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Sammanfattning 
Kroniskt trötthetssyndrom – en litteraturstudie ur ett sjukgymnastiskt perspektiv 
  
Bakgrund 
Kroniskt trötthetssyndrom, chronic fatigue syndrome, CFS, är en vanligt förekommande 
sjukdom där man fortfarande inte vet den bakomliggande orsaken. Trötthet, både mental och 
fysisk, huvudvärk, störd sömn, koncentrationssvårigheter och muskelsmärta är alla symptom 
på CFS. Olika hypoteser har lagts fram t.ex. att immunologiska, virologiska, psykiska eller 
neuroendokrina faktorer ligger bakom sjukdomstillståndet. Eftersom det finns så lite kunskap 
om kroniskt trötthetssyndrom, dess olika symptom och bakomliggande orsaker, är 
professionella vårdgivare ofta missnöjda eller osäkra om den vård de ska ge till patienter som 
klagar på trötthet. För att få större förståelse och kunskap har effekten av olika 
behandlingsmetoder studerats. 
  
Syfte 
Syftet med denna litteraturstudie var att i vetenskapliga studier undersöka vilka olika 
behandlingsmetoder som finns beskrivna avseende CFS samt kort- och långtidseffekter av 
dessa. Syftet var också att undersöka det sjukgymnastiska perspektivet i dessa studier. 
  
Metod och material 
Studien är en kvantitativ och retrospektiv litteraturstudie och baserades på 18 randomiserade 
och kontrollerade studier som utvärderar behandlingseffekter av CFS. Materialet har 
inhämtats från databaserna Pubmed och PSYCINFO. 
  
Resultat 
Vi hittade fyra olika behandlingsmetoder beskrivna för personer med diagnosen CFS. Dessa 
är kognitiv beteendeterapi, graderad fysisk träning, patientundervisning samt maximal träning 
vid ett tillfälle. Kognitiv beteendeterapi och graderad träning visade positiva effekter på 
många mätområden i samtliga studier. Patientundervisning visade positiv effekt på lång sikt 
och ingen skillnad i jämförelse med kontrollgrupp på kort sikt. Maximal träning vid ett 
tillfälle visade ingen positiv effekt. Endast fyra studier nämner sjukgymnastik. 
Sjukgymnastisk behandling bestod av utformning och övervakning av graderad träning, basal 
kroppskännedom samt utbildning av progressiv avspänning och långsam diafragmaandning. 
  
Konklusion  
Kognitiv beteendeterapi, graderad fysisk träning, patientundervisning samt maximal träning 
vid ett tillfälle är de behandlingar som finns beskrivna i randomiserade kontrollerade studier. 
Få studier tog upp sjukgymnastisk behandling vilket var ett lika förvånande som nedslående 
resultat då sjukgymnaster har mycket att tillföra i dessa behandlingar. Eftersom kognitiv 
beteendeterapi, i den form den används för behandling av personer med diagnosen CFS, är en 
blandning av fysisk aktivitet och kognitiv terapi skulle behandlingsmetoder som sammanför 
de positiva effekterna av kognitiv beteendeterapi med de positiva effekter som graderad 
träning ger kunna vara ett framtida forskningsområde. 

  
NYCKELORD 
Chronic fatigue syndrome, treatment, physiotherapy. 

  
  



Abstract 
Chronic fatigue syndrome – a review from a physiotherapeutic perspective 
  
Background 
Chronic fatigue syndrome (CFS) is a commonly occurring disease where there is still no 
knowledge of the underlying causes. Fatigue, both mental and physical, headache, disturbed 
sleep patterns, concentration difficulties and muscle pain are all symptoms of CFS. Various 
hypotheses have been presented, e.g. that immunological, virological as well as psychological 
or neuroendocrine factors could be possible explanations for the cause of the disease. Due to 
the fact that so little is known about chronic fatigue, its different symptoms and underlying 
causes, professional caregivers are often dissatisfied or uncertain about the care they give to 
patients who complain about fatigue. To obtain a larger understanding and knowledge, the 
effects of different methods of treatment have been studied.  
  
Aim 
The purpose of this study was to examine what different treatments are described in scientific 
studies concerning CFS and the short and long term effects of these treatments. The purpose 
was also to examine the physiotherapeutic perspective in these studies. 
  
Method and material 
The study is a quantitative and retrospective review and is based on 18 randomised and 
controlled studies which examine the effects of different treatments for CFS. The literature 
search was conducted using the databases Pubmed and PsychINFO.  
  
Results 
We found four different methods of treatments described for people who have been diagnosed 
with CFS. These were cognitive behavioral therapy, graded exercise, patient education and 
maximal exercise at one time. Cognitive behavioral therapy and graded exercise resulted in 
positive effects on many different areas of measurement in all studies compared to a control 
group. Patient education revealed positive effects on long term and no difference compared to 
a control group on short term. Maximal exercise at one time showed no positive effect. Only 
four studies mentioned physiotherapy. The physiotherapy consisted of designing and 
supervising graded exercise programs, body awareness therapy, education of progressive 
relaxation and slow diaphragmatic breathing.  
  
Conclusion 
Cognitive behavioral therapy, graded exercise, patient education and maximal exercise at one 
time are the treatments described in randomised controlled trials. Few studies involved 
physiotherapeutic treatments which was as surprising as it was discouraging since 
physiotherapists have a lot to contribute in the different treatments. Since cognitive behavioral 
therapy, in the form it is used to treat patients with the diagnosis CFS, is a mixture of physical 
activity and cognitive therapy, methods of treatment which combine the positive effects of 
cognitive behavioral therapy with the positive effects of graded exercise ought to be further 
studied in future research.  
  
KEYWORDS 
Chronic fatigue syndrome, treatment, physiotherapy 
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Kroniskt trötthetssyndrom - en litteraturstudie ur ett sjukgymnastiskt 
perspektiv 
 

BAKGRUND 

Kroniskt trötthetssyndrom, chronic fatigue syndrome, CFS, är en vanligt förekommande 
sjukdom där man fortfarande inte vet den bakomliggande orsaken, där det inte finns något 
laboratorietest som kan säkerställa diagnosen och där det inte finns något säkert känt 
botemedel [1]. 

Trötthet, både mental och fysisk, huvudvärk, störd sömn, koncentrationssvårigheter och 
muskelsmärta är alla symptom på CFS. Olika hypoteser har lagts fram som till exempel att 
immunologiska, virologiska, psykiska eller neuroendokrina faktorer ligger bakom 
sjukdomstillståndet. Det finns ingen allmänt vedertagen definition av sjukdomen eftersom det 
finns så många olika definitioner. Två av de definitioner som används mest är dock ”the UK 
(Oxford) criteria” och ”the US Centers for disease Control and prevention (CDC) criteria”. Ett 
gemensamt drag för dessa är att patienten ska ha haft en försvagande trötthet i minst 6 
månader samt en viss funktionsnedsättning som inte härrör från något annat sjukdomstillstånd 
för att få diagnosen. Funktionsnedsättningen kan innebära till exempel huvudvärk, 
sömnstörningar, koncentrationssvårigheter och muskelvärk. I viss litteratur inkluderar man 
Myalgic encephalomyelitis (ME), Post viral fatigue syndrome (PVFS) och andra 
fatigueliknande tillstånd i diagnosen CFS [2].  

En studie har beräknat prevalensen av CFS i Storbritannien till 2,6 % [3]. Det är fler kvinnor 
än män som drabbas. Det är även vanligare bland människor som är lågavlönade och 
lågutbildade. Detta tyder på att vissa sociala faktorer, som stress, kan vara viktiga när man 
försöker ta reda på orsaken till sjukdomen [4].  

Flera studier visar även på att ihållande psykosociala problem, såsom stora negativa händelser 
i livet, kan vara en orsak till CFS [3]. Stora psykosociala problem kan även komma som en 
följd av sjukdomen. Det är vanligt att individer som lider av CFS även har en psykisk 
funktionsnedsättning. Kvinnor och individer som inte arbetar kan uppleva större 
funktionsnedsättningar och kraftigare symptom än män och individer som arbetar, även om de 
alla lider av CFS [1]. Longitudinella studier av varierande längd har visat att även om 17-64 
% av patienter med CFS förbättras så är det endast 10 % som blir fullt återställda och 10-20 % 
har vid uppföljning visat en försämring. Dessa studier har dock ägt rum utanför primärvården. 
Människor som fått behandling i primärvård har visat bättre resultat. Hög ålder, symptom 
under lång tid, svår utmattning, psykiska besvär och fysiska egenskaper som orsak till CFS 
tenderar att ge sämre prognos. Omvänt så tillfrisknar barn och ungdomar fortare [1]. 

Många olika behandlingar har provats i samband med sjukdomstillståndet. Behandlingarna 
fokuserar främst på de olika symptomen som yttrar sig vid sjukdomen [1, 2]. Intressant ur 
forskarsyfte är inte bara vad som utlöser CFS utan vad som gör att symptomen kvarstår. En 
förklaring till varför symptom kvardröjer kan vara en redan sänkt fysisk kapacitet som orsak 
till CFS. Det i sin tur är associerat med en rädsla för och undvikandet av fysisk aktivitet. 
Föreställningen att fysisk aktivitet kan leda till försämring eller tillfoga permanent skada är 
relaterad till dåligt svar på behandling. Fysisk försämring som en konsekvens av minskad 
aktivitet kan i sin tur bidra till fler eller värre symptom [5]. Eftersom det finns så lite kunskap 
om kroniskt trötthetssyndrom, dess olika symptom och bakomliggande orsaker, är 
professionella vårdgivare ofta missnöjda eller osäkra om den vård de ska ge till patienter som 
klagar på trötthet [6]. Som sjukgymnast kommer man att komma i kontakt med personer med 
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diagnosen CFS eller andra liknande symptom. Att få större kunskap om vilken behandling 
som ger effekt vid CFS är viktigt för att kunna hjälpa dessa patienter på bästa möjliga sätt.  

  
Kognitiv beteendeterapi 
  
Kognitiv beteendeterapi (KBT) är en psykoterapeutisk behandlingsmetod som har sina rötter i 
både kognitiv terapi och beteendeterapi. I KBT arbetar man med att förändra de tankar, 
känslor och handlingsmönster som leder till att patienten mår dåligt. KBT är också en aktiv 
terapiform där patient och terapeut gemensamt arbetar med patientens problem. I den 
kognitiva behandlingen av patienter med CFS kombinerar man en gradvis ökad fysisk 
aktivitet med psykologiska behandlingsmetoder för att förändra tankar och övertygelser kring 
sjukdomen [7]. 
  
Graderad fysisk träning 
  
Graderad fysisk träning (GT) innebär en stegring i träning från låg till högre gällande duration 
och intensitet. Pacing (anpassad träning) innebär att träningens duration anpassas efter 
individens kapacitet/allmäntillstånd från gång till gång. GT baseras på varje enskild individs 
kapacitet och utökas endast om patienten klarar det. Träning sker varannan dag och man ska 
använda de stora muskelgrupperna, som t.ex. simning, jogging, cykling eller promenad. 
Träningstid sker i samråd med patient och kan initialt vara från en till tio minuter. Träningen 
baseras på target heart rate och självupplevd ansträngning (RPE). Intensiteten ska vara på en 
nivå som individen kan utföra utan svårighet. Initialt bestäms intensiteten när symptom är 
typiska för individen, inte bättre eller sämre än normalt. Efter 14 dagar kommer patienten i 
samråd med läkare överens om att utöka eller minska träningens duration beroende på hur 
träningen har upplevts [8]. 

  
SYFTE 

Syftet med denna litteraturstudie var att i vetenskapliga studier undersöka vilka olika 
behandlingsmetoder som finns beskrivna då det gäller CFS samt kort- och långtidseffekterna 
av dessa. Syftet var också att undersöka det sjukgymnastiska perspektivet i dessa studier.  

FRÅGESTÄLLNINGAR 

Vilka behandlingsmetoder riktade mot personer med CFS är utvärderade i randomiserade 
kontrollerade studier? 

Vilka mätinstrument används för utvärdering av effekterna av de olika interventionerna?  

Vilka är kort- och långtidseffekterna av dessa? 

Hur många studier tar upp sjukgymnastisk behandling vid CFS och vad består behandlingen 
av? 

 

METOD och MATERIAL 

Studien är en kvantitativ, retrospektiv litteraturstudie. Materialet till denna studie har 
inhämtats från databaserna pubmed och psychINFO. De sökord som använts är Chronic 
fatigue syndrome, physiotherapy, physical therapy, treatment samt impact. 18 randomiserade 
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kontrollerade studier som beskriver interventioner och dess effekter i samband med CFS 
inkluderades i studie (se tabell 1). 

Inklusionskriterier var att studierna är randomiserade och kontrollerade samt att studierna 
endast tar upp behandling vid CFS och inte behandling vid andra CFS-liknande tillstånd.  

Våra exklusionskriterier var: artiklar publicerade innan 1996, artiklar som inte är 
engelskspråkiga, artiklar som saknar länk till fri fulltext samt artiklar som endast tillämpar 
medicinsk behandling. 

Först läses titel och abstract/sammanfattning igenom på de artiklar som kommit fram av 
sökningen för att finna artiklar av intresse och som verkar ha relevans för litteraturstudien. 
Sedan granskas de utvalda artiklarna och resultatet redovisas genom deskriptiv statistik. 

 

Tabell 1. En sammanställning över antal funna artiklar för varje sökning och databas 
Databas Sökord Antal 

träffar 
Kvar efter att  abstrakt 
lästs samt exklusion och 
inklusions-kriterier följts 
(antal dubbletter) 

Antal nya 
artiklar till 
studien 

Pubmed Chronic fatigue syndrome 
AND physiotherapy 

168 4 4 

Pubmed Chronic fatigue syndrome 
AND physical therapy 

359 10 (4) 6 

Pubmed Chronic fatigue syndrome 
AND treatment 

1952 17 (10) 7 

Pubmed Chronic fatigue syndrome 
AND exercise 

420 8 (8) 0 

Pubmed Chronic fatigue syndrome 
AND impact 

175 2 (1) 1 

PsycINFO Chronic fatigue syndrome 
AND physiotherapy 

9 0 0 

PsycINFO Chronic fatigue syndrome 
AND physical therapy 

219 0 0 

PsycINFO Chronic fatigue syndrome 
AND treatment 

538 9 (9) 0 

PsycINFO Chronic fatigue syndrome 
AND exercise 

108 4 (4) 0 

PsycINFO Chronic fatigue syndrome 
AND impact 

100 1 (1) 0 

 

 

RESULTAT 

Av de 18 artiklarna hade nio studier kognitiv beteendeterapi (KBT) som behandling [9-17], 
fyra hade graderad träning (GT) [18-21], en hade maximal träning vid ett tillfälle [22] och 
fyra studier behandlade patientundervisning (PU) [23-26] (Se tabell 2 samt bilaga 1).  
I två av studierna med interventionen KBT förekom PU som en av kontrollgrupperna [12,15]. 
En studie med interventionen PU baserades på GT [24]. 
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Tabell 2: Antal randomiserade kontrollerade studier med olika behandlingsinterventioner för 

målgruppen Chronic Fatigue Syndrome. 

  
 

 
Intervention kognitiv beteendeterapi 
  
Resultaten för interventionen KBT på kort sikt (en studie) visade att effekten på trötthet och 
självupplevd förbättring var positiv [17].  På lång sikt, mer än tre månader, fanns nio studier. 
De visade positiv effekt inom flertalet områden (se tabell 3). Fysisk funktionsförmåga, 
arbetsstatus/skolnärvaro och grad av trötthet var de områden som visade en signifikant 
förbättring i flest studier i jämförelse med kontrollgrupp. I de två studier som 
patientundervisning förekom som kontrollgrupp till KBT var patientundervisning inte mer 
effektivt än naturalförloppet i den ena studien[12] och i den andra förekom inga signifikanta 
skillnader mellan patientundervisning och den kontrollgrupp som fick standardiserad 
medicinsk behandling[15]. Behandlingarna i kontrollgrupp bestod av avslappning, 
naturalförlopp, standardiserad medicinsk behandling, patientundervisning samt väntelista.  
  
Tabell 3: Signifikant förbättrade resultat efter interventionen KBT, kort- och långsiktigt. 

Signifikant avser värden där  p ≤ 0,05.  

  
Mätområden KBT - Kortsiktiga 

resultat, studier 
(n=1).      n: antal 

studier med 

signifikant förbättrat 

resultat 

KBT - Långsiktiga 
resultat, studier 
(n=9).     n: antal 

studier med 

signifikant förbättrat 

resultat 

Fysisk funktionsförmåga   6 

Arbetsstatus/skolnärvaro   3 

Grad av trötthet 1 7 

Depression   1 

Minskning av övriga symtom t.ex. muskelvärk   2 

Sjukdomsövertygelser   2 

Värdering av långsiktiga mål   1 

Trötthet efter träning   1 

SF-36   2 

Självupplevd hälsa 1 1 

Kognitiv funktion   1 

Uppfyller ej kriterierna för CFS   1 

Sömn   1 

Fri från återfall   1 
Psykisk hälsa och livskvalitét   1 

  

Behandlingsmetod Studier (n=18) 

Kognitiv beteendeterapi 9 

Graderad träning 4 

Träning vid ett tillfälle 1 

Patientundervisning 4 
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Intervention graderad fysisk träning 
  
Resultat för interventionen GT på kort sikt fanns i fyra studier. I dessa studier var grad av 
trötthet och arbetskapacitet de områden som visade en signifikant förbättring i flest studier i 
jämförelse med kontrollgrupp (se tabell 4). Effekten av GT på lång sikt fanns dokumenterat i 
två studier [19,21]. De visade dels på att de kortsiktiga resultaten kvarstod vid uppföljningen 
[21]  och dels på att effekterna kvarstod men även en signifikant förbättring av självupplevd 
hälsa samt att signifikant färre av patienterna uppfyllde kriterierna för CFS [19].  
Behandlingarna i kontrollgrupperna bestod av avslappning, allmän medicinsk behandling, 
placebomedicin/placeboträning.  

  
Tabell 4: Signifikant förbättrade resultat efter interventionen GT, kort- och långsiktigt. 

Signifikant avser värden där  p ≤ 0,05. 

  
Mätområden Graderad träning - 

Kortsiktiga resultat, 
studier (n:4).                        
n: antal studier med 

signifikant förbättrat 

resultat 

Graderad träning -
Långsiktiga resultat, 
studier (n:2).                      
n: antal studier med 

signifikant förbättrat 

resultat 

Fysisk funktionsförmåga 1   

Arbetskapacitet 2 1 

Grad av trötthet 4 2 

Depression 1   

Minskad benägenhet att fokusera 
på symtom 1 1 

Systoliskt tryck vid vila 1   

Max O2 konsumption 1   

Netto laktas 1   

Target heart rate 1   

Uppfyller ej kriterierna för CFS   1 

SF-36 1   

Självupplevd hälsa 1 2 

Kognitiv funktion 1   

Generell hälsa 1   

  
Intervention maximal träning vid ett tillfälle 
  
När det gällde interventionen maximal träning vid ett tillfälle fann vi en studie[22]. Syftet 
med studien var att undersöka effekten av träning på symptom och aktivitet hos patienter med 
CFS. Patienterna utförde ett stegvis ökande maximalt test på ergometercykel. Resultaten för 
interventionen visade att graden av trötthet ökade efter träning. Effekten kvarstod i upp till 2 
dygn, till skillnad från de friska kontrollerna som återhämtade de sig efter två timmar. 
Aktivitetsnivån hos patienterna i interventionsgruppen var oförändrad under de två första 
dygnen efter träningstillfället. Inga långtidseffekter redovisades. 
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Intervention patientundervisning 
  
Resultaten för interventionen PU på kort sikt visade ingen signifikant skillnad från 
kontrollgruppen [23]. På lång sikt (tre studier) var det bara grad av trötthet som förbättrades 
signifikant i mer än en studie i jämförelse med kontrollgrupp (se tabell 5). En studie hade som 
syfte att identifiera olika faktorer som kunde förutsäga hur psykologiska behandlingsmetoder 
skulle tas emot av patienter med CFS [26]. Resultatet visade att grad av symtom och 
sjukdomens kronicitet inte ger någon indikation på hur patienterna med CFS svarar på 
psykologiska behandlingsmetoder med syfte att motivera till graderad träning. Faktorer som 
inverkade på patienternas svar på behandlingen var emotionella besvär samt sjukersättning. 
Medlemskap i supportgrupp associerades med dåliga behandlingsresultat.  

  
  
Tabell 5: Signifikant förbättrade resultat efter interventionen PU, kort- och långsiktigt. 

Signifikant avser värden där  p ≤ 0,05. 
  
Mätområden Patient undervisning - 

Kortsiktiga resultat, 
studier (n:1).                       
n: antal studier med 

signifikant förbättrat 

resultat 

Patient undervisning -
Långsiktiga resultat, 
studier (n:3).                      
n: antal studier med 

signifikant förbättrat 

resultat 

Fysisk funktionsförmåga   1 

Grad av trötthet   2 

Generell hälsa   1 

SF-36   1 

Patienter som inte längre 
uppfyller kriterierna för CFS   1 

Ingen skillnad mot kontrollgrupp 1   

  
  
Mätinstrument 
  
Mätinstrumenten man använde varierade i stor grad (se bilaga 2). Det vanligaste var SF-36, 
13 studier, följt av Hospital Anxiety and Depression scale (HAD) och Clinical Global 
Impression – Improvement Scale (CGI-I) med nio studier vardera. Totalt med alla subjektiva 
bedömningar användes 63 olika mätinstrument i de 18 studier som granskades.  
  
Sjukgymnastik  
  
Sjukgymnastisk behandling nämndes i totalt fyra studier [13,15,17,19]. Sjukgymnastik ingick 
som en del av interventionen i två studier [17,19]. I en studie med interventionen KBT var det 
en sjukgymnast som höll i gruppterapin bestående av basal kroppskännedom [17]. I en studie 
med interventionen GT bestod sjukgymnastiken av att alla deltagare i interventionsgruppen 
fick träffa en sjukgymnast åtta gånger under behandlingens gång och det var sjukgymnasten 
som utformade och övervakade de olika träningsprogrammen [19]. Sjukgymnastisk 
behandling ingick också i en kontrollgrupp till interventionen KBT [15]. I den studien var det 
en sjukgymnast som lärde ut progressiv avspänning och långsam diafragmaandning i 
kontrollgruppen. I samma studie är en av författarna sjukgymnast och involverad i att lära 
andra sjukgymnaster använda KBT synsättet inom rehabilitering. I ytterligare en studie med 
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interventionen KBT hade en del av deltagarna mottagit sjukgymnastisk behandling för sina 
besvär efter studien [13]. Ingen beskrivning ges på vad för typ av sjukgymnastik, hur många 
som tog del av den eller av vilken anledning.  
 
DISKUSSION 
  
Metoddiskussion    
  
De databaser vi använde oss av var pubmed och psychINFO. Dessa databaser täcker in ett 
stort område men litteratursökningen kunde ha utökats med hjälp av andra relevanta databaser 
där fler studier som stämde överens med inklusions- och exklusionskriterierna möjligtvis 
kunde ha funnits. Våra sökord, chronic fatigue syndrome, physiotherapy, physical therapy, 
treatment och impact, gav oss tillräckligt många träffar. Sökorden ”physiotherapy” och 
”physical therapy” gav dock endast ett par träffar. Detta riktade uppmärksamheten på att det 
var ovanligt med sjukgymnastik vid behandling av CFS.  
  
Då litteraturstudien endast inkluderade randomiserade kontrollerade studier har den 
vetenskapligt sett hög validitet. Det innebär att man har uteslutit faktorer som skulle kunna 
påverka behandlingsgrupperna olika och därmed blir det tydligt att det är interventionen i sig 
som påverkar resultatet. Samtidigt kanske vår litteraturgranskning hade visat ett större utbud 
av behandlingsmetoder för CFS idag om vi även inkluderat andra former av studier. 
Randomiserade och kontrollerade studier väger mycket tyngre än de studier som inte är det 
och detta gör att vi anser oss täckt in den relevanta moderna forskningen på ett bra sätt.  
  
För att hitta aktuell forskning på behandling av CFS kunde vi ha valt en senare 
inklusionsgräns än 1996, till exempel studier publicerade år 2000 och framåt, men vid en 
sådan sökning fick vi fram för få artiklar. För att komma upp i ett tillräckligt högt antal studier 
hade då vi fått frångå kriteriet att endast inkludera randomiserade och kontrollerade studier. 
Detta tyckte vi inte var något bra alternativ så vi valde en inklusionsgräns på studier 
publicerade 1996 och framåt.  
  
Målet var att finna 20-25 artiklar men med de kriterier vi följde fann vi endast 18 artiklar. Att 
studierna tog upp behandling av CFS och inte andra tillstånd med liknande symptom var även 
det viktigt för litteraturöversiktens validitet. Att artiklarna skulle vara engelskspråkiga och ha 
en länk till fri fulltext kändes självklart för studiens genomförande. Det sista 
exklusionskriteriet var artiklar som endast tog upp medicinsk behandling. Det fanns inget 
syfte att ha med dessa i litteraturstudien då meningen med studien delvis var att försöka 
klargöra sjukgymnastens roll vid rehabiliteringen av CFS och då sjukgymnaster inte är 
involverade i medicinsk behandling var dessa studier inte aktuella. 
  
  
Funktionsförmåga och arbetskapacitet       
  
Bland de studier som ingick i litteraturöversikten var det nio studier som hade fysisk 
funktionsförmåga som mätområde. [9-10,12-14,16,18,21,24] och två som hade 
arbetskapacitet som mätområde [19-20].  För att reda ut begreppen och förstå skillnaden 
kontrollerades vilka mätinstrument som använts för att utvärdera de båda mätområden. Av de 
nio studier som utvärderade den fysiska funktionsförmågan använde sig sex studier 
uteslutande av Short-form 36 (SF-36) vilket mäter fysisk och psykisk funktionsförmåga [13-
14,16,18,21,24]. En studie kombinerade SF-36 och Work and Social Adjustment Scale 
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(WSAS) [10], en studie använde sig av Karnofsky Performance Status Scale (KPSS) vilket 
mäter fysisk funktionsförmåga [9] och en studie kombinerade KPSS och Sickness Impact 
Profile (SIP) som är ett mått på självupplevd hälsa, för att fastställa den aktuella fysiska 
funktionsförmågan [12]. Då det gällde arbetskapacitet visade det sig för det första att de 
studier som behandlade mätområdet alla innehöll maximala eller submaximala löpbands- 
alternativt ergometercykeltester. Arbetskapaciteten mättes framför allt i syrekonsumtion men 
även RPE (skattning av upplevd ansträngning), laktaskoncentration i blodet samt puls i vila 
och arbete. Tre andra studier innehöll också löpbandstest. Dessa behandlade mätområdena 
fysisk kondition och funktionell kapacitet, vilket också skulle kunna räknas som 
arbetskapacitet  då även här syrekonsumtionen med mera mättes [15,18,21]. Fyra av dessa 
fem studier [15,18,19,21] använde även de SF-36 men då för att mäta livskvalitet samt 
sjukdomsuppfattning. Med dessa fakta i åtanke väljer vi således i vår studie att definiera 
arbetskapacitet som hur mycket som kan presteras fysiskt i träning och fysisk 
funktionsförmåga som hur man själv uppfattar att man kan prestera både i träning och i det 
dagliga livet. 
  
Kort- och långsiktiga resultat 
  
Kortsiktiga resultat definieras som resultat som framkommit de första tre månaderna efter 
studiens avslutande. Långsiktiga resultat definieras följaktligen som resultat som framkommit 
senare än tre månader efter studiens avslutande.  

  
  
Resultatdiskussion 
  
Vår artikelbearbetning visar att KBT, GT och PU är de tre interventioner som är mest 
förekommande som behandling för att hjälpa människor med kroniskt trötthetssyndrom.  
  
Det har förekommit vissa svårigheter i analysen av de olika studierna som t.ex. definitionen 
av fysisk funktionsförmåga kontra arbetskapacitet. När det gäller KBT har man i de flesta 
studier sökt ett mått på fysisk funktionsförmåga till skillnad från studierna med graderad 
träning där man snarare mäter arbetskapacitet. Vilka mätinstrument som använts beror till stor 
del på vilken behandlingsmetod som använts. Även inom samma intervention har olika 
mätinstrument använts. Detta kan ha påverkat vårt resultat då två studier som utvärderar 
samma mätområde kan få fram olika resultat beroende på vilket mätinstrument som använts. 
Vi efterlyser fler studier där man använder samma utvärderingsinstrument för att få ett mer 
enhetligt resultat. 
  
De randomiserade kontrollerade studier som utvärderade interventionerna KBT och GT hade 
alla i princip entydiga resultat, d.v.s. många och samma mätområden visade signifikanta 
förbättringar i jämförelse med kontrollgrupp i alla studier. Men det förekom även skillnader i 
resultat. Mätområdet arbetsstatus/skolnärvaro utvärderades t.ex. inte i GT. Vilket troligtvis 
beror på att det inom KBT ibland utarbetas en rehabiliteringsplan för återgång till 
skola/arbete. Om GT hade haft fler långtidsuppföljningar hade möjligtvis detta mätområde 
ingått även där. De studier som använde sig av PU visade varierande resultat. I de studier där 
PU ingick i kontrollgrupp fick PU inte lika positiva resultat som i de studier där PU ingick i 
interventionsgrupp [12, 15].  
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Kognitiv beteendeterapi 
  
Vi hittade nio randomiserade kontrollerade studier [9-17] som behandlar KBT. KBT visade 
positiv effekt i samtliga studier. Trötthet, fysisk funktionsförmåga och 
arbetsstatus/skolnärvaro är de områden som visat en signifikant förbättring i flest studier i 
jämförelse med kontrollgrupp. Samtliga studier redovisar långsiktiga resultat. Endast en 
studie redovisar kortsiktiga resultat [17]. Denna studie visar förbättringar i trötthet och 
självupplevd hälsa.  
  
I de studier vi funnit använder man sig av så kallad allomfattande (comprehensive) kognitiv 
beteendeterapi. Det innebär att de flesta studierna har en blandning av terapisessioner där man 
arbetar med icke- konstruktiva tankar och övertygelser, planerad fysisk aktivitet och vila, 
successivt ökad träning/fysisk aktivitet, sömnrutiner, dagboksanteckningar för daglig aktivitet 
och vila samt rehabiliteringsplan för återgång till arbete eller skola. Fysisk aktivitet kan 
innefatta allt från promenader, simning, trädgårdsarbete till att besöka vänner. Beskrivningen 
och utformningen av KBT skiftar från studie till studie vilket också kan ha haft en inverkan på 
vårt resultat. I alla nio studierna visar dock KBT, inom många mätområden, ge signifikant 
bättre resultat än de behandlingar som gavs i kontrollgrupperna.  
  
En viktig faktor att ta hänsyn till är att det i de flesta studier med interventionen KBT, 
förekommer även fysisk aktivitet som en del av behandlingen. Man måste ställa sig frågan om 
hur stor inverkan en ökad fysisk aktivitet har på de positiva resultaten jämfört med den mer 
mentalt inriktade kognitiva beteendeterapin. Är det den kognitivt inriktade delen av 
behandlingen eller den ökade fysiska aktiviteten som ger bäst resultat, eller kombinationen?  
Fler studier där man jämför KBT (med och utan fysisk aktivitet) med graderad fysisk träning 
skulle belysa vad som har mest effekt. Vår efterforskning visar på att ingen sådan 
randomiserad kontrollerad studie gjorts. De senaste femton åren har ett ökat antal studier med 
CFS fokuserat på psykologiska terapier som blandar kognitiv terapi och beteendeterapi [7]. 
Möjligtvis har KBT blivit ett mer intressant och modernt behandlingsområde att forska i (med 
tanke på vårt sökresultat) för personer med CFS, då både kognitiva som fysiska 
behandlingsmetoder inkluderas. I en studie drar författarna slutsatsen att en kombination av 
graderad träning och KBT skulle effektivisera behandlingen [21]. Vi efterlyser också fler 
sådana studier då det skulle vara intressant att se hur mycket mer effektiv behandlingen blir. 
En studie nämner basal kroppskännedom som en del av behandlingen [17]. Detta är en fysisk 
aktivitet som skiljer sig från de som används i de andra studierna då det är fysisk och mental 
träning i ett. Ur ett sjukgymnastiskt perspektiv skulle det vara av intresse att ta del av fler 
studier som behandlar basal kroppskännedom vid behandling av CFS. 
  
Utvärderingen av långtidseffekter sträckte sig från 5 mån till 5 år. I samtliga studier kvarstod 
de goda effekterna eller förbättrades. Förklaringen till det kan tänkas vara att deltagarna 
fortsatt sin fysiska aktivitet och/eller tillgodogjort sig gynnsamma strategier att hantera sin 
sjukdom. Dock ska man beakta att för långa långtidsuppföljningar kan ge missvisande 
resultat. I den studie där man gjort en femårsuppföljning av en KBT-intervention menar 
författaren att man ska vara försiktig när man tolkar resultatet då det finns många faktorer som 
väger in i resultatet efter så lång tid [13]. Möjligtvis skulle en anledning till att den kognitiva 
beteendeterapin fått sådan genomslagskraft den sista tiden vara att det kan vara lättare på lång 
sikt att vidmakthålla de resurser man tillgodogjort sig i KBT (t.ex. ett nytt sätt att tolka sina 
upplevelser) än t.ex. fysisk aktivitet eller graderad träning. Författarna i en studie med 
graderad träning anser att deras intervention kräver färre sessioner än KBT och att den kan 
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användas av kliniker utan erfarenhet av psykologiska terapier. Detta leder till en ökad 
kostnadseffektivitet i jämförelse med KBT [24].  
  
  
Graderad fysisk träning 
  
I de fyra studier [18-21] som använde sig av GT visar behandlingen positiv effekt i samtliga 
studier i jämförelse med kontrollgrupperna. Två av studierna [19,21] behandlar både kort- och 
långsiktiga resultat och i båda studierna kvarstår de goda effekterna på lång sikt. I en av dessa 
studier [19] hade behandlingsgruppen efter 12 veckor 10 % ökning i funktionell 
arbetskapacitet. Efter 26 veckor hade dessa patienter fortfarande 10 % ökning av funktionell 
arbetskapacitet. De hade även signifikant bättre hälsouppfattning. Efter 26 veckor var det 
även 12 % färre patienter som uppnådde kriterierna för CFS.  
  
Det finns få långtidsuppföljningar när det gäller GT och detta ser vi som en brist. Om 
utvärdering endast utförs direkt efter interventionen kan viktiga resultat missas. T.ex. 
utvärderingen att inte längre uppfylla kriterier för CFS hade missats. Att patienter har 
kvarstående positiva effekter vid långtidsuppföljning borde vara målet vid sjukgymnastiska 
behandlingar. Därför kan det vara av värde att se hur stora eller vilka ytterligare förbättringar 
som kan göras om GT får fortlöpa under en längre tid. Vi tror att en uppföljning på minst sex 
månader borde vara minimum eftersom effekterna måsta vara bestående under en längre tid 
för att ses som praktiskt användbara. Ingen studie hade kortare behandlingstid än tolv veckor, 
vilket vi tolkar är ett minimum för att uppnå betydande positiva resultat av graderad träning. I 
den studie som värderade långtidseffekten efter 26 veckor [19], hade inget uppehåll gjorts i 
träningen under tiden. En till studie [21] värderar resultat efter 6 månader och fann att positiva 
effekter kvarstod. I denna studie framgår det inte om undersökningsgruppen vidhöll sin 
träning efter interventionens slut fram till uppföljningen. Fysisk träning är en färskvara och 
därför är det viktigt att patienterna fortsätter vara aktiva för att få tillförlitliga resultat på lång 
sikt. Man kan inte förvänta sig lika positiva långtidseffekter om inte personerna i studien 
vidhållit sin träning. 
  
Randomiserade kontrollerade studier håller hög vetenskaplig kvalitet men vi anser dock att 
för få studier är gjorda för att ge ett bra vetenskapligt underlag för GT och dess positiva 
effekter. Resultatet är även beroende av vilken tid, intensitet, duration och frekvens studierna 
har tillämpat. Av de fyra studier vi hittade är det bara en som inte utökar sin träning gradvis 
under alla tolv veckorna [21]. Författarna hävdar att 6 veckor är för lite tid och att de därför 
inte uppnådde samma goda resultat som en jämförande studie där träningen utökades i alla 
tolv veckorna. I övrigt är duration, tid, frekvens och intensitet likvärdiga i de fyra studierna, 
vilket bara ökar tillförlitligheten av resultaten. Däremot skiljer sig utvärderingsinstrumenten 
åt. Detta anser vi kan ha påverkat vårt resultat negativt framförallt då så få studier har gjorts.  
 
En studie [21] kom fram till att det finns viss evidens för att fysisk kapacitet är mer viktig för 
att höja funktionsförmågan än en minskning i trötthet. Samtidigt framgår att en förbättring av 
fysisk kondition inte är så viktig då positiva effekter av behandlingen gjordes utan en ökning i 
fysisk kondition. Skulle den fysiska konditionen förbättras ger det dock signifikanta 
förbättringar i fysisk funktionsförmåga. En studie där personer med fatigue ingick, dock inte 
med diagnosen CFS, [27] tog upp att lågintensiv träning ger bättre resultat efter sex veckor än 
medelhög då det gäller grad av trötthet. Både träning av låg- och medelhög intensitet gav ett 
bra resultat avseende känsla av energi men samtidigt var känsla av energi och grad av trötthet 
oberoende av förändringar i kondition. 
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Tre av fyra studier med GT inkluderade deltagare med depression och sömnrubbingar. I den 
studien man exkluderade dessa deltagare hävdar författarna att det var för att dessa symptom 
har separata effekter på trötthet. Enligt författarna bör depressiva tillstånd och 
sömnsvårigheter behandlas innan man påbörjar ett träningsprogram [18]. I en studie menade 
författarna att depression och ångest mätt med Hospital and Anxiety Scale (HADS) har visat 
sig förutsäga dåliga resultat efter träningsprogram [21]. Detta kan ha påverkat vårt resultat. 
Fler randomiserade och kontrollerade studier där man exkluderar personer med depression 
och sömnsvårigheter skulle möjligtvis visa ökad positiv effekt av GT. I en studie [19] bestod 
interventionen av GT samt fluoxetine, en medicin för att behandla depression. Denna 
intervention visade signifikanta förbättringar i jämförelse med kontrollgrupp som endast fick 
GT. Detta visar på att medicinsk behandling i kombination med GT skulle vara effektivare än 
endast GT.  
  
