
 - Att arbeta på detta sätt kan liknas vid att 
arbetet med att ta fram en balansräkning.

 - Kunskap om debet och kredit gör finansiell 
planering möjlig.

 - Sparande och budgetering/hushållning av 
energi möjliggör effektiv planering av sina 
aktiviteter

       -  Sparande + budgetering/hushållning = 
planering av en balanserad livsstil

 - En balanserad livsstil uppnås genom att man 
tar kontroll över sin dag, sin vecka, sin månad 
och framtid.

• Förklara begreppet  Ta kontroll över din dag, 
genom att utgå från följande:
 - Kom ihåg Aktivitetsanalys från Tillfälle 4
 - Aktivitetsanalys är användbart för enskilda 
aktiviteter men det räcker inte för att helt 
lyckas spara energi 

 - En dag omfattar många uppgifter och 
aktiviteter

 - Ni måste klara av att analysera en hel dag och 
se ordningen av aktiviteterna, i vilka miljöer 
ni utför dem i, vilka verktyg ni använder, hur 
energikrävande aktiviteterna är och så vidare 

 - Detta liknar processen vid Aktivitetsanalys
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 - En dag har ett mönster och ett schema
 - Man måste klara av att balansera aktivite-
terna och vila under hela dagen

 - Vi har i kursen tagit upp att hur ni mår 
påverkas av er egen aktivitet

 - Ni har lärt er att ni kan börja ta kontroll över 
hur ni mår genom att vila och använda er 
energi mer effektivt

• Nu ska ni prova detta under en hel dag. Utgå 
från den kunskap ni nu har och skapa en hel 
dag där ni har kontroll över vad ni gör och hur 
ni mår.

!Tips: Om du kan så knyt an till framgångsrika 
exempel på vila och modifiering av aktiviteter som 

deltagarna berättat om tidigare. 

PAUS (10 MIN) 

FÖRELÄSNING FORTSÄTTER 
Analysera en dag
• Granska en dag som om den vore en aktivitet
• Moment/steg: I viken ordningsföljd gör du 

saker under dagen?
• Rörelse och hållning:  Vilken position använ-

der du mest; sittande, stående, gående eller har 
du annan kroppshållning?

• Verktyg eller teknisk utrustning:  Vilka använ-
der du under dagen (exempelvis cykel eller 
bil)?

• Miljö:  Vilken typ av miljö befinner du dig i 
under dagen? Är den varm, kall, solig, har dålig 
luft eller har den andra egenskaper?

• Vilken aktivitet dränerar mest din energi under 
dagen? 

Modifiering av en dag 
• Hänvisa till Presentation 5.3 – Modifiera din dag
• Målet är att inkludera vila, aktiviteter som 

måste göras och aktiviteter som du vill göra för 
nöjes skull under varje dag. Sätt realistiska mål 
för varje dag

• Granska alla aktiviteterna under dagen och 

tänk igenom hur de kan passa in i en dag som 
helhet

• Välj aktiviteter och bryt ner dem i de uppgifter 
som går att hantera under en dag; exempelvis 
aktiviteten att städa en byrå, städa en låda per 
dag

• Justera schemat så att behovet av aktiviteter 
under dagen tillgodoses, exempelvis, om vän-
ner ska komma under kvällen, förbered maten 
dagen före och vila på eftermiddagen innan de 
ska komma

• Växla mellan lätta och tunga aktiviteter
• Växla aktiviteter med vila
• Sprid energikrävande aktiviteter över dagen
• Betrakta vila som en aktivitet

Frågor att ställa genom hela processen
• Hur kan min dag förenklas?
• Vad kan tas bort?
• Vilka aktiviteter kan grupperas alternativt  

slås samman? 
• Hur kan aktiviteternas ordningsföljd  

omorganiseras?
• Vad kan delegeras?

PRAKTISKA ÖVNINGAR OCH  
HEMUPPGIFTER 
Faktisk dag jämfört med en idealisk dag
• Hänvisa till Handout 5.1 – Faktisk dag jämfört 

med en idealisk dag
• Be deltagarna granska schemat för den dag 

som de skrev om i början på dagens träff. 
• Be dem att analysera sin dag baserat på det som 

dagens undervisning tagit upp. 
 - Identifiera vad som gjordes rätt; exempelvis 
planering av dagen, schemaläggning av vila, 
alternering mellan lätta och tunga aktiviteter 
och så vidare.

