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MS MS -- Psykiska pPsykiska pååfrestningarfrestningar

nn Illusionen om vIllusionen om våår osr osåårbarhet rubbasrbarhet rubbas

nn Nya bortfall  Nya bortfall  -- nya kriser nya kriser –– omdefinitioner omdefinitioner 
av sjav sjäälvbildenlvbilden

nn Yrkesroll; sociala konsekvenserYrkesroll; sociala konsekvenser
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Kognitiva funktioner = Kognitiva funktioner = 
tankefunktionertankefunktioner



MS och kognitiva svårigheter

nn Ca hCa häälften, oftast llften, oftast läättare besvttare besväärr

nn Endast svagt relaterat till fysisk funktionsnivEndast svagt relaterat till fysisk funktionsnivåå

nn Relaterat till hjRelaterat till hjäärnatrofirnatrofi

nn FFöörenat med arbetsofrenat med arbetsoföörmrmååga och social ga och social 
isoleringisolering



Vanligen vVanligen väälbevarade funktionerlbevarade funktioner

nn SprSprååk och sprk och språåkfkföörstrstååelseelse

nn Gamla kunskaper Gamla kunskaper 

nn Utan tidsbegrUtan tidsbegräänsning presterar ofta nsning presterar ofta 
personer med MS npersoner med MS näästan lika vstan lika vääl som l som 
friska. friska. 



StStöörre kognitiv uttrrre kognitiv uttrööttbarhetttbarhet

nn Studier har visat sStudier har visat säämre kognitiv prestation mre kognitiv prestation 
efter mental anstrefter mental ansträängning ngning ään friska n friska 
kontrollpersoner, kontrollpersoner, ääven nven näär utgr utgåångslngslääget get 
varit detsamma.varit detsamma.



Informationsbearbetning Informationsbearbetning 
(kognitiv hastighet)(kognitiv hastighet)

nn Den vanligaste kognitiva nedsDen vanligaste kognitiva nedsäättningen vid MSttningen vid MS



MinneMinne

nn InprInpräägling och lagring av ny information gling och lagring av ny information ––
skapa nya minnesspskapa nya minnesspåårr



ArbetsminneArbetsminne
nn FFöörmrmåågan att lagra information under kort tid. gan att lagra information under kort tid. 

nn Med bra arbetsminne kan vi lMed bra arbetsminne kan vi läättare ttare 
hantera distraktionerhantera distraktioner



Samspelande faktorer:Samspelande faktorer:

nn Fatigue         Fatigue         

nn SmSmäärtarta

nn Psykisk statusPsykisk status



DepressionDepression

nn FFöörenat med kognitiv frenat med kognitiv föörlrlåångsamningngsamning11

nn FFöörenat med upplevelse av att man renat med upplevelse av att man äär kognitivt r kognitivt 
och fysiskt soch fysiskt säämre mre ään faktisk fn faktisk föörmrmåågaga2,32,3

nn PPååverkar vardagsfungerandetverkar vardagsfungerandet44

11Arnett et al., 2001; Arnett et al., 2001; 22 Goverover et al., 2005 Goverover et al., 2005 33Smith & Young, 2000; Smith & Young, 2000; 44Mullins et al., 2001Mullins et al., 2001



ÅÅngest, ngest, äängslan, orongslan, oro

Ted Pitts, 1997



Vad kan man gVad kan man gööra?ra?

nn Tala med MS teametTala med MS teamet

nn MedicineringMedicinering

nn Vardagsknep, hjVardagsknep, hjäälpmedel och rutinerlpmedel och rutiner

nn ArbetsmiljArbetsmiljöö-- och livsstilsfoch livsstilsföörräändringar ndringar 

nn Stimulans Stimulans 



Rutiner i tillvaronRutiner i tillvaron

nn Ett sEtt säätt att bringa ordning i inre kaostt att bringa ordning i inre kaos



HjHjäälpmedellpmedel

nn Kalender. AnvKalender. Anväänd dagligen!nd dagligen!

nn ChecklistorChecklistor

nn ””GulaGula”” lappar och pennorlappar och pennor
Ha alltid med! Ha alltid med! 
Skriv ner omedelbart, inte senare!Skriv ner omedelbart, inte senare!
SSäätt dtt däär Du ser dem!r Du ser dem!



ArbetsmiljArbetsmiljöö-- och och 
livsstilsflivsstilsföörräändringarndringar



StimulansStimulans

nn Forskningsresultat visar betydelsenForskningsresultat visar betydelsen



ArbetsminnestrArbetsminnesträäningning

Studier visar endast fStudier visar endast föörbrbäättring vidttring vid

nn Kognitivt krKognitivt kräävande uppgifter  vande uppgifter  

nn Flera ggr per veckaFlera ggr per vecka



Tre budskapTre budskap

nn MMåånga med kognitiv pnga med kognitiv pååverkan kan prestera verkan kan prestera 
betydligt bbetydligt bäättre om det ges fttre om det ges föörutsrutsäättningar: Tid ttningar: Tid 
och lugn miljoch lugn miljöö

nn Fatigue, smFatigue, smäärta och psykisk status rta och psykisk status -- kkäänslolivet nslolivet --
ppååverkar vverkar våår kognitiva kapacitet r kognitiva kapacitet 

nn UpprUppräätthtthååll stimulerande sysselsll stimulerande sysselsäättningar, bttningar, bååde de 
fföör sjr sjääl och hjl och hjäärna! rna! 


