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Program

• Hvad er sclerosetræthed? 

• Årsager?

• Tegn på sclerosetræthed?

• Pause 15 min.

• Hvordan kan man blive bedre til at 

håndtere sclerosetræthed og forvalte 

sin energi?



Sclerosetræthed

• Op mod 80% af 

mennesker med MS 

oplever sclerosetræthed i 

hverdagen. 

• 2/3 af disse giver udtryk 

for at det er deres 

væsentligste udfordring i 

hverdagen.



Sclerosetræthed - Fatigue

Mange definitioner:
• F.eks:

”En subjektiv følelse af mangel på fysisk 

og/eller mental energi, som af personen eller 

nærtstående/sundhedspersonale opleves at 

indskrænke de sædvanlige eller 

ønskværdige aktiviteter.”



Sclerosetræthed årsager?

• Primær  Direkte 
afledt af sygdommen 
og forandringer i CNS

• Sekundær 
Betinget af andre 
faktorer der er afledt 
af MS



Sekundære årsager

• Misforhold mellem aktivitetsniveau og energi 
niveau

• Nedsat fysisk aktivitet

• Søvnforstyrrelser

• Psykiske faktorer

• Mangel på restitution

• Mangel på næring, mangel på væske

• Infektioner, f.eks. UVI

• Andre MS-symptomer – fx smerter

• Behov for skærpet opmærksomhed



Træthed vs fatigue
Almindelig træthed Fatigue

Knyttet til energiforbrug Kan opstå allerede ved lille eller ingen 

anstrengelse.

Trætheden er hyppigere og mere intensiv end 

almindelig træthed.

Trætheden påvirker ofte både udførelsen af og 

deltagelsen i aktiviteter i dagligdagen.

Relativ 

kort restitutionstid

Restitution tager længere tid.

Stærk sammenhæng 

med specifikke fysiske 

og/eller psykiske 

faktorer

Kan forværre andre MS symptomer.

Hos nogle forværres trætheden af varme.



Energibatteriet

Aktiviteter der 

giver energi

Aktiviteter 

der tager 

energi
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Håndtering af symptomer i 
hverdagen
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Refleksion

• Hvad fylder dig med energi?

• Hvad tager eller dræner din energi?

• Hvordan mærker du, at du er på vej ned i det 

gule felt?

• Hvad er det første tegn?
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Restitution, pauser og hvil
• Forudsætning for håndtering af 

sclerosetræthed

• Find den gode pause, aktiv eller passiv

• Mærk efter eller planlæg dem?

• Kropsbevidsthedstræning

• Søvnkvalitet?
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Søvn og sclerose
• 56 % oplever, at tankemylder påvirker 

søvnen.

• 37 % oplever, at spasmer/kramper 

forstyrrer deres søvn.

• 46 % oplever uro i kroppen.

• 29 % får deres nattesøvn forstyrret af 

blæreproblemer.
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Fysisk træning og 

sclerosetræthed?
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Kompensation- hjælpemidler
• Små hjælpemidler   

• Arbejdsstole

• Badetaburat

• Mobilisering og 

forflytning

• Hjælpemidler til 

den gode søvn...
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Refleksion
Med det du har hørt 

indtil nu, er der så noget 

du skal:

• gøre mindre af?

• gøre mere af?

• gå i gang med at 

gøre?  



Roller, identitet og værdier

En rolle er de forventninger, der knytter sig til

bestemte positioner i livet. Hvad skal der til for at

jeg oplever mig som en god ven, en god forælder,

en god partner, en god kollega?...

Egne forventninger 

Andres forventninger 

 Bevidste og ubevidste
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Tilpasning af roller?

For at tilpasse din rolle til energiniveauet,

er det hjælpsomt at blive bevidst om hvilke

forventninger og antagelser, du har til dig

selv som forældre, partner, ven… 

Revurdere dine forventninger, hvis de

ikke gør dig godt!
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Sclerosetræthed og Energiforvaltning

Hvad giver energi?

Træthedstegn?

Hvad tager energi?

Anbefalinger

• Lyt til din krops signaler

• Find egne grænser for hvad du kan overkomme

• Afslut i tide, før du bliver udmattet

• Prioriter hvad du vil bruge din energi på 

• Planlæg aktiviteter og hvilepauser, følg din plan

• Afslut i tide, før du bliver udmattet

• Find metoder til at slappe af og genoplade 

energien

• Tag regelmæssige pauser, hvil og restituer 

effektivt

• Brug hjælpemidler til at spare på energien

• Sørg for at spise, drikke, sove og træne 

hensigtsmæssigt



Afrunding..

Det næste mindste skridt 

jeg vil tage for at bedre min 

energiforvaltning er...?
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