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Mental trötthet (eng. fatigue) efter en lindrig traumatisk hjärnskada (mTBI) innebär stora handikapp i 
vardagen för drabbade individer. En koppling mellan den subjektiva upplevelsen av mental trötthet och 
relaterade kognitiva områden har dock visat sig svårt att finna. Syftet var att undersöka om det förelåg en 
prestationsnedsättning i IVA+plus (ett test för kontinuerlig prestation som mäter bibehållen uppmärksamhet 
och inhiberingsförmåga) och högt självskattad trötthet hos en patientgrupp diagnosticerad med mTBI. Vidare 
var syftet att undersöka huruvida det fanns ett samband mellan dessa mått. Självskattningar gällande mental 
trötthet, depression och ångest och resultat på IVA+plus samlades in från 60 patienter. Patientgruppen 
skattade sig signifikant högre än en frisk normgrupp på de båda självskattningsformulären och presterade 
signifikant lägre på de globala måtten i IVA+plus. Något samband mellan dessa mått gick inte att finna. 
Resultatet talar för att IVA+plus kan fungera som ett användbart instrument för att fånga kognitiva 
nedsättningar hos patienter med mTBI men kan inte kopplas till den subjektiva upplevelsen av mental 
trötthet.  

 
Mental fatigue following mild traumatic brain injury (mTBI) is a major cause of impairment in function in 
everyday life. A link between the subjective experience of mental fatigue and related cognitive domains has 
proven difficult to find. The aim of the study was to investigate whether there was a performance reduction in 
IVA+plus (a contious performance test measuring sustained attention and response control) and high self-
rated fatigue in a group of patients diagnosed with mTBI. Furthermore the study aimed to investigate 
whether there existed a relationship between these dimensions. Self-rated mental fatigue, depression and 
anxiety and results on the IVA+plus were gathered assessing a group of 60 patients. Self-rated mental fatigue 
were significantly higher for the mTBI group compared with healthy controls and the performance was 
significantly lower assessing the global measures of the IVA+plus. No correlations between these 
measurements were found. The results suggest that the IVA+plus can serve as a useful tool, capturing 
cognitive impairments in patients with mTBI but cannot be linked to the subjective experience of mental 
fatigue. 

 
 
Enligt en rapport från WHO behandlas varje år 100-300/100 000 individer för lindriga 
traumatiska hjärnskador (eng. mild Traumatic Brain Injury; mTBI) (Holm, Cassidy, Carroll, 
& Borg, 2005) Ett av de vanligaste och mest handikappande symtomen som patienter 
rapporterar efter en sådan skada är mental trötthet. Ofta innebär dessa symtom stora 
funktionsnedsättningar för den drabbade individen och många aspekter av det vardagliga 
fungerandet påverkas. Detta kan inkludera svårigheter i återgång till arbete eller 
deltagande i sociala aktiviteter (Johansson, Bjuhr, & Rönnbäck, 2012). 
Funktionsnedsättningarna rör brister i förmågan att upprätthålla mental ansträngning 
över en längre tid, kapaciteten att hantera större mängder information samt en reducerad 
informationsbearbetningshastighet. Efter perioder av mental ansträngning förlängs 
dessutom återhämtningsperioden för att återfå energinivåerna mer än normalt (Johansson 
et al., 2012). Runt 30 % av en sjukhusbehandlad patientgrupp rapporterar svåra 
trötthetssymptom sex månader efter skadetillfället (Stulemeijer et al., 2006). Upp till 73 % 
talar om ihållande symtom fem år efter den förvärvade hjärnskadan och beskriver en 
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signifikant nedsättning i avseende på välmående och livskvalité (Cantor et al., 2008; Olver, 
Ponsford, & Curran, 1996). I jämförelse med en normalpopulation rapporterar patienter 
med en förvärvad traumatisk hjärnskada i högre grad in handikappande och ihållande 
trötthetssymtom (Stulemeijer et al., 2006). 
 
Trötthet (eng. fatigue) som begrepp är multidimensionellt och går att beskriva i både 
fysiologiska och psykologiska termer. Detta har gjort begreppet svårdefinierat för forskare 
och kliniker. Ur ett fysiologiskt perspektiv definieras trötthet som nedsatt organfunktion 
till följd av överdriven energiförbrukning, vilket kan härledas till utarmning av viktiga 
kroppsliga substrat som hormoner och neurotransmittorer. Denna typ av trötthet brukar 
förklaras utifrån skador på det centrala nervsystemet eller nedsatt kommunikation mellan 
det centrala och perifera nervsystemet. Psykologisk trötthet definieras istället som en 
trötthetskänsla relaterad till brist på motivation, mental ansträngning eller uttråkning över 
tid i tillstånd som kronisk stress, ångest eller depression (Aaronson et al., 1999; Ponsford 
et al., 2012). Aaronson med kollegor (1999) väljer att inkludera både en fysisk och psykisk 
aspekt och definierar trötthet som ”vetskapen om en nedsatt kapacitet till fysisk och/eller 
mental aktivitet till följd av en obalans mellan tillgänglighet, användbarhet och/eller 
återhämtning av de resurser som krävs för att utföra aktivitet.”. Mental trötthet i sin tur 
brukar ses som en följd av neurologisk skada eller sjukdom (Cantor, Gordon, & Gumber, 
2013) vilket Krupp (Krupp, LaRocca, Muir-Nash & Steinberg, 1989) definierar som ”en 
upplevelse av fysisk trötthet och avsaknad av energi, frånskilt nedstämdhet och svaghet”. 
 
Den empiriska grunden för hur mental trötthet uppkommer, yttrar sig och fortskrider är 
fortfarande relativt outforskad (Ponsford et al., 2012), men vissa hypoteser finns 
formulerade.  Zomeren, Brouwer och Deelman (1984) föreslår ett samband mellan mental 
trötthet och kognitiva resurser efter en traumatisk hjärnskada och menar att tröttheten 
beror på en större mental ansträngning för individer med traumatiska hjärnskador då de 
måste kompensera för kognitiva nedsättningar i bland annat uppmärksamhet och 
informationsbearbetningshastighet. Ett möjligt stöd för denna hypotes ger Kohl med 
kollegor (2009). De visade i en fMRI-studie på en ökad hjärnaktivering i frontala gyrus, 
superiora parietala cortex, basala ganglierna och anteriora cingulum över tid hos patienter 
med en förvärvad hjärnskada när de utförde ett neuropsykologiskt test, jämfört med en 
kontrollgrupp där hjärnaktiveringen minskande under uppgiftens gång. En ökad 
hjärnaktivitet hos patientgruppen föreslås indikera cerebral ansträngning och utgör en 
möjlig manifestation av mental trötthet (Kohl et al., 2009). Ziino och Ponsford (2006) 
undersökte relationen mellan subjektiv trötthet och brister i selektiv uppmärksamhet. Mot 
bakgrund av tidigare studier formulerar de hypotesen att patienter med TBI skulle 
rapportera högra nivåer av mental trötthet, prestera långsammare och göra fler misstag i 
de kognitiva uppgifterna. Individerna med TBI rapporterade också, i linje med 
hypoteserna, högre nivåer av mental trötthet än kontrollgruppen, var långsammare under 
mätningarna av uppmärksamhet och gjorde fler misstag på testet Complex Selective 
Attention Task (C-SAT). Efter att man kontrollerat för ångest och depression var det dock 
bara prestation på C-SAT som var signifikant korrelerat med subjektiv trötthet. Resultatet 
föreslås indikera ett samband mellan mental trötthet och försämrad prestation när det 
handlar om uppgifter som kräver högre kognitiva uppmärksamhetsprocesser (Ziino & 
Ponsford, 2006). 
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Ashman med kollegor (2008) gjorde ett försök att kvantifiera mental trötthet objektivt 
genom att dokumentera förändringar i prestation under ett neuropsykologiskt testbatteri 
hos patienter med en förvärvad traumatisk hjärnskada. Studien avsåg även undersöka 
eventuella samband mellan resultat på testbatteriet och självskattad mental trötthet. 
Resultatet från testbatteriet kunde delas in i tre delskalor; snabbhet, svarssäkerhet och 
exekutiv funktion. Överlag presterade patientgruppen sämre över samtliga delskalor 
jämfört med en kontrollgrupp. Den enda delskalan som visade på ett signifikant samband 
med självskattad trötthet var snabbhet. I ljuset av detta argumenterade författarna för att 
mental trötthet skulle vara starkare associerat med vissa typer av mental aktivitet än 
andra. Delskalan snabbhet var i detta fall även uppbyggt av uppgifter som inkluderar 
uthållighet och bibehållen uppmärksamhet, vilket skulle kunna tala för svårigheter inom 
dessa områden för patienter med mental trötthet (Ashman et al., 2008). Ytterligare stöd för 
en eventuell koppling till nedsatt informationsbearbetningshastighet ger Johansson, 
Berglund och Rönnbäck i en studie från 2009. Självskattad mental trötthet jämfördes med 
resultat från kognitiva uppgifter där arbetsminne, uppmärksamhet och 
informationsbearbetningshastighet mättes. I relation till en kontrollgrupp skattade 
patientgruppen med traumatisk hjärnskada signifikant mer besvär med mental trötthet. 
Individer som var sjukskrivna på grund av sin hjärnskada visade på en signifikant 
försämrad informationsbearbetningshastighet jämfört med kontrollgruppen. Prestation i 
uppmärksamhet påverkades inte nämnvärt för patientgruppen och för arbetsminne 
hittades inga skillnader (Johansson et al., 2009). 
 
Trots mängden inrapporterade fall och de betydande funktionsnedsättningarna som 
mental trötthet skapar så är forskningsfältet relativt nytt och outforskat. Detta har bidragit 
till att det varit svårt för forskare att nå en gemensam konsensus kring en definition och 
konceptualisering. I avsaknad av denna konsensus kring begreppet har även utvecklingen 
av adekvata, valida och reliabla instrument för att mäta mental trötthet försvårats. Den 
vanligaste mätmetoden är idag av typen självskattningsformulär och det finns få beprövade 
och standardiserade objektiva instrument för att mäta mental trötthet. (Rönnbäck et al., 
2012; Kohl et al., 2009). Instrument som bygger på självskattning avser mäta den 
subjektiva upplevelsen av mental trötthet, medan objektiva metoder ska mäta förändring i 
prestation som en manifestation av mental trötthet. Det finns problem med båda dessa 
mätmetoder, vilket gör det svårt att förutsäga patienters kapacitet för rehabilitering och 
arbetsförmåga (Johansson, Starmark, Berglund, Rödholm, & Rönnbäck, 2010; Kohl et al., 
2009). 
 
