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Norsk nevropsykologisk forening avholdt et nytt fint årsmøte i november,
og flere av innleggene er gjengitt i dette nummeret, sammen med flotte bilder (takk til Knut Dalen og Nina Dalen for bildene/kollasjer). Innleggene er
også tilgjengelige på våre web-sider. Høsten 2010 var
også arena for et meget interessant nordisk møte med
den sosiale hjerne som tema. Neste nummer av Nevropsykologi bringer sammendrag og bilder fra dette møtet.
Vi registrerer at sentrale områder innen nevropsykologi
ofte er i medienes søkelys, og at vår profesjon blir lagt
merke til. Slike saker er interessante for alle nevropsykologer, og vi oppfordrer derfor om å sende inn lenker til
saker i mediene som kan ha interesse for våre medlemmer til vår web-redaktør, slik at disse kan vises på våre
web-sider.
Hjernens utvikling er ett slikt spennende tema som i alle
år har opptatt vår profesjon. Søken etter kunnskap og
forskning på den kognitive utvikling fra barn til alderdom er fascinerende og produserer stadig nye interessante resultater. Forskningen skraper fortsatt bare i overflaten på den komplekse menneskelige hjerne, men
likevel dypt nok til at vi hele tiden lærer noe nytt. I
mange tilfeller får vi vitenskapelig bekreftelse på det vi
alltid har visst, for eksempel at viktige hjerneområder
som har betydning for beslutningstaking og vurderingsevne ikke er fullt utviklet hos unge voksne, mens de
aller fleste resultater som rokker ved konvensjonell viten
er kontroversielle og skaper viktig debatt som igjen fører
til nye ideer og ny forskning. Derfor vil det alltid være
noe interessant å forske på.
Debatter om tolkning av forskningsresultater, og også
debatter relatert til vår profesjon vil vi gjerne ha mer av
i dette tidsskriftet, ett eksempel finnