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Fatigue  - en subjektiv upplevelse av bristande fysisk 

eller mental energi som påverkar vanliga aktiviteter

Fysisk fatigue

 En övergående minskad 
förmåga till viljemässig 
fysisk aktivitet

 Kan ha både perifer och 
central komponent

Emotionell fatigue

 En form av utmattning som 
uppstår vid hantering av 
livshändelser som orsakar 
känslomässiga reaktioner

 Nedsatt motivation, intresse 
eller initiativförmåga (motstånd 
mot ansträngning)

 Känsla av att vara 
överväldigad eller låg och 
uttråkad
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Kognitiv fatigue
 En övergående ökning av 

mental utmattning som 
resultat av kognitiv aktivitet. 

 Kan medföra fatigability, dvs 
en försämrad 
funktionsförmåga av 

• koncentration

• uppmärksamhet

• snabbhet

Central fatigue 

 Associeras till förändringar av 
den synaptiska 
koncentrationen av 
neurotransmittorer i CNS

 Primärt serotonin, 
noradrenalin och dopamin 
som är associerade till 
arousal, sömnighet och 
stämningsläge

(Wylie & Flashman (2017), 

Concussion)

Stress fatigue 
 En form av 

utmattning som 

uppstår på grund av 

kronisk stress som 

kan relateras till jobb, 

hantera 

familjeförpliktelser etc



Fatigue ett svårdefinierat begrepp                

– läge att prata taxonomi
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Subjektiv fatigue –

upplevd fatigue
- Mäts ofta med frågeformulär 

- Känsligt för depression

Kognitiv uttröttbarhet –

fysiologisk fatigue
- Mäts i form av  

prestationsnedsättning 

- Känsligt för ansträngning

Primär fatigue 
- Ursprung ur skada i CNS  

- TBI, stroke, MS eller annan

neurologisk påverkan

Sekundär fatigue
- Samvarierande faktorer som 

stärker och vidmakthåller 

fatigue 

- smärta, sömnstörningar, 

medicinering

( )

?

Leavitt & Deluca, Pm & R, 2010

Kluger, Krupp, & Enoka, Neurology, 2013 

Wylie, Genova, DeLuca , & Dobryakova, Cogn, Aff & Beh Neuroscience, 2017
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Cognitive fatigability

Attention fatigability Executive fatigability Psychomotor fatigability



-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

Ruff - a Ruff - k Color - word Kodning

0,6

-3,3
-4,1

-1,9

1,8

-2,8

-1,8

2,6

patienter

kontroller

** **

18 november 2019
Marika Möller 7

Kognitiv uttröttbarhet

** p < .01

Högre krav på 

mental kontroll



En neuroanatomisk teori om fatigue

– En påverkan på basala 
ganglierna leder till en störd 
 Förbindelse mellan prefrontala     

kortex och thalamus.

 Integrationen mellan det 
limbiska systemet och 
viljemässiga impulser från 
kortex (Chaudhuri & Behan, 2004). 

– Detta leder i sin tur till 
 Nedsatt kortikal aktivering 

 Nedsatt uppmärksamhet 

 Förlångsammad mental 
processhastighet och därmed 
en känsla av fatigue (Bruno et al., 
1998).
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The interaction effect 

between the PVT 

performace time and 

subject groups on three-

way ANOVA 9

Connectivity before and 

after the PVT task on 

three-way ANOVA



Uppmärksamhet eller visuomotoriska störningar?

– Många neuropsykologiska uppmärksamhetstest är baserade på 

visuella funktioner

– Ögonrörelser har använts för att studera hjärnfunktioner både i friska 

personer och personer 

med hjärnskador

(Mani et al, Brain Inj. 2018) 

– Sackader har föreslagits

vara användbara för att 

undersöka kognitiv 

kontroll

(Pravata et al., 2016)  
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Vernet & Kapoula -09, J of Vision

• Begränsad zon på näthinnan 

(fovea) har den upplösnings-

förmåga som krävs för att 

identifiera föremål ->

Ögonrörelser behövs för att rikta 

ögat så att bilden av föremålet 

placeras på centrala näthinnan

• En saccad föregås alltid av att  vi justerar  uppmärksamheten  från ett 

objekt i fovean till nästa

Sackadiska ögonrörelser och 

uppmärksamhet arbetar koordinerat
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Sharma et al, -11, 