 - Identifiera vad som skulle kunna ändras 
under dagen.

• Be sedan deltagarna att planera en idealisk dag 
och fylla i kolumnen Idealisk dag på Handou-
ten.
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• Diskutera sedan skillnaden mellan en faktisk 
dag och en idealisk dag.

Planera min vecka
• Hänvisa till Handout 5.3, 5.4, 5.5, 5.6 och 5.7 
• Gå igenom hemuppgiften som introduceras 

med instruktioner på Handout 5.3.
• Om man tycker att det är för svårt att planera 

en hel vecka så föreslå att man försöker planera 
3 till 4 dagar istället. 

• Förklara hur man planerar en vecka utifrån 
följande:
 - För att skapa ett veckoschema måste man 
bestämma hur dagarna kan sammanföras 

 - Tänk på veckan som en stor aktivitet
 - Fördela aktiviteterna över flera dagar
 - Planera aktiviteterna så att du gör högen-
ergikrävande aktiviteter när du har hög 
energitillgång 

 - Balansera alltid lätta och tunga aktiviteter
 - Ta alltid paus innan du blir uttröttad
 - Granska dina prioriteringar för att kunna 
planera ordningen på aktiviteterna

 - Utgå från dina prioriteringar, exempelvis om 
du ska gå på en konsert på fredagskvällen så 
planera och gör en gryta på torsdagen som 
sedan kan värmas i mikrovågsugnen och ätas 
sent på fredagseftermiddagen innan du går 
på konserten.

!Tips: Deltagarna bör få tid att göra en lista över 
aktiviteter och ett utkast till veckoplanering under 

tillfället. Om möjligt försök fylla i nästa dags schema 
på Handout 5.5.  

AVSLUTNING
• Repetera innehållet i dagens träff.
• Balansen mellan personlig vård, produktivitet 

och fritid är viktigt för att nå tillfredsställelse i 
livet

• Man måste ha tillräckligt med vila för att orka 

utföra alla tre typerna av aktiviteter
• Man måste planera sin dag och vecka för att 

inlemma alla tre typerna av aktiviteter
• Granska vad som måste göras inom varje 

aktivitetsområde
• Bestäm vad som kan tas bort eller förenklas
• Gör ett schema som inkluderar vila
• Ett schema ger dig möjlighet att ta kontroll 

över din dag och din vecka 
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Handout 5.1 – Faktisk dag jämfört med 
en idealisk dag

Tid Faktisk dag Idealisk dag

7.00

8.00

9.00

10.00

11.00

12.00

13.00

14.00

15.00

16.00

17.00

18.00

19.00

20.00

21.00
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Handout 5.2 – Att leva ett  
balanserat liv
• Arbetsterapiteori betonar vikten av att upprätthålla en balans mellan personlig vård, 

produktivitet och fritidsaktiviteter.
• Med personlig vård avses basala dagliga aktiviteter. 
• Med produktivitet avses arbete, hushållsarbete, frivilligarbete och att ta hand om sina 

barn. 
• Produktivitet är nödvändigt för en hälsosam livsstil: 

 -   ger struktur åt dagen 
 -   ger sociala kontakter
 -   ger en känsla av prestation vilket därmed ökar självkänsla

• Med fritid avses aktiviteter som är fria från skyldighet och som görs genom eget val. 
• Fritid:

