
1 
 

Selvrapportert fatigue og psykologisk 
symptombelastning blant unge voksne 
behandlet for hjernesvulst i barne- og 

ungdomsalder 

 

 
 

Margrethe Haugland Mosdøl 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Innlevert som hovedoppgave til Psykologisk institutt 

 

UNIVERSITETET I OSLO  
 

Høst 2016 
 
 



2 
 

Selvrapportert fatigue og psykologisk 

symptombelastning blant unge voksne behandlet for 

hjernesvulst i barne- og ungdomsalder 

- En kvantitativ studie 

 

Innlevert som hovedoppgave ved Psykologisk institutt  

UNIVERSITETET I OSLO 

Høst 2016 

Margrethe Haugland Mosdøl 

 

 

  



3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Margrethe Haugland Mosdøl  

2016 

Selvrapportert fatigue og psykologisk symptombelastning blant unge voksne behandlet for 

hjernesvulst i barne- og ungdomsalder.  

Margrethe Haugland Mosdøl 

http://www.duo.uio.no/ 



4 
 

Sammendrag 
Forfatter: Margrethe Haugland Mosdøl  

Tittel: Selvrapportert fatigue og psykologisk symptombelastning blant unge voksne behandlet 

for hjernesvulst i barne- og ungdomsalder.  

Veileder: Stein Andersson 

Bakgrunn: Målet med studien var å undersøke symptomer på fatigue og psykologisk 

symptombelastning blant unge voksne behandlet for hjernesvulst i barne- og ungdomsalder. 

Metode: 71 deltakere fylte ut et utarbeidet spørreskjema med demografisk informasjon, 

informasjon om symptomer på fatigue målt med Fatigue Questionnaire (FQ), og symptomer 

på psykologisk symptombelastning målt med Symptom Check List 90- Revised (SCL- 90- R). 

Datamaterialet er hentet fra et pågående forskningsprosjekt ved Oslo universitetssykehus om 

overlevere etter hjernesvulst i barndom. Undertegnede har vært med på å samle inn deler av 

dette datamaterialet, og samlet inn informasjon om deltakernes sykdom og behandling knytta 

til hjernesvulst via sykejournal.  

Resultater: Tvangssymptomer var signifikant høyere både blant kvinner og menn 

sammenlignet med normative data, og menn rapporterte i tillegg signifikant økte symptomer 

på fobisk angst. Forekomsten av caseness fatigue var prosentvis nesten det dobbelte av 

forekomsten i normalpopulasjonen, og caseness GSI blant menn mer enn dobbelt så høy 

sammenlignet med normative data. Strålebehandling og shuntoperasjon var assosiert med 

økte symptomer på mental fatigue, og supratentorielle hjernesvulster og epileptiske anfall var 

assosiert med økt psykologisk symptombelastning. Strålebehandling og kort tid siden 

avsluttet behandling var signifikante prediktorer for fatigue caseness. Kjønn og kort tid siden 

avsluttet behandling var signifikante prediktorer for caseness psykologisk 

symptombelastning. Signifikante sammenhenger ble særlig funnet mental fatigue og 

tvangssymptomer, depressive symptomer og total psykologisk symptombelastning.   

Konklusjon: Generelt ble det funnet normale nivåer av fatigue og psykologisk 

symptombelastning blant unge voksne behandlet for hjernesvulst i barne- og ungdomsalder. 

På den andre siden var det flere variabler som økte risiko for slik symptombelastning, og flere 

sammenhenger mellom fatigue og psykologisk symptombelastning ble funnet. 
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Forord 
Denne studien er en del av et pågående norsk populasjonsbasert forskningsprosjekt ved Oslo 

universitetssykehus, ledet av doktorgradsstudent Anita Puhr og prosjektleder Stein 

Andersson. Hovedmålet i dette forskningsprosjektet er å studere betydningen av eksekutiv 

dysfunksjon blant norske langtidsoverlevere etter hjernesvulst i barne- og ungdomsalder, og 

hvilke konsekvenser det kan ha for skole/ utdanning, arbeidssituasjon, psykisk/ emosjonell 

fungering, og sosiale ferdigheter og tilpasning. Forskningsprosjektet startet i 2015 og vil etter 

prosjektplanen være avsluttet i 2018. Undertegnede har vært involvert som vitenskapelig 

assistent på dette forskningsprosjektet og gjennomført nevropsykologisk testing av 

forskningsdeltakere. I forbindelse med avtale om hovedoppgave har undertegnede fått tilgang 

til å bruke datamateriale som har blitt samlet inn. Undertegnede har dermed vært involvert i 

innsamling, bearbeiding og statistiske analyser av alle data som inngår i denne studien.  

Jeg ønsker først og fremst å takke min veileder, professor Stein Andersson, for gode råd og 

veiledning gjennom hele prosessen. Jeg vil også takke Anita Puhr for å ha gitt meg 

muligheten til å være involvert i et spennende prosjekt, samt for å ha vært en engasjert og 

hjelpsom støttespiller. Takk også til venner og familie som har bidratt med korrekturlesing og 

uvurderlig støtte. Til slutt ønsker jeg å takke alle deltakere i studien. 
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1 Innledning og bakgrunn 
Den årlige insidensen av hjernesvulst hos barn i Norge er cirka 5,1 av 100 000 barn 

(Johannesen, Angell- Andersen, Tretli, Langmark, & Lote, 2004). Prognosene etter 

behandling av hjernesvulst i barndom har blitt betydelig bedre de siste to tiårene, med ti- og 

tjue- års overlevelse på rundt 60% for den totale gruppen med ulike typer hjernesvulster 

(Helseth et al., 2003). Langtidsoppfølging av overlevere etter hjernesvulst i barndom viser 

imidlertid at flere opplever vansker innenfor områder som skole/ utdanning, arbeidsdeltagelse, 

sosial fungering og psykisk/ emosjonell fungering (Barrera, Shaw, Speechley, Maunsell, & 

Pogany, 2005; Gurney et al., 2009; Macartney, Harrison, VanDenKerkhof, Stacey, & 

McCarthy, 2014; Ness et al., 2008; Zeltzer et al., 2009). Slike vansker gir ofte redusert 

livskvalitet og samfunnsdeltakelse (Mainio et al., 2006; Zeltzer et al., 2009), og kan føre til 

langvarige behov for offentlig ytelser og tjenester (Ghaderi et al., 2013; Johannesen, 

Langmark, Wesenberg, & Lote, 2007; Thorsen et al., 2011).  

Både prosesser knyttet til hjernesvulst som sykdom, og behandling som kan inkludere 

kirurgisk inngrep, strålebehandling, og/ eller cellegiftbehandling, innebærer risiko for 

somatiske, kognitive og psykologiske seneffekter. I tillegg vil sekundære konsekvenser av 

sykdoms- og behandlingsforløp som tap av normal skoledeltakelse og sosialisering med 

jevnaldrende kunne bidra til utvikling og opprettholdelse av individuelle vansker. Barn og 

ungdom er i en periode i livet der mange fysiske, kognitive, emosjonelle og sosiale endringer 

skjer, og tilpasning og håndtering av utfordringer knyttet til utvikling og økte krav fra 

omgivelsene kan være vanskelig for enhver. Overlevere etter hjernesvulst i barndom må i 

tillegg forholde seg til sykdoms- og behandlingsprosesser og eventuelle endringer i fungering 

som følge av sykdom og behandling, og anses som en særlig sårbar gruppe med tanke på 

seneffekter (Berk og William, 2009).  

Seneffekter er bivirkninger eller uønskede effekter som opptrer i forbindelse med sykdom og 

behandling, og som varer mer enn ett år etter avsluttet behandling eller oppstår ett år eller 

senere etter avsluttet behandling (Fosså & Kiserud, 2013). Dokumenterte seneffekter etter 

behandling av hjernesvulst hos barn og ungdom er endokrine forstyrrelser, nevrologiske 

utfall, auditive og/ eller visuelle utfall, hodepine, kognitive vansker, psykologisk 

symptombelastning, og sosiale vansker (Fisher, Petriccione, Donzelli, & Pottenger, 2016; 

Gurney et al., 2009; Macartney et al., 2014; Schulte & Barrera, 2010; Aarsen et al., 2005). 
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Denne oppgaven vil hovedsakelig se nærmere på seneffekter som fatigue og psykologisk 

symptombelastning. Kognitive seneffekter er dog blant de vanligste seneffektene rapportert 

hos barn og unge behandlet for hjernesvulst, og sammenfaller ofte både med fatigue og 

psykologisk symptombelastning (Mulhern & Butler, 2004; Poggi et al., 2005; Upton & Eiser, 

2006). Kognitive seneffekter vil derfor også nevnes og diskuteres knyttet til tema og funn i 

denne studien.  

Flere langtidsoverlevere etter hjernesvulst i barndom rapporterer at fatigue er et plagsomt 

symptom (Mulrooney et al., 2008; Zeltzer et al., 2009). Fatigue hos denne gruppen har videre 

blitt knyttet til økt psykologisk symptombelastning og redusert livskvalitet (Meeske, Patel, 

Palmer, Nelson, & Parow, 2007). Belastende psykologiske symptomer har også blitt 

rapportert i en rekke studier etter hjernesvulst i barndom (Fuemmeler, Elkin, & Mullins, 2002; 

Poggi et al., 2005; Zebrack et al., 2004), og blitt knyttet til redusert livskvalitet og 

overlevelsesrate blant hjernesvulstpasienter (Mainio et al., 2006). Forekomst og risiko for 

fatigue og psykologisk symptombelastning er likevel ikke fullt ut beskrevet i populasjonen 

langtidsoverlevere etter hjernesvulst i barndom. Det er derfor viktig å øke kunnskap om 

fatigue og psykologisk symptombelastning hos overlevere etter hjernesvulst i barndom for 

slik å kunne optimalisere oppfølgingsstrategier og rehabiliteringsintervensjoner. 

Målet med denne studien er å undersøke: (1) forekomst av selvrapportert fatigue og 

psykologisk symptombelastning hos et utvalg unge voksne behandlet for hjernesvulst i barne -

og ungdomsalder; (2) sammenhenger mellom fatigue og psykologisk symptombelastning hos 

denne gruppen; og (3) sammenhenger mellom demografiske variabler, sykdom- og 

behandlingsrelaterte variabler, og fatigue og psykologisk symptombelastning.  
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2 Hjernesvulst hos barn og ungdom 
Hjernesvulst hos barn klassifiseres vanligvis som kreft, uavhengig av om svulsten er ondartet 

eller godartet (Bechensteen et al., 2012). Svulst i sentralnervesystemet utgjør cirka 1/3 av alle 

tilfeller av kreft hos barn, og hjernesvulst er den vanligste typen barnekreft etter leukemi 

(Kreftregisteret, 2015). Forekomsten av hjernesvulst er jevnt fordelt fra nyfødtperioden til 

tenårene, men forekommer noe hyppigere blant gutter enn jenter (Johannesen et al., 2004; 

Mehta, Chapman, McNeely, Walling, & Howes, 2002; Rickert & Paulus, 2001).  

Årsaker til hjernesvulst hos barn og ungdom er som oftest ukjent. Enkelte syndrom og 

sykdommer er assosiert med høyere forekomst av hjernesvulst, for eksempel 

nevrofibromatose type 1, tuberøs sklerose, Li- Fraumeni syndrom, og svært sjeldne tilstander 

som Gorlin syndrom og Turcot syndrom (Packer, MacDonald, & Vezina, 2010). Blant 

miljøfaktorer er eksponering for strålebehandling en kjent risiko for utvikling av hjernesvulst 

(Lundar & Brandal, 2012; Ron et al., 1988).  

Hjernesvulster forekommer i ulike områder av hjernen, og lokalisering vil kunne være av 

betydning både for symptomer før behandling, type behandling som iverksettes (Helseth et 

al., 2003), og videre prognoser for langtidsoverlevelse og seneffekter (Macartney et al., 2014). 

Av hjernesvulster i lillehjernen eller hjernestammen hos barn er cirka 50% ondartede, i 

motsetning til svulster i storehjernen der rundt 25% er ondartede (Lundar & Brandal, 2012). 

Infratentorielle områder er en betegnelse som brukes om områder i hjernen lokalisert under 

tentorium (en membran). Infratentorielle hjerneområder er lillehjernen (cerebellum) og 

hjernestammen, og tilsvarer samme områder som begrepet bakre skallegrop refererer til. 

Supratentorielle områder er de som ligger over tentorium, og omfatter storehjernen og 

mellomhjernen. 

Det finnes mange ulike typer hjernesvulster, og de klassifiseres ut fra hvordan vevet er bygd 

opp og sammensatt, kalt histologien. Omtrent 35% av hjernesvulster hos barn i Norge er av 

typen astrocytomer, og er den vanligste type hjernesvulst etterfulgt av medulloblastomer og 

ependymomer (Helseth et al., 2003; Lundar & Brandal, 2012). Astrocytomer klassifiseres 

etter malignitetsgrad etter anbefalinger fra Verdens helseorganisasjon, der grad I (pilocytisk 

astrocytom) og II (fibrillært astrocytom) er lavgradige svulster, mens grad III og IV er 

ondartede og mer alvorlige varianter. Sammenlignet med den totale gruppen av hjernesvulster 

har det vist seg å være særlig gode prognoser for lavgradige astrocytomer i lillehjernen, med 
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overlevelse etter 5-, 10- og 25- år estimert til henholdsvis 90%, 89% og 85% (Due- 

Tønnessen et al., 2002). Ved forekomst av ondartede hjernesvulster hos barn, er det som 

oftest medulloblastomer, med overlevelse etter 5- og 10 år estimert til henholdsvis 53% og 

45% (Lundar & Brandal, 2012). Medulloblastomer oppstår opprinnelig i lillehjernen, men kan 

også være lokalisert i storehjernen, da klassifisert som primitiv nevroektodermal tumor 

(PNET).  
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3 Behandling av hjernesvulst hos 
barn og ungdom 
Hjernesvulst behandles fortrinnsvis med kirurgi og eventuell tilleggsbehandling som cellegift 

og strålebehandling dersom kirurgi alene ikke er kurativt. I noen få tilfeller kan 

hjernesvulstens lokalisering gjøre kirurgi såpass risikofylt at man kun benytter andre typer 

behandlinger. Denne fremstillingen vil kun fokusere på pasienter som har blitt behandlet med 

kirurgi og eventuell tilleggsbehandling som cellegift og strålebehandling. Strålebehandling er 

særlig aktuelt i forbindelse med ondartede svulster med fare for spredning (Helseth et al., 

2003). Cellegiftbehandling blir også hovedsakelig forsøkt ved ondartede svulster, men det er 

fortsatt uklart hvor effektiv denne behandlingen er ved hjernesvulst hos barn (Helseth et al., 

2003). Som regel er kirurgi tilstrekkelig for å behandle lavgradige astrocytomer i lillehjernen, 

mens det ved for eksempel medulloblastomer trengs tilleggsbehandling utover kirurgi 

(Helseth et al., 2003). 

Oppfølginger etter behandling viser at barn som gruppe tåler omfattende hjernekirurgi godt 

(Due-Tønnesen, 2002; Helseth, 1999), og bedre enn det voksne gjør (Lundar & Brandal, 

2012). Stråling er den mest effektive behandlingen av hjernesvulst, men også den mest 

risikofylte med fare for alvorlige senvirkninger, særlig for små barn. Av den grunn blir 

strålebehandling fortrinnsvis unngått frem til barn er over 3-4 år, og dersom mulig frem til 6-7 

års alderen (Brandal, 2012; Kreftregisteret, 2015). Sammenlignet med strålebehandling er 

cellegiftbehandling mindre risikofylt med tanke på kognitive skader hos overlevere etter kreft 

i barndom (Mulhern & Butler, 2004). Men forskning viser at selv kirurgi av hjernesvulst alene 

kan medføre kognitiv dysfunksjon (Rønning, Sundet, Due- Tønnessen, & Lundar, 2005).  

Hydrocephalus på grunn av økt intrakranielt trykk, er en følgetilstand som en del pasienter 

med hjernesvulst i bakre skallegrop opplever. Hos noen forsvinner problemet etter at svulsten 

er fjernet, mens det for andre forblir et problem og må derfor behandles med 

tredjeventrikkelstomi eller ventrikuloperitoneal shunt.  

Forbedrede prognoser etter hjernesvulst og behandling de siste årene har trolig sammenheng 

med forbedret bildediagnostikk og utvikling av kirurgiske teknikker (Maher & Raffel, 2004), 

samt innføring av nye behandlinger, nye behandlingskombinasjoner, og mer intensiv og 

langvarig behandling (Johannsdottir & Loge, 2013).  
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4 Fatigue 

4.1 Definisjon og avklaring av begrepet 
Begrepet fatigue kommer av det latinske ordet ”fatigare” som betyr å være utslitt (Higginson, 

Armes, & Krishnasamy, 2004). I engelsk dagligtale brukes fatigue i betydningen trøtthet, 

utmattelse og svekkelse, redusert fysisk prestasjon, redusert utholdenhet, vansker med 

konsentrasjon, dårlig hukommelse og mangel på motivasjon (Loge, 2013; Patarca- Montero, 

2004). Begrepet fatigue har i de senere år blitt mye brukt i forskning på kreftpasienter, også i 

norsk faglitteratur, og jeg har derfor valgt å bruke ordet fatigue i denne fremstillingen. 

Fatigue har blitt definert og målt på ulike måter i forskningslitteraturen (Patarca- Montero, 

2004; Aaronson et al., 1999). Fatigue er et vanlig symptom på sykdom, både akutte og 

kroniske tilstander, men brukes også om universelle opplevelser som alle mennesker vil erfare 

grader av (Loge, 2013). Slik sett kan fatigue forstås som ulike grader av en i utgangspunktet 

normal reaksjon, i stedet for noe man enten har eller ikke har. Et slikt synspunkt på fatigue 

støttes av at man har funnet kontinuerlige distribusjoner av fatigue i epidemiologiske studier, 

deriblant i en norsk studie (Loge, Ekeberg, & Kaasa, 1998; Pawlikowska et al., 1994). En 

definisjon av fatigue er: ”.. den subjektive opplevelsen av å være trøtt eller sliten, kjenne seg 

svak eller mangle energi” (Loge, 2013, s111). Loge (2013) blant flere skiller videre mellom 

akutt og kronisk fatigue. Akutt fatigue kan beskrives som trøtthetsfølelse og utmattelse som 

reduseres med hvile, og henviser da til fatigue som en normal og universell opplevelse. 

Kronisk fatigue har blitt beskrevet som fatigue som vedvarer over tid (6 måneder eller mer), 

også etter at utløsende faktorer (som sykdom og behandling) har opphørt, og som i liten eller 

ingen grad reduseres av hvile (Loge, 2013). En forståelse av fatigue som et kontinuum 

medfører dog at enhver definisjon av patologisk fatigue alltid vil være vilkårlig (Hotopf, 

2004). Som en følge blir faktorer som grader av trøtthet og utmattelse, varighet og 

konsekvenser for normal fungering svært viktig for vurdering og forståelse av fatigue hos det 

enkelte individ. En annen mye brukt definisjon av fatigue er hentet fra Piper et al. fra 1989: 

”..en subjektiv tilstand av overveldende utmattelse og svekka kapasitet for fysisk og 

psykologisk arbeid, som varer over tid og som ikke reduseres med hvile” (gjengitt i 

Higginson et al., 2004, s.xviii, egen oversettelse). Denne definisjon av fatigue er 

tilsynelatende i stor grad tilsvarende kronisk fatigue. I noen sammenhenger brukes også 
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betegnelsen kreftrelatert fatigue, som med ovennevnte begreper kan forstås å omfavne både 

akutt og kronisk fatigue hos populasjonen av pasienter med kreft eller behandlet for kreft 

(Patarca- Montero, 2004).  

Fatigue har blitt beskrevet som noe annet en trøttbarhet (Loge, 2013). Trøttbarhet kan 

defineres som det å raskere bli sliten ved anstrengelse enn forventet, på grunn av nedsatt evne 

til å opprettholde aktivitet (Loge, 2013). Begrepet trøttbarhet handler med andre ord om 

raskere opptrappende trøtthet i forbindelse med anstrengelse, mens kreftrelatert fatigue ut fra 

ovennevnte definisjoner handler mer om en mer generell, langvarig og global trøtthetsfølelse. 

Fatigue blir også i faglitteraturen differensiert fra kronisk trøtthets- og utmattelsessyndrom/ 

myalgisk encefalopati (ME), da det ved sistnevnte tilstander forutsettes at fatigue ikke opptrer 

i forbindelse med erkjent medisinsk tilstand (Loge, 2013). Kreftrelatert fatigue har blitt 

foreslått som en egen diagnose i den internasjonale sykdomsklassifiseringen til Verdens 

helseorganisasjon (ICD-10), men er ikke godtatt i internasjonal sammenheng. Sammen med 

kreftdiagnose kan dog sykdomskoden F48.0 Neurasteni være dekkende (Loge, 2013).  

Fatigue i forbindelse med kreftsykdom og behandling er komplekst, med både fysiske, 

mentale og emosjonelle komponenter (Patarca- Montero, 2004). To dimensjoner ved den 

subjektive opplevelsen av fatigue har blitt beskrevet, mental og fysisk fatigue. Mental fatigue 

inkluderer symptomer som vansker med konsentrasjon, hukommelse og 

prosesseringshastighet (Loge et al., 1998; Stone & Minton, 2008). Fysisk fatigue inkluderer 

symptomer som utmattelse, svakhet, slitenhet og mangel på energi (Loge et al., 1998; Stone & 

Minton, 2008). 

4.2 Kreftrelatert fatigue - årsaker og mekanismer 
Fatigue kan oppstå som symptom både før og etter sykdomsdiagnose blir stilt, under 

behandling, rett etter behandling, og som seneffekt (Andrews, Morrow, Hickok, Roscoe, & 

Stone, 2004; Loge, 2013). Årsaker og mekanismer knyttet til fatigue har vist seg å være 

komplisert, og det er fortsatt mange uavklarte spørsmål. Det hevdes at det er usannsynlig at en 

enkelt mekanisme noen gang vil bli identifisert, ettersom symptomets natur mest sannsynlig 

er multifaktorielt (Stone & Minton, 2008). Både biologiske og psykologiske faktorer som 

direkte og/ eller indirekte er relatert til sykdom og behandling, er trolig av betydning for 

utvikling av fatigue (Loge, 2013; Patarca- Montero, 2004). Kultur, miljø, biokjemiske 
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forhold, personlighet og sosiodemografiske forhold er eksempler på faktorer som 

sannsynligvis videre vil være av betydning for uttrykk, intensitet og varighet ved fatigue 

(Patarca- Montero, 2004).   

4.3 Forekomst av kreftrelatert fatigue 
Mange studier har vist at fatigue er blant de hyppigst forekommende og mest plagsomme 

symptomer blant overlevere etter hjernesvulst i barndom (Feuerstein, Hansen, Calvio, 

Johnson, & Ronquillo, 2007; Meeske et al., 2007; Zeltzer et al., 2009), blant overlevere etter 

hjernesvulst i voksen alder (Mainio et al., 2006), og kreftpasienter generelt (Patarca- Montero, 

2004; Stone et al., 2000). I en studie av Struik et al. (2009) fant de at fatigue var et problem 

for majoriteten av pasienter behandlet for lavgradige hjernesvulster, selv 8 år eller mer etter 

diagnose og behandling. Symptomer på fatigue er funnet knyttet til redusert livskvalitet, 

kognitive vansker, søvnproblemer og økt psykologisk symptombelastning hos overlevere etter 

hjernesvulst spesifikt, men også blant kreftoverlevere generelt (Mainio et al., 2006; Meeske et 

al., 2007; Mulrooney et al., 2008; Patarca- Montero, 2004; Pelletier, 2002; Struik et al., 2009; 

Zebrack & Chesler, 2002; Zeltzer et al., 2009). 

I normalpopulasjonen i Norge er forekomsten av betydelig fatigue funnet å være 22%, og 

forekomsten av kronisk fatigue 11% (Loge et al., 1998). Resultat fra en stor studie i USA 

(Childhood cancer survivor study, CCSS) viste en forekomst av fatigue på 19,4% blant 

overlevere etter hjernesvulst i barndom, minst 5 år etter diagnose (Mulrooney et al., 2008). 

Fatigue var signifikant økt sammenlignet med deres søsken. I studien til Meeske et al. (2007) 

fant de en forekomst av fatigue på 18% blant overlevere etter hjernesvulst i aldersgruppen 18 

år og yngre. På den andre siden har studier av overlevere etter behandling for hjernesvulst 

funnet så høye forekomster som 39% (Struik et al., 2009) og 67% (Enskär & von Essen, 

2007). Resultatene fra de ovennevnte studiene viser hvor varierte estimater på fatigue er i 

litteraturen. Det må nevnes at sammenligning av resultater mellom ulike studier er vanskelig, 

fordi det ofte er snakk om noe ulike pasientgrupper, ulik metodikk, og ulike terskler for hva 

man definerer som signifikant klinisk fatigue.  
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4.4 Forhold av betydning for utvikling av fatigue 
Blant voksne overlevere etter hjernesvulst i barndom rapporterer kvinner mer fatigue enn 

menn, og kjønn har blitt funnet å være en signifikant prediktor for fatigue (Mulrooney et al., 

2008). Også i normalpopulasjonen har man funnet en høyere forekomst av fatigue hos kvinner 

(Loge et al., 1998).  

Sammenhenger mellom fatigue, type hjernesvulst og lateralisering har ikke blitt funnet blant 

voksne overlevere etter hjernesvulst (Pelletier, 2002; Struik et al., 2009). Heller ikke i en 

review av 24 studier av voksne overlevere etter kreftbehandling ble det funnet noen 

sammenheng mellom fatigue og diagnose, størrelse på hjernesvulst, tid siden diagnose, og 

utviklingsstadie til hjernesvulst (Prue, Rankin, Gracey, & Cramp, 2006).  

Hvorvidt type behandling av hjernesvulst er av betydning for fatigue hos langtidsoverlevere er 

forskningslitteraturen noe uklar på. Studier av voksne overlevere etter hjernesvulst i barndom 

(Mulrooney et al., 2008) og voksne behandlet for lavgradige hjernesvulster (Kiebert et al., 

1998) har rapportert korrelasjoner mellom fatigue og strålebehandling. I studien til Mulrooney 

et al. (2008) fant de ingen effekt av mengde dose gitt i strålebehandlingen, i motsetning til 

studien til Kiebert et al. (1998) der voksne rett etter behandling med høy dose konvensjonell 

strålebehandling rapporterte signifikant mer symptomer på fatigue og søvnløshet 

sammenlignet med de behandlet med lav dose. Andre studier av voksne overlevere etter 

hjernesvulst har på den andre siden ikke funnet sammenhenger mellom type behandling og 

fatigue (Pelletier, 2002; Struik et al., 2009). Også i følge den tidligere nevnte oversiktsstudien 

av 24 studier av voksne behandlet for kreft, rapporterer de fleste studiene ingen sammenheng 

mellom behandlingsrelaterte variabler og fatigue (Prue et al., 2006). Man har sett 

sammenhenger mellom alvorlig fatigue og bruk av anitepileptisk medikasjon, samt en 

alderseffekt i retning av at eldre overlevere etter hjernesvulst er mer påvirka av fatigue enn 

yngre (Struik et al., 2009). I normalpopulasjonen har det også blitt funnet en lignende men lav 

korrelasjon mellom fatigue og alder (Loge et al., 1998). Tid gått siden diagnose har i studier 

av voksne overlevere etter hjernesvulst og annen kreftsykdom ikke vist seg å være korrelert 

med fatigue (Pelletier, 2002; Prue et al., 2006).  
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5 Psykologisk symptombelastning 

5.1 Definisjon og avklaring 
Å få hjernesvulst og bli behandlet for denne er noe de fleste vil oppleve som en stor psykisk 

belastning. Slik belastning kan komme til uttrykk som psykiske symptomer og/ eller som 

psykisk lidelse (Dahl, 2013). Psykiske symptomer kan forstås som vanlige reaksjoner med økt 

intensitet, varighet, og opplevelse av tap av kontroll (Dahl, 2013). Eksempler er opplevelser 

av å være økt engstelig, nedstemt, urolig, og/ eller ukonsentrert. Når psykologiske symptomer 

varer over en lengre periode og medfører nedsatt funksjon i dagliglivet (jobb/ utdanning, 

sosialt, fritid), kan de psykiske symptomene oppfylle diagnostiske kriterier for en psykisk 

lidelse. Et annet begrep er psykologisk symptombelastning, som kan forstås å dekke både 

psykiske symptomer og det mye brukte engelske begrepet ”psychological distress”. 

Psykologisk symptombelastning forstås altså her som belastende psykologiske symptomer. I 

denne oppgaven har jeg valgt å hovedsakelig bruke begrepet psykologisk symptombelastning, 

da dette begrepet ofte brukes i forbindelse med spørreskjemaet SCL- 90- R brukt i denne 

studien. 

5.2 Årsaker og mekanismer 
Kunnskap om utløsende og opprettholdende faktorer ved psykologisk symptombelastning og 

psykiske lidelser hos pasienter behandlet for hjernesvulst er fortsatt uklar. Sannsynligvis er 

det flere faktorer involvert, og kombinasjonen og samspillet mellom dem kan være 

avgjørende. En slik forståelse er i tråd med den biopsykososiale modellen som forklarer helse 

og sykdom som konsekvenser av samspillet mellom biologiske, psykologiske og sosiale 

faktorer (Suls & Rothman, 2004). Sykdomsprosesser knyttet til hjernesvulst og behandling er 

biologiske påkjenninger som er alvorlige og teoretisk sett lette å identifisere. Den subjektive 

opplevde påkjenningen derimot, kan være resultat av både fysiske og biologiske faktorer, 

psykologiske reaksjoner på sykdoms- og behandlingsprosessen, sosiale, familiære, 

økonomiske og eksistensielle faktorer (Dahl, 2013). Nevropsykologiske og kognitive vansker 

som følge av hjerneskade er også foreslått som utløsende faktorer for psykologisk 

symptombelastning (Poggi et al., 2005). Psykologiske problemer kan slik forstås å være både 

direkte og indirekte konsekvenser av hjernesvulst og behandling (Poggi et al., 2005). På 
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samme måte som sårbarhetsfaktorer i individet og omgivelsene rundt kan medføre økt risiko 

for utvikling av psykologiske problemer og lidelser i møte med sykdom og behandling, vil 

også beskyttelsesfaktorer i individet og/ eller omgivelsene kunne skape motstandskraft i møte 

med påkjenninger (Dahl, 2013). Grad av psykologisk symptombelastning avhenger dermed av 

balansen mellom sårbarhet og motstandskraft i møte med påkjenninger knyttet til 

sykdomsforløpet (Dahl, 2013). 

5.3 Forekomst og sammenhenger 
Psykologisk symptombelastning er i likhet med fatigue seneffekter som har blitt rapportert 

blant overlevere etter hjernesvulst i barndom (Fuemmeler et al., 2002; Poggi et al., 2005). I 

forskningslitteraturen ses det dog forskjellige og til dels motstridende funn knyttet til 

forekomst av psykologisk symptombelastning hos overlevere etter hjernesvulst og kreft i 

barndom. Flere studier har konkludert at majoriteten av voksne overlevere etter hjernesvulst i 

barndom (Zebrack et al., 2004) og voksne overlevere etter kreft i barndom (Elkin, Phipps, 

Mulhern, & Fairclough, 1997; Langeveld, Stam, Grootenhuis, & Last, 2002; Zeltzer et al., 

2008) rapporterer lite psykologisk symptombelastning, tilsvarende det som rapporteres blant 

friske kontroller og i normative populasjoner. En review- artikkel fra en stor amerikansk 

studie (CCSS) konkluderte for eksempel med at en signifikant andel av overlevere etter kreft i 

barndom oppgir mer helserelatert total symptombelastning og dårligere fysisk fungering 

sammenlignet med søsken og normative data, men ikke signifikant dårligere emosjonell 

fungering (Zeltzer et al., 2009). På den andre siden, forekomsten av psykologisk 

symptombelastning hos ungdommer som er overlevere etter hjernesvulst har blitt funnet å 

være på 37,5% (Poggi et al., 2005), og har i en gjennomgang av forskningslitteraturen vist seg 

å variere så mye som mellom 25% og 93% (Fuemmeler et al., 2002). I en studie av overlevere 

etter hjernesvulst i voksen alder rapporterte 38% klinisk signifikante symptomer på depresjon, 

og depresjon viste seg i denne studien å være den viktigste prediktoren for rapportert 

livskvalitet (Pelletier, 2002). I en studie av Schultz et al. (2007) fant de økt forekomst av både 

depresjon/ angst, antisosial atferd og svekka sosial kompetanse blant ungdommer behandlet 

for svulst i sentralnervesystemet. Det har også blitt rapportert signifikant dårligere overordna 

selvoppfatning, samt selvoppfatning knyttet til arbeid, jevnaldrende, kroppsbilde og fysiske 

aktiviteter hos voksne behandlet for svulst i sentralnervesystemet i barndom, sammenlignet 

med generell populasjon (Hörnquist, Rickardsson, Lannering, Gustafsson, & Boman, 2014).  
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Overlevere etter hjernesvulst som gruppe har dårligere fysisk helse sammenlignet med søsken 

(Hudson et al., 2003) og overlevere etter andre typer kreft (Zeltzer et al., 2008). I studien til 

Poggie et al (2005) fant de dog ingen sammenhenger mellom nevrologiske svekkelser, 

kommunikasjons- og motoriske ferdigheter, og psykologiske problemer eller sosiale 

ferdigheter hos unge overlevere etter hjernesvulst. Andre studier har på den andre siden 

funnet korrelasjoner mellom alvorlige medisinske tilstander (Zeltzer et al., 2008), 

funksjonelle svekkelser (Elkin et al., 1997) og psykologisk fungering hos voksne overlevere 

etter hjernesvulst i barndom. En slik sammenheng er også funnet blant barn og ungdom 

behandlet for kreft, da lav helsestatus er funnet signifikant knyttet til rapporterte symptomer 

på depresjon, angst og somatiske plager (Zebrack et al., 2004).  

Det har blitt funnet en nær og gjensidig assosiasjon mellom psykologiske og kognitive 

problemer hos barn og ungdom behandlet for hjernesvulst (Poggi et al., 2005). Kognitive 

svekkelser, som konsekvens fra hjernesvulst og behandling, vil både kunne gå utover 

skolefaglig prestasjoner og sosialisering, og er trolig en viktig kilde til psykologisk 

symptombelastning hos barn og ungdom.  

5.4 Forhold av betydning for psykologisk 
symptombelastning 
Det er funnet sammenhenger mellom det å være kvinne og økte psykologiske plager blant 

voksne overlevere etter hjernesvulst i barndom (Zebrack et al., 2004) og voksne overlevere fra 

kreft i barndom (Zeltzer et al., 2008). Blant barn og ungdom behandlet for hjernesvulst har 

man derimot funnet signifikant høyere total psykologisk symptombelastning hos gutter 

sammenlignet med jenter (Poggi et al., 2005).  

Studier av ungdommer og voksne behandlet for hjernesvulst i barndom har ikke funnet 

sammenhenger mellom type diagnose, lokalisering av hjernesvulst og psykologiske problemer 

(Carpentieri et al., 2003; Poggi et al., 2005; Zebrack et al., 2004). Blant barn behandlet for 

infratentorielle lavgradige astrocytomer er det dog funnet en sammenheng med økt 

rapportering av sosial tilbaketrekking og somatiske plager sammenlignet med supratentorielle 

lavgradige astrocytomer (Aarsen et al., 2005).  

Blant overlevere etter kreft i barndom har man funnet økt risiko for psykologiske plager og 

lavere livskvalitet forbundet med strålebehandling (Zeltzer et al., 2008; Zeltzer et al., 2009). 
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Derimot har man ikke funnet en slik sammenheng blant overlevere etter kreft i hjernen 

(Zebrack et al., 2004). I studien til Zebrack et al. (2004) av 1100 voksne overlevere etter 

hjernekreft i barndom fant de ingen sammenhenger mellom verken cellegift eller 

strålebehandling og psykologisk symptombelastning. Det ble heller ikke funnet signifikante 

korrelasjoner mellom type og intensitet i behandling i en studie av barn og ungdom behandlet 

for hjernesvulst (Carpentieri et al., 2003) 

I en studie av barn og ungdom behandlet for lavgradige hjernesvulster ble det funnet 

signifikante korrelasjoner mellom alder ved tidspunkt for undersøkelsen og fysisk-, motorisk-, 

kognitiv-, og sosial fungering, i retning av at vansker innenfor disse områdene ser ut til å bli 

mer fremtredende blant eldre barn (Aarsen et al., 2005). Blant ungdommer og unge voksne 

overlevere etter kreft i barndom har man også sett at høyere alder ved undersøkelsen økte 

risiko for psykologisk symptombelastning målt med SCL- 90 (Elkin et al., 1997). Alder ved 

diagnose er funnet assosiert med sosial fungering blant barn og ungdom, og voksne behandlet 

for hjernesvulst i barndom, men med til dels motstridende funn (Reimers, Mortensen, Nysom, 

& Schmiegelow, 2009; Aarsen et al., 2005). I gruppen barn og ungdom var diagnose i 

ungdomsalder knyttet til dårligere sosial fungering sammenlignet med yngre alder (Aarsen et 

al., 2005). Blant voksne overlevere etter hjernesvulst i barndom har man derimot sett at ung 

alder ved diagnose var relatert til lavere sosial fungering og færre intime relasjoner i voksen 

alder (Reimers et al., 2009). Lang tid siden diagnose har blitt identifisert som en risikofaktor 

for psykologiske plager blant barn og ungdom behandlet for hjernesvulst (Fuemmeler et al., 

2002; Poggi et al., 2005). En slik sammenheng støttes av en rekke studier av seneffekter hos 

overlevere etter hjernesvulst i barndom som har funnet en negativ assosiasjon mellom tid 

siden diagnose og psykososial tilpasning, der lenger tid var assosiert med dårligere 

psykososial tilpasning (se Turner, Rey- Casserly, Liptak & Chordas, 2009). En studie av 

voksne behandlet for lavgradige hjernesvulster viste i motsetning at depresjon og redusert 

livskvalitet var knyttet til kortere tid siden avsluttet behandling (Mainio et al., 2006). 
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6 Sammenhenger mellom fatigue og 
psykologisk symptombelastning 
Det er betydelig evidens som støtter at fatigue hos kreftpasienter generelt øker risiko for 

vanlige psykiske lidelser som depresjon og angst (Hotopf, 2004). Blant overlevere etter kreft i 

barndom har man sett sammenhenger mellom økt fatigue og depresjon (Mulrooney et al., 

2008), evidens på at fatigue kan predikere problemer med emosjonsregulering (Clanton et al., 

2011), samt evidens som tyder på at psykologisk symptombelastning kan predikere fatigue 

(Zeltzer et al., 2009). En studie fant lite forskjeller i rapportert livskvalitet hos unge 

kreftoverlevere (8-18 år) og friske kontroller (Meeske et al., 2007). Videre analyser viste dog 

at gruppen kreftoverlevere som rapporterte fatigue også rapporterte betydelig dårligere fysisk, 

sosial, emosjonell og skolerelatert fungering sammenlignet med andre kreftoverlevere. En 

utfordring er likevel at publiserte rapporter varierer vidt i hvordan de har definert og målt 

problemer som fatigue og psykologiske symptombelastninger, og sammenhenger mellom 

disse plagene og betydning for livskvalitet er samlet sett fortsatt dårlig forstått. 
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7 Kognitive vansker 
Som tidligere nevnt er kognitive vansker vanlige seneffekter etter behandling av hjernesvulst 

(De Ruiter, Van Mourik, Schouten-Van Meeteren, Grootenhuis, & Oosterlaan, 2013; Mulhern 

& Butler, 2004; Upton & Eiser, 2006; Aarsen et al., 2005), som ofte opptrer samtidig med 

fatigue (Struik et al., 2009), og psykologisk symptombelastning (Poggi et al., 2005). 

Sammenlignet med barn behandlet for andre typer kreft er hjernesvulstbehandlede i risiko for 

mer omfattende kognitive og mentale vansker (Mulhern & Butler, 2004). En gjennomgang av 

studier viste at så mange som 40- 100% av overlevere etter hjernesvulst i barndom rapporterte 

kognitive svekkelser (Glauser & Packer, 1991). I en nyere amerikansk studie av 1426 

overlevere etter kreft i barndom ble det funnet nevrokognitive svekkelser hos litt over 20% 

(Clanton et al., 2011).  

Det er store forskjeller i type og grad av kognitive endringer etter hjernesvulst og behandling, 

men noen kjernesymptomer er nedsatt mental utholdenhet, psykomotoriske vansker, 

oppmerksomhetsvansker – særlig med fokusering og skifte av oppmerksomhet, problemer 

med arbeidshukommelse og eksekutiv fungering (Mulhern & Butler, 2004). Flere av disse 

kjernesymptomene overlapper med symptomer på mental fatigue, som vansker med 

konsentrasjon/ oppmerksomhet, hukommelse og prosesseringshastighet (Loge et al., 1998; 

Stone & Minton, 2008).  
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8 Forskningsspørsmål og hypoteser 
Med utgangspunkt i den gjennomgåtte litteraturen ønsker jeg å belyse følgende 

problemstillinger og hypoteser:  

1. Opplever unge voksne behandlet for hjernesvulst i barne- og ungdomsalder økt fatigue og 

psykologisk symptombelastning? Og er demografiske, sykdoms- og behandlingsrelaterte 

variabler knyttet til fatigue og psykologisk symptombelastning? 

H1: Hjernesvulst og behandling av denne medfører økt fatigue sammenlignet med normative 

data. 

H2: Det er høyere forekomst av fatigue blant kvinner enn blant menn, og kjønn er en 

prediktor for fatigue. 

H2: Hjernesvulst og behandling av denne medfører økt psykologisk symptombelastning 

sammenlignet med normativ data. 

H3: Økt tid siden avsluttet behandling øker risiko for psykologisk symptombelastning.  

H4: Det er høyere forekomst av psykologisk symptombelastning blant kvinner enn blant 

menn. 

2. Er det en sammenheng mellom fatigue og psykologisk symptombelastning generelt, og 

depressive symptomer spesielt, hos unge voksne behandlet for hjernesvulst i barne- og 

ungdomsalder?  

H1: Økt fatigue blant overlevere etter hjernesvulst i barndom er knyttet til økt psykologisk 

symptombelastning.  

H2: Økt fatigue blant overlevere etter hjernesvulst i barndom er knyttet til økte depressive 

symptomer. 
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9 Metode 

9.1 Innsamling av data 
Data er hentet inn fra det pågående forskningsprosjektet ”Eksekutiv fungering etter 

hjernesvulst i barndommen” ved Oslo universitetssykehus. Studien er godkjent av regional 

etisk komité for medisinsk og helsefaglig forskning (REK), og følger retningslinjene i 

Helsinkideklarasjonen. Informert samtykke er hentet inn fra alle deltakere i utvalget. 

Deltakerne i forskningsprosjektet har blitt identifisert ved hjelp av Nevrokirurgisk avdeling 

(Oslo universitetssykehus HF- Rikshospitalet, OUS- RH), Barneavdeling for nevrofag (OUS-

RH), Kreftregisteret i Norge, og Nasjonalt kompetansesenter for solide svulster hos barn 

(KSSB). Deltakere med betydelige vansker med hverdagslige aktiviteter eller alvorlige 

sensoriske eller motoriske svekkelser har blitt ekskludert. Grunnen til dette er at slike vansker 

kan ha betydelig innvirkning på akademiske oppnåelser, arbeidssituasjon, sosiale ferdigheter 

og tilpasning, og psykologisk/ emosjonell fungering, uavhengig av eksekutiv fungering som 

er hovedtemaet i det overordnede forskningsprosjektet.  

Inklusjonskriterier for utvalget i denne forskningsstudien er unge voksne mellom 18 og 30 år 

behandlet med kirurgi og eventuell tilleggsbehandling for hjernesvulst i løpet av sine første 18 

leveår, mottatt behandling i tidsrommet 1990- 2012, avsluttet behandling senest i 2013, og at 

det finnes informasjon om sykdoms- og behandlingsrelaterte variabler i journal ved OUS- 

RH. Deltakere som fyller inklusjonskriteriene har blitt identifisert etter en gjennomgang av 

samtlige deltakere som har levert spørreskjema og samtykkeskjema i det overordnede 

forskningsprosjektet per 01.07.2016. Ettersom innsamling av spørreskjemaer i det 

overordnede prosjektet fortsatt pågår, var det ikke mulig å beregne responsrate i forhold til 

antall utsendte spørreskjema. Det ble derfor ikke gjort spesifikke frafallsanalyser.  

Datamaterialet som inngår i denne studien består av pasientopplysninger (relatert til sykdom 

og behandling) og deltakernes selvrapportering på et utarbeidet spørreskjema som inkluderer 

Fatigue Questionnaire (FQ), Symptom Check List 90- Revised (SCL-90- R), og et 

egenkomponert spørreskjema for demografisk informasjon.  
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9.2 Fatigue Questionnaire (FQ) 
Fatigue ble her målt med Fatigue Questionnaire (FQ), som er et spørreskjema som ofte har 

blitt brukt til å måle selvrapporterte, subjektive symptomer på fatigue (Stone & Minton, 

2008). FQ bygger på et spørreskjema opprinnelig utviklet for pasienter med kronisk fatigue 

syndrom (Wessely & Powell, 1989), men ble senere videreutviklet til å omhandle kun 

symptomer spesifikt knyttet til fatigue (Chalder et al., 1993). FQ har siden blitt brukt i en 

rekke epidemiologiske studier, blant annet i forbindelse med kreft og behandling (Knobel et 

al., 2001; Knobel et al., 2000; Loge, Abrahamsen, Ekeberg, & Kaasa, 1999). Flere studier har 

funnet tilfredsstillende reliabilitet og validitet ved FQ (Chalder et al., 1993; Cho et al., 2007).  

FQ inneholder elleve spørsmål om opplevd fysisk fatigue (syv spørsmål) og mental fatigue 

(fire spørsmål) i løpet av den siste måneden. Spørsmålene om fysisk fatigue omhandler 

problemer med slitenhet, økt behov for hvile, søvnighet/ døsighet, problemer med 

igangsetting, mangel på overskudd, redusert muskelstyrke og følelse av svakhet. Spørsmålene 

om mental fatigue omhandler konsentrasjonsvansker, forsnakkelse i samtaler, vansker med å 

finne det rette ordet, og hukommelsesvansker. I tillegg inneholder FQ to spørsmål om 

varighet og omfang ved eventuell slitenhet. Svaralternativene på de elleve første spørsmålene 

er: ”mindre enn vanlig”, ”ikke mer enn vanlig”, ”mer enn vanlig”, og ”mye mer enn vanlig”. 

På tilleggsspørsmålene bes respondenten oppgi varighet og omfang ut fra fire graderte 

svaralternativer. Deltakernes responser ble i denne studien kodet som Likert- skårer (0, 1, 2, 

3) og dikotomiserte skårer (0, 0, 1, 1). Indeksskårer for total fatigue (TF), fysisk fatigue (FF), 

og mental fatigue (MF) ble utregnet. Kriterier for betydelig fatigue var total skåre på 4 eller 

mer, mens kriterier for fatigue caseness var totalskåre på 4 eller mer og varighet på mer enn 6 

måneder. Både koding og kriterier for betydelig fatigue og fatigue caseness er tilsvarende det 

som ble brukt i den norske populasjonsstudien som normene er hentet fra (Loge et al., 1998). 

9.3 Symptom Check List 90- Revised (SCL- 90- R) 
Psykologisk symptombelastning ble målt med SCL- 90- R (Derogatis, 1983). Dette er et 

spørreskjema som er laget for å kartlegge mønstre av ulike selvrapporterte psykologiske 

symptomer og plager. SCL- 90 ble opprinnelig laget for medisinske pasienter og pasienter 

innen psykisk helsevern (Derogatis, 1983), men er utviklet for bruk også i den generelle 

populasjonen. Det har siden blitt brukt i en rekke studier, blant annet i en studie av unge 
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voksne overlevere etter kreft i barndom (Elkin et al., 1997). SCL- 90- R har vist adekvat 

reliabilitet inne ulike populasjoner, men validitetsstudier har vist noe varierende funn (Selvik, 

2006). Norsk oversettelse av SCL- 90- R ble brukt i denne studien (Nielsen & Vassend, 

1994).  

Spørreskjemaet består av 90 spørsmål om ulike symptomer som totalt vurderer følgende ni 

symptomdimensjoner: somatisering, tvangssymptomer, interpersonlig sensitivitet, depresjon, 

angst, fiendtlighet, fobisk angst, paranoid tankegang, og psykotisisme. Respondenten skal 

vurdere hvor plagsomme ulike symptomer har vært den siste uken. Svaralternativene kodes 

som Likertskårer og går fra 0 (”ikke i det hele tatt”) til 4 (”veldig mye”). Indeksskårer for 

hver av de ni symptomdimensjonene, samt en skåre for total psykologisk symptombelastning 

kalt GSI (Global Severity Index) ble utregnet. Terskelverdi for klinisk høy psykologisk 

symptombelastning ble satt til T- skåre 65 eller høyere, også kalt caseness. 

9.4 Demografiske variabler 
Fra spørreskjemaet ble det hentet inn informasjon om kjønn, alder ved undersøkelsen, 

utdanning og arbeidsstatus, og behov for tilrettelegging/ tiltak innenfor utdanning og arbeid. 

9.5 Sykdom- og behandlingsrelaterte variable 
Sykdoms- og behandlingsrelatert informasjon hentet fra journal var type hjernesvulst, 

lokalisering av hjernesvulst (supratentorielt eller infratentorielt), type behandling (antall 

operasjoner, strålebehandling, cellegiftbehandling, shunt), epileptiske anfall etter behandling, 

alder ved start av behandling, og antall år siden avsluttet behandling. 

9.6 Statistiske metoder 
Råskårer fra FQ ble gjort om til standardskårer (T- skårer), og det ble brukt kjønns- og 

aldersspesifikke normer utarbeidet fra norsk normalpopulasjon (alder < 29, n = 505) (Loge et 

al., 1998). Råskårer fra SCL- 90- R ble også gjort om til standardskårer (T- skårer), og det ble 

brukt kjønnsspesifikke norske normer fra normalpopulasjonen (Vassend, Lian, & Andersen, 

1992).  
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To deltakere hadde ikke besvart seks av syv spørsmål på FQ innenfor indeksen fysisk fatigue, 

og deres resultater på indeksskårene fysisk fatigue og total fatigue ble derfor ekskludert i 

analysene. En deltaker hadde kun besvart cirka 30% av spørsmålene på SCL- 90- R, og ble 

derfor ekskludert fra analyser som inkluderer SCL- 90- R. I resten av SCL- 90- R 

datamaterialet manglet det totalt seks enkeltsvar, maksimalt to svar per indeks per deltaker. 

De manglende svarene ble kodet tilsvarende gjennomsnittlig råskåre på resterende svar 

innenfor samme indeks.  

Kolmogorov- Smirnov (K-S) test ble gjort for å undersøke hvorvidt distribusjoner av skårer i 

datamaterialet var normalfordelt. Resultater for FQ total og interpersonlig sensitivitet var 

begge signifikant normalfordelte. Resultater for FQ fysisk fatigue, FQ mental fatigue, 

somatisering, tvangssymptomer, depresjon, fiendtlighet, angst, fobisk angst, paranoid 

tankegang, psykotisisme, og GSI var derimot alle signifikant ikke normalfordelte. På grunnlag 

av disse resultatene ble det valgt å bruke ikke- parametriske tester. Signifikansnivå på 

samtlige analyser ble satt til .05. Levene`s test ble gjort for å undersøke homogenitet i 

variasjon mellom kjønn. Resultatene viste at variansen var lik mellom kjønn for samtlige mål, 

med unntak av fiendtlighet og psykotisisme.  

Sammenhenger mellom indeksskårer fra FQ og SCL- 90- R ble undersøkt med Spearman´s 

rho. Forskjeller mellom indeksskårer fra FQ og SCL- 90- R og følgende demografiske og 

sykdomsrelaterte faktorer ble vurdert med Mann- Whitney test: (1) kjønn, (2) type 

hjernesvulst, (3) lokalisering til hjernesvulst, (4) antall operasjoner, (5) strålebehandling, (6) 

cellegiftbehandling, (7) shuntbehandling, og (8) epileptiske anfall etter behandling. Mann- 

Whitney test ble også brukt for å se om fatigue caseness, tvangssymptomer caseness, 

depresjon caseness og GSI caseness ga signifikant forskjellig resultater på FQ og SCL- 90- R 

sammenlignet med ikke- caseness. Effektstørrelser ble estimert med Pearson`s 

korrelasjonskoeffisient r, i henhold til anbefalinger om utregning av effektstørrelse ved bruk 

av Mann- Whitney test (Field, 2009).  

Signifikante forskjeller mellom normer og resultat på SCL- 90- R og FQ ble undersøkt med 

one- sample Wilcoxon Signed- rank test. Dette ble gjort på resultater for den samlede gruppa 

deltakere, og resultater organisert etter kjønn, lokalisering, epileptiske anfall etter behandling, 

strålebehandling, shuntoperasjon, fatigue caseness, tvangssymptomer caseness, depresjon 

caseness og GSI caseness.  
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Logistiske regresjonsanalyser (backward LR) ble gjort for å undersøke om demografiske, 

sykdoms- eller behandlingsrelaterte variabler var signifikante prediktorer for FQ caseness, 

GSI caseness, depresjon caseness, og tvangssymptomer caseness. Antagelsen om linearitet 

ved logistisk regresjon ble undersøkt og var gyldig for de kontinuerlige variablene knyttet til 

FQ caseness, GSI caseness og tvangssymptomer caseness, med unntak av variabelen år etter 

avsluttet behandling knyttet til tvangssymptomer caseness (steg 5 i analysen, p < .05). Det ble 

også undersøkt for høye korrelasjoner mellom prediktor- variablene, og dette var ikke et 

problem. 
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10 Resultater 

10.1   Karakteristika ved utvalget 
Demografiske karakteristika ved deltakerne er oppsummert i tabell 1. Totalt deltok 71 

personer i studien, 40 kvinner og 31 menn. Gjennomsnittlig alder var 23,1 år (sd = 3,5 år), der 

den yngste var 18 år og den eldste 29 år. Høyeste fullførte utdanning var høyskole- eller 

universitetsutdanning for 21,1 % av deltakerne, videregående skole med 32,4% og 39,4% for 

henholdsvis allmennfaglig og yrkesfaglig opplæring, og ungdomsskole for 7%. Litt over 

halvparten av deltakerne oppga at de har fått tilrettelagt undervisning i skolesammenheng. På 

tidspunktet for utfylling av spørreskjemaet var 64 av 69 deltakere i fullt eller delvis arbeid, i 

utdanning eller militærtjeneste. 19,7% av deltakerne i arbeid/ utdanning/ militærtjeneste 

oppga at de får eller har fått tilrettelegging i arbeidssituasjonen.  

Tabell 1 Demografiske karakteristika (n = 71) 

Alder: gjennomsnitt (sd)  23,1 (3,5) 	

Kjønn (kvinner/ menn)  40/ 31  

Utdanningsnivå (n = 69) 

           Ungdomsskole [n (%)]  5 (7)	

          Videregående skole (allmennfaglig) [n (%)]  23 (32,4) 

          Yrkesfaglig videregående eller fagopplæring [n (%)]  28 (39,4) 

          Høyskole- eller universitetsutdanning [n (%)]  15 (21,1) 

Tilrettelagt undervisning i skolesammenheng [n (%)] 36 (50,7) 

Nåværende arbeidssituasjon (n = 69)   

           Fullt arbeid/delvis i arbeid/ utdanning/ militærtjeneste [n (%)]  64 (90,2)	

Får/ fått tilrettelegging i arbeidssituasjon (n = 63) [n (%)] 14 (19,7) 

 

Sykdoms- og behandlingsrelaterte karakteristika ved deltakerne er oppsummert i tabell 2. 

Gjennomsnittlig alder ved start av behandling var 8,7 år (sd = 4,7 år), der den yngste var et 

halvt år og den eldste 17 år. Tid gått siden avsluttet behandling var gjennomsnittlig 13,7 år (sd 

= 5,7 år), minimalt 3 år og maksimalt 25 år siden. Deltakerne hadde tidligere blitt 

diagnostisert med ulike typer hjernesvulster: lavgradige astrocytomer hos 30 (42, 3%) av 
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deltakerne, medulloblastomer hos 12 (16,9%) av deltakerne, og andre typer hos de resterende 

25 (35, 2%). Andre typer hjernesvulster var ependymomer, plexus choroideus- papillomer, 

oligodendriogliomer, blandingsgliomer, og nevroepiteliale svulster (DNET). Antall deltakere 

med de sistnevnte typer hjernesvulster var såpass fåtallige at egne kategorier ikke var 

hensiktsmessig med tanke på analyser. Hjernesvulstene var klassifisert som supratentorielle 

hos 39 (54,9%) og infratentorielle hos 31 (43,7%). Blant deltakerne hadde 58 (81,7%) blitt 

operert en gang for hjernesvulst, mens 13 (18,3%) deltakere hadde blitt operert to ganger eller 

flere. 15 (21,1%) av deltakerne hadde mottatt tilleggsbehandling utover operasjon for 

hjernesvulst. Blant disse 15 deltakerne mottok 2 kun cellegiftbehandling, 2 kun 

strålebehandling, og 11 både cellegift- og strålebehandling. I medisinsk journal var det i 

tillegg opplyst at 12 (16,9%) av deltakerne var shuntoperert, samt at 14 (19,7%) på et 

tidspunkt etter behandling hadde opplevd anfall klassifisert som epileptiske. 

Tabell 2 Sykdoms- og behandlingsrelaterte karakteristika (n = 71) 

Alder startet behandling: gjennomsnitt (sd)   8,7 (4,5) 

Tid etter avsluttet behandling: gjennomsnitt (sd) 13,7 (5,7) 

Antall operasjoner   

	          1 operasjon [n (%)]  58 (81,7) 

          2 operasjoner [n (%)]  13 (18,3) 

Tilleggsbehandling  15 (21,1) 

          Cellegiftbehandling [n (%)]  13 (18,3) 

          Strålebehandling [n (%)]  13 (18,3) 

Shuntoperasjon [n (%)]  12 (16,9) 

Epileptiske anfall etter behandling [n (%)]  14 (19,7) 

Histologi (n = 67)  
 

          Astrocytom (grad I og II) [n (%)]  30 (42,3) 

          Medulloblastom [n (%)]  12 (16,9) 

          Andre [n (%)]  25 (35,2) 

Lokalisering av svulst  

           Supratentorielt [n (%)]  39 (54,9) 

          Infratentorielt [n (%)]  31 (43,7) 

          Flere områder [n (%)]  1 (1,4) 
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10.2   Kreftrelatert fatigue 
Indre konsistens målt med Cronbach`s alfa på FQ var 0,88 for total fatigue, 0,88 for fysisk 

fatigue, og 0,62 for mental fatigue. Resultater fra spørreskjemaer til 69 deltakere viste ingen 

signifikante forskjeller på total fatigue og indeksskårer sammenlignet med testnormer, heller 

ikke ved separate analyser for menn og kvinner. Gjennomsnittlige T-skårer var 49,9 på total 

fatigue, 49,3 på fysisk fatigue og 50,9 på mental fatigue. Figur 1. viser distribusjonen av total 

fatigue- skårer for kvinner og menn. Det var en tendens til at kvinner hadde noe høyere 

gjennomsnittlig skåre på total fatigue og fysisk fatigue enn menn, og at menn skåret høyere på 

mental fatigue. Det ble dog ikke funnet signifikante kjønnsforskjeller på hverken total fatigue, 

fysisk fatigue eller mental fatigue. Totalt var det cirka 29% av deltakerne som fylte kriterier 

for betydelig fatigue, og 21,7% som fylte kriterier for fatigue caseness. Blant kvinner var det 

25% som fylte kriterier for caseness, blant menn 16,1%. 

 

Figur 1 Distribusjon fatigue total (FT), T-skåre 

Analyser viste ingen signifikante forskjeller i resultater på fatigue knyttet til type hjernesvulst, 

lokalisering, antall operasjoner, cellegiftbehandling, og epileptiske anfall etter avsluttet 

behandling. Nivå av mental fatigue var signifikant høyere blant strålebehandlede (Mdn = 

47,0) sammenlignet med resten (Mdn = 33,5), U = 234,5, z = -2,136, p < .05, r 

(effektstørrelse) = -0,25, og sammenlignet med testnormer. Nivå mental fatigue var også 

signifikant høyere blant de som var shuntoperert (Mdn = 51,5) sammenlignet med resten 

(Mdn = 32,8), U = 167,5, z = -2,885. P < .01, r = 0,34, og sammenlignet med testnormer. 

Blant deltakere som ikke var strålebehandlet eller shuntoperert, var ingen av indeksskårene på 

FQ signifikant forskjellige fra testnormene. 
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Regresjonsanalyse viste at strålebehandling var en statistisk signifikant prediktor for FQ 

caseness (n = 15, p = .022) (se tabell 3). Resultatene viste at mottatt strålebehandling gir 

signifikant økt sannsynlighet for rapportering av fatigue- symptomer tilsvarende FQ caseness. 

Andre behandlingsrelaterte variabler som antall operasjoner, cellegiftbehandling, 

shuntoperasjon og epileptiske anfall var ikke signifikante prediktorer for FQ caseness, og ble 

tatt bort fra modellen i tabell 3. 

