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INTRODUKSJON
Kronisk utmattelse eller fatigue 
kan defineres som en subjektiv 
opplevelse av langvarig eller sta
dig tilbakevendende trøtthet og 
redusert kapasitet for mental og/
eller fysisk aktivitet (1). Personer 
med kronisk utmattelse ønsker å 
være aktive, men har problemer 
med å starte eller opprettholde en 
aktivitet selv om de er motiverte 
(1, 2). Det medfører blant annet et 
betydelig redusert aktivitetsnivå, 
redusert arbeidskapasitet og et 
innskrenket sosialt liv for mange 
(1). Kronisk utmattelse forekom
mer i 20 prosent av den generelle 
befolkningen, men særlig hos 
personer med kroniske tilstander 
(3) som blant annet kronisk ut
mattelsessyndrom (CFS/ME) (4), 
revmatiske sykdommer (5), mul
tippel sklerose (M.S.) (6), kronisk 
obstruktiv lungesykdom (kols) (7) 
og kreft (8), samt etter traumatisk 
hjerneskade (1, 9) og hjerneslag (1, 
10). Personer som har vært smittet 
med koronaviruset COVID19 kan 
også oppleve kronisk utmattelse 
(11). Kvinner har høyere forekomst 
av kronisk utmattelse enn menn 
(3). Vår kunnskap om de patolo
giske mekanismene er foreløpig 
svært begrenset, og det finnes lite 
kunnskapsbasert behandling (1, 2). 
Aktivitetsregulering er trolig den 
foretrukne behandlingsmetoden 
ved de fleste rehabiliteringsenhe
ter i Norge (1). 

Ergoterapeuter får henvist 
pasienter som har problemer med 
mestring av daglige aktiviteter 
(12). Når problemer med mestring 
skyldes kronisk utmattelse kan 
ergoterapeuter gi opplæring i 
aktivitetsregulering, som handler 
om å finne en balanse mellom hva 
en klient ønsker å gjøre og hva en 
klient er i stand til å gjøre, for å 
unngå en ny episode eller forver
ring av utmattelsen. 

«Aktivitetskalkulatoren» ble 
introdusert i Norge i 2015 for å 
strukturere opplæring i og prak
tisering av aktivitetsregulering i 
hverdagen. Metoden ble utviklet 
av ergoterapeutene Greke Hul
stein – van Gennep og Karin ten 
Hove – Moerdijk ved Meander 
Medical Centre i Amersfoort i 
Nederland, da de opplevde at det 
trengtes en standardisert metode 
for å gi veiledning i aktivitetsre
gulering for klienter med kronisk 
utmattelse. Aktivitetskalkulato
ren gjør det mulig å beskrive og 
dokumentere rutiner i dagliglivet, 
analysere hvor mye energi akti
viteter koster den enkelte, samt 
prioritere og planlegge daglige 
gjøremål (13). 

Aktivitetskalkulatoren kan bru
kes av klienter med forskjellige di
agnoser som kan medføre kronisk 
utmattelse. Forutsetningen er at 
aktivitetsregulering anses som en 
passende tilnærming. Det er dess
uten viktig at klienter er innforstått 
med at nåværende adferd kan 
påvirke opplevd utmattelse og er 
motivert for adferdsendring. Barn 
kan også bruke Aktivitetskalkula
toren, men det kan være behov for 
individuelle tilpasninger (13).

Manualene og listene som 
tilhører Aktivitetskalkulatoren 

er oversatt til norsk og engelsk. 
Bare ergoterapeuter kan delta 
på sertifiseringskurs, som gir 
opplæring i bruk av metoden og 
tilgang til manualene. Mer enn 25 
prosent av alle ergoterapeuter i 
Nederland har gjennomført kurset 
siden 2008, og der er Aktivitets
kalkulatoren det nest mest brukte 
ergoterapeutiske verktøyet etter 
Canadian Occupational Perfor
mance Measure (COPM) (14). Irma 
Pinxsterhuis og Kirsti Nordstokkå 
har organisert sertifiseringskurs 
i Norge siden 2018, og cirka 200 
ergoterapeuter har deltatt på 
dette kurset så langt.

Hensikten med denne artik
kelen er å gi en innføring i Ak
tivitetskalkulatoren for å gjøre 
ergoterapeuter som jobber med 
klienter med kronisk utmattelse 
i stand til å vurdere om det kan 
være nyttig å bruke metoden i 
deres arbeid med målgruppa. 

ARBEIDSMÅTE FOR 
AKTIVITETSKALKULATOREN
Det som nå følger er basert på 
innholdet i klient og terapeut
manualen.  