 -  minskar stress
 -  ger avkoppling och glädje

• Allt detta är viktigt för fysisk och mental hälsa.
• Vila är viktigt om du vill delta i produktivitet och fritid.
• En balanserad livsstil kräver tillräckligt med vila för att ge utrymme för mer än bara 

personlig vård.
• Utan regelbundna aktiviteter inom områdena produktivitet och fritid känner man lite 

tillfreds ställelse i livet.
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Handout 5.3 – Planera min vecka
AKTIVITETER UNDER MIN VECKA
1. Använd Handout 5.4 – Aktiviteter under min vecka, skriv ner de aktiviteter du vet du  

måste göra denna vecka i första kolumnen 
2. Utgå från samma Handout och skriv ner de aktiviteter du skulle vilja göra i andra 

kolumnen
3. Använd Handout 5.5 – Mitt veckoschema. Skriv först in dagarna i veckan i den första 

kolumnen. Sortera sedan in aktiviteterna från Handout 5.4 under vilken dag och 
vilken tid på dagen du tycker de ska genomföras på. Planera in både aktiviteter som du 
angett under ”Måste göra” och ”Skulle vilja göra”.

4. Glöm inte att schemalägga vila under veckan.
 - Kom ihåg följande principer för att balansera dina dagar och din vecka:

        - växla mellan lätta och tunga aktiviteter
        - växla aktiviteter med vila
        -  planera aktiviteterna, gör aktiviteter som kräver mycket energi vid hög energi-

tillgång 
        - sprid ut aktiviteter över flera dagar
        - tänk på prioriteringar 

5. Följ ditt veckoschema
 - Det kan kanske vara lättare att följa veckoschemat om man väljer att också fylla i 
Handout 5.6 – Aktivitet under min dag och 5.7 – Schema över min dag, för varje dag under 
veckan. 

 - De sista detaljerna på varje dags schema kan justeras kvällen innan eller som det första  
man gör på morgonen.
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Handout 5.4 – Aktiviteter under  
min vecka 

Måste göra Skulle vilja göra
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Handout 5.5 – Mitt veckoschema
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Handout 5.6 – Aktiviteter  
under min dag

Måste göra Skulle vilja göra
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Handout 5.7 – Dagsschema
Tid Plan för dagen

7.00

8.00

9.00

10.00

11.00

12.00

13.00

14.00

15.00

16.00

17.00

18.00

19.00

20.00

21.00
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Tillfälle 6 – Kursutvärdering och  
fortsatt planering
GRUPPENS UTVECKLINGSFAS:  
AVSLUTNING
Tillfälle 6 är det sista tillfället på kursen och det 
är dags att avsluta både kunskapsmässigt och 
emotionellt. Deltagarna kan bli lite nedstämda 
och ledsna så du som kursledare får försöka 
rikta energin mot den framtida planeringen och 
fortsatta framsteg istället.

SYFTE MED TILLFÄLLE 6 
Avslutning
Stöd gruppen i att avsluta genom att repetera 
hela kursens innehåll. Huvudbudskapet i kursen 
bör belysas tillsammans med deltagarnas favorit-
minnen från kursen. En kursutvärdering stödjer 
också ett avslut.

Planera för framtiden
Individuell planering av kort- och långsiktiga 
mål främjar fortsatt tillämpning av förvärvade 
kunskaper och färdigheter.

FÖRBEREDELSE 
Powerpointpresentationer
• Presentation 6.1 – Tillfälle 6  

– Kursutvärdering och fortsatt planering
• Presentation 6.2 – Mål

Handouts (kopiera till kursdeltagarna)
• Handout 6.1 – Att hantera sin energi – Sam-

manfattning, sid 95
• Handout 6.2 – Mål, sid 96

Arbetsterapeutens arbetsblad 
• Arbetsblad 6.1 – Adresslista, sid 97
• Arbetsblad 6.2 – Att mäta förändring, sid 98  

(kopiera ett ex till varje deltagare) 

Ta också med
• Förfriskning som kaffe,  juice,  te,  socker, 

mjölk, muggar, glas,  någon frukt,  med mera 
• Ditt undervisningsmaterial
• Dator och kanon
• Se till att du har möjlighet att kopiera 

adresslistan under pausen så den kan  delas till 
deltagarna innan man skils åt.
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UPPVÄRMNING
• Be varje deltagare minnas en sak som de lärt sig 

under kursen eller en positiv erfarenhet som är 
kopplad till kursen. 

• Fyll i Arbetsblad 6.1 – Adresslista. Listan är 
ett sätt att hålla kontakt med varandra efter 
avslutad kurs. Kopiera den under pausen och 
dela ut i gruppen. 