Tabell 3 Prediktorer FQ caseness 1 

      
 

95% konfidensintervall odds ratio 

    B (SE) Sig. lavest Odds ratio høyest 

Inkludert             

Strålebehandling 
(nei = 1, ja = 0) 

-1,52 (0,66) .022 0,059 0,219 0,804 

Konstant -0,154 (0,56) .782   0,857   

R2 = .07 (Cox & Snell), .11 (Nagelkerke) for steg 5. Modell x2(steg 5) = 5,074, p = .024  

  Regresjonsanalyse viste også at antall år etter avsluttet behandling var en statistisk signifikant 

prediktor for FQ caseness (p = .011) (se tabell 4). Resultatene viser at kortere tid etter 

avsluttet behandling signifikant øker sannsynlighet for fatigue- symptomer tilsvarende 

caseness. Variabler som alder ved undersøkelse og kjønn var ikke signifikante prediktorer for 

FQ caseness og ble tatt bort fra modellen i tabell 4. I en regresjonsmodell med 

sykdomsrelaterte variabler som type hjernesvulst og lokalisering, var ingen av variablene 

statistisk signifikante prediktorer. 

Tabell 4 Prediktorer FQ caseness 2 

        95% konfidensintervall odds ratio 

    B (SE) Sig. lavest Odds ratio høyest 

Inkludert             

Alder start behandling 
 

-0,19 (0,11) .074 0,668 0,825 1,019 

År etter avsluttet behandling -0,23 (0,09) .011 0,662 0,792 0,948 

Konstant 3,36 (1,96) .087   28,71   

R2 = .11 (Cox & Snell), .17 (Nagelkerke) for steg 3. Modell x2 (steg 3) = 8, p = .018  
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10.3   Psykologisk symptombelastning 
Indre konsistens målt med Cronbach`s alfa var 0,97 for GSI. På indeksnivå varierte 

Cronbach`s alfa fra 0,65 (paranoid tankegang) til 0,90 (tvangssymptomer). Resultater fra 

spørreskjemaer til 70 deltakere viste signifikant høyere skåre på indeksen tvangssymptomer 

(p < .01) sammenlignet med testnormer, både for kvinner (p = .01) og menn (p < .05). Blant 

spørsmål som utgjør indeksen tvangssymptomer var spørsmålene med høyest 

symptomrapportering knyttet til hukommelsesvansker, vansker med å få ting gjort, problemer 

med å bestemme seg og konsentrasjonsproblemer (gj.snitt > 1, der 1 = ikke mer enn vanlig). 

Spørsmålene med lavest gjennomsnittlig skåre omhandla tvangshandlinger, bekymringer over 

slurv og uforsiktighet, og opplevelse av ”tomhet” i hodet (gj.snitt < 0,6). På alle andre 

indekser på SCL- 90- R viste analysene ingen signifikante forskjeller i indeksskårer 

sammenlignet med testnormene for hele gruppen av deltakere. Gjennomsnittlig T- skåre for 

alle deltakerne var 50,9 på GSI. Figur 2. viser distribusjon av skårer på GSI. Totalt rapporterte 

10% klinisk høy symptombelastning på GSI, blant kvinnene 5% og blant mennene 16,7%.  

 

Figur 2 Distribusjon Global Severity Indeks (GSI) T- skårer 

Tabell 5. viser en oversikt over gjennomsnittlige resultater på SCL- 90- R for kvinner og 

menn. På indeksnivå viste analyser at menn rapporterte signifikant høyere nivå av fiendtlighet 

(Mdn = 42,7) sammenlignet med kvinner (Mdn = 30,1), U = 384, z = -2,593, p < .01, r = -

0,31, men ikke signifikant høyere enn gjennomsnittlige testnormer (p = .285). I tillegg 

rapporterte menn signifikant høyere nivå av fobisk angst (Mdn = 42,4) både sammenlignet 

med kvinner (Mdn = 30,3), U = 392, z = -2,517, p < .05, r = -0,3, og gjennomsnittlige 

testnormer (p < .05). 
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Tabell 5 Gjennomsnittlige skårer på SCL- 90- R for kvinner og menn 

	

Kvinner (n = 40) Menn (n = 30) 

gj.snitt (sd) gj.snitt (sd) 

Somatisering 50,1 (9,4) 49,2 (10,2) 

Tvangssymptomer 53,9 (9,5) 55,4 (13)* 

Interpersonlig sensitivitet 50 (8,8) 53 (11,6) 

Depresjon 48,6 (9,3) 51,3 (12,8) 

Angst 50,4 (9,1) 52,6 (10,8) 

Fiendtlighet 48,6 (7,3) 52,2 (10,3) 

Fobisk angst 52,3 (8,9) 54,4 (9,9)* 

Paranoid tankegang 49 (8,2) 51,5 (10,3) 

Psykotisisme 49,5 (7,7) 51,8 (10,8) 

Global Severity Index (GSI) 50,3 (10,3) 51,7 (14) 

* p < .05 ved one- sample Mann- Whitney test 

Analyser knyttet til sykdom- og behandlingsrelaterte variabler viste ingen signifikante 

forskjeller knyttet til type hjernesvulst, antall operasjoner, cellegiftbehandling, 

strålebehandling og shuntoperasjon. Derimot var hjernesvulst lokalisert supratentorielt 

signifikant knyttet til høyere nivå av angst (U = 362,5, z = -2,746, p < .01, r = -0,33), GSI (U= 

394, z = -2,357, p < .05, r = -0,28), tvangssymptomer (U= 402, z = -2,26, p < .05, r = - 0,27), 

interpersonlig sensitivitet (U = 405, z = -2,226, p < .05, r = -0,27), og psykotisisme (U = 

427,5, z = -2,124, p < .05, r = -0,26), og resultatene var i tillegg signifikant forskjellige og 

høyere enn testnormer. Blant deltakere behandlet for infratentorielle hjernesvulster var ingen 

av indeksskårene på SCL- 90- R signifikant forskjellige fra testnormer. Epileptiske anfall etter 

behandling var signifikant knyttet til høyere nivå av interpersonlig sensitivitet (U = 257, z = -

1, 988, p < .05, r = -0,24) og angst (U = 255, z = -2,014, p < .05, r = -0,24). Blant deltakere 

med epileptiske anfall etter behandling var resultater på tvangssymptomer og interpersonlig 

sensitivitet signifikant høyere sammenlignet med testnormer. Blant deltakere uten epileptiske 

anfall etter behandling var også resultater på tvangssymptomer signifikant høyere 

sammenlignet med testnormer.  

Regresjonsanalyse viste at kjønn signifikant predikerte GSI caseness (n = 8, p = . 048) (Se 

tabell 6). Det er signifikant lavere sannsynlighet for at kvinner rapporterer psykologiske 

symptomer tilsvarende GSI caseness enn menn. Antall år etter avsluttet behandling var også 
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en signifikant prediktor for GSI caseness (p = .047), der kortere tid etter avsluttet behandling 

ga signifikant høyere sannsynlighet for GSI caseness. 

Tabell 6 Prediktorer GSI caseness 

        95% konfidensintervall odds ratio 

    B (SE) Sig. lavest Odds ratio høyest 

Inkludert   

     Alder ved undersøkelse 

 

0,29 (0,16) .065 

   År etter avsluttet behandling - 5,20 (3,09) .047 1,331 0,982 1,804 

Kjønn (kvinne = 1, mann = 0) - 1,81 (0,92) .048 0,629 0,792 0,997 

Konstant - 0,23 (0,12) .092 0,027 0,164 0,984 

R2 = .14 (Cox & Snell), .27 (Nagelkerke) for steg 2. Modell x2 (steg 2) = 10,5, p = .015  

  Alder ved start av behandling var ikke en signifikant prediktor for GSI caseness og ble tatt 

bort fra modellen i tabell 6. I en modell for GSI caseness med sykdomsrelaterte variabler og 

en modell med behandlingsrelaterte variabler var ingen av variablene signifikante prediktorer. 

I regresjonsanalyser med depresjon caseness (n = 13), var verken demografiske- , sykdoms- 

eller behandlingsrelaterte variabler statistisk signifikante prediktorer. I analyser med 

tvangssymptomer caseness var supratentoriell lokalisering den eneste statistisk signifikante 

prediktoren (n = 12, p = .026) (se tabell 7.). Med andre ord viste resultatene signifikant høyere 

sannsynlighet for at overlevere etter hjernesvulst i barndom med supratentoriell lokalisering 

av hjernesvulst rapporterer tvangssymptomer tilsvarende caseness i ung voksen alder.  

Tabell 7 Prediktorer tvangssymptomer caseness 

        95% konfidensintervall odds ratio 

    B (SE) Sig. lavest Odds ratio høyest 

Inkludert             

Supratentorielt 
 

1,81 (0,81) .026 1,241 6,111 30,082 

Konstant "-2,71 (0,73) P < .001   0,067   

R2 = .09 (Cox & Snell), .14 (Nagelkerke). Modell x2(steg 4) = 6,5, p = .011  

  Type hjernesvulst (astrocytom, medulloblastom) og infratentoriell lokalisering var ikke 

signifikante prediktorer for tvangssymptomer og ble tatt bort fra modellen i tabell 7. I 

regresjonsmodeller med behandlingsrelaterte- variabler og kjønn var ingen av variablene 

statistisk signifikante prediktorer. 
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10.4   Assosiasjoner mellom fatigue og psykologisk 
symptombelastning 
Tabell 8. viser oversikt over alle korrelasjoner mellom indekser på FQ og SCL- 90- R. FQ 

totalskåre (FT) korrelerte positivt med somatisering (r = 0,452), tvangssymptomer (r = 0,449), 

depresjon (r = 0,421), angst (r = 0,381), fiendtlighet (r = 0,299), paranoid tankegang (r = 

0,296) og GSI (r = 0,442). Dersom det korrigeres for multiple sammenligninger (p = .0038), 

gjenstår signifikante positive korrelasjoner med somatisering, tvangssymptomer, depresjon, 

angst, og GSI.  

Tabell 8 Korrelasjonsmatrise 

    

 

TF FF MF SOM TVA IS DEP ANG FIE FOB PAR PSY 
FF Korr.k 0,96                      

	
Sig.  p < .001                     

	
N 69                      

MT Korr.k 0,758 0,59                   	
	

Sig.  p < .001 p < .001     	   	   	     	

	
N 69 69                     

SO
M 

Korr.k 0,452 0,412 0,387   		   		   		     		

	
Sig.  p < .001 p < .001 .001   	   	   	     	

	
N 68 68 70   	               

TV
A 

Korr.k 0,449 0,388 0,526 0,624     		   		     		

	
Sig.  p < .001 .001 p < .001 p < .001     	   	     	  N 68 68 70 70                 

IS Korr.k 0,218 0,194 0,282 0,523 0,753   	   	     	
 Sig.  .074 .113 .018 p < .001 p < .001 		 	   	     	  N 68 68 70 70 70               
DE
P 

Korr.k 0,421 0,382 0,461 0,574 0,824 0,746     	     	
	

Sig.  p < .001 .001 p < .001 p < .001 p < .001 p < .001     	     	  N 68 68 70 70 70 70             
AN
G 

Korr.k 0,381 0,38 0,336 0,611 0,772 0,706 0,747   	     	
	

Sig.  .001 .001 .004 p < .001 p < .001 p < .001 p < .001   	     	

	
N 68 68 70 70 70 70 70           

FIE Korr.k 0,299 0,274 0,371 0,411 0,633 0,554 0,699 0,492       	
	

Sig.  .013 .024 .002 p < .001 p < .001 p < .001 p < .001 p < .001       	

	
N 68 68 70 70 70 70 70 70         

FO
B 

Korr.k 0,139 0,096 0,2 0,457 0,48 0,512 0,503 0,443 0,221     	
	

Sig.  .258 .434 .098 p < .001 p < .001 p < .001 p < .001 p < .001 .066    	

	
N 68 68 70 70 70 70 70 70 70       

PA
R 

Korr.k 0,296 0,279 0,309 0,357 0,737 0,71 0,689 0,693 0,61 0,409   	
 Sig.  .014 .021 .009 .002 p < .001 p < .001 p < .001 p < .001 p < .001 p < .001 		 		

	
N 68 68 70 70 70 70 70 70 70 70  		

PSY Korr.k 0,201 0,218 0,177 0,492 0,66 0,663 0,639 0,763 0,443 0,472 0,681  

	
Sig.  .101 .075 .143 p < .001 p < .001 p < .001 p < .001 p < .001 p < .001 p < .001 p < .001  

	
N 68 68 70 70 70 70 70 70 70 70 70   

GSI Korr.k 0,442 0,408 0,459 0,704 0,94 0,82 0,898 0,86 0,644 0,558 0,781 0,758 
 Sig.  p < .001 .001 p < .001 p < .001 p < .001 p < .001 p < .001 p < .001 p < .001 p < .001 p < .001 p < .001 
  N 68 68 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 
TT = total fatigue, FT = fysisk fatigue, MF = mental fatigue, SOM = somatisering, TVA = tvangssymptomer, ANG = angst, FIE = fiendtlighet, 
FOB = fobisk angst, PAR = paranoid tankegang, PSY = psykotisisme, GSI = global severity index  

Fysisk fatigue korrelerte signifikant positivt med somatisering (r = 0,412), tvangssymptomer 

(r = 0,388), depresjon (r = 0,382), angst (r = 0,380), fiendtlighet (r = 0,274), paranoid 

tankegang (r = 0,274) og GSI (r = 0,408). Dersom det korrigeres for multiple 

sammenligninger (p = .0038), gjenstår signifikante positive korrelasjoner med somatisering, 

tvangssymptomer, depresjon, angst og GSI.  



30 
 

Resultater på mental fatigue korrelerte positivt med somatisering (r = 0,387), 

tvangssymptomer (r = 0,526), interpersonlig sensitivitet (r = 0,282), depresjon (r = 0,461), 

angst (r = 0,336), fiendtlighet (r = 0,371), paranoid tankegang (r = 0,309), og GSI (r = 0,459). 

Dersom det korrigeres for multiple sammenligninger (p = .0038) gjenstår signifikante positive 

korrelasjoner med somatisering, tvangssymptomer, depresjon, fiendtlighet, og GSI. 

Kort oppsummert var den sterkeste korrelasjonen mellom mental fatigue og 

tvangssymptomer, (r = 0,526), etterfulgt av mental fatigue og depresjon (r = 0.461), og mental 

fatigue og GSl (r = 0,459). Med andre ord deles 27% av variasjonen i ”ranks” (Spearmans`s 

rho) i mental fatigue med tvangssymptomer, 21% deles med depresjon, og 21% deles med 

GSI. Etter at det korrigeres for multiple sammenligninger (p < .0038) er fortsatt alle 

indeksskårer for fatigue signifikant korrelert med somatisering, tvangssymptomer, depresjon 

og GSI. I tillegg er fortsatt total fatigue og fysisk fatigue signifikant korrelert med angst, mens 

mental fatigue fortsatt er signifikant korrelert med fiendtlighet. 

Subanalyser viste at deltakere som fylte kriterier for fatigue caseness (n = 15) hadde 

signifikant mer tvangssymptomer (Mdn = 44,4) sammenlignet med resten av deltakerne (Mdn 

= 32,4), U = 264, z = -2,054, p < .05, r= -0,25, og signifikant mer symptomer på depresjon 

(Mdn = 44) sammenlignet med resten av deltakerne (Mdn = 32,5), U = 270, z = -1,97, p < .05, 

r = -0,24. Sammenlignet med gjennomsnittlige testnormer hadde deltakere med fatigue 

caseness signifikant høyere resultat på tvangssymptomer (p = .005), angst (p = .047) og GSI 

(p = .018). Også blant deltakere som ikke fylte kriterier for fatigue caseness var resultat på 

tvangssymptomer signifikant høyere sammenlignet med testnormer (p = .046).  

Deltakere som fylte kriterier for GSI caseness (n = 8) rapporterte signifikant høyere nivåer av 

mental fatigue (Mdn = 50,2) sammenlignet med resten av deltakerne (Mdn = 33,6), U = 

130,5, z = -2,187, p < .05, r = -0,26, og sammenlignet med testnormer (p = .035). Blant 

deltakere som ikke fylte kriterier for GSI caseness var resultater på FQ ikke signifikant 

forskjellige fra testnormer. 

Deltakere som fylte kriterier for caseness tvangssymptomer (n = 12) hadde signifikant økt 

total fatigue (Mdn = 45,7) sammenlignet med resten av deltakerne (Mdn = 32,1), U = 201,5, z 

= -2,168, p < .05, r = -0,26, og signifikant økt mental fatigue (Mdn = 52,3) sammenlignet med 

resten av deltakerne (Mdn = 31,7), U = 152, z = -3,327, p < .05, r = -0,40. Resultatene på total 

fatigue og mental fatigue hos de med caseness tvangssymptomer var også signifikant høyere 
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sammenlignet med testnormene (henholdsvis p = .034, og p = .002). Blant deltakere som ikke 

fylte kriterier for caseness tvangssymptomer var ingen av indeksskårene på FQ signifikant 

forskjellige fra testnormene.  

Deltakere som fylte kriterier for caseness depresjon (n = 13) rapporterte signifikant mer 

mental fatigue (Mdn = 55,9) sammenlignet med resten av deltakerne (Mdn = 33,9), U = 60,5, 

z = -2,345, p < .05, r = -0,28, og sammenlignet med testnormene (p = .042). Deltakere som 

ikke fylte kriterier for caseness depresjon hadde ikke signifikant forskjellige resultater på FQ 

sammenlignet med testnormene.  
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11 Diskusjon 
Et av hovedfunnene i studien var at det blant unge voksne behandlet for hjernesvulst i barne- 

og ungdomsalder, på gruppebasis, var en høyere forekomst av betydelig fatigue og fatigue 

caseness enn i generell populasjon. Derimot ble det ikke rapportert mer gjennomsnittlige 

symptomer på fatigue enn i normalpopulasjonen på gruppenivå, og det var ingen signifikante 

kjønnsforskjeller. Signifikante prediktorer for fatigue caseness var strålebehandling og antall 

år etter avsluttet behandling. Subanalyser viste også høyere forekomst av mental fatigue blant 

strålebehandlede og shuntopererte sammenlignet med normative data.  

Angående psykologisk symptombelastning var det høyere forekomst på enkelte områder 

sammenlignet med normalpopulasjonen. Både kvinner og menn rapporterte signifikant mer 

tvangssymptomer, og menn rapporterte i tillegg signifikant mer fobisk angst. Forekomsten av 

total psykologisk symptombelastning (GSI) og depresjon var derimot ikke signifikant høyere 

enn normative data verken for menn eller kvinner. Forekomsten av klinisk høy psykologisk 

symptombelastning (GSI caseness) var mer enn tre ganger så høy blant menn enn blant 

kvinner, og signifikante prediktorer var kjønn og antall år etter avsluttet behandling. 

Subanalyser viste at deltakere med hjernesvulster lokalisert supratentorielt rapporterte 

signifikant høyere nivåer av angst, tvangssymptomer, interpersonlig sensitivitet, psykotisisme 

og GSI sammenlignet med infratentorielle hjernesvulster, og med normative data. I tillegg var 

også epileptiske anfall i etterkant av avsluttet behandling knyttet til økte symptomer på 

interpersonlig sensitivitet og angst.   

Det ble funnet mange sammenhenger mellom fatigue og psykologisk symptombelastning. 

Alle mål på fatigue var signifikant positivt korrelert med somatisering, tvangssymptomer, 

depressive symptomer og GSI, og resultatene viste moderate til store effekter. Den sterkeste 

korrelasjonen var mellom mental fatigue og tvangssymptomer, etterfulgt av mental fatigue og 

depressive symptomer, og mental fatigue og GSl. Subanalyser viste signifikant økt forekomst 

av tvangssymptomer og depressive symptomer blant gruppen deltakere som fylte kriterier for 

fatigue caseness sammenlignet med resten. Sammenlignet med normalpopulasjonen 

rapporterte deltakerne med fatigue caseness signifikant mer symptomer på tvang, angst og 

GSI. Deltakere med caseness GSI, caseness tvangssymptomer eller caseness depresjon, 

rapporterte signifikant høyere nivåer av mental fatigue, både sammenlignet med resten av 

deltakerne og med normative data. I tillegg rapporterte deltakere med tvangssymptomer 
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caseness også signifikant mer total fatigue sammenlignet med resten av deltakerne og 

normative data, og supratentorielle hjernesvulster var eneste signifikante prediktor. 

11.1   Kreftrelatert fatigue 
Forekomst 

Forekomsten av betydelig fatigue (29%) og kronisk fatigue/ fatigue caseness (21,7%) var i 

denne studien noe høyere enn det som er funnet i den norske normalbefolkningen 

(henholdsvis 22% og 11%) (Loge et al., 1998). Resultatet er på den andre siden ikke veldig 

ulikt forekomster rundt 20% funnet i flere studier av overlevere etter hjernesvulst i barndom 

(Meeske et al., 2007; Mulrooney et al., 2008). På den andre siden er det betydelig lavere 

forekomst enn det som har blitt funnet i enkelte andre studier. I en svensk studie av unge 

mennesker behandlet for hjernesvulst fant de en forekomst av fatigue på 67% (Enskär & von 

Essen, 2007), og i en studie av voksne langtidsoverlevere etter lavgradige hjernesvulster i 

voksen alder ble det funnet alvorlig fatigue blant 39% (Struik et al., 2009). Resultatet fra 

studien til Enskär & Essen (2007) er begrenset av at fatigue kun ble målt med et spørsmål, 

som ledd i et mer generelt spørreskjema om livssituasjon. I studien til Struik et al. (2009) ble 

det derimot brukt en multidimensjonell fatigue skala (Checklist Individual Strength) 

bestående av 20 spørsmål. Deltakerne var dog diagnostisert og behandlet i voksen alder, i 

motsetning til i barne- og ungdomsalder, og kan potensielt ha vært en utslagsgivende faktor til 

grunn for de ulike resultatene.  

Til tross for noe høyere forekomst av betydelig fatigue og kronisk fatigue blant deltakerne 

sammenlignet med normalpopulasjonen, var gjennomsnittlig rapporterte symptomer på 

fatigue ikke signifikant forskjellige fra normalpopulasjonen. Hypotesen om at hjernesvulst og 

behandling av denne medfører økt fatigue sammenlignet med normative data ble dermed ikke 

bekreftet. En begrensning ved studien var dog at resultatene til deltakerne ikke ble 

sammenlignet med en kontrollgruppe. I mangel av kontrollgruppe ble resultatene i stedet 

sammenlignet med data fra norsk normalpopulasjon normert over femten år siden, noe som 

metodisk er et svakere design. En studie basert på den amerikanske Childhood cancer 

survivor study, fant en forekomst av fatigue på 19,4% blant overlevere etter svulst i 

sentralnervesystemet i barndom, tilsvarende det jeg fant i min studie (Mulrooney et al., 2008). 

I studien til Mulrooney et al. (2008) fant de derimot signifikant økt fatigue sammenlignet med 
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søsken. Antall deltakere behandlet for svulst i sentralnervesystemet var også høyere i denne 

studien (n = 299), sammenlignet med min studie (n = 71),  og kan også være av betydning da 

høyere antall deltakere kan øke sannsynlighet for å få signifikante funn når forskjellene er 

små. Deltagelse i studien, med utfylling av spørreskjema vil dessuten være en utfordring for 

mennesker alvorlig plaget av fatigue, og det kan derfor heller ikke utelukkes en skjevhet i 

utvalget med tanke på funksjonsnivå.   

Kjønnsforskjeller 

Forekomsten av kronisk fatigue i denne studien var høyere blant kvinner (25%) sammenlignet 

med menn (16,1%), men samlet sett var de ingen signifikante kjønnsforskjeller knyttet til 

fatigue, og kjønn var heller ikke en signifikant prediktor for fatigue caseness. Disse funnene 

var ikke i tråd med min hypotese, da det i studier av både voksne overlevere etter hjernesvulst 

i barndom og i norsk normalpopulasjon har blitt funnet signifikant økt rapportering av fatigue 

blant kvinner sammenlignet med menn (Loge et al., 1998; Mulrooney et al., 2008). På den 

andre siden har studier av voksne overlevere etter hjernesvulst, samt et flertall av studier av 

voksne overlevere etter kreftsykdommer, ikke funnet kjønnsforskjeller i rapportering av 

fatigue (Pelletier, 2002; Prue et al., 2006). Et spørsmålet er dog om ulike instrumenter brukt 

til å måle fatigue tar høyde for en eventuell kjønnsforskjell i normalpopulasjonen. Ettersom 

det i denne studien ble brukt kjønnsspesifikke normer kan resultatene tolkes som at det blant 

unge voksne overlevere etter hjernesvulst i barndom ikke er signifikante kjønnsforskjeller 

utover kjønnsforskjeller funnet i normalpopulasjonen.   

Sykdomsrelaterte variabler 

Det ble ikke funnet noen signifikante sammenhenger mellom type hjernesvulst, lokalisering 

til hjernesvulst og rapportering av fatiguesymptomer, i tråd med funn fra andre studier av 

voksne overlevere etter hjernesvulst (Pelletier, 2002; Prue et al., 2006; Struik et al., 2009). En 

signifikant prediktor for fatigue caseness var derimot antall år etter avsluttet behandling, der 

kortere tid predikerte høyere sannsynlighet for fatigue caseness. Dette resultatet er ikke i tråd 

med gjennomgått litteratur, da man blant voksne overlevere etter hjernesvulst- og 

kreftbehandling ikke har funnet en slik sammenheng (Pelletier, 2002; Prue et al., 2006). I min 

studie var utvalget derimot unge voksne behandlet for hjernesvulst i barne- og ungdomstid, og 

det kan derfor stilles spørsmål ved hvor godt sammenlignbare resultatene fra sistnevnte 

studier er. En svakhet ved studien er dog at det lave antallet deltakere med fatigue caseness (n 
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= 15) setter begrensninger for resultatenes generaliserbarhet utover denne studien. En 

sammenheng mellom kort tid siden avsluttet behandling og klinisk høye fatiguesymptomer er 

på den andre siden ikke helt uventet, da fatiguesymptomer for de fleste regnes å være særlig 

fremtredende under og rett etter kreftbehandling, for så å avta noe eller helt over tid. 

Behandlingsrelaterte variabler 

Det ble ikke funnet signifikante sammenhenger mellom fatigue og antall operasjoner, 

cellegiftbehandling, og epileptiske anfall etter avsluttet behandling. Disse funnene er til dels i 

tråd med forskning på voksne overlevere etter hjernesvulst og kreft, der de fleste studier ikke 

har funnet noen sammenhenger mellom type behandling og fatigue (Pelletier, 2002; Prue et 

al., 2006; Struik et al., 2009). En effekt av strålebehandling ble derimot funnet, da deltakere 

som hadde mottatt strålebehandling rapporterte signifikant økt mental fatigue, sammenlignet 

med andre deltakere og normative data. I tillegg var strålebehandling en signifikant prediktor 

for fatigue caseness. Enkelte studier av voksne overlevere etter hjernesvulst i barndom 

(Mulrooney et al., 2008) og voksne behandlet for lavgradige hjernesvulster (Kiebert et al., 

1998) har rapportert lignende resultater. Det er ikke utenkelig at en sammenheng mellom 

mental fatigue og strålebehandling kan være knyttet til overlapp mellom mental fatigue og 

kognitive vansker (Loge et al., 1998; Stone & Minton, 2008), ettersom kognitive svekkelser 

er kjente varige seneffekter etter strålebehandling i forbindelse med hjernesvulst i barndom 

(Mulhern & Butler, 2004; Papazoglou, King, Morris, Morris, & Krawiecki, 2008; Zeltzer et 

al., 2009). Eksempler på slike kognitive svekkelser etter strålebehandling i forbindelse med 

hjernesvulst i barndom er vansker med oppmerksomhet, arbeidshukommelse, 

informasjonsprosessering og eksekutiv fungering (Mulhern & Butler, 2004; Papazoglou et al., 

2008; Zeltzer et al., 2009).  

Blant deltakere som var shuntoperert ble det også rapportert økt mental fatigue sammenlignet 

med normative data. Shunt har tidligere blitt identifisert som risikofaktor for 

nevropsykologiske utfall hos barn og ungdom behandlet for astrocytomer (Rønning et al., 

2005), og en sammenheng mellom kognitive vansker og mental fatigue er også her en 

potensiell bidragende faktor. På den andre siden har shunt blant langtidsoverlevere fra 

hjernesvulst i barndom blitt funnet assosiert med økt livskvalitet (Reimers et al., 2009). Slike 

forskningsfunn kan virke noe motstridende, og et sentralt spørsmål blir hva faktoren shunt 

innebærer. Datamaterialet i min studie ga for eksempel ikke informasjon om eventuelle 

komplikasjoner knyttet til shuntoperasjon, som shuntsvikt og infeksjoner. Fra klinisk erfaring 
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med hjernesvulstbehandlede har det kommet frem at flere har en historie med mye hodepine, 

trøttbarhet og svimmelhet knyttet til komplikasjoner ved shunt over tid. Et ubesvart spørsmål i 

denne studien er derfor hvilke(n) faktor(er) knyttet til shuntoperasjon som er årsaken til 

sammenhengen med økt mental fatigue. 

11.2   Psykologisk symptombelastning 
Forekomst 

Totalt var det 10% av samtlige deltakere som rapporterte klinisk høy total psykologisk 

symptombelastning, blant kvinnene 5% og blant mennene 16,7%. Dette er en noe høyere 

forekomst blant mennene sammenlignet med forventa 7% (definert som T-skåre ≥ 65) i 

generell populasjon. Sammenlignet med enkelte studier av psykologisk symptombelastning 

hos ungdommer behandlet for hjernesvulst, var forekomsten likevel en god del lavere 

(Fuemmeler et al., 2002; Poggi et al., 2005), men i disse studiene har det stort sett blitt brukt 

ulike måleinstrumenter og spørsmålet er derfor om resultatene er direkte sammenlignbare. 

Forekomsten av gjennomsnittlig total psykologisk symptombelastning (GSI) var heller ikke 

høyere enn i normalbefolkningen, verken for kvinner eller menn, og hypotesen om at 

hjernesvulst og behandling av denne medfører økt psykologisk symptombelastning 

sammenlignet med normative data, ble dermed avkreftet med tanke på GSI. Dette funnet er i 

tråd med resultater fra flere studier av voksne overlevere etter hjernesvulst i barndom 

(Zebrack et al., 2004) og kreft i barndom (Elkin et al., 1997; Langeveld et al., 2002; Zeltzer et 

al., 2008). For eksempel rapporterte unge kreftoverlevere i en studie lavere gjennomsnittlig 

symptombelastning på alle indekser på SCL- 90 sammenlignet med standardnormene, og 

signifikant lavere på blant annet GSI (Elkin et al.,1997). I studien utført av Zebrack et al. 