Bland de självskattningsformulär som avser fånga den subjektiva upplevelsen av mental 
trötthet finns det ingen skala som står ut som “gold standard” (Cantor et al., 2013). Valet av 
instrument baseras istället ofta på studiens syfte och hur patientgruppen ser ut (Johansson 
et al., 2010). En begränsning med många självskattningsformulär är vag terminologi och 
överlappande symtom med andra tillstånd (exempelvis depression och sömnbrist), vilket 
kan göra det svårt att utröna vad skattningarna egentligen mäter (Cantor et al., 2013). 
Självskattningsinstrument tenderar även att vara (oavsiktligt) känsliga för tillfällig 
sinnestämning och minne (Olver et al., 1996; Azouvi et al., 2009). Vidare kan patienter med 
TBI ha problem med självmedvetenhet och på så sätt göra en skattning osäker (Kohl et al., 
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2009). Objektiva mätmetoder innebär istället att hitta fysiska eller psykiska 
representationer av mental trötthet. Dessa utgår från hypoteser om att det går att 
identifiera en försämring i prestation över tid i uppgifter som kräver kontinuerlig mental 
ansträngning (exempelvis uppmärksamhet eller uthållighet). För att studera och testa 
dessa hypoteser har tidigare forskning använt neurologiska test (exempelvis Trail Making 
Test, Digit Symbol Coding, Digit Span, mPASAT), både fristående och i kombination med 
fMRI. Vad det gäller objektiva mätmetoder så har det visat sig vara svårt att lyckas 
korrelera faktiska prestationer till självskattad mental trötthet, och även replikera tidigare 
resultat (Johansson et al., 2012; Kohl et al., 2009). 
 
Objektiva instrument som vanligtvis har använts för att utvärdera domäner såsom 
uppmärksamhet, uthållighet och även inhiberingsförmåga är så kallade continuous 
performance tests (CPT) där uppgiften är att så snabbt som möjligt ge respons på 
presenterade stimuli under en given tidsram (Sinclair, Ponsford, Rajaratnam, & Anderson, 
2013; Tinius, 2003). I en studie från 2003 jämför Tinius resultat på CPT-testet IVA+plus 
(Integrated Visual and Auditory Continous Performance Test) mellan stickprov från 
individer diagnostiserade med mTBI, ADHD och en frisk kontrollgrupp. Patienterna med 
mTBI och ADHD presterade signifikant lägre på globala och kompletterande mått för 
uppmärksamhet och svarssäkerhet. På kompletterande skalor presterade grupperna med 
mTBI och ADHD lägre på svarstid, ouppmärksamhet, impulsivitet och variation i svarstid 
(Tinius, 2003). Resultatet talar för att IVA+plus kan urskilja kognitiva nedsättningar hos 
patienter med mTBI jämfört men en kontrollgrupp. Någon mer specifik koppling till mental 
trötthet för patienterna med mTBI undersöktes inte. 
 
Det finns ett tydligt och trängande behov efter ytterligare forskning om mental trötthet 
efter traumatisk hjärnskada. Detta för att bättre förstå problematikens natur, utveckla och 
validera instrument för att utvärdera och mäta symptomen samt skapa bättre 
interventionsmetoder och rehabiliteringsprogram för drabbade individer (Ashman et al., 
2008; Cantor et al., 2013). Givet att en nedsättning i förmåga till bibehållen och riktad 
uppmärksamhet samt långsammare informationsbearbetningshastighet hos individer 
diagnosticerade med mTBI föreligger blir det av intresse att undersöka om detta går att 
mäta objektivt och koppla till en självskattad upplevelse av mental trötthet. 
 
Den föreliggande studiens syfte var att undersöka om det förelåg en 
prestationsnedsättning mätt med IVA+plus och högt självskattad trötthet mätt med Fatigue 
Severity Scale (FSS) och Mental Fatigue Scale (MFS) hos en patientgrupp diagnosticerad 
med mTBI. Vidare var syftet att undersöka huruvida det fanns ett samband mellan dessa 
mått. Hypotesen är att det finns en prestationsnedsättning visat i IVA+plus och en högt 
skattad mental trötthet samt att dessa visar på ett negativt samband mellan varandra. En 
ytterligare hypotes var att det skulle finnas en samvariation mellan 
prestationsnedsättningen i kognitiva domäner såsom uppmärksamhet, uthållighet och 
informationsbearbetningshastighet och den egna upplevda mentala tröttheten. 
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Metod 
 

Forskningsprojektet 
Deltagarna var del av ett större forskningsprojekt som avser testa potentiellt utfall och 
säkerhet av ett läkemedel (Double-blind placebo controlled study of the effects of OSU6162 
on chronic fatigue in patients who suffered a mild traumatic brain injury) mot mental 
trötthet. Underlaget för vår studie bestod av förmätningar från projektet (IVA+plus, HAD, 
FSS och MFS) som var en del i en större screening och bedömningsbatteri såväl vid intaget 
som vid utgång för patienterna. Forskningsprojektet har blivit godkänt av 
etikprövningsnämnden. Anonymiteten säkerställs genom att allt material är avkodat och 
samtliga deltagare har skrivit under samtyckesavtal. 
 
Deltagare 
Studien inkluderade 60 deltagare. Samtliga rekryterades från Neurorehabiliteringen vid 
Norrlands Universitetssjukhus i Umeå. Deltagarna hade förvärvad traumatiskt hjärnskada 
sedan 12 månader eller längre tillbaka och hade upplevt kronisk trötthet under minst 3 
månaders tid. Patienterna hade skattat sig på Glasgow Coma Scale (GCS) mellan 13-15 vid 
första testtillfället och aldrig under 13 på en sammanhängande bedömning i studien. 
Medvetslösheten vid själva skadetillfället hade pågått under mindre än 20 min och post-
traumatiskt amnesi (PTA) i mindre än 24 timmar. Längden av medvetslöshet fastställdes 
genom journaler eller vittnesmål. Den bedömda längden för PTA fastställdes retroaktivt vid 
tiden för testning. Patienterna hade exkluderats baserat på om det har funnits onormal 
datatomografi, bevis för regelbundet eller tidigare drogintag, central neurologisk, och/eller 
psykiatrisk sjukdom, skall- och/eller ansiktsfrakturer, närvaro av multipelt trauma eller 
betydande trauma mot andra delar av kroppen (ex. brutna revben, ryggmärgsskador). Efter 
en natt med övernattning och fasta togs blodprover, lever- och njurfunktion testades och 
diverse andra prover togs för att kontrollera för eventuella sjukdomar som skulle kunna 
påverka vidare testning av patienten i projektet. Deltagarna kunde när som helst avbryta 
sin medverkan i studien utan närmare förklaring och skrev under ett informerat samtycke 
till studien. Tabell 1 beskriver demografiska karakteristika för patientgruppen som deltog i 
studien med avseende på ålder, kön, tid sedan skada, sysselsättning och avklarad 
utbildning.  
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Tabell 1. Demografiska karakteristika för patientgruppen. 
Deltagare n=60 

Kön Kvinnor n=25 

Män n=35 

Ålder (år) Medelvärde 42.5 

Sd 13.5 

Tid sedan skada (år) Medelvärde 8.7 

Sd 7.2 

Arbete Sjuskriven n=9 (15%) 

Arbetar>50% n=15 (25%) 

Arbetar<50% n=25 (41.7%) 

Studerar n=6 (10%) 

Arbetslös n=4 (6.7%) 

Föräldraledig n=1 (1.7%) 

Utbildning (avklarad) Ej grundskola n=1 (1.7%) 

Grundskola n=7 (11.7%) 

Gymnasium n=41 (68.3%) 

Universitet n=11 (18.3%) 

 
Procedur 
De data som bearbetats inhämtades under inkluderingsdagen på neurorehabiliteringens 
dagvårdsmottagning vid Norrlands Universitetssjukhus i Umeå. Under denna tid träffade 
patienten ansvarig läkare för anamnes, fyllde i FSS, MFS, HAD och genomförde IVA+plus, 
neuropsykologiska testning, fMRI och lämnade flertalet kroppsvärden. 
 
Statistiska metoder 
För att undersöka huruvida det förelåg en prestationsnedsättning i IVA+plus och en högt 
skattad mental trötthet (FSS och MFS) så analyserade data med avseende på medelvärde 
och standardavvikelse. Vidare genomfördes t-test för att undersöka huruvida resultatet och 
skattningarna skilde sig från normgruppen. För att undersöka huruvida det fanns ett 
samband mellan det objektiva måttet och det subjektiva skattningarna genomfördes en 
bivariat korrelationanalys (Pearson) av data från IVA+plus samtliga mått (globala, primära 
och kompletterande) och de subjektiva självskattningsformulären FSS och MFS. Analysen 
genomfördes i IBM Statistical Package for the Social Sciences v.22 (SPSS). Studien 
kontrollerade även för depression och ångest med Hospital Anxiety and depression scale 
(HAD) genom en partialkorrelationanalys. 
 
Mätinstrument 

Objektiva mått 
IVA+plus - Integrated Visual and Auditory Continous Performance Test. 
IVA+plus är ett mått på responskontroll och bibehållen uppmärksamhet. IVA+plus är i 
grunden utvecklat för att underlätta diagnosticering av ADHD, men används idag i 
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utredningar av en rad olika skador (exempelvis skallskador) och sjukdomar där problem 
med inhibering och uppmärksamhet ingår i symtombilden. Testet är datoradministrerat (i 
detta fall; Lenovo Intel Core i3 PC dator med en 15,4” LCD) med visuella och auditiva 
stimuli som visas under 500 ms i form av ettor och tvåor för testpersonen. Uppgiften är att 
endast ge respons (klicka med datormusens vänstra knapp) när testpersonen hör eller ser 
en etta. Då testpersonen hör eller ser en tvåa ska responsen istället inhiberas. Testet tar 
ungefär tretton minuter (tjugo minuter för samtliga delar) att genomföra och består av 
totalt 500 omgångar, där varje omgång är en och en halv sekund lång. Svaret för varje 
stimuli sparades på datorn för senare analys (Tinius, 2003). 
 
Testet består av fyra block; uppvärmning, övning, huvudblock (frekventa och sällsynta) och 
nedvarvning. Uppvärmningen är uppdelad i en minut visuell del och en minut auditiv del. 
Övningsdelen som kombinerar visuella och auditiva stimuli och varar under en respektive 
en och en halv minut (utan paus). Nedvarvningen är likadan som uppvärmningen. 
Testpersonen använder tangentbordet för att förflytta sig framåt i testet. Det frekventa 
blocket innebär att testpersonen behöver klicka så gott som hela tiden för att plötsligt 
behöva kunna inhibera en respons på ett felaktigt stimuli medan det sällsynta prövar för 
det motsatta. Mönstret i huvudblocket gör det möjligt för testpersonen att vila till en viss 
del och kontrollerar för tränings -och trötthetseffekter. Nedvarvningen är identisk med 
uppvärmningsdelen (Tinius, 2003). 
 