• Visa Presentation 6.1 – Dagens innehåll och 
introducera dagen

GENOMGÅNG AV HEMUPPGIFTEN: 
SVÅRIGHETER OCH FRAMGÅNGAR
• Be varje deltagare dela med sig av sin erfaren-

het av att planera en hel vecka. De flesta 

deltagare brukar tycka att det är för svårt att 
planera en hel vecka men tycker ändå att det 
är värt att försöka. De känner att det är något 
som de kanske kan uppnå på sikt och att man 
till en början kan planera tre eller fyra dagar åt 
gången. 

!Tips: Förslag på frågor som kan ställas om diskus-
sion inte kommer igång:

• Gjordes planen för en hel vecka eller för 3–4 dagar?
• Justerades varje dags planering kvällen innan?
• Vad var svårast?
• Vad var lättast?
• Kommer du att fortsätta denna form av planering?
• Hur lång tid tog det?

FÖRELÄSNING 
Repetera kursens innehåll
• Repetera och summera kursen genom att 

utgå från Handout 6.1 – Att hantera sin energi – 
Sammanfattning.

• Uppmuntra kommentarer och diskussion vid 
genomgången.

• Nedanstående punkter kan vare ett stöd i detta 
moment:
 - Energihantering uppnås genom sparande 
och budgetering/hushållning

 - Spar energi där du kan genom att:
       - vila
       - spendera energin mer effektivt

 - Planerar energiförbrukningen genom att:
       - utvärdera prioriteringar
       - utvärdera normer
       - göra aktiva val

 - Att slå samman alla principerna leder till en 
balanserad livsstil

 - En balanserad livsstil inkluderar aktiviteter 
inom personlig vård, produktivitet, fritid och 
vila

 - Analysera alla delarna för att nå en balanserad 
livsstil

 - Granska din dag och vecka för att fastställa 
den specifika balansen mellan aktiviteterna

 
TILLFÄLLE 6 – KURSUTVÄRDE-
RING OCH FORTSATT PLANERING 
Uppvärmning

  Genomgång av hemuppgiften:  
Svårigheter och framgångar

• Planering av en vecka

  Föreläsning
•  Repetera kursinnehållet

Praktiska övningar
• Att sätta kort- och långsiktiga mål

  Paus (10 min)

  Avslutning
•  Att mäta förändring
•  Feedback och kursutvärdering
      – Innehåll
      – Presentationsform
      – Tidpunkt på dagen
      – Kurstillfällenas längd
      – Allmänna intryck



Managing Fatigue – A six-week course for energy conservation. Tanya L Packer, Nicky Brink, Adele Sauriol (1995) ©
Översättning och bearbetning av Eva Månsson Lexell och Lena Haglund, Sveriges Arbetsterapeuter, mars 2017. Får ej kopieras. 

Fatigue Management – En sex-veckors kurs för att lära sig hantera fatigue i sin vardag

93

 - Kom ihåg att variera mellan lätta och tunga 
aktiviteter

 - Kom ihåg att alternera mellan aktivitet och 
vila 

 - Förenkla din dag och vecka genom att:
        -  ta bort aktiviteter eller moment/steg i en 

aktivitet
        -  ändra ordningsföljden på aktiviteterna eller 

på momenten/stegen i aktiviteten
        - sprid aktiviteter över flera dagar

 - Alla delarna beskrivna ovan förutsätter att du 
utvärderar prioriteringar och normer

 - Processen kan sedan upprepas för varje 
aktivitet som görs med hjälp av:

       - aktivitetsanalys
       - moment/steg som ingår
       - rörelse och hållning
       - verktyg och teknisk utrustning
       - iordningställande av arbetsmiljö
       - mängd energi som krävs

 - Alla aktiviteter kräver energi; man måste 
spara energi när man kan genom att vila 

 - Vila innan du blir trött

PRAKTISKA ÖVNINGAR 
Kort- och långsiktiga mål
• Visa Presentation 6.2 – Mål

 - Att sätta kort- och långsiktiga mål kommer 
att hjälpa dig att fortsätta införliva föränd-
ringen i din livsstil