Klientene begynner med å lage 
en oversikt over aktiviteter som de 
vanligvis utfører i løpet av en dag, 
uke eller måned. Oversikten bru

Det første kurset i Oslo i 2018. Fra venstre: Karin ten Hove, Kirsti Nordstokkå, Irma 
Pinxsterhuis og Greke Hulstein.
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kes av klientene til å kategorisere 
aktivitetene sine ved å spørre seg 
selv ved hver aktivitet: «Hvor mye 
koster denne aktiviteten meg i 
gjennomsnitt, uavhengig av andre 
aktiviteter og uavhengig av tids
punkt på dagen?». Når en aktivitet 
koster energi, vurderer klienten 
om aktiviteten kan kategoriseres 
som lett, middels eller tung. Når 
en aktivitet oppleves å gi energi, 
er den avslappende. Hver aktivitet 
blir deretter overført til en av kate
goriene på «oversiktsliste katego
risering» (se Aktivitetskalkulato
rens blogg:  https://uni.oslomet.
no/aktivitetskalkulator/). 

Neste skritt er å gjøre om 
aktivitetene til poeng, basert på 
kategoriseringen og varigheten av 
de ulike aktivitetene; lette akti
viteter gis 1 poeng per halv time, 
middels aktiviteter gis 2 poeng 
per halv time, tunge aktiviteter 
gis 3 poeng per halv time, mens 
avslappende aktiviteter gis ÷ 1 
poeng per halv time. 

I tillegg fyller klientene ut 
«aktivitetslister» for tre til fem 
representative dager, som kan 
være både hverdager og helge
dager. Nasjonaldagen, jul, nyttårs
aften og påske er eksempler på 
dager som ofte inneholder en del 
ikkehverdagslige aktiviteter og 

ekskluderes av den grunn. På «ak
tivitetslistene» registrerer kliente
ne når de begynte en aktivitet og 
hvor lenge den varte i tidsenheter 
på 15 minutter. Deretter bruker de 
«oversiktslista kategorisering» for 
å finne tilbake til hvordan de har 
kategorisert hver aktivitet og reg
ner ut antall poeng per aktivitet. 
Tabell 1 viser et eksempel på en 
utfylt «aktivitetsliste». Poengene 
summeres for hver dag. 

Deretter fastsettes basisnivået 
som er aktivitetsnivået, uttrykt i 
antall poeng, som klienten klarer 
til enhver tid, uavhengig om det 
handler om en god eller en dårlig 
dag. Basisnivået kan fastsettes på 
ulike måter, avhengig av klien
tens aktivitetsprofil. Noen kan ha 
veldig varierende aktivitetsnivå 
fra dag til dag, mens andre har et 
(for) høyt aktivitetsnivå med få 
eller ingen pauser eller et generelt 
lavt aktivitetsnivå.

Til slutt planlegger klienten 
aktivitetene sine, basert på basis
nivået og individuelle prioriterin
ger, ved hjelp av valgfritt plan
leggingsverktøy. Det kan være 
aktivitetskort, dags eller ukepla
ner (på papir eller digitalt i Excel), 
en almanakk, Aktivitetskalkulato
rappen eller et annet, selvutviklet 
planleggingsverktøy.

AKTIVITETSKALKULATOREN I 
ERGOTERAPIINTERVENSJON
Den delen som følger nå er 
basert på kliniske erfaringer med 
metoden og innholdet i terapeut
manualen.  

I oppstartfasen er det viktig å 
kartlegge om klienten erfarer om 
det er en sammenheng mellom 
deres adferd og opplevd grad av 
fatigue, og hvordan dette påvir
ker aktivitetsdeltakelse. Når klien
ten erfarer at det er en sammen
heng, kan klienten veie fordelene 
opp mot ulempene, både når det 
gjelder nåværende og endret ad
ferd. Denne overveielsen kan føre 
til at klienten er villig til å endre 
adferd (15).

COPM (14) kan brukes til å de
finere korttids og langtidsmål. I 
denne fasen av behandlingen kan 
Aktivitetskalkulatoren bli vurdert 
som en metode for å oppnå disse 
målene, mens det samtidig jobbes 
med å fjerne de siste barriere
ne som står i veien for å endre 
adferd.  

Aktivitetskalkulatoren egner 
seg særlig for klienter som har 
problemer med dagsstruktur, som 
erfarer å ha et for høyt eller for 
lavt aktivitetsnivå, eller erfarer å 
ha lite kontroll over hvilke aktivi
teter som må utføres i løpet av en 
dag. Ellers kan metoden brukes av 
klienter som har problemer med 
å få innsikt i egen kapasitet, å øke 
aktivitetsnivå eller å sette grenser 
når de møter (for) høye krav eller 
forventninger fra andre. 