Resultaten från IVA+plus presenteras i två globala mått för responskontroll och 
uppmärksamhet och 22 andra skalor indelade i fyra grupper; Responskontroll (Response 
Control), Uppmärksamhet (Attention), Attribut (Attribute) och symptomatisk 
(Symptomatic). De globala måtten utgörs av sex primära skalor vardera, både visuella och 
auditiva. De primära skalorna för responskontroll är Prudence, Consistency och Stamina. 
Prudence mäter impulvsivitet och responskontroll genom mängden felaktiga responsen 
(klick på tvåor). Consistency mäter förmågan att hålla sig till uppgiften genom reliabilitet 
och variabilitet i svarstider, borträknat outliers. Stamina mäter bibehållen uppmärksamhet 
och informationsbearbetningshastighet genom att jämföra svarstider i början och i slutet 
av testet. De primära skalorna för uppmärksamhet är Vigilance, Focus och Speed. Vigilance 
mäter brist på uppmärksamhet genom mängden uteblivna responser (uteblivna klick på 
ettor). Focus mäter uppmärksamhet genom variabilitet i svarstider, inräknat outliers. 
Speed mäter informationsbearbetningshastighet genom att registrera genomsnittlig 
svarstid på alla korrekta responser. 
 
Analysen i IVA+plus bjuder även ytterligare sex kompletterande mått; Fine motor 
hyperactivity, Balance, Readiness, Comprehension, Persistence och Sensory/motor. Fine 
motor hyperactivity avser mäta rastlöshet i avseende på finmotorik genom att mäta antalet 
dubbelklick under uppgiften och klick under instruktionerna. Balance speglar huruvida 
testpersonen behandlar information snabbast antingen inom den visuella eller auditiva 
domänen. Readiness ger indikationer på huruvida testpersonen behandlar information 
snabbare när belastningen är högre (många ettor) eller lägre (få ettor). Comprehension 
mäter mängden idiopatiska fel och ger indikationer på slarvighet, impulsivitet och brist på 
uppmärksamhet. Persistence avser mäta motivation och trötthet genom att jämföra 
svarstider före testet under uppvärmningen och efter testet under nedvarvningen och kan 
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också spegla mental trötthet. Sensory/motor mäter svarstider under uppvärmningen och 
nedvarvning då bara ett enskilt stimuli föreligger (bara ettor) och kan kopplas till 
informationsbearbetningshastighet. 
 
Normgruppen för IVA+plus består av 1700 amerikanska individer i åldrarna mellan 5-90. 
Det förelåg inga identifierade neurologiska, nuvarande psykologiska, inlärnings-, 
uppmärksamhets- eller inhiberingsproblem. Reliabiliteten har testats med test-retest där 
korrelationerna varierar mellan 0.37-0.75 på de olika skalorna vilket indikerar måttlig till 
god stabilitet över tid. Testet visar sig ha utmärkt, samstämmig, validitet i jämförelse med 
andra responskontroll och uppmärksamhetstest samt föräldrarskattningsformulär för att 
diagnostisera ADHD (Sandford & Turner, 2009). 
 

Subjektiva mått  
FSS - Fatigue Severity Scale 
FSS är ett självskattningsformulär för att bedöma invalidiserande trötthet (Krupp et al., 
1989). Skalan är utformad för att undersöka trötthet och funktionsnivå, samt kopplingen 
mellan trötthetens intensitet och de funktionshinder den skapar. (Dittner et al., 
2004;Taylor et al, 2000). FSS består av 9 frågor och presenteras med en 7-gradig likert-
skala i intervallet från instämmer inte alls till instämmer helt. Den totala poängen för FSS är 
individens medelvärde på alla frågor. Genomsnittlig poäng högre än 4 definieras som 
signifikant trötthet. Trots att FSS ursprungligen var avsedd att bedöma trötthet hos 
personer med multipel skleros (MS), har det även visat sig vara känsligt för trötthet hos 
patienter med TBI (Ziino & Ponsford, 2005). Självskattningsformuläret har visat sig ha god 
reliabilitet, intern konsistens (Cronbachs α .81-.94), validitet och tillfredställande test-
retest reliabilitet (Krupp et al., 1989) (r =  .82). Reliabiliteten för en svensk version (FSS-
Swe 2) av formuläret (Mattsson, 2011) mot patienter med systemisk lupus erythematosus 
(SLE) uppvisar Cronbachs α = .94.  
 
HAD - Hospital Anxiety and Depression Scale 
HAD är ett självskattningsformulär som avser mäta depression och ångest hos patienter 
inom somatisk vård utan psykiatrisk problematik. Instrumentet är indelat i två delskalor, 
en för ångest och en för depression. Formuläret består av totalt 14 påståenden, sju för 
vardera delskala: HAD-ångest och HAD-depression. Deltagaren ska i formuläret ta ställning 
till en rad påstående såsom exempelvis "som om något förfärligt kommer att hända" eller 
"uppskattar samma saker som förut". Svaren anges på en fyragradig Likertskala från noll 
till tre poäng. Poängen summeras för de båda delskalorna och kan maximalt ge 21 poäng 
per delskala. Tolkning av resultat är 0-7 poäng som inte indikerar några besvär, 8-10 
besvär föreligger möjligen och vid 11 eller mer föreligger ångest- eller depression. Poäng 
mellan 15 och 21 indikerar en svår ångest- eller depression. Test-retest reliabilitet 
rapporteras vara r=.72 (1.7 månader) och Cronbachs α .89-.93 (Fbanken.se, 2014). 
 