 - Mål kommer att hjälpa dig att minnas 
kunskaper från kursen och att fortsätta att 
tillämpa dem

 - Kortsiktiga mål är förändringar som kan 
uppnås inom den närmaste månaden

 - Långsiktiga mål är förändringar som kan 
uppnås under nästa år

• Hänvisa till Handout 6.2 – Mål
• Be varje deltagare att:

 - identifiera aktiviteter eller beteenden de är 
mest motiverade att förändra

 - identifiera områden där de känner att det är 
mest troligt att en förändring är möjlig

• Baserat på detta, be dem att ange ett kortsiktigt 
och ett långsiktigt mål.
 - Mål ska vara realistiska och uppnåeliga
 - Mål ska inte bygga på att andra människor 
ska ändra sitt beteende 

 - Mål ska innehålla en plan för vad som 
behöver göras för att uppnå dem

• Be varje deltagare att dela sitt kortsiktiga och 
långsiktiga mål med resten av gruppen.

PAUS  (10 MIN)

AVSLUTNING 
Att mäta förändring 
• Dela ut Arbetsterapeutens Arbetsblad 6.2 – Att 

mäta förändring, till deltagarna.  Be dem besvara 
arbetsbladet utifrån förändringar som skett 
sedan kursens start.

• Be dem att lämna in arbetsbladet till dig. 

!Tips: Detta är ett frivilligt moment, men föreslås som 
ett hjälpmedel för att dokumentera kursens värde.  

Det kan också vara bra att gå tillbaka till Arbetsblad 
F.1 – Fatigue Severity Scale (FSS) från förmötet och 
göra om denna bedömning. 

Feedback och kursutvärdering
• Be deltagarna om feedback angående:

 - Innehåll 
        - Vad har ni lärt er?
        - Vad var tillämpbart för dig?
        -  Kommer kunskapen att användas  

i framtiden?
        -  Finns det något som du tycker är viktigt 

som inte tagits upp?
        -   Var de praktiska övningarna och hemupp-

gifterna ändamålsenliga?
        - Har handoutsen varit till hjälp?
        -  Fanns det en logisk progression från ett 

tillfälle till nästa?
 - Presentationsform

        -  Har upplägget med föreläsningar, 
gruppdiskussioner och praktiska övningar 
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fungerat bra?
        - Har mitt undervisningssätt fungerat? 
        - Har jag varit tillräckligt förberedd?
        -   Var det för mycket, för lite eller lagom 

innehåll i presentationerna? 
        -  Har jag kunnat kommunicera faktakun-

skap på ett begripligt sätt?
        -   Var min kunskap om ämnet tillräcklig för 

att möta dina behov?
 - Tidpunkt på dagen

        -  Hade du en preferens för förmiddag, 
eftermiddag eller kväll? 

        -  Hur har tidpunkten på dagen påverkat din 
uppmärksamhet?

        -  Hur har tidpunkten på dagen påverkat din 
fatigue?

 - Kurstillfällenas längd
        -   Var tillfällena för korta, för långa eller 

lagom?
 - Allmänna intryck

        - Har kursen motsvarat dina förväntningar?
        -  Dela ut adresslistan och tacka deltagarna 

för deltagande i kursen och för deras 
engagemang i utvärderingen.
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Handout 6.1 – Att hantera sin energi – 
Sammanfattning
SPAR ENERGI 
Spar energi där du kan genom att:
• vila 
• spendera energin mer effektivt

BUDGETERA/HUSHÅLLA MED ENERGI
Planera energiförbrukningen genom att:
• utvärdera prioriteringar 
• utvärdera normer
• göra aktiva val

Slå samman alla principerna = en balanserad livsstil.

PERSONLIG VÅRD           PRODUKTIVITET          FRITID             VILA
Alla delarna måste analyseras och schemaläggas för att nå en balanserad och hälsosam 
livsstil.

• Granska din dag och vecka för att hitta balansen mellan aktiviteterna
 - antal aktiviteter
 -  alternera mellan lätta och tunga aktiviteter
 -  växla mellan aktivitet och vila
 -  aktivitetens energibehov

• Förenkla din dag och vecka genom att:
 - ta bort aktiviteter
 - ändra ordningen på aktiviteter 
 - sprid aktiviteterna på fler dagar

• Detta förutsätter utvärdering av prioriteringar och normer
• Upprepa denna process för varje aktivitet

AKTIVITETSANALYS
Moment/steg – Rörelse och hållning – Verktyg och teknisk utrustning – Iordningsstäl-
lande av arbetsmiljö  

ENERGIMÄNGD SOM KRÄVS
Alla aktiviteter kräver en förbrukning av energi, så vila innan du blir extremt trött.
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Handout 6.2 – Mål
AKTIVITETER ELLER BETEENDEN JAG ÄR MOTIVERAD ATT FÖRÄNDRA:

OMRÅDEN DÄR JAG TROR MEST FÖRÄNDRING ÄR MÖJLIG:

KORTSIKTIGT MÅL:

Plan för framgång

LÅNGSIKTIGT MÅL:

Plan för framgång
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Arbetsblad 6.1 – Adresslista från kursen
Namn och adress
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Arbetsblad 6.2 – Att mäta förändring
Namn:  

Ange om du har genomfört någon av förändringarna 
nedan sedan du började kursen

Ja Nej Om ja,  
hur många gånger?

1. Identifierat felaktiga arbetshöjder hemma eller 
på jobbet

2. Förändrat din kroppsposition när du utför en 
aktivitet

3. Vilat under aktiviteter som tar 30 minuter eller 
mer att göra

4. Ändrat felaktiga arbetshöjder

5. Ändrat placering av utrustning eller material

6. Tagit bort en del i en aktivitet eller bett någon 
annan person  
göra den delen

7. Börjat använda teknisk utrustning eller hjälpme-
del 

8. Ändrat tid på dagen då en aktivitet genomförts

9. Tagit bort en aktivitet helt eller bett någon an-
nan person att göra den 

10. Omorganiserat en arbetsyta

11. Börjat använda energibesparande verktyg som 
finns att köpa på öppna marknaden (exempelvis 
matberedare, skärmaskin o.s.v.) 

12. Vilar minst 1 timme per dag

13. Planerar min dag

14. Planerar in vila varje dag
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Egna anteckningar
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• Introduktion och 
uppvärmning
– Introduktion av 

gruppmedlemmarna
– Procedur
– Kursens struktur

• Föreläsning
– Grundläggande begrepp 

och termer
– Fatigue

• Paus

• Föreläsning fortsättning
– Hantering av egen energi
– Vikten av vila

• Praktiska övningar och 
hemuppgifter
– Hitta tid att vila
– Göra ett eget viloschema

Vikten av vila

Presentation 1.1

Tillfälle 1 – Vikten av vila

Powerpointpresentationer
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• Generaliserad systematisk fysisk fatigue
• Specifikt lokaliserad muskelfatigue
• Kognitiv / mental fatigue

Ett sätt att kategorisera fatigue

Presentation 1.3

• Generell översikt
• Fatigue vid specifika tillstånd
• Förekomst av fatigue vid särskilda tillstånd
• Fatigues påverkan på vardagslivet
• Onda cirkeln vid fatigue
• Gradvisa passiva förändringar

Fatigue

Presentation 1.2
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• Generell översikt
• Spara energi
• Lagra energi
• Slösa inte med energi
• Budgetera/hushålla med energi
• Använda alla strategier

Att hantera sin energi

Presentation 1.5

Onda cirkeln vid fatigue
Presentation 1.4
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Tillfälle 2 – Kommunikation 
och kroppens mekanik

• Vad är vila?
• Regler för vila
• Olika typer av vila
• Fördelar med att införa vila i sitt dagsprogram 

Vikten av vila

Presentation 1.6
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• Uppvärmning

• Genomgång av hemuppgift:
Svårigheter och framgångar

• Föreläsning
– Kommunikation
– Attityder från andra
– Dold funktionsnedsättning
– Svårigheter
– Strategier

• Paus

• Föreläsning, fortsättning
– Spara: Slösa inte med 

energi – Kroppens mekanik
– Översikt
– Hållning
– Lyfta och bära

• Praktiska övningar och 
hemuppgifter

• Avslutning
– Kommunikation
– Kroppens mekanik

Kommunikation och kroppens 
mekanik

Presentation 2.2

Korsord

Presentation 2.1



Managing Fatigue – A six-week course for energy conservation. Tanya L Packer, Nicky Brink, Adele Sauriol (1995) ©
Översättning och bearbetning av Eva Månsson Lexell och Lena Haglund, Sveriges Arbetsterapeuter, mars 2017. Får ej kopieras. 