Aktivitetskalkulatoren bør ikke 
introduseres for klienter som ikke 
er klar for endring eller klien
ter med behov for høy grad av 
kontroll. Metoden egner seg heller 
ikke for klienter som bruker den 
for å unngå visse forpliktelser og 
klienter som mener utmattelsen 
skyldes eksterne faktorer framfor 
egen adferd. Det kan ellers være 
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en utfordring å introdusere Aktivi
tetskalkulatoren når klienter bare 
kan tilbys en eller to konsultasjo
ner uten mulighet for oppfølging 
etterpå og ved språkbarrierer.

I behandlingsfasen begynner 
klientene med å bruke Aktivitets
kalkulatoren gjennom å utføre 
ulike oppgaver. Klientene starter 
med å lage en oversikt over akti
viteter som de vanligvis utfører i 
løpet av en dag, uke eller måned. 
I tillegg fyller klientene ut noen 
«aktivitetslister». I oppfølgingsti
mene gir ergoterapeuten veiled
ning og hjelp ved kategorisering 
og poengsetting av aktivitetene, 
fastsettelse av basisnivået og 
planlegging av aktiviteter ved 
hjelp av basisnivået. Mellom 
timene med ergoterapeuten opp
fordres klientene til å jobbe mest 
mulig selvstendig med Aktivitets
kalkulatoren.

Det kan ta litt tid før klientene 
er i stand til å planlegge deres 
aktiviteter basert på basisni
vået siden det medfører større 
endringer i både klientenes og 
deres familiers liv. Basisnivået 
er grensen for hva en klient er i 
stand til å gjøre i løpet av en dag, 
og denne grensen bør derfor 
ikke oppnås før slutten av dagen. 
Det betyr at det ikke anbefales å 
overskride basisnivået i løpet av 
dagen og bruke avslappende akti
viteter (med negative poeng) for 
å komme ned til basisnivået ved 
sengetid. Det er likevel forståelig 
at klienter iblant velger å over
skride basisnivået, særlig når det 
oppstår spesielle situasjoner.

Arbeidet med Aktivitets
kalkulatoren kombineres med 
opplæring i aktivitetsregulering. 
Det kan hjelpe klienter med å bli 
mer bevisst på meningen av ulike 
aktiviteter. Klienter kan utføre 
aktiviteter som de erfarer som 
anstrengende eller tidkrevende, 

men ikke meningsfulle, og sam
tidig nedprioritere meningsfulle 
aktiviteter på grunn av kronisk 
utmattelse. Ergoterapeuten kan 
bruke terminologi som «patterns 
of daily occupations» (rutiner 
i dagliglivet) og «occupational 
balance» (aktivitetsbalanse) (16) 
i arbeidet med å hjelpe klienter 
med å finne en balanse mellom 
hva de ønsker å gjøre og hva de 
er i stand til å gjøre.

Etter at klientene har begynt 
å bruke Aktivitetskalkulatoren er 
det viktig å evaluere regelmessig 
om det er behov for justeringer. 
I oppfølgingstimene kan klienten 
vise hvordan de jobber med «ak
tivitetslistene» eller valgt planleg
gingsverktøy. Ergoterapeuten kan 
også be klienten skrive ned antall 
poeng de faktisk har brukt hver 
dag for å evaluere om basisnivå
et ble satt riktig. Hvis klientene 
opplever bedring, kan basisnivået 
gradvis økes over tid. 

Når klienten er i stand til å 
planlegge sine aktiviteter, kan 
Aktivitetskalkulatoren brukes som 
en metode for å oppnå COPM 
mål, siden det er mulig å bruke 
basisnivået for å oppnå klientenes 
langtidsmål. Klienten begynner da 
med å skrive ned aktivitetene på 
en «ideell dag» eller i en «ideell 
uke». Aktivitetene gis poeng, og 
poengene summeres for hver 

dag. Gjennomsnittlig poengsum 
indikerer hva basisnivået for deres 
«ideelle dag» eller «ideelle uke» 
er. Ergoterapeuten kan veilede 
klienten i hvordan de gradvis kan 
jobbe mot deres ideelle basisnivå.