(2004) av 1100 voksne overlevere etter hjernekreft i barndom, samt deres søsken, fant de 

heller ingen signifikante forskjeller i rapportering av total psykologisk symptombelastning 

sammenlignet med normalpopulasjonen. Derimot, da de i analyser kontrollerte for 

sosiodemografiske-, sosioøkonomiske- og helsestatus- relaterte variabler, fant de signifikant 

økt total psykologisk symptombelastning blant overlevere etter hjernekreft sammenlignet med 

deres søsken. Resultatene fra sistnevnte studie belyser styrken ved å bruke kontrollgruppe, 

samt betydning av å kontrollere for sentrale variabler som potensielt kan maskere signifikante 

sammenhenger. 
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På indeksnivå ble det rapportert signifikant mer tvangssymptomer både blant kvinner og 

menn sammenlignet med normalpopulasjonen. Studien viser med andre ord at unge voksne 

behandlet for hjernesvulst i barne- og ungdomsalder opplever økt psykologisk 

symptombelastning i form av tvangssymptomer målt med SCL- 90- R. Klinisk høye skårer på 

tvangssymptomer målt med SCL- 90- R har også blitt funnet i studier av pasienter med 

traumatisk hjerneskade, og sammenhenger mellom slike symptomer og vanlige nevrologiske 

og kognitive symptomer etter hjerneskade har blitt rapportert (Leathem & Babbage, 2000; 

Woessner & Caplan, 1995). I en studie av 19 voksne pasienter diagnostisert med ondartet 

hjernesvulst, ble det funnet klinisk høye skårer på tvangssymptomer målt med SCL- 90- R 

blant 53% av pasientene, men i klinisk intervju var det ingen som fylte kriterier for 

tvangslidelse (Kaplan & Miner, 1998). Slike forskningsfunn tyder på at tolkning av resultater 

på psykologisk symptombelastning målt med SCL- 90- R bør gjøres med varsomhet, og ikke 

isolert fra sykdomshistorie. Kognitive svekkelser etter behandling av hjernesvulst i barndom 

er seneffekter som er godt dokumentert (De Ruiter et al., 2013; Mulhern & Butler, 2004; 

Upton & Eiser, 2006; Aarsen et al., 2005). Det er derfor en mulighet at den økte 

rapporteringen av tvangssymptomer til dels kan reflektere kognitive vansker blant deltakerne. 

Det er for eksempel ikke usannsynlig at deltakere med kognitive plager etter sykdom og 

behandling rapporterer hukommelsesvansker, vansker med å få ting gjort, problemer med å 

bestemme seg og konsentrasjonsproblemer, som jo var symptomene på tvangsindeksen som 

oftest ble rapportert i denne studien. Flere av symptomene på indeksen tvangssymptomer målt 

med SCL- 90- R ser altså ut til å overlappe noe med kognitive plager, noe som er bekreftet i 

flere studier. Det må også bemerkes at til tross for at de i studien til Kaplan & Miner (1998) 

fant en signifikant sammenheng mellom SCL- 90- R og subjektiv rapportering av kognitive 

problemer, fant de ikke en signifikant sammenheng med prestasjoner på kognitive tester. En 

annen studie sammenlignet spørsmål på SCL- 90- R knyttet til vanlige symptomer etter 

hjerneskade med andre spørsmål, og fant at de ulike gruppene av spørsmål var likt eller 

tilsvarende korrelert med kognitive prestasjoner, emosjonelle symptomer, og atferdsrelaterte 

symptomer (Hoofien, Barak, Vakil, & Gilboa, 2005). Slike funn tyder på at til tross for at 

kognitive vansker sannsynligvis kan påvirke rapporterte symptomer på tvangsindeksen på 

SCL- 90- R, bør man være forsiktig med å bruke indeksen som indikator på kognitive vansker 

(Kaplan & Miner, 1998).  

På de resterende målene på psykologisk symptombelastning (somatisering, interpersonlig 

sensitivitet, depresjon, angst, fiendtlighet, fobisk angst, paranoid tankegang og psykotisisme) 
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rapporterte den totale gruppen av deltakere ikke signifikant økte symptomer sammenlignet 

med normative data, i motsetning til studier som har vist økt forekomst av blant annet 

depresjon hos voksne overlevere etter hjernesvulst (Pelletier, 2002), og økt forekomst av 

angst, depresjon og antisosial atferd blant ungdommer behandlet for svulst i 

sentralnervesystemet (Schultz et al., 2007). Et spørsmål er dog hvor representativt utvalget i 

denne studien er for den totale gruppen av unge overlevere etter hjernesvulst i barne- og 

ungdomsalder. Det er for eksempel ikke utenkelig at et høyt nivå av psykologisk 

symptombelastning kan føre til at potensielle deltakere i denne studien ikke har orket å delta. 

På den andre siden kan det også være motsatt, at særlig de som opplever plager har bidratt i 

studien på grunn av personlig interesse og relevans.  

Kjønnsforskjeller 

Det ble ikke funnet en signifikant kjønnsforskjell på GSI, men det å være mann viste seg å 

være en signifikant prediktor for høy total symptombelastning (GSI caseness). Dette var et 

overraskende funn, med tanke på at tidligere forskningsresultater har funnet høyere forekomst 

av psykologiske plager hos kvinner sammenlignet med menn, blant voksne overlevere etter 

hjernesvulst i barndom (Zebrack et al., 2004) og voksne overlevere fra kreft i barndom 

(Zeltzer et al., 2008). På den andre siden har en studie av barn og ungdom behandlet for 

hjernesvulst funnet signifikant høyere total psykologisk symptombelastning hos gutter 

sammenlignet med jenter (Poggi et al., 2005). Det er vanskelig å finne en forklaring på disse 

funnene. Forekomsten av hjernesvulst er kjent å være noe høyere blant gutter enn jenter i 

barne- og ungdomsalder (Lundar & Brandal, 2012; Rickert & Paulus, 2001). I min studie 

utgjorde menn 44% av det totale utvalget, noe som er lavere enn forventet. Det kan derfor 

stilles spørsmål ved om utvalget av menn var mindre representativt enn utvalget av kvinner. I 

tillegg viste analysene signifikant økt rapportering av fobisk angst og fiendtlighet blant menn 

sammenlignet med kvinner, der kun nivå fobisk angst var signifikant høyere sammenlignet 

med normative data.  

Sykdomsrelaterte variabler 

Det ble funnet signifikante sammenhenger mellom psykologisk symptombelastning og 

lokalisering av hjernesvulst. Supratentoriell lokalisering var knyttet til signifikant økte 

symptomer på angst, tvang, interpersonlig sensitivitet, psykotisisme og GSI, og var en 

signifikant prediktor for tvangssymptomer caseness. I motsetning var infratentorielle 
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hjernesvulster ikke knyttet til økt psykologisk symptombelastning på noen indekser. Dette var 

overraskende funn ettersom tidligere studier av ungdommer og voksne behandlet for 

hjernesvulst i barndom ikke har funnet sammenhenger mellom lokalisering av hjernesvulst og 

psykologiske problemer (Carpentieri et al., 2003; Poggi et al., 2005; Zebrack et al., 2004). 

Som tidligere nevnt vil kognitive vansker kunne reflekteres i tvangsindeksen, og være en 

tredjevariabel av betydning for supratentoriell lokalisering. Meta-analyser av studier av 

overlevere etter behandling for hjernesvulst i barndom har dog heller ikke funnet signifikante 

forskjeller i nevropsykologisk og intellektuell fungering knyttet til hjernesvulsters lokalisering 

(De Ruiter et al., 2013; Mulhern, Hancock, Fairclough, & Kun, 1992). Derimot er type 

hjernesvulst funnet å være signifikant knyttet til nevropsykologisk funksjon etter sykdom og 

behandling. I den norske studien til Rønning et al. (2005) fant de for eksempel signifikant 

dårligere nevropsykologisk fungering innenfor flere områder (oppmerksomhet, eksekutive 

funksjoner og visuell hukommelse) hos gruppen behandlet for medulloblastomer 

sammenlignet med gruppen behandlet for astrocytomer.  

En av hypotesene i denne studien var at økt tid siden avsluttet behandling ville være knyttet til 

økt psykologisk symptombelastning, i tråd med resultater fra andre studier av barn og ungdom 

behandlet for hjernesvulst (Fuemmeler et al., 2002; Poggi et al., 2005; Turner et al., 2009). 

Denne hypotesen ble ikke bekreftet da kortere tid siden avsluttet behandling i motsetning ga 

signifikant økt sannsynlighet for klinisk høy total psykologisk symptombelastning. Slike 

resultater har også blitt funnet knyttet til depresjon blant voksne behandlet for lavgradige 

hjernesvulster (Mainio et al., 2006). Dette funnet er også lignende det som ble funnet for 

fatigue, at kortere tid siden avsluttet behandling økte sannsynligheten for mer symptomer. 

Dette kan tolkes som positive tendenser i retning av at symptomene avtar ettersom tiden går 

etter avsluttet behandling, og kan potensielt også tyde på at et systemer rundt pasientene 

fungerer på gruppenivå med tanke på eventuell støtte og tilrettelegging over tid. Det ble ikke 

funnet en statistisk signifikant sammenheng mellom alder ved undersøkelse og psykologisk 

symptombelastning, i motsetning til resultat fra en studie av ungdommer og unge voksne 

overlevere etter kreft i barndom, der høyere alder ved undersøkelsen økte risiko for 

psykologisk symptombelastning målt med SCL- 90 (Elkin et al., 1997). En slik sammenheng 

kunne vært å forvente også for deltakerne i min studie, da krav til tilpasning og selvstendighet 

fra en selv og omgivelsene øker i ungdomstid og ung voksen alder, og eventuelle vansker 

potensielt vil kunne bli mer fremtredende i denne alderen. Det ble heller ikke funnet noen 

statistisk signifikant sammenheng mellom alder ved start behandling og psykologisk 
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symptombelastning, også i motsetning til det som ble funnet i studien til Elkin et al. (1997).  

Behandlingsrelaterte variabler 

Av behandlingsrelaterte variabler var verken type hjernesvulst, antall operasjoner, 

cellegiftbehandling, strålebehandling eller shuntoperasjon signifikant knyttet til psykologisk 

symptombelastning. Disse funnene er i tråd med andre studier som ikke har funnet 

sammenhenger mellom type behandling og psykologisk symptombelastning blant overlevere 

etter hjernekreft og hjernesvulst i barndom (Carpentieri et al., 2003; Zebrack et al., 2004).  

En annen variabel knyttet til psykologisk symptombelastning var derimot epileptiske anfall i 

etterkant av behandling. Deltakere med epileptiske anfall etter avsluttet behandling 

rapporterte signifikant mer symptomer på interpersonlig sensitivitet og angst sammenlignet 

med resten av deltakerne. Sammenlignet med normative data var kun symptomer på 

interpersonlig sensitivitet (og tvangssymptomer) signifikant høyere. Symptomindeksen 

interpersonlig sensitivitet omhandler opplevelser eller følelser av å være sårbar, utilstrekkelig 

eller mindreverdig, spesielt i møte med andre mennesker. Det er ikke usannsynlig at slike 

opplevelser og følelser kan utvikles som følge av uforutsigbarhet, tap av kontroll og 

personlige negative opplevelser potensielt knyttet til epileptiske anfall.   

11.3   Sammenhenger mellom kreftrelatert fatigue og 
psykologisk symptombelastning 
Flere sammenhenger ble funnet mellom rapporterte symptomer på fatigue og psykologisk 

symptombelastning, i tråd med funn fra en rekke studier av overlevere etter hjernesvulst 

(Clanton et al., 2011; Meeske et al., 2007; Mulrooney et al., 2008; Zeltzer et al., 2009). 

Moderate til sterke positive korrelasjoner ble funnet mellom både total, mental og fysisk 

fatigue, og total psykologisk symptombelastning (GSI), tvangssymptomer, depressive 

symptomer, og somatisering. I tillegg ble det funnet moderate positive korrelasjoner mellom 

total og fysisk fatigue og angst, og en moderat positiv korrelasjon mellom mental fatigue og 

fiendtlighet. Disse funnene støtter hypotesen om at økt fatigue hos overlevere etter 

hjernesvulst i barndom er knyttet til økt psykologisk symptombelastning. Om fatigue 

eventuelt øker risiko for utvikling av psykologisk symptombelastning, eller om psykologisk 

symptombelastning øker risiko for utvikling av fatigue, sier resultatene derimot ingenting om. 

I forskningslitteraturen ses det evidens på at psykologisk symptombelastning kan predikere 
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fatigue (Zeltzer et al., 2009), det er for eksempel ikke usannsynlig at emosjonelle plager kan 

forsterke fatigue gjennom påvirkning på kognitiv fungering (Schönberger, 2014). På den 

andre siden er fatigue en veldokumentert seneffekt etter kreftbehandling uavhengig av 

psykologiske symptomer, og har også blitt funnet å være en signifikant prediktor for 

problemer med emosjonsregulering (Clanton et., 2011),   

Mental fatigue og psykologisk symptombelastning 

Sammenlignet med normalpopulasjonen rapporterte deltakere med fatigue caseness 

signifikant økte symptomer på GSI, tvangssymptomer og angst. På den andre siden, blant 

deltakere med GSI caseness, var kun symptomer på mental fatigue signifikant høyere, både 

sammenlignet med resten av deltakerne og normative data. Blant deltakere med GSI- skårer 

under klinisk cut- off, var derimot ingen gjennomsnittlige resultater på fatigue signifikant 

forskjellige fra normative data. Disse resultatene kan tyde på at det særlig er mentale aspekter 

ved fatigue som er assosiert med total psykologisk symptombelastning, og viser at til tross for 

en generelt lav forekomst av fatigue i dette utvalget, rapporteres det signifikant mer 

symptomer på mental fatigue blant deltakere med høy psykologisk symptombelastning, også 

sammenlignet med normalpopulasjonen.  

Fatigue og tvangssymptomer 

Blant deltakere med fatigue caseness, var det kun rapporterte tvangssymptomer som var 

signifikant høyere både sammenlignet med normative data og resten av deltakerne. Blant 

deltakere med tvangssymptomer caseness ble det på den andre siden rapportert både 

signifikant økt mental fatigue og total fatigue, og nivået av disse symptomene var også 

signifikant høyere sammenlignet med normative data. En sammenheng mellom mental fatigue 

og tvangssymptomer kom også frem i form av at den sterkeste korrelasjonen i studien var 

mellom mental fatigue og tvangssymptomer (sterk effekt), og tyder samlet sett på at mentale 

aspekter ved fatigue er sentralt knyttet til tvangssymptomer. En sterk sammenheng mellom 

mental fatigue og tvangssymptomer var for så vidt ikke overraskende, ettersom mental fatigue 

målt med FQ og tvangssymptomer målt med SCL- 90- R til dels overlapper og i stor grad 

omhandler kognitiv fungering. På begge indeksene finner man eksempelvis spørsmål knyttet 

til hukommelsesvansker og konsentrasjonsvansker. Det må også bemerkes at rapporterte 

tvangssymptomer sammenlignet med normative data også var signifikant høyere blant 
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deltakere uten fatigue caseness. Sistnevnte resultat tydeliggjør dermed også at det er distinkte 

fenomener som måles, tvangssymptomer rapporteres også uavhengig av mental fatigue.    

Fatigue og depressive symptomer 

Rapportering av fatiguesymptomer tilsvarende caseness var også signifikant knyttet til 

rapportering av økte depressive symptomer. Nivå av depressive symptomer blant disse 

deltakerne var derimot ikke signifikant forskjellige fra normalpopulasjonen. På den andre 

siden rapporterte deltakere med depresjon caseness signifikant mer mental fatigue 

sammenlignet med resten av deltakerne, og sammenlignet med testnormene. Deltakere som 

ikke fylte kriterier for caseness depresjon rapporterte derimot ikke signifikant forskjellige 

resultater på fatigue sammenlignet med normative data. Disse funnene støtter hypotesen om 

sammenheng mellom økt fatigue og økte depressive symptomer blant overlevere etter 

hjernesvulst i barndom, og bekrefter andre forskningsresultater på dette området (Clanton et 

al., 2011; Mulrooney et al., 2008). Analysene i studien muliggjør å si noe om signifikante 

sammenhenger mellom fatigue og depressive symptomer, men forteller som tidligere nevnt 

ikke noe om kausalitet, om fatigue øker risiko for depressive symptomer eller om depressive 

symptomer øker risiko for fatigue. Det oppsummeres i fagbøker om kreftoverlevere at fatigue 

generelt øker risiko for psykisk lidelse som depresjon (Hotopf, 2004). Dette er interessante 

funn da andre har rapportert at psykologisk symptombelastning predikerer fatigue (Zeltzer et 

al., 2009). Fatigue kan være symptom på depresjonslidelse, men må da opptre sammen med 

andre symptomer. En annen påstand er at fatigue hos kreftpasienter som oftest ikke er et 

symptom på en depresjonslidelse (Loge, 2013). Rent hypotetisk kan fatigue forstås å være en 

konsekvens av symptomer på depresjon, men kan på den andre siden også være en faktor som 

bidrar til emosjonelle plager hos overlevere etter hjernesvulst. I en longitudinell studie av 

pasienter med traumatisk hjerneskade fant de at fatigue predikerte depresjon, men ikke det 

motsatte (Schönberger, 2014). Slike resultater støtter opp om synspunktet på fatigue som en 

primær konsekvens av strukturell hjerneskade, i stedet for kun sekundær til depresjon. 