Fatigue Management – En sex-veckors kurs för att lära sig hantera fatigue i sin vardag

107

• Vila INNAN du blir trött
• Ta korta täta pauser
• Schemalägg vila
• Experimentera med varaktighet, när i tid och 

hur ofta
• Alternera mellan vila och aktivitet

Vila

Presentation 2.4

Dagliga Fatigue-poäng
Namn Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4 Dag 5 Dag 6 Dag 7
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Stående 
kroppshållning

Presentation 2.6

Höger profil Bakifrån

Ryggraden

Presentation 2.5



Managing Fatigue – A six-week course for energy conservation. Tanya L Packer, Nicky Brink, Adele Sauriol (1995) ©
Översättning och bearbetning av Eva Månsson Lexell och Lena Haglund, Sveriges Arbetsterapeuter, mars 2017. Får ej kopieras. 

Fatigue Management – En sex-veckors kurs för att lära sig hantera fatigue i sin vardag

109

• Uppvärmning

• Genomgång av hemuppgift: 
– Svårigheter och framgångar
– Kommunikation
– Kroppens mekanik

– Hållning
– Lyfta och bära 

• Föreläsning
– Spara: Slösa inte med 

energi 
– Kroppens mekanik –

repetition

– Ergonomi – definition
– Fasta strukturer
– Verktyg och teknik 

• Paus

• Föreläsning fortsättning

– Iordningställande av 
arbetsmiljö 

• Praktiska övningar och 
hemuppgifter

– Utformning och 
omorganisation av  
arbetsmiljö

• Avslutning

Arbetsmiljö

Presentation 3.1

Tillfälle 3 – Arbetsmiljö
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Ergonomi, del 1 

Presentation 3.3

• Ergonomi
• Fasta strukturer

– höjder
– stolar
– annat

• Verktyg och teknisk 
utrustning
– värderingar och 

attityder

– energieffektiva verktyg
– hjul

• Iordningställande av 
arbetsmiljö

Arbetsmiljö (omfattar både hem och arbete/studier)

Presentation 3.2
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Ergonomi, del 3

Presentation 3.5

Ergonomi, del 2

Presentation 3.4
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”Det finns fördelar med att se sig själv som funktionshindrad. 

Det gör att man kan vara nöjd med vad man har åstadkommit. 

Det gör att man kan få tillgång till stödgrupper där man kan få 

möjlighet att uttrycka de smärtsamma känslor som åtföljer 

fysisk förlust. Det gör att man kan lämna den stolthet som gör 

att man inte använder anpassad utrustning som kan ge en 

extra energi för att möta kraven i livet.”
G R Young, arbetsterapeut som har post-polio syndrom (Young 1989, 100) 

Citat

Presentation 3.7

Ergonomi, del 4

Presentation 3.6
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• Uppvärmning

• Genomgång av hemuppgiften
– Svårigheter och framgångar

– Kommunikation

– Kroppens mekanik

– Hållning

– Lyfta och bära

• Föreläsning
– Spara: Slösa inte med energi

– Aktivitetsanalys

– Aktivitetsmodifiering

• Paus

• Föreläsning, fortsättning
– Budgetera/hushålla med energi

– Utvärdering av prioriteringar

– Utvärdering av normer

– Ta aktiva beslut

• Praktiska övningar och 
hemuppgifter

– Prioriteringar och normer

– Planera din dag

• Avslutning

Prioriteringar och normer

Presentation 4.1

Tillfälle 4 – Prioriteringar 
och normer
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Ta bort, förändra ordningen eller sammanför moment/steg

Minska fysisk ansträngning Nya verktyg eller teknisk utrustning

Omorganisera arbetsmiljön

Presentation 4.3

Aktivitetsmodifiering

Iordningställande av arbetsmiljön

Moment/steg i aktiviteten Rörelser/hållning Verktyg och teknisk utrustning

Energibehov                    Lågt                                     Mellan                                      Högt

Presentation 4.2

Aktivitetsanalys
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”Roosevelt var fullt kapabel att klä sig själv. Med uppfinningsrikedom och övning lär sig 

personer med paraplegi hur det kan gå till. Men att klä sig kan aldrig bli en så enkel och 

rutinartad aktivitet som det är för personer utan funktionsnedsättning. Det kan göras i en 

rullstol men det är ansträngande, kräver eftertanke och tid. Roosevelt, som alla andra 

med förlamning, faktiskt som alla andra personer, har gränser för sin energi och sin 

styrka. Under sina sju år av rehabilitering har han visat att han har lika mycket 

motivation att vara oberoende som alla andra som haft polio. Men nu som president, 

ställs nästan obegränsade krav på hans energi och förmåga, har han valt att inte slösa 

sin begränsade muskelkraft på saker som att klä sig.” 

Frank D Roosevelt, Splendid Deception av H Gallagher (1985) 

Citat

Presentation 4.5

• Utvärdera prioriteringar

• Utvärdera normer

• Ta aktiva beslut

Presentation 4.4

Budgetera/hushålla med energi
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Balans i vardagens aktiviteter
• Uppvärmning

• Genomgång av 
hemuppgiften
- Att planera en dag
- Normer
- Aktivitetsanalys

• Föreläsning
- Leva ett balanserat liv
- Ta kontroll över din dag

• Paus 

• Föreläsning fortsättning
- Analysera en dag
- Modifiera en dag

• Praktiska övningar och hemuppgifter
- Faktisk dag jämfört med en idealisk dag
- Planera en vecka

• Avslutning

Presentation 5.1

Tillfälle 5 – Balans i 
vardagens aktiviteter
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Modifiera din dag
Mål: Inkludera vila, aktiviteter som måste göras och aktiviteter som du vill 

göra för nöjes skull varje dag.

• Sätt realistiska mål

• Betrakta dagen som en helhet

• Justera schemat för att passa den dagens behov

• Viktiga tips
- växla mellan lätta och tunga aktiviteter
- växla aktiviteter med vila
- sprid energikrävande aktiviteter över dagen
- betrakta vila som en aktivitet

Presentation 5.3

Repetition: Hantering av egen energi

• Spara energi
- lagra energi genom att vila + att inte slösa med energi = 

mer energi på kontot 

• Budgetera/hushålla med energi
- granska prioriteringar + granska normer = ta aktiva beslut

• Balansräkning
- sparande + budgetering/hushållning = planering av en 

balanserad livsstil

Presentation 5.2
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Kursutvärdering och fortsatt 
planering
• Uppvärmning

• Genomgång av hemuppgiften
- Planering av en vecka

• Föreläsning
- Repetera kursinnehåll

• Praktiska övningar
- Att sätta kort- och långsiktiga mål

• Paus 

• Avslutning
- Att mäta förändringar

- Feedback och kursutvärdering
- Innehåll
- Presentationsform
- Tidpunkt på dagen
- Kurstillfällenas längd
- Allmänna intryck

Presentation 6.1

Tillfälle 6 –
Kursutvärdering och 
fortsatt planering
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Mål
Kortsiktiga mål: förändringar inom den närmaste månaden
Långsiktiga mål: förändringar under nästa år

• Identifiera aktiviteter eller beteenden du är mest motiverad att förändra
• Identifiera områden där mest förändring är möjlig
• Ange ett kortsiktigt mål
• Ange ett långsiktigt mål
• Mål ska vara realistiska och uppnåeliga
• Mål ska inte bygga på att andra människor ska ändra sitt beteende 
• Mål ska innehålla en plan för vad som behöver göras för 

att uppnå dem.

Presentation 6.2
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