  
Maximal träning vid ett tillfälle 
  
Maximal träning vid ett tillfälle visade inga positiva effekter, d.v.s.  patienterna upplevde 
ökad trötthet efter träningstillfället jämfört med kontrollgrupp. Det är intressant att 
aktivitetsnivån för personerna med CFS inte förändrades dagarna efter det maximala testet så 
även om de upplevde en ökad trötthet blev de inte inaktiverade av denna trötthet [22]. Man 
kan spekulera kring det möjliga faktum att det är hos personer med CFS som hos friska 
individer att den trötthet man känner efter ett hårt träningspass är en sorts positiv trötthet till 
skillnad från den funktionsnedsättande negativa trötthet som personer med CFS lever med var 
dag. Det är tveksamt om maximal träning vid ett tillfälle kan klassas som en intervention. 
Ordet träning kan också ifrågasättas eftersom det bara utfördes vid ett tillfälle och kanske mer 
kan ses som ett arbetsprov för att undersöka hur patienterna reagerar på maximal fysisk 
ansträngning. Undersökningen är dock intressant då den visar att patienter med CFS mår 
sämre efter hög fysisk ansträngning. Detta stärker ytterligare resultaten för interventionen GT 
som visar att träning där man successivt ökar belastningen är att föredra för patienter med 
CFS.  
  

  
Patientundervisning 
  
I de sex studier där PU nämns används olika upplägg. I en studie [24] fick alla patienterna i 
interventionsgrupperna två individuella sessioner där man gick igenom olika symptom och 
upplägget av ett graderat träningsprogram. Samtidigt fick de även ett informationspaket som 
innehöll fysiologiska förklaringar av symptom och uppmuntran till att följa det graderade 
träningsprogrammet. Sedan fick två av interventionsgrupperna sju uppföljningssamtal 
alternativt sju individuella sessioner ytterligare. De andra studierna använde sig av 
gruppterapi i mellan åtta och elva sessioner. Som ett exempel använde sig en av dessa [23] av 
tio sessioner målorienterad gruppterapi som syftade till att bland annat lära patienterna att 
hantera sin sjukdom och livssituation.  
  
PU är den behandling som visat mest varierande resultat av de interventioner för CFS som är 
inkluderade i studien. Detta kan bero på att PU kan utföras på så många olika sätt. I en studie 
bestod PU av att motivera till fortsatt graderad träning [24]. Patientundervisningen varierade 
från begränsad till mer omfattande undervisning. Resultatet visade ingen signifikant skillnad 
mellan de tre olika patientundervisningarna men däremot signifikanta resultat jämfört med 
kontrollgruppen. Författarna till denna studie anser att deras behandlingsmetod kräver färre 
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sessioner än KBT och kan utövas av kliniker som inte har några kunskaper i psykologiska 
behandlingar och detta skulle bli mer kostnads- och tidseffektivt. De goda effekterna av 
uppmuntran till graderad träning kvarstod på lång sikt i alla interventionsgrupperna [25]. Vi 
drar slutsatsen att det var den graderade träningen i sig som var det som gav resultat hos 
patienterna men uppmuntran och motiveringen till att få patienterna att aktivera sig är minst 
lika viktig i sammanhanget.  
  
Utöver de fyra studierna med interventionen PU hittade vi ytterligare två studier där PU 
ingick som behandling i kontrollgrupp till interventionen KBT. I den ena studien [12] gav PU 
inte bättre resultat än naturalförloppet och i den andra [15] uppmättes viss förbättring jämfört 
med endast medicinsk behandling men inget författarna ansåg anmärkningsvärt. Vi finner det 
intressant att PU inte fick lika positiva resultat när behandlingen ingick i kontrollgrupp som 
när den var en del av interventionen.  
  
Det finns för få studier i PU för att ge ett bra vetenskapligt underlag för dess effekter och 
eftersom patientundervisning utformades på så olika sätt är det svårt att få ett tydlig enhetligt 
svar på effekten av patientundervisning. Vi anser att PU tillsammans med GT kan vara en 
effektiv kombination. Eftersom det kan vara svårt att upprätthålla motivationen vad det gäller 
fysisk träning för alla men kanske för patienter med CFS i synnerhet, kan PU vara ett viktigt 
komplement i behandling. En intressant iakttagelse är att i två studier [26,28] associerades 
medlemskap i en supportgrupp med ett dåligt behandlingsresultat eller ett likadant 
behandlingsresultat som naturalförloppet gav. Författarna drog slutsatsen att det var på grund 
av att supportgrupper ibland råder medlemmarna till inaktivitet och i värsta fall bekräftar 
deras tro att träning/fysisk aktivitet kan förvärra deras symptom. I den ena studien [26] 
inverkade emotionella besvär och sjukersättning negativt på patienternas svar på 
behandlingen. De positiva resultaten av gruppterapi är känslan av samhörighet patienterna 
emellan och det utbyte av erfarenheter de kunde göra [23]. Detta tyder på att det trots alla 
skiftande resultat är viktigt med PU på individnivå. Som sjukgymnast är det därför viktigt att 
utveckla ett bra och nära samarbete med lokala supportgrupper och kontinuerligt informera 
om den senaste forskningen och att hålla medlemmarna uppdaterade om vilka 
behandlingsmetoder som finns att tillgå.  
  
  
Sjukgymnastik 
  
Av de 18 randomiserade kontrollerade studierna är det bara fyra som nämner sjukgymnastisk 
[13,15,17,19]. Vi tycker att det är ett lika nedslående som förvånande resultat med tanke på att 
framförallt graderad träning är ett område där sjukgymnaster har sin kompetens. Då vår 
litteraturgranskning endast täcker randomiserade kontrollerade studier är det möjligt att fler 
sjukgymnaster är involverade i andra studier och även i andra typer av behandlingar för CFS. 
Sjukgymnaster måste träda fram och spela en större roll i forskningssammanhang i framtiden 
annars finns det en risk att vår yrkeskompetens kan försvinna bland alla andra olika 
professioner. Det positiva är att då både patientundervisning, graderad fysisk träning och 
kognitiv beteendeterapi går att tillämpa för sjukgymnaster, kan vi spela en mycket större roll i 
framtiden för dessa patienter.  
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KONKLUSION 
  
Kognitiv beteendeterapi, graderad fysisk träning, patientundervisning samt maximal träning 
vid ett tillfälle är de behandlingar som finns beskrivna i randomiserade kontrollerade studier.  
Få studier tog upp sjukgymnastisk behandling vilket var ett lika förvånande som nedslående 
resultat då sjukgymnaster har mycket att tillföra i dessa behandlingar. Eftersom KBT, i den 
form den används för behandling av personer med diagnosen CFS, är en syntes av fysisk 
aktivitet och kognitiv terapi skulle behandlingsmetoder som sammanför de positiva effekter 
av KBT med de positiva effekter som GT kunna vara ett framtida forskningsområde. 
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Bilaga 1a: 



Bilaga 1b: 



Bilaga 1c: 



Bilaga 1d: 



Bilaga 1e: 



 

Bilaga 1f: 



Mätområde:    Antal(n:) studier 
Mätinstrumentet 

Trötthet:     använts i: 
  

1. The Chalder Fatigue scale (CF)    n: 3  
2. Fatigue Problem Rating (FPR)    n: 1  
3. Fatigue questionaire (Fq)    n: 2  
4. The Fatigue Scale (FS)    n: 3  
5. Checklist Individual Strength (CIS)   n: 4  
6. Fatigue symptoms (WESS)    n: 1  
7. Subjektiv bedömning vad gäller trötthet   n: 3 

  
Psykologiskt välbefinnande - livskvalitet 
  

1. Beck Depression Inventory (Beck)   n: 1 
2. The Hospital Anxiety and Depression scale (HAD)  n: 9 
3. 12-item Hamilton Rating scale for Depression (HRSD)  n: 1 
4. 12-item General Health Questionnaire (GHQ)   n: 3 
5. The 36 item short form health questionnaire (SF36)  n: 13 
6. Self-efficacy scale (SE)    n: 1 
7. Gothenburg Quality of life scale(GQL)   n: 1 
8. Antonovsky´s SOC Questionaire, KASAM (SOC)  n: 1 
9. The London Handicap scale (LHS)   n: 1 
10. Livskvalitet mätt med Visuell Analog Skala (VAS)   n: 2 

  
Fysisk förmåga/ arbetskapacitet 
  

1. 6 min gångtest (6 mWT)    n: 1 
2. The 36 item short form health questionnaire (SF36)  n: 13 
3. Maximal syreupptag VO2 max på ergometercykel  
      (Åhstrand – Rhyming test)    n: 1 
4. Borg’s ratings of perceived exertion scale (RPE)  n: 3 
5. Karnofsky Performance Status Scale (KPSS)   n: 2 
6. Maximal volontär kontraktion av quadriceps (MKQ)  n: 1 
7. Blodtryck (BP)      n: 1 
8. Stegräknare (Actometer)    n: 3 
9. Vilopuls     n: 1 
10. Older Adult Exercise Status Inventory (OAE)   n: 1 
11. P.K Morgan Exercice test system (PK Morgan)  n: 1 
12. Aerobic Power Index test (submax. cykeltest) (API)  n: 1 
13. Fysiologiska skattningar vid ergometercykeltest  n: 1 
14. Fysiologiska skattningar vid löpbandstest   n: 1 
15. Maximalt ergometercykeltest    n: 2 
16. Incremental Shuttle Walk Test (ISWT)   n: 1 
17. Subjektiv bedömning vad gäller fysisk funktion  n: 2 
18. Bedömning av fysisk funktion var timme   n: 1 
19. Bedömning av fysisk funktion var dag   n: 1 

  

Bilaga 2a: 



Självupplevd generell  hälsa/förbättring 
  

1. Clinical Global Impression – Improvement Scale (CGI-I)  n: 9 
2. The Illness Perceptions Questionnaire Revised (IPQ-R)  n: 2 
3. Health utilities index (HUI)    n: 1 
4. Subjective Health Complaint Inventory (SHC)   n: 1 
5. The symptom checklist 90 (SCL-90)    n: 1 
6. Sickness Impact Profile (SIP)     n: 2 
7. Självuppskattad förbättring    n: 1 
8. Återfallsfrekvens     n: 1 

  
Sömn 
  

1. The Pittsburgh sleep quality index (Psqi)   n: 1 
2. Four-item sleep problem questionnaire (SPQ)   n: 3 

  
Självupplevda symptom  

  
1. The Illness Perceptions Questionnaire Revised (IPQ-R)  n: 2 
2. Subjective Health Complaint Inventory (SHC)   n: 1 
3. The casual attribution list (CA)    n: 1 
4. Illness management questionaire (IMQ)   n: 1 
5. Illness attributions     n: 2 
6. Clinical Global Impression – Improvement Scale (CGI-I)   n: 9 
7. Närvaro av nio specifika symptom    n: 1 
8. Uppföljningsintervju 3 månader    n: 1 
9. Revised Clinical Interview Schedule (RCI)   n: 1 
10. Sjukdomstro och coping-strategier   n: 1 

  
Arbetsstatus 
  

1. Work and Social Adjustment Scale (WSAS)   n: 1 
2. Skolnärvaro     n: 2 
3. Arbetstimmar     n: 1 
4. Arbetsstatus     n: 1 
5. The London Handicap scale (LHS)    n: 1 
  

Kognitiva funktioner 
  

1. Stroop Colour Word Test (Stroop)   n: 1 
2. Kognitiv funktion: humör, minne och reaktionshastighet  n: 1 

  
  
  

Bilaga 2b: 



Övrigt 
       

1. Long-term goals rating    n: 1 
2. Frågeformulär om hur behandlingen upplevdes   n: 1 
3. Frågeformulär ang gruppterapi    n: 1 
4. Klinisk och demografisk fakta    n: 1 

  
  
Totalt 63 olika mätinstrument användes i de olika studierna. Vissa mätinstrument användes 
för fler än ett mätområde.  
  

  

 
 

Bilaga 2c: 