Fatigue og andre psykologiske symptomer 

Fatigue caseness var også signifikant knyttet til økte symptomer på angst, dog ikke signifikant 

økte symptomer sammenlignet med normalpopulasjonen. Det ble også funnet moderate 

positive korrelasjoner mellom total og fysisk fatigue og angst. At fatigue blant kreftoverlevere 

øker risiko for angstlidelser er dokumentert andre steder (Hotopf, 2004). Moderate til sterke 
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positive korrelasjoner ble også funnet mellom både total, mental og fysisk fatigue, og 

somatisering. Spørsmål knyttet til somatisering omhandler kroppslige plager og 

fornemmelser, og et par av spørsmålene knyttet til opplevelse av tyngde eller svakhet i 

kroppen er til dels overlappende med spørsmål om fysisk fatigue. En sammenheng mellom 

fatigue og somatisering er derfor ikke uventet. Ettersom overlevere etter hjernesvulst som 

gruppe er kjent å ha dårligere fysisk helse sammenlignet med kontroller uten slik sykehistorie 

(Hudson et al., 2003), ville det heller ikke vært usannsynlig at det ble rapportert økte 

symptomer knyttet til somatisering eller fysisk fatigue sammenlignet med 

normalpopulasjonen, men slike resultater ble altså ikke funnet.  

11.4   Begrensninger  
Metodologiske utfordringer 

Kjente metodologiske utfordringer knyttet til forskning på seneffekter etter hjernesvulst i 

barndom er at hjernesvulst rammer relativt få barn og ungdommer, i ulike aldre, samt at type 

hjernesvulst og behandling gjerne varierer. Deltakerne i denne studien bestod av et relativt lite 

utvalg. Hvor representativt dette utvalget var for populasjonen unge voksne overlevere etter 

hjernesvulst i barndom er uvisst, og man må derfor være forsiktig med å generalisere funnene 

utover dette utvalget. Deltakerne deltok frivillig i studien, og en seleksjonsbias kan ha 

forekommet. Andre studier av fatigue og psykologisk symptombelastning blant 

langtidsoverlevere etter hjernesvulst i barndom rapporterer responsrater i området 70- 80% 

(Mulrooney et al., 2008; Zebrack et al., 2004). Ettersom datamateriale i studien er hentet fra et 

fremdeles pågående prosjekt, var det ikke mulig å beregne responsrate og gjøre 

frafallsanalyser, og slik undersøke om det er noe som karakteriserer de som ikke returnerte 

spørreskjema. Det er mulig at potensielle deltakere ikke fullførte og returnerte 

spørreskjemaene på grunn av høye nivåer av fatigue eller psykologisk symptombelastning, 

eventuelt kan kognitive begrensninger gjort det vanskelig å delta. På den andre siden er det 

også mulig at potensielle deltagere uten plager har latt være å delta i studien på grunn av lite 

interesse eller personlig relevans. Deltakerne i denne studien bestod dessuten også av en 

ganske heterogen gruppe, som inkluderte ulike typer hjernesvulster, ulike typer og mengde 

behandling, forskjellig alder ved behandling, og antall år etter avsluttet behandling. I tillegg til 

at et lite utvalg medfører utfordringer knyttet til validitet, er en annen utfordring hvorvidt 
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antall deltakere var stort nok til å avdekke eventuelle reelle sammenhenger i populasjonen 

utvalget er hentet fra. 

En annen svakhet i studien er hvorvidt informasjon om sykdom og behandling hentet fra 

journal er nøyaktig. Hvor utfyllende den tilgjengelig informasjon i journal var, varierte i stor 

grad mellom ulike deltakere. Dessuten var det stor variasjon i begrepsbruk, for eksempel 

knyttet til type hjernesvulst og behandling, både blant ulike fagpersoner i samme tidsrom, og i 

journalnotat fra en stund tilbake sammenlignet med nyere tid. Mye av forklaringen på dette 

henger sannsynligvis sammen med store endringer i klassifisering av hjernesvulster over tid 

på grunn av økt kunnskapsutvikling (Rickert & Paulus, 2001). 

Resultatene i studien bygger på selvrapporterte, subjektive symptomer fra spørreskjemaer. 

Selvrapportering er en styrke ettersom det gir direkte informasjon om opplevde symptomer. 

Utfordringer knyttet til selvrapportering er på den andre siden om det eventuelt har blitt over- 

eller under- rapportert symptomer. Blant pasienter med traumatisk hjerneskade har det blitt 

rapportert at flere tenderer å minimere nevropsykologiske symptomer. I en review- artikkel av 

Prigatano (1992) oppsummeres det at slike funn har blitt knytta til redusert sykdomsinnsikt 

som resultat av både organiske og/ eller psykologiske faktorer (Prigatano, 1992). En form for 

redusert sykdomsinnsikt blant deltakerne kan ikke utelukkes, kanskje særlig i tilknytning til 

eventuelle komplekse kognitive vansker (eksekutive funksjoner). Men en form for 

overrapportering av symptomer kan heller ikke utelukkes. Forhåpentligvis blir tendenser til 

over- og underrapportering mer eller mindre jevnt fordelt jo flere deltakere man har i utvalget. 

Pre- analyser i denne studien viste dog stort sett ikke signifikant normalfordelte distribusjoner 

i resultatene, og en form for skjevhet i selvrapporterte symptomer og resultater kan ha 

forekommet. Et annet aspekt ved spørreskjemaene er at deltakerne ble bedt om å rapportere 

opplevde symptomer knytta til siste måneden (FQ) og siste uke (SCL- 90- R). Et spørsmål er 

derfor hvor representativ symptomrapportering siste måned og uke er for deltakerne utover 

disse tidsrommene. 

At overlevere etter hjernesvulst rapporterer tilsvarende eller mindre psykologisk 

symptombelastning enn i normalpopulasjonen kan være vanskelig å forstå, da de som gruppe 

har økt risiko for både medisinske og utdanningsrelaterte utfordringer (Recklitis et al., 2006). 

Det kan også stilles spørsmål ved om grunnlaget for å vurdere fatiguesymptomer og 

psykologisk symptombelastning er likt for individer med sykdom- og behandlingserfaringer 

som det overlevere etter hjernesvulst har, sammenlignet med normalpopulasjonen der slike 
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erfaringer er mer sjeldne. En studie fant at kreftoverlevere vurderte symptomer på fatigue før 

behandling som mildere i etterkant av behandlingen, sammenlignet med det de gjorde på 

tidspunktet før behandling (Visser, Smets, Sprangers, & deHaes, 2000). Slike funn kan tyde 

på at erfaringer med ekstrem fatigue under kreftbehandling, i etterkant kan føre til en form for 

rekalibrering eller endring i indre standarder for vurdering av fatigue. En annen utfordring 

knyttet til selvrapporterte spørreskjemaer er hvorvidt spørsmål kan ha blitt misforstått. Dette 

kan særlig ha vært en risiko blant deltakere med svekka kognitiv fungering etter hjernesvulst 

og behandling (Zebrack et al., 2004). I en studie av ungdommer behandlet for hjernesvulst, 

rapporterte ungdommene selv ingen psykososiale eller atferds- relaterte problemer 

(Carpentieri et al., 2003). Både foreldre og lærere rapporterte på den andre siden økte vansker 

hos ungdommene på flere områder. Innhenting av informasjon fra informanter som familie og 

venner kunne vært nyttig og gitt flere mål på symptombelastning blant deltakerne i denne 

studien. Det betyr ikke at informanters vurderinger er mer gyldige enn deltakernes egne 

opplevelser, men eventuelle diskrepanser i vurdering av funksjonsnivå ville vært informativt.  

I studien ble gjennomsnittlige resultater sammenlignet med resultater fra norsk 

normalpopulasjon, normert over femten år siden. Både det at sammenligningsgrunnlaget var 

normative data, og at det er hentet inn for en stund tilbake, er faktorer som kan begrense 

resultatenes gyldighet. Bruk av kontrollgruppe som søsken, eller et tilfeldig utvalg matchet 

med tanke på demografiske variabler, ville gitt et sterkere forskningsdesign.  

Ettersom egenskaper ved datamaterialet ikke stemte med parametriske antagelser, ble det 

hovedsakelig brukt ikke- parametriske tester i analysene. Dette medførte begrensninger for 

hvilke analyser som kunne gjøres. I tillegg har ikke- parametriske tester noe dårligere 

statistisk tyngde sammenlignet med parametriske tester. Dette fordi egenskaper ved 

parametriske tester øker sannsynlighet for å oppdage genuine effekter i datamaterialet 

sammenlignet med ikke- parametriske tester, gitt at parametriske antagelser overholdes (Field, 

2009). Noen begrensninger ved studien er også at det er kryss- seksjonelt og kun sier noe om 

sammenhenger, i motsetning til longitudinelle studier som muliggjør å si noe om årsak- 

virkninger.  

Relevante faktorer som ikke ble undersøkt 

Kognitive vansker er vanlige seneffekter etter behandling av hjernesvulst som ofte opptrer 

samtidig med fatigue (Struik et al., 2009), og psykologisk symptombelastning (Poggi et al., 
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2005). Flere vanlige kognitive seneffekter overlapper noe med målene på mental fatigue og 

tvangssymptomer brukt i denne studien, og eventuelle sammenhenger med mål på kognitive 

vansker ville vært informativt. Til tross for at man i dag vet at ulike kognitive funksjoner kan 

svekkes som følge av hjernesvulst og behandling, vet man fortsatt lite om deres spesifikke 

bidrag og hvordan kognitive variabler interagerer med medisinske og sosiale faktorer (Turner 

et al., 2009). Det har også blitt dokumentert at blant annet fatigue kan predikere kognitiv 

fungering blant overlevere etter hjernesvulst i barndom (Clanton et al., 2011). Slike funn 

understreker behovet for å utforske flere faktorer av betydning for kognitiv fungering, utover 

de som er direkte sykdoms- og behandlings- relaterte. 

Flere studier har funnet økt risiko for dårlig fysisk helse og helserelaterte 

symptombelastninger blant overlevere etter kreft og hjernesvulst (Hudson et al., 2003; Zeltzer 

et al., 2009). Det er videre funnet korrelasjoner mellom alvorlige medisinske tilstander 

(Zeltzer et al., 2008), funksjonelle svekkelser (Elkin et al., 1997) og psykologisk fungering 

hos voksne overlevere etter hjernesvulst i barndom. Lav helsestatus er eksempelvis funnet 

signifikant knyttet til rapporterte symptomer på depresjon, angst og somatiske plager blant 

langtidsoverlevere etter hjernekreft i barndom (Zebrack et al., 2004). Helsestatus på tidspunkt 

for undersøkelsen ville derfor vært interessant å undersøkt i min studie, med tanke på  

eventuelle sammenhenger med fatigue og psykologisk symptombelastning.  

Generelle utfordring knyttet til generering av kunnskap om seneffekter blant overlevere etter 

hjernesvulst i barne- og ungdomsalder  

Ved sammenligning av studiens resultater med relevant forskningslitteratur, må også andre 

studiers utvalg, studerte variabler og resultatenes representativitet tas i betraktning. Stadig 

utvikling og forbedring i behandling som gis til hjernesvulstpasient er en faktor som 

innebærer at seneffekter fra behandling potensielt endres over tid. Organisering av helsevesen 

og andre samfunnsstrukturer vil også gjerne være forskjellig fra land til land, og kunne 

påvirke utvikling og opprettholdelse av seneffekter og konsekvenser av disse på forskjellige 

måter (Johannsdottir & Loge, 2013). I tillegg finnes det en rekke måleinstrumenter som måler 

seneffekter på ulike måter, noe som vanskeliggjør direkte sammenligninger av 

forskningsresultater. Kontekstuelle og metodologiske utfordringer knyttet til forskning på 

hjernesvulst og behandling er trolig en av årsakene til noe varierte og motstridende 

forskningsresultater i litteraturen, og gode grunner til å være forsiktig med å generalisere 
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forskningsfunn. De fleste studier er dessuten, som denne studien, kryss- seksjonelle, noe som 

gjør det vanskelig å si noe om årsaker og virkninger. 
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12 Konklusjon 
Målet med denne studien var å undersøke om unge voksne behandlet for hjernesvulst i barne- 

og ungdomsalder opplever økt fatigue og psykologisk symptombelastning, om det er noen 

sammenhenger mellom fatigue og psykologisk symptombelastning generelt, og depressive 

symptomer spesielt, og om demografiske, sykdoms- og behandlingsrelaterte variabler er 

knyttet til slike symptombelastninger. Sammenlignet med rapporterte symptomer i 

normalpopulasjonen ble det totalt kun funnet økt rapportering av tvangssymptomer. Blant 

mennene ble det i tillegg funnet økte symptomer på fobisk angst. På alle andre mål på fatigue 

og psykologisk symptombelastning rapporterte deltakerne derimot ikke økte symptomer 

sammenlignet med normative data, heller ikke på depressive symptomer som på forhånd 

antatt. Forekomsten av deltakere som rapporterte klinisk høy symptombelastning (caseness) 

var derimot høyere både på fatigue og GSI sammenlignet med funn i normalpopulasjonen. 

Det å være mann og kortere tid siden avsluttet behandling viste seg dessuten å være 

signifikante prediktorer for GSI caseness. Strålebehandling og kortere tid siden avsluttet 

behandling ble på den andre siden funnet å være signifikante prediktorer for fatigue caseness. 

Subanalyser viste økte symptomer på mental fatigue blant strålebehandlede og shuntopererte, 

og økt psykologisk symptombelastning blant deltakere med supratentorielle hjernesvulster og 

epileptiske anfall i etterkant av avsluttet behandling. Det ble funnet mange sammenhenger 

mellom fatigue og psykologisk symptombelastning. Alle mål på fatigue var signifikant 

positivt korrelert med somatisering, tvangssymptomer, depressive symptomer og GSI, og 

resultatene viste moderate til store effekter. Fatigue caseness var i tillegg signifikant knytta til 

økte tvangssymptomer og depressive symptomer, mens GSI caseness, tvangssymptomer 

caseness og depresjon caseness, var signifikant knytta til økt mental fatigue. Særlig ble det 

funnet signifikante sammenhenger mellom mental fatigue og tvangssymptomer, depressive 

symptomer og total psykologisk symptombelastning.  

Samlet sett tyder resultatene på at majoriteten av unge voksne overlevere etter hjernesvulst i 

barndom opplever normale nivåer av fatigue og psykologisk symptombelastning. Et 

mindretall rapporterer derimot klinisk høye symptomer på fatigue og psykologisk 

symptombelastning, og det kan se ut som at mentale aspekter ved fatigue, kognitive 

symptomer og psykologisk symptombelastning er nært knyttet til hverandre.   
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