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HHjjäärntrrntröötthettthet



Efter en strokeEfter en stroke –– vad kan hvad kan h äända?nda?

Återhämtar sig till viss del – arbetar 
men orkar inte – blir till slut helt 
utmattad

Återhämtar sig bra –
återgår i arbete –
det håller

Återhämtar sig något – kan inte 
återgå i arbete – blir inte bättre

Månader - år



Mental trMental tr öötthet tthet ööver en dagver en dag
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Hjärntrötthet

Lång 

återhämtning

Hjärntröttheten 

varierar 

Snabb förlust av 

mental energi

Typiska symptom vid hjärntrötthet



Andra 
vanliga 
symptom



Att vara hjärntrött

Jag är trött, men jag är inte sovtrött, 
jag är trött i huvudet.

Problemet är att när man tar slut, så
är det liksom slut, för den dagen.



Ibland fungerar det en stund, 
men snabbt kan energin ta 
slut. Då blir man irriterad och 
frustrerad.



Jag vet att hjärntröttheten alltid ligger 
beredd att attackera så fort jag utsätter 
mig för alltför mycket intryck.



TrTrääffa vffa v äännernner

Jag orkar inte sitta med ett 
påklistrat leende och låtsas att 
jag hör vad folk pratar om. 

Även om jag vill vara social och 
vara med så orkar jag inte. 



Lång återhämtning

Jag arbetar nu 50 %, vilar ca 1-1,5 
timme på eftermiddagen och mår 
därefter oftast ganska bra igen. 
Fredagarna kan jag bara vila, 

promenera och återhämta kraft. 



Svårt att komma igång

Det värsta är att jag känner mig lat, 
för att jag inte orkar. 

Men jag orkar inte helt enkelt



Huvudvärk

Jag stannade på tillställningen i 
någon timme och när jag gick 

därifrån så kunde jag rent 
bokstavligt kvittera ut huvudvärken. 



Depression

Mental trötthet och 
depression ska inte blandas 
ihop!



Vad blir svVad blir sv åårt?rt?
Arbeta 

Delta i samtal 

Läsa tidning, se på TV

Handla 

mm



Om INTE trOm INTE tr ööttheten respekteras i tidttheten respekteras i tid

�En total och nästan förlamade trötthet 
kan slå till.

�En längre stunds vila, ibland dagar 
kan behövas.

�Försämring över tid kan ske.



VVåår forskargrupp arbetar med att:r forskargrupp arbetar med att:

�Beskriva tillståndet mental 

trötthet/hjärntrötthet

�Utforska orsaker till uttröttbarheten

�Utveckla diagnostiska instrument

�Behandlingsstudier



MMööjliga orsaker till jliga orsaker till 
hjhj äärntrrntr öötthet ptthet p åå

cellnivcellniv åå



Glutamat

Glutamin

Sänkt 
ATP   

Gluko

s

Glukos

Astrocyterna fAstrocyterna f öörser nervcellerna med energirser nervcellerna med energi



Glutamat

Glutamin

Sänkt 
ATP 

Glukos
Glukos

Energin rEnergin r ääcker inte till vid skada/sjukdom i cker inte till vid skada/sjukdom i 
nervsystemetnervsystemet



NERVCELLSSIGNALERINGNERVCELLSSIGNALERING

A   Aktiverad 
cell,

som triggar B

som triggar C

och vidare till D ….



www.mf.gu.sewww.mf.gu.se



www.mf.gu.sewww.mf.gu.se SkattningsskalanSkattningsskalan



Hur kan den mentala Hur kan den mentala 
trtr ööttheten lindras?ttheten lindras?



VAD KAN MAN GVAD KAN MAN G ÖÖRA?RA?

•Ta regelbundna pauser

•Vila innan man blivit alltför trött

•Försöka arbeta i lugn takt med en 

sak åt gången, prioritera

•Använda almanacka eller dagbok för 

att planera sin dag eller vecka, gör 

inte alltför mycket



Mycket
trötthet

Lite
trötthet

Behandling -
hjärntröttheten
minskar

Börjar 
arbeta – gör 
slut på sin 
extra extra 
energi.

Har en anpassad aktivitet 
till vad  som orkas med 
och livskvaliten kan öka.



Mediciner som Mediciner som 
stimulerar hjstimulerar hj äärnanrnan

Metylfenidat 

OSU6162



*
Metylfenidat, MFSMetylfenidat, MFS



OSU6162OSU6162
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MBSR MBSR --
Mindfulnessbaserad Mindfulnessbaserad 

stressreduktionstressreduktion

Funnits i 30 år

Anpassat till vår kultur



MindfulnessMindfulness öövningarvningar
� Kroppsskanning

� Lättare yoga 

� Sittande och gående meditation

� Informella övningar

� Insikt



Stanna upp   

Utforska relationen tanke - kropp

Insikt

Förstå sina rädslor, sina känslor

Lindra lidande

Se saker som det faktiskt är -acceptans

Bredda perspektiven

Mindre dömande

Vänlighet mot oss själva och andra

MindfulnessMindfulness



Hur Hur äär det i din hjr det i din hj äärna nu?rna nu?



Mindfulness/MBSR, 8veckorMindfulness/MBSR, 8veckor





Helena Bjuhr, www.mindfulnessakademin.se



MindfulnessMindfulness

Kan snabbare hjälpa individer att 
hitta rätt i livet

Kan förebygga mycket onödigt 
lidande

Bra hjärnvila