I avslutningsfasen er det viktig 
å lage en plan for videre bruk 
av Aktivitetskalkulatoren etter 
avsluttet behandling. Noen ønsker 
fortsatt å bruke valgt planleg
gingsverktøy for å planlegge 
aktiviteter over tid. Andre har lært 
hvor mye de kan gjøre fra dag til 
dag, uten å summere poeng for 
hver dag, og har dermed opp
nådd adferdsendring. I perioder 
med fare for tilbakefall til tidligere 
adferd, blant annet ved samlivs
brudd, sosial press, flytting, på 
høytidsdager eller i ferier, kan 
klientene ha nytte av å bruke 
Aktivitetskalkulatoren igjen for å 
være bedre i stand til å holde eller 
finne tilbake til balansen mellom 
hva de ønsker å gjøre og hva de 
er i stand til å gjøre.

FORSKNING PÅ AKTIVITETS-
KALKULATOREN
Aktivitetskalkulatoren har blitt 
utviklet på grunnlag av kliniske 
erfaringer med klienter med kro
nisk utmattelse, og det finnes lite 
forskning på metoden så langt. 
Jacqueline Leenders og kollega
er har utført en studie, som var 
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Tid Aktivitet Tidsbruk Avslappende Lett Middels Tung Sum

8.00 Stå opp/
vaske seg/
påkledning

30 min. x 1

8.30 Frokost 30 min. x 1

9.00 Lufte hun
den

45 min. x 3

9.45 Kaffe 15 min. x ÷0,5

10.00 Støvsuge 30 min. x 3

10.30 Handle 60 min. x 6

Tabell 1: Eksempel på en utfylt «aktivitetsliste».
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del av Life balance study ved 
Radboud UMC i Nederland, for å 
undersøke valideten av metoden. 
Resultatene har ikke blitt publisert 
ennå. I tillegg har det blitt skrevet 
flere bacheloroppgaver om Akti
vitetskalkulatoren av ergoterapis
tudenter i Nederland. 

Et nederlandsk bachelorpro
sjekt konkluderte med at man 
best kan støtte seg til Framework 
Occupational Adaptation (17) 
som teoretisk modell ved bruk av 
Aktivitetskalkulatoren (18). Denne 
modellen viser en prosess som 
innebærer interaksjon mellom 
individets behov for mestring 
(desire for mastery) og omgivel
senes krav om mestring (demand 
for mastery). Personen blir møtt 
med en utfordring i forhold til 
aktivitetsutførelse (occupational 
challenge). Til aktiviteten hører 
bestemte roller og rolleforvent
ninger (occupational role expe
ctations). Personen reagerer på 
utfordringen gjennom å utføre 
eller ikke utføre aktiviteten (oc
cupational response) (17). 

Van Dijke, Frijters, Steijsiger 
& Westerveld (19) intervjuet ti 
pasienter med kronisk smerte for 
å få fram deres erfaringer med 
Aktivitetskalkulatoren. De fant 
at Aktivitetskalkulatoren, selv 
seks til tjuefire måneder etter at 
den ble tatt i bruk, fortsatt hjalp 
pasienten med å finne en balan
se mellom hva de ønsket å gjøre 
og hva de faktisk gjorde. Bruk av 
Aktivitetskalkulatoren gjorde det 
også lettere å håndtere smertene 
de erfarte ved aktivitetsutførel
se. I tillegg ble COPM (14) brukt 
for å måle endring i utførelse og 
tilfredshet hos 14 pasienter med 
kronisk smerte. COPMskåringene 
viste signifikante forbedringer på 
begge skalaer etter at Aktivitets
kalkulatoren ble tatt i bruk (18). 

Som en del av nevnte Life 

balance study, intervjuet noen 
bachelorstudenter fem perso
ner med fascioscapulohumeral 
dystrophy (FSHD) og fem perso
ner med mitochondrial myopathy 
om deres erfaringer med kate
gorisering av aktiviteter. Studien 
viste at deltakerne erfarte det 
som vanskelig å kategorisere ak
tiviteter. Studentene konkluderte 
derfor med at ergoterapeuter bør 
forklare basisreglene for kategori
sering i tillegg til forskjellene mel
lom de fire kategoriene tydeligere 
for klientene deres (20).

Et annet nederlandsk bachel
orprosjekt viste at det er nød
vendig å bruke ergoterapeutenes 
spesifikke kompetanse innen 
aktivitet og deltakelse for å kunne 
bruke Aktivitetskalkulatoren riktig 
i behandlingen av pasienter med 
kronisk utmattelse. Studentene 
konkluderte med at disse grunn
leggende kunnskaper ikke kan 
bli lært på et todagers sertifise
ringskurs, og at derfor bare ergo
terapeuter bør få mulighet til å 
delta på sertifiseringskurset (21). 