MFS - Mental Fatigue Scale 
MFS är ett multidimensionellt självskattningsformulär som består av 15 frågor. Formuläret 
undersöker affektiva, kognitiva och sensoriska symtom, varaktighet av sömn och dagliga 
variationer av symptomens svårighet. Frågorna berör trötthet generellt, avsaknad av 
initiativ i vardagen, mental trötthet, mental återhämtning, koncentrationssvårigheter, 
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minnesproblem, långsammare tankeverksamhet, känslighet för stress, ökad tendens att bli 
emotionell, irritabilitet, känslighet för ljus och ljud, ökad eller minskad sömn såväl som 
variationen över 24 timmar (Johansson et al., 2010). Högre poäng innebär fler symtom, där 
0 innebär normal funktion, 1 indikerar problem, 2 indikerar ett uttalat symptom och 3 
maximalt antal symptom. Vid en nivå av 15 poäng eller högre på skalan är mental trötthet 
uppenbar. Friska kontrollgrupper visar på att en genomsnittligt poäng över 4.5 är typisk 
och går aldrig över 10 (tröskelvärde för risk/mild). Cronbachs α= 0.94 har rapporterats när 
frågan om 24 timmars variationen utelämnades (Johansson et al., 2009). 
 
 
 

Resultat 
 

För att undersöka och säkerställa psykometriska egenskaper hos de nyttjade 
självskattningsformulären genomfördes en reliabilitetsanalys. Både FSS och MFS uppvisade 
i linje med tidigare studier god intern konsistens med Cronbachs α  .80 respektive .81. 
Poängen för båda måtten var ungefärligt normalfördelade (skewness .43 respektive .25). 
Medelvärdet på skattningarna för FSS var 5.30 med en standardavvikelse på .98. 
Medelvärdet på skattningarna för MFS var 18.08 med en standardavvikelse på 5.53. Båda 
skalor indikerar en hög grad av skattad trötthet hos patientgruppen, med tröskelvärden på 
skattningsformulären vid 4 respektive 10.  
 
Vad gäller prestation på IVA+plus presterade patientgruppen mer än en standardavvikelse 
under genomsnittet för en frisk normgrupp inom både det globala måttet för 
uppmärksamhet (M = 83.24, SD = 26.77) och det globala måttet för inhiberingsförmåga (M 
= 80.59, SD = 25.40). Ett t-test visar på att patientgruppen presterar signifikant lägre än en 
frisk normgrupp för båda dessa globala mått, t(57) = -4.77, p < .001 och t(57) = 5.82, p < 
,001. I figuren nedan redovisas prestationen för samtliga primära mått på IVA+plus för 
patientgruppen. Signifikant lägre resultat återfanns i samtliga primära auditiva och visuella 
mått med undantag av Stamina och Speed-måttets auditiva del. 
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Figur 1. Resultat på IVA+plus samtliga primära mått för patientgruppen (** markerar en signifikant skillnad 
från genomsnittet 100 med p = .05, * markerar p = .01). 

 
För att undersöka eventuella samband mellan resultat på IVA+plus och självskattad 
trötthet och för att testa våra hypoteser så genomfördes i nästa steg bivariata 
korrelationsanalyser av materialet. En analys av de globala och primära skalorna i 
IVA+plus korrelerat med skattningar på FSS och MFS visade inte på några signifikanta 
korrelationskoefficienter. En negativ trend kunde skönjas och varierade mellan -.09 och -
.13 för de globala måtten. 
Vidare genomfördes en analys av de primära skalorna och skattningarna på FSS och MFS. 
Resultaten redovisas i Tabell 2. 
 
Tabell 2. Korrelationskoefficienter mellan IVA+plus primära mått 
och självskattningsformulären FSS och MFS. 

 FFS MFS 

Prudence Auditive  .11 .06 

Prudence Visual  .03 .02 

Consistency Auditive  -.16 -.16 

Consistency Visual  -.18 -.13 

Stamina Auditive  .15 .11 

Stamina Visual  .30* .13 

Vigilance Auditive  .10 .05 

Vigilance Visual  .15 .06 

Focus Auditive  -.14 -.13 

Focus Visual  .06 .02 

Speed Auditive ms  .20 .08 

Speed Visual ms  .12 .11 

* Markerar signifikant korrelation (p < .05)  
 

Inga signifikanta korrelationer hittades, med undantag av resultat på den visuella delen av 
det primära måttet Stamina och skattningar på MFS (r = .30, p < .05). 
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Ytterligare analys av kompletterande skalor och självskattningar gav inga signifikanta 
resultat med undantag av måttet Auditive Sensory/Motor, som korrelerade signifikant med 
både MFS (r =.26, p < .05) och FSS (r = .27, p < .05). 
 
Efter kontroll för samvariation med en partialkorrelationsanalys med depression och 
ångest mätt med HAD kvarstod endast den signifikanta korrelationen med Sensory/Motor-
måttets auditiva del (r = .32, p < .05). 
 