Neurological review

Parietal eye field

Globus pallidus

Dorsoralteral 

Prefrontal corex

Frontal eye field

Subthalamic nucleus

Substantia nigra pars reticulata

Superior colliculus

Oculomotor network/ 

Mesencephlic and pontine 

reticular formations

Suppelemtary eye field

Alla saccader har samma grundläggande motoriska neuronala

kretslopp i hjärnstammen med tillägg av kortikala regioner för 

mera komplexa sackader (Leigh & Zee, 2015)



Anti-sackader

+++



Syfte

Utifrån att

– underliggande mekanismerna till fatigue vid mTBI oklara

– kognitiv uttröttbarhet kopplat till högre uppmärksamhetsfunktioner (Bryant et 

al., 2004; Holtzer et al., 2011; M.C. Möller et al., 2014) och

– sackader har använts i studier för att undersöka symptom efter mTBI 
(Heithger et al, 2009; Ventura  et al, 2016)

 ville vi undersöka sackad- och uppmärksamhetsfunktioners relation till 

tre olika fatiguemått inom en vecka efter traumat:

1. Förvärvad (acquired) fatigue – självskattad förändring av fatigue 

jämfört med innan skadan (fatiguefrågan i RPQ)

2. Generell (trait) fatigue - självskattning av fatigue som spänner 

sig över en längre tidsperiod, dvs benägenhet för fatigue (FSS) 

3. Kognitiv uttröttbarhet mätt som försämrad prestation över tid 

(Kodning från WAIS-III)
14



Deltagare
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mTBI 

(n=15)

OC

(n=15)

p-värde

Ålder, medel (SD) 25 (6.5) 28 (7.4) .536

Kön, M/K (M %) 7/8 (47 %) 11/4 (73 %) .264

Utbildningslängd, medel (SD) 13  (1.8) 13 (1.8) .565

Lexikala beslut, medel (SD) 99 (7.8) 104 (9.8) .225

HADS-D, median (spann) 2 (0 - 5) 1 (0 - 11) .252

HADS-A, median (spann) 6 (0 – 10) 4 (0 – 14) .186

Typ av trauma: antal (%) Fall: 7 (47%) 

Cykel: 2 (13%)

Ridolycka: 2 (13%)

Sport: 1 (7%)

Annat: 3 (20%)

Sport: 8 (53%)

Cykel: 1 (7%)

MC-olycka: 1 (7%)

Annat: 5 (33%)



Neuropsykologiska testresultat
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Neuropsykologiska test

Poäng

mTBI 

(n = 15)

OC 

(n = 15)

Eta2 p-värde

Ruff 2&7 ADS 156.6 (28.8) 164.1 (28.0) .018 .690

Ruff 2&7 ADA* 98.0 (90.0 – 100.0) 98.4 (92.3– 100.0) .000 .935

Ruff 2&7 CSS  126.8 (22.1) 133.5 (23.7) .023 .630

Ruff 2&7 CSA* 94.3 (72.2 – 98.2) 90.2 (71.3– 98.2) .025 .412

Kodning total 71.7 (10.0) 72.8 (15.9) .000 .969

WAIS-III Kodning minne* 18 (8 - 18) 14 (7-18) .049 .267

WAIS-III Sifferep framl 8.3 (1.4) 8.9 (1.5) .057 .559

WAIS-III Sifferep bakl 6.2 (2.1) 5.7 (1.8) .016 .782

För normalfördelade värden anges medel och SD och 

för icke-normalfördelade värden anges *median och spann



Gruppskillnader för fatiguemåtten

Fatiguemått mTBI

(n = 15)

OC

(n = 15)

Eta2 p-värde

RPQ-f, median (spann) 2 (0 – 4) 1 (0 – 3) .187 .023

FSS, median (spann) 4.0 (2.2 – 6.8) 2.8 (1.3 – 5.4)* .112 .077

Kodning-f, medel (SD) -0.7 (3.2) 2.1 (3.2) .176 .024
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Mann-Whitney U-test (frågeformulär) & Students t-test (Kodning-f) för jämförelse

* (n=14)



Sackadfunktioner

Sackadfunktioner mTBI 

(n=15)

Ortop kontr

(n=15)

Eta2 p-värde

Prosaccad latens – medel 261 (222 - 371) 245 (222 - 270) .101 .104

Prosaccad latens – SD 38 (25 - 125) 27 (18 - 45) .181 .024

Prosaccad gain – medel 1.0 (0.9 – 1.1) 0.97 (0.8 – 1.1) .080 .150

Prosaccad gain – SD 0.2 (0.1 – 1.4) 0.2 (0.1 – 0.3) .113 .085

Antisaccad korrekt 0.8 (0.4 – 1.0) 0.8 (0.6 – 1.0) .005 .701

Antisaccad latens – medel 347 (317 - 469) 326 (296 - 425) .173 .031

Anti-saccad latens - SD 43 (23 - 149) 37 (29 - 104) .057 .227
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Mann-Whitney U-test för jämförelse



Fatigue och sackadfunktioner - patienter med mTBI
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På vilket sätt bidrog eye-trackerinformationen?
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– Eye-tracking bidrar till att stärka att fatigue är ett syndrom där flera 

underliggande faktorer kan förklara problemen.

– Resultaten visar också på att vi behöver tänka till vilka frågeformulär vi 

använder för att förklara fatigue.

Utvecklingsområden

– Liten studie -> behövs flera

större studier.

– Saknar cut-off värden för 

eye-tracking data

– Validering med fMRI väntar



Tack till mina medarbetare!
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Docent, leg optiker 

Tony Pansell
Med dr/ MA Catharina 

Nygren Deboussard

Med dr/ MA Giedre 

Matuseviciene
Med dr, leg optiker 

Jan Johansson



Kan högteknologisk eye-tracking förbättra diagnostik vid långvarig svår 

medvetandestörning efter förvärvad hjärnskada?

Marika Möller, Med dr, leg psykolog, Alison Godbolt, Dr of Med Kristina Franzon Jan Johansson, Med dr

specialist I neuropsykologi Med ansvarig överläkare leg logoped leg optiker

Rehabiliteringsmedicinska 
Universitetskliniken 
Stockholm



Klassificering av långvariga medvetandestörningar (DOC)
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Koma
- Inga tecken på att vara vaken eller 

medveten Differential-

diagnoser

- ”Locked-in 

syndrom”

- Akinetisk

mutism

- Paramediant

diencefalt

syndrom

Ut ur minimalt medvetandetillstånd

Långvarig 

medvetandestörning 

> 4 veckor 

Kroniskt icke-

responsivt tillstånd 

> 3 mån vid en icke 

traumatisk skada och 

> 12 mån vid en 

traumatisk skada

 Mycket ovanligt 

men inte omöjligt 

att en 

återhämtning sker

https://www.nhs.uk/conditi

ons/disorders-of-

consciousness/

-

- Permanent MMT 

> flera år

Icke-responsivt vakenhetssyndrom
- Vaken men inga tecken på medvetenhet 

avseende reaktioner eller emotioner

- Blickfixering och visuell följerörelse ofta 

första tecken på till övergång till MTT

Minimalt medvetandetillstånd (MTT)

- Minimala men replikerbara tecken på 

medvetenhet

- Kan följa uppmaningar, verbalisera 

begripligt eller uppvisa målmedvetet 

beteende, kan fluktuera



Diagnostiska svårigheter

– I bedömning används idag standardiserade beteendeskalor 

– Coma Recovery Scale–R (CRS-R) mest etablerad

– Vanligt med feldiagnoser (37%–43%)

– Andra undersökningsmetoder kan bidra till korrekt diagnos

– fMRI: 

– Sensitivitet: 44% (95% CI: 19%–72%)  

– Specificitet: 67% (95% CI: 55%–77%)

– Kvantitativ EEG:

– Sensitivitet: 90% (95% CI: 69%–97%)

– Specificitet: 80% (95% CI: 66%–90%). 

– Kan vara omständliga när man ska diagnosticera medvetandestörda 

patienter

24

Bender  et al,  Persistent vegetative 

state and minimally conscious state—

a systematic review and meta-

analysis of diagnostic procedures. 

Dtsch Arztebl Int 2015;112: 235–42.



Vad vill vi undersöka?
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– Kan eye-tracking inbyggd i glasögon förbättra diagnostik av 

medvetandenivå hos patienter som drabbats av långvarig 

medvetandestörning?

– Dvs. skiljer sig registrering av viljemässig ögonmotorik åt 

från den vanliga kliniska bedömningar med CRS-R? 

– Hypotes

– subtila blickrörelser som annars inte skulle kunna 

registreras kan registreras med eye-tracker 

– > patienter som annars skulle bedömas som icke-

responsiva, får en diagnos som bättre överensstämmer 

med deras faktiska kognitiva funktionsnivå



Inklusionskriterier

– Patienter i arbetsför ålder med förvärvad hjärnskada med 

misstänkt långvarig medvetandestörning (>4 veckor efter 

hjärnskadan). 

– Innan skadan ha normal eller nära normal syn (med eller utan 

synhjälpmedel) 
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Exklusionskriterier

– Pat som efter två bedömningar med CRS-R inte längre uppfyller 

kriterierna för långvarig medvetandestörning

– Blindhet eller dövhet

– Aktiv ögonsjukdom eller faktur av orbita 

– Medicinsk instabilitet

– Kraftig farmakologisk sedering 

– Närstående motsätter sig deltagande

– Kontraindikationer till passiv rörelse av nacken
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JFK COMA RECOVERY SCALE - REVISED ©2004

Testprotokoll
Detta formulär skall endast användas tillsammans med den svenska versionen  av ”CRS-R ADMINISTRATION AND SCORING 
GUIDELINES"  vilken tillhandahåller instruktioner för standardiserad administrering av skalan.

Patient: Diagnos: Etiologi:

Datum för skada: Datum för inläggning:

Datum

Vecka in 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
AUDITIV FUNKTIONSSKALA

4 - Konsekvent rörelse på uppmaning*

3 - Reproducerbar rörelse på uppmaning*
2 - Lokaliserar ljud

1 - Reflexiv blinkning på auditiva stimulia

0 - Ingen

VISUELL FUNKTIONSSKALA

5 – Igenkänning av föremål*

4 – Lokalisering av föremål: sträcker sig efter*

3 - Visuella följerörelser*b

2 - Fixerar*
1 - Reflexiv blinkning på synintryckc

0 - Ingen reaktion

MOTORISK FUNKTIONSSKALA

6 - Hanterar föremål funktionellt#

5 - Automatisk rörelsereaktion*

4 – Manipulation av föremål*

3 - Lokaliserar smärtsamt stimulus*

2 - Flexions mönsterd

1 - Abnorm position

0 - Ingen reaktion/slapp

ORALMOTORISK/VERBAL 



Patientbesöket

– Läkarundersökning

– Psykologbedömning 

– Inspelning med Eyetracker 

vid 4 psykologuppgifter

– Titta på föremål

– Följerörelse

– Blickfixering

– Lokalisering mot ljud

– Anamnesuppgifter

29



Tobii eye-tracker
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Visualisering
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Utmaningar

– Flera patienter kan inte 

fokusera -> kan inte kalibrera 

utrustningen

– Tobii pro gjord för att man 

ska titta på stillastående 

objekt

– Analys av rörliga objekt kan 

inte hanteras av det ordinarie 

analysprogrammet

– Glasögonen för små –

blicken kommer ur 

kameravinkeln

– Skalmarna i vägen i rullstolen
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Spegel →



Spegel ↓



Slutsatser så här långt

– Patienterna förefaller tolerera utrustningen

– Kan få direkt återkoppling vid spegeluppgiften

– Metod för datainsamlingen på plats

– Strategi även när kalibrering inte är möjlig

– Grunderna för databearbetning och initial analys klara    

-> vi kan jämföra inspelad respons med testarens 

bedömning

– Vi tror att det här är en möjlig teknik för att förbättra 

utvärdering med CRS-R

– Kräver dock justering av utrustningen

35



Studieprocess

1. Bidra till att utrustningen blir medicinskt certifierad

2. Pilotstudie för att anpassa metoden utifrån patienterna 

och undersöka hur vi kan analysera data 

3. Metodartikel på gång

4. Datainsamling för effektstudien pågår. Tio patienter 

utretts. Målsättning 24 patienter fram till 2020. Behöver 

flera patienter! Utöka upptagningsområdet?

5. Om metoden funkar - göra analysen och glasögonen 

användarvänligt
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Medarbetare i studien

37

Leg logoped

Kristina Franzon

Dr of Med, 

Överläkare

Alison Godbolt

Med dr, leg optiker 

Jan Johansson



Tack för att ni lyssnade!
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