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angst og fatigue ved 
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ERGOTERAPI 

skal bidra til å gjøre hverdagsaktivitet 
mulig  

 i hjem, skole, arbeid og fritid 
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Hensikten med ergoterapi 

• Bidra til forbedringer og øke livskvalitet 

• Lære om og bli bevisst faktorer som påvirker 
energi 

• Sette fokus på ressurser og hva som gir 
energi 

• Hvordan forvalte ressursene hensiktsmessig? 
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Hva kan ergoterapeut bidra 
med ved lungesykdom? 

  

• Aktiviteter i dagliglivet – kartlegging og 
aktivitetsanalyse 

• Energiøkonomisering og bruk av  
arbeidsbesparende metoder ved aktivitet 

• Tilrettelegging, tekniske hjelpemidler / 
kompensatoriske tiltak 
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Figur 1. ”Gap-modellen”, fritt illustrert etter prof. Ivar Lie (Lie 1996).
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Hva innvirker på kols -
pasienters daglige 
aktiviteter? 

 Tungpust (dyspnoe) ved 
anstrengelse 

 Lite krefter og energi - fatigue 

 Dårlig søvn 

 Dagsformen varierer 

 Klima / værforandringer 
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Hva påvirker 
energiforbruket i 
dagliglivet? 

• Tretthet / søvn 

• Kognitiv svikt 

• Stress 

• Røyking 

• Tungt fordøyelig mat 

 

 

• Varme / kulde 

• Støv 

• Kjemiske stoffer 

• Midd / mugg 

• Gasser 
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Hva er anstrengende?? 
 

• Individuelt; fysisk kapasitet og / eller vaner 

• Summen av alt man skal gjøre i løpet av en dag, 
uke osv.. 

• Arbeide i bøyd stilling, arbeide over skulderhøyde  

• Bruke armene mye….skyve, løfte og bære 

• Stå eller gå over tid 

• Sammensatte / komplekse aktiviteter 
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Hvorfor? 

• All aktivitet og bevegelse krever energi og dermed 
oksygen 

• Jo mer bevegelse desto mer energi brukes 

• Komplekse og sammensatte kognitive aktiviteter 
krever også energi 
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Hvorfor ? forts. 

• KOLS – pasienter bruker mye energi og 
muskelkraft bare på det å puste 

• Fall i oksygenmetning under aktivitet gir økt 
energibruk dvs. de bruker mer oksygen enn 
de klarer å tilføre under aktivitet 
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Konsekvenser i daglivet 

• Endring i aktivitetsregister – og  i utførelse 

• Vansker med å fungere i arbeidslivet 

• Problemer med å opprettholde fritidsaktiviteter 
og et sosialt liv 

• Problemer med forståelse fra andre / “usynlig 
sykdom” 

• Angst og depresjon 

• Nedsatt livskvalitet 
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Definisjon av 
energibesparende 
metoder 

  ”Energy conservation”: 

  Energibesparende metoder er en metode å 
maksimere ditt aktivitetsnivå ved å 
minimere grad av svakhet og fatigue..Disse 
metodene vil hjelpe deg til å finne balansen 
mellom arbeid og hvile og vil gjøre det gi 
stand til å delta i de aktivitetene som betyr 
mest for deg.” 

  (Carson et al 2002) 
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Økonomisk bruk av energi 

• Aktiviteten – gradering og kompensering 

• Dagen / uken / tid - hvilke aktiviteter skal 
/ må gjennomføres / fordeles 

• Eliminer og prioriter – bevisstgjøring 

• Tilrettelegging av omgivelsene 
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Hva er viktig i forhold til 
aktivitet? 

• Å være i aktivitet  

• Å opprettholde meningsfylte aktiviteter 

• Å fordele tyngre aktiviteter over tid 

• Å finne balanse mellom hvile og aktivitet 

• Å lade batteriene; ikke tømme dem... 
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Energibesparende metoder 

• Prioritering 

• Planlegging 

• Temporegulering 

• Plassering / praktisk tilrettelegging 

• Pusteteknikk 

• Arbeidsstillinger 
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Prioritering 

Prioritering handler om å bevisstgjøre bruker 
på hva det brukes tid og krefter på: 

• Hva er «må aktiviteter» og hva er 
«lystbetonte aktiviteter»? 

• Hvilke aktiviteter er viktige for bruker i 
hverdagen? 
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Planlegging 

Planlegging handler om å porsjonere kreftene og 
fordele aktivitetene både i løpet av dagen og uka 
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Temporegulering 

Arbeide i moderat tempo og ta små pauser 
underveis (og i tide) er et viktig prinsipp. 

Tempo er i stor grad styrt av tidligere 
automatiserte vaner og er for mange et 
prinsipp de må jobbe mye med 
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Plassering / praktisk 
tilrettelegging 

Fysisk tilrettelegging av miljøet for å gi 
mulighet for gode arbeidsstillinger og 
eliminere høydeforskjeller. 

Kan tilrettelegging med hjelpemidler / 
kompensatoriske tiltak være aktuelt? 
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Arbeidsstillinger 

• Vi bruker 11 ganger så mye krefter / energi på å bøye 
oss, som å arbeide i midjehøyde 

• Vi bruker 4 ganger så mye krefter på å strekke oss 

• Arbeide kroppsnært med rett 

   rygg 

• Sittende fremfor stående 

• Variasjon i stillinger 
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Hvordan utføre 
aktivitetene? 
• Organiser og planlegg 

• Variere mellom å sitte, gå og stå 

• Skyve / dytte i stedet for å løfte / bære 

• Unngå å strekke og å bøye  

• Arbeid i midjehøyde 

• Hold jevn hastighet / tempo 
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Aktiviteter som ikke 
mestres? 

  Finnes det andre løsninger? 

  Aktivitetsanalyse med gradering og evt. 
kompensatoriske tiltak / hjelpemidler 

  Må aktiviteten gjøres? Av hvem og kan                
aktiviteten  

  utføres på andre måter..                    

  www.nfle.no  

    

http://www.nfle.no/
http://www.nfle.no/
http://www.nfle.no/
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HVER DAG SKAL HA 
AKTIVITETER Å GLEDE 
SEG TIL! 
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