 

Diskussion 
 

Syftet med studien var att undersöka huruvida det förelåg en prestationsnedsättning och 
högt skattad mental trötthet hos en patientgrupp diagnosticerad med mTBI. Vidare var 
syften även att undersöka om det fanns ett samband mellan dessa mått. Hypotesen var att 
det skulle föreligga en prestationsnedsättning mätt genom IVA+plus och en högt skattad 
trötthet mätt genom självskattningsformulären FSS och MFS. Vidare var hypotesen att det 
skulle vara möjligt att finna en samvariation mellan prestationsnedsättningen i kognitiva 
domäner såsom uppmärksamhet, uthållighet och informationsbearbetningshastighet och 
den egna upplevda mentala tröttheten. 
 
Hypotesen gällande nivå av skattad trötthet hos patientgruppen bekräftades då studiens 
patientgrupp skattade sig signifikant över tröskelvärdet på de båda 
självskattningsformulären. Den genomsnittliga skattningen indikerar en mental trötthet. 
Vidare presterade patientgruppen signifikant lägre än en frisk normgrupp på de två globala 
måtten i IVA+plus. Detta indikerar en genomgripande nedsättning i såväl uppmärksamhet 
som inhiberingsförmåga för patientgruppen. Sett till prestation på de primära måtten 
visade patientgruppen på nedsättningar i samtliga av dessa, med undantag av Stamina och 
Speed-måttets auditiva del. Detta i relation till de globala måtten talar för att 
patientgruppen trots övergripande nedsättningar i uppmärksamhet inte har några 
svårigheter med att upprätthålla uppmärksamhet eller en jämn nivå av 
informationsbearbetningshastighet över en längre tidsperiod jämfört med normgruppen. 
Det går även att diskutera huruvida en långsammare informationsbearbetningshastighet 
föreligger överlag, med tanke på utebliven eller lägre signifikansnivå i Speed-måttet, 
jämfört med övriga mått. Prestationen i övriga primära mått indikerar att patientgruppen 
har nedsättningar i att inhibera impulser, rikta sin uppmärksamhet, prestera konsekvent, 
ge korrekta svar samt behålla fokus under uppgiften (Sandford & Turner, 2009) 
 
Studiens resultat bekräftas av tidigare forskning i flera avseenden. I likhet med tidigare 
studier så skattar patientgruppen diagnosticerad med mTBI signifikant högre nivåer av 
handikappande och ihållande trötthetssymtom (Stulemeijer et al., 2006; Ponsford et al., 
2012; Borgaro, Baker, Wethe, Prigatano, Kwasnica, 2005). Vidare går det att se en 
övergripande nedsättning i prestation under en kognitiv uppgift, vilket även påvisats i 
liknande studier (Tinius, 2003; Sinclair et al., 2013).  
 
Någon samvariation mellan prestationsmåtten på IVA+plus och skattningarna på FSS och 
MFS gick inte att finna, med undantag för det kompletterande måttet Sensory/motor och 
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det primära måttet Stamina. Efter kontroll för depression och ångest kvarstod endast 
måttet Sensory/motor (auditivt), vilket skulle kunna indikera på nedsättningar i 
informationsbearbetningshastighet. Då ingen signifikant skillnad fanns i det primära 
måttet Snabbhet (som också mäter informationsbearbetningshastighet) blir det svårt att 
spekulera utifrån endast detta mått. Studiens resultat visar att det inte går att finna någon 
koppling mellan subjektivt skattad trötthet och objektivt mätt prestation och att den 
föreliggande hypotesen kring negativ samvariation inte stämde.  
 
En utebliven korrelation mellan självskattad trötthet och objektivt mätt prestation, 
samtidigt som patientgruppen visar en genomsnittlig nivå i bibehållen uppmärksamhet och 
informationsbearbetningshastighet, kan indikera flera saker. En potentiell förklaring kan 
knytas till den hypotes Zomeren, Brouwer och Deelman (1984) lade fram, vilket innebär att 
patientgruppen kompenserar för sina kognitiva nedsättningar så att dessa inte speglas fullt 
ut i det använda prestationsmåttet. Den genomsnittliga prestationen på Stamina-måttet 
talar för en över testet jämn nivå i avseende på uppmärksamhet och 
informationsbearbetningshastighet. Överlag är prestationen sämre än genomsnittet, men 
ligger likväl på en jämn nivå. Finns det en kompensatorisk faktor i prestationen finns det 
även möjlighet att denna hindrar resultatet att nå den nivå där det föreligger en 
samvariation med de höga självskattade nivåerna av mental trötthet. 
 
 
 
 
I den fMRI-studie Kohl et al. (2009) genomförde presterade patientgruppen med TBI i nivå 
med kontrollgruppen, men visade på en högre cerebral aktivitet, vilket tolkades som en 
potentiell manifestation för mental trötthet. Prestationsmåttet i sig kan med andra ord inte 
visa symtomen, utan den mentala tröttheten tar sig istället tydliga uttryck under 
funktionell hjärnavbildning. Rena prestationsmått riskerar möjligen utifrån denna 
synvinkel missa en viktig och dold del av den mentala tröttheten. Med detta i åtanke skulle 
den genomsnittliga nivån på Stamina-måttet kunna tala för en kompensatorisk faktor 
samtidigt som de höga trötthets-skattningarna skulle kunna tala för en förhöjd cerebral 
aktivering och större energiförbrukning än vad en frisk individ skulle uppvisa. I och med 
detta går det att spekulera huruvida IVA+plus trots sin förmåga att fånga de kognitiva 
domäner individer med mTBI enligt tidigare forskning har nedsättningar i, inte kan fånga 
mental trötthet. I likhet med Tinius resultat (2002) beskriver även denna studie en kognitiv 
nedsättning hos en patientgrupp med mTBI, och torde fånga en del av den mentala trötthet 
individerna upplever. Detta talar för att IVA+plus är användbart både som diagnostiskt 
instrument såväl som rehabiliterings- och interventionsverktyg under behandling. 
Instrumentet i sig själv är dock otillräckligt för att fånga och beskriva mental trötthet inom 
ramarna för denna studie. 
 
Vidare går det att diskutera huruvida testmiljön spelar in och blir en skyddande faktor som 
underlättar och tillåter patientgruppen att kompensera för kognitiva nedsättningar. En 
vardagsmiljö är sällan så förutsägbar, tyst och begränsad i stimuli att den går att översättas 
till en testmiljö. Den av IVA+plus beskrivna prestationen är inte nödvändigtvis ekvivalent 
med funktion i en vardagskontext på arbetsplats eller i hemmet. Självskattningar gällande 
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mental trötthet avser beskriva invalidiserande symtom i vardagen, vilket eventuellt kan 
skapa en upplevelse av problemen som större och mer handikappande då de till exempel 
kopplas till en krävande arbets- eller hemmiljö. En möjlig diskrepans mellan måttens 
kontext kan innebära en svårighet i avseende på att finna samvariation dem emellan. En 
viss nivå av kognitiva nedsättningar i en kontrollerad testmiljö skulle med andra ord kunna 
innebära större funktionsnedsättningar i mer oförutsägbara arbets- och hemmiljöer. 
 
Tidigare forskning problematiserar självskattningen som mätinstrument (Kohl et al., 2009, 
Johansson et al., 2012). I relation till föreliggande studie blir det av intresse att resonera 
kring denna kritik och huruvida den påverkar resultatet. Om överlappande symtombilder 
och svårigheter med operationalisering är en central brist kan en utebliven samvariation 
mellan skattningar och prestationsmått ses utifrån en diskrepans vad respektive mått 
faktiskt mäter. FSS och MFS mäter en subjektiv upplevelse av invalidiserande symtom i 
vardagen. Detta ger en bild av hur pass dåligt en individ mår och vilka problemområden 
som föreligger. Som diskuterat ovan torde detta vara kontextbundet och dessutom högst 
individuellt. Givet detta och eventuella överlappande symtombilder (exempelvis 
depression och sömnbrist) blir mental trötthet i självskattad form möjligen så pass 
multidimensionellt att det blir svårt att jämföra med en ren prestation återfunnen i vissa 
specifika kognitiva domäner. Den rena kognitiva prestationen ger möjligtvis en adekvat 
bild av funktionsnedsättningarna patientgruppen lider av och skulle kunna etiketteras 
mental trötthet. Den självskattade upplevelsen av problemen är i sin kärna mer komplex 
och kanske istället måste ses som ett kompletterande och separat instrument, som inte 
nödvändigtvis behöver samvariera med funktionsnivå mätt i prestation. Ser man de olika 
måtten som delar av en helhet fångas både en prestationsmässig effekt av mental trötthet 
in, samtidigt som individen kan beskriva sin subjektiva upplevelse och mötas i sina 
svårigheter och problem genom självskattningsformulär.  
 
Det föreligger vissa begränsningar med studien som eventuellt innebär hinder i att besvara 
hypoteserna. En begränsning ligger i den homogena patientgruppen i avseende på den 
förvärvade hjärnskadan. Då individerna i studien inkluderats baserat på vissa kriterier och 
uppvisar samma typ av skada kommer skattningar och prestation befinna sig inom ett 
begränsat spann. Ett begränsat spann av mätningar kan därför innebära problem i att 
skönja eventuella samband mellan variablerna. En vidareutveckling av studien skulle med 
andra ord kunna innebära inklusion av en kontrollgrupp alternativt en bredare 
patientgrupp genom att revidera exklusion- och inklusionskriterier. Detta skulle eventuellt 
generera ett bredare spann av mätningar och på så vis skapa bättre förutsättningar för att 
besvara hypoteserna gällande samvariation. Ytterligare ett utvecklingsområde handlar om 
det använda CPT-testet IVA+plus. Som framgår i resonemanget ovan finns det en möjlighet 
att patientgruppen kompenserar för sina kognitiva nedsättningar vilket gör att 
instrumentet inte fångar begreppet mental trötthet. Skulle ett annat CPT-test användas, 
eventuellt ett längre sådant som reducerar möjligheten till kompensation, finns det även en 
möjlighet att förutsättningarna att finna samvariation förbättras. 
 
Sammanfattningsvis kunde hypotesen gällande nedsatt prestation och högt skattad trötthet 
för patientgruppen med mTBI bekräftas. Någon negativ samvariation måtten emellan 
förelåg inte. Således kunde båda hypoteserna gällande denna negativa samvariation inte 
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bekräftas. Resultatet talar för att IVA+plus kan fungera som ett användbart instrument för 
att fånga kognitiva nedsättningar hos patienter med mTBI men kan inte kopplas till den 
subjektiva upplevelsen av mental trötthet. 
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