
 

Oversigt over hvad du kan tracke i app’en 

 

Kognitive problemer 

Kognitive problemer kan fx være hukommelsesproblemer eller problemer med at holde opmærksomheden 

og/eller overblikket 

 

Fatigue/sclerosetræthed 

Fatigue er følelsen af overvældende træthed, som påvirker almindelige aktiviteter i hverdagen 

 

Fysisk udtrætning 

Fysisk udtrætning kommer til udtryk som forringelse af bestemte fysiske funktioner efter kort tids aktivitet. 

Efter hvile vil funktionen være forbedret igen 

 

Mental udtrætning 

Mental udtrætning kommer til udtryk som forringelse af fx koncentrationsevne, evne til at problemløse eller 

danne overblik efter kort tids aktivitet. Efter hvile vil funktionen være forbedret igen 

 

Humørsvingninger 

Humørsvingninger kan fx betyde, at man har let ved at blive irritabel, vred eller ked af det 

 

Nedtrykthed/tristhed 

 

Angst 

 

Gangbesvær 

Gangbesvær kan fx skyldes koordinationsbesvær, nedsat kraft i musklerne, dropfod, eller 

spasticitet/stivhed/ufrivillige bevægelser. 

 

Balanceproblemer 

Balanceproblemer kan fx komme til udtryk ved tendens til at snuble, behov for af og til at støtte sige til 

noget når man går, behov for at stoppe op og genfinde balancen. 

 

Svimmelhed 

Svimmelhed kan fx være balanceusikkerhed eller følelsen af at omgivelserne bevæger sig 

 

Nedsat muskelstyrke 

Nedsat muskelstyrke kan opleves i bestemte muskler eller fx i et helt ben. 

 

Problemer med finmotorik 

Problemer med at styre de finere bevægelser, hvilket kan komme til udtryk ved at man taber ting, fumler og 

lignende.   

 

Føleforstyrrelser 

Føleforstyrrelser kan komme til udtryk som fx prikkende/sovende fornemmelser i huden, følelsesløshed, eller 

fornemmelser som varme, kulde eller andre ”unormale” sanseoplevelser 

 



 

 

 

Spasticitet 

Spasticitet kan komme til udtryk som stivhed, kramper, spasmer, overaktivitet/ufrivillig aktivitet og/eller 

smerter i musklerne 

 

Neuropatiske smerter/nervesmerter 

Neuropatiske smerter er smerter, som skyldes signalfejl i nervesystemet. Der kan være tale om prikkende, 

brændende, jagende eller skarpe smerter, eller fornemmelsen af at blive ”klemt”. Smerterne kan være 

kortvarige eller mere langvarige. 

 

Smerter i muskler/led 

Smerter eller ømhed i muskler/led, fx relateret til spasticitet, fejl- eller overbelastninger, fald mv.   

 

Hovedpine 

 

Vandladningsproblemer 

Vandladningsproblemer kan fx være pludselig eller hyppig vandladningstrang, inkontinens (problemer med 

at holde på vandet), eller problemer med at starte vandladningen eller tømme blæren 

 

Afføringsproblemer 

Afføringsproblemer kan komme til udtryk som fx forstoppelse, afføringsinkontinens (problemer med at 

holde på afføringen) eller diarré 

 

Synsforstyrrelser 

Synsforstyrrelser kan fx være nedsat syn, sløret syn, dobbeltsyn, forstyrrelser i øjnenes bevægelser eller 

lysfølsomhed 

 

Talebesvær 

Talebesvær kan fx være besvær med at udtale ord, at have svært ved at finde ordene, eller at have svært 

ved at få ordene ud. 

 

Problemer med hørelsen 

Problemer med hørelsen omfatter fx nedsat hørelse, susen for ørerne eller lydfølsomhed. 

 

Synkebesvær 

Synkebesvær kan være problemer med at synke fast føde eller væske, eller problemer med ofte at få maden 

galt i halsen/hoste når man spiser eller drikker 

 

Håndtering af symptomer 

Fx at du har kunnet opretholde livsglæde/ikke er blevet slået ud på trods af de symptomer, du har haft.  

 

Fysisk aktiv tid 

Mængden af tid, du har været fysisk aktiv. Med fysisk aktiv menes, at du har været i bevægelse enten i form 

af motion/træning eller i form af fx gang, cykling, rengøring eller andre dagligdags aktiviteter hvor du er i 

bevægelse. 



 

 

 

 

Styrketræning 

Mængden af tid, du har brugt på styrketræning. Styrketræning kan fx foregå med vægte, elastikker, 

styrketræningsmaskiner, eller ved at bruge kroppen som vægt 

 

Konditionstræning 

Mængden af tid, du har brugt på konditionstræning. Konditionstræning kan fx være løb, hurtig gang, 

cykling, roning, dans, aerobics, boldsport, ketchersport eller andre former for træning hvor du får pulsen op. 

 

Træning for krop og sind 

Mængden af tid, du har brugt på træning for krop og sind, fx yoga, qigong, tai chi eller TRE 

 

Meditation/mindfulness 

Mængden af tid, du har brugt på meditation/mindfulness 

 

Antal skridt (Fitbit) 

Aflæses fra Fitbit ur eller app 

 

Zone minutes (Fitbit) 

Aflæses fra Fitbit ur eller app 

 

Forbrændte kalorier (Fitbit) 

Aflæses fra Fitbit ur eller app 

 

Søvnkvalitet (selvvurderet) 

Hvor godt du selv vurderer at du sov sidste nat 

 

Udhvilethed 

Hvor udhvilet, du følte dig i morges da du vågnede 

 

Søvnlængde (selvvurderet) 

Din egen vurdering af hvor mange timer, du sov sidste nat 

 

Søvnafbrydelser 

Din egen vurdering af hvor mange gange, din søvn blev afbrudt i løbet af natten 

 

Søvnscore (Fitbit) 

Aflæses fra Fitbit ur eller app 

 

Søvnlængde (Fitbit) 

Aflæses fra Fitbit ur eller app 

 

Hvile 

Mængden af tid, du har brugt på at hvile. Med hvile menes tid, du har brugt på at restituere/lade op 



 

 

 

Dagens kostindtag 

Din egen vurdering af hvor sundt du alt i alt har spist i løbet af dagen. Dette skal du vurdere ud fra hvad du 

selv forstår ved sundt og usundt. Almindeligvis vil man sige, det er sundt at spise varieret, spise mange 

grøntsager og frugt, vælge fuldkornsprodukter, samt ikke spise for meget fedt, sukker og salt. 

 

Væske 

Mængden af væske, du har indtaget i løbet af dagen. Som væske tæller fx vand, saft, sodavand, kaffe, te, 

mælk. Alkohol tæller ikke med. 

 

Alkohol 

Antallet af genstande, du har indtaget. Èn genstand svarer til en almindelig øl, et lille glas vin, eller 4 cl 

spiritus 

 

Stress 

Med stresset menes hvor påvirket du har været af ydre og/eller indre stressfaktorer så som opgaver, der 

skulle løses, andres forventninger til dig, uventede eller ubehagelige begivenheder, dine egne forventninger 

til dig selv, dine symptomer osv. 

 

Dagens gøremål 

Din vurdering af hvor meget, du har haft at se til i løbet af dagen 

 

Udendørstemperatur 

Angivelse af dagens temperatur 

 

Temperaturfølsomhed 

Din vurdering af i hvor høj grad, temperaturen har haft negativ indflydelse på dit velbefindende 

 

Menstruation 

Angivelse af om du har menstruation 

 

Din dag alt i alt 

Din vurdering af hvor god, din dag har været alt i alt 