Medforfatterne av denne 
artikkelen gjennomførte tre ulike 
bachelorprosjekter på ergotera
peututdanningen ved OsloMet 
våren 2020. Josefine Sagen og 
Markus Tasigtil Pettersen utførte 
en kvantitativ studie for å kartleg
ge norske ergoterapeuters bruk 
av Aktivitetskalkulatoren etter 
å ha deltatt på kurs. Totalt 62 
ergoterapeuter returnerte utfylt 
spørreskjema. Studentene fant at 
flertallet av respondentene har 
tatt i bruk Aktivitetskalkulatoren i 
arbeidshverdagen sin. Det var en 
relativt lik prosentandel som had
de tatt i bruk verktøyet innenfor 
de ulike helsesektorene, med 60 
prosent i førstelinjetjenesten, 56,5 
prosent i andrelinjetjenesten, og 
66,7 prosent i tredjelinjetjenesten. 
Resultatene fra studien viste også 

at Aktivitetskalkulatoren kan 
brukes av ulike brukergrupper der 
utmattelse er en utfordring. Den 
ble hyppigst anvendt ved CFS/
ME og ble ansett som minst egnet 
for personer med demens. Den 
største grunnen til at Aktivitets
kalkulatoren ikke ble brukt, var at 
ergoterapeutene ikke jobbet med 
målgruppen for metoden. 

Lasse Lund og Ane Pedersen 
intervjuet seks ergoterapeuter for 
å få fram betydningen av sertifise
ringskurset for bruk av Aktivitets
kalkulatoren. Ergoterapeutene ble 
intervjuet i tre par, hvorav den ene 
informanten hadde tatt sertifise
ringskurset, mens den andre had
de tatt i bruk Aktivitetskalkula
toren uten å ha deltatt på kurset. 
Studentene fant at ergoterapeu
tene som ikke hadde deltatt på 
sertifiseringskurs brukte metoden 
primært som en kartleggingsme
tode. Disse informantene erfarte 
at de ikke hadde nok kunnskaper 
til å kunne fastsette basisnivået 
og bruke Aktivitetskalkulatoren 
som planleggingsmetode. Ergo
terapeutene som hadde deltatt 
på sertifiseringskurset erfarte at 
de praktiske øvelsene, muligheten 
til å stille oppklarende spørsmål 
og gruppediskusjonene på kurset 
hadde gjort dem i stand til å bru
ke hele metoden. 

Ingrid Pernille Søbstad og 
Kristine Ekeland intervjuet fem 
ergoterapeuter om opplevd nyt
teverdi av Aktivitetskalkulatoren. 
De fant at ergoterapeutene anser 
metoden som godt egnet for 
klienter med kronisk utmattelse 
som opplever problemer med å 
oppnå aktivitetsbalanse. Størst 
nytteverdi som ble rapportert 
var at metoden ser ut til å føre 
til en bedre bevisstgjøring hos 
klientene i forhold til hvordan 
de bruker energien sin i hverda
gen. Ergoterapeutene erfarte at 
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denne bevisstgjøringen førte til 
at klientene ble bedre i stand til 
å styre energibruken og å gjøre 
omprioriteringer i forhold til akti
vitetsdeltakelse. Ergoterapeutene 
mente at det er en forutsetning at 
klientene er motivert for å bruke 
Aktivitetskalkulatoren. Det ble 
ellers nevnt at det er en fordel at 
Aktivitetskalkulatoren er fleksibel 
i bruk, slik at metoden kan tilpas
ses klienter med betydelig ned
satt kapasitet. 

AVSLUTNING
Aktivitetskalkulatoren har blitt ut
viklet på grunnlag av kliniske erfa
ringer med klienter med kronisk 
utmattelse. Resultatene fra ulike 
bachelorprosjekter kan tyde på at 
både klienter og ergoterapeuter 
anser Aktivitetskalkulatoren som 
en nyttig metode for å oppnå ak
tivitetsbalanse ved kronisk utmat
telse. Det trenges likevel flere og 
større studier for å belyse nytte
verdien av og mulige begrensnin
ger i metoden. Kliniske erfaringer 
med metoden, tilbakemeldinger 
fra ergoterapeuter som har tatt i 
bruk metoden og resultatene fra 
bachelorprosjektene brukes til å 
videreutvikle metoden. Det anbe
fales å delta på sertifiseringskurs 
som gir en grundig opplæring i 
bruk av Aktivitetskalkulatoren og 
tilgang til manualene før man tar i 
bruk metoden.

MER INFORMASJON:
Mer informasjon om Aktivitets
kalkulatoren finnes på Aktivitets
kalkulatorens blogg: https://uni.
oslomet.no/aktivitetskalkulator/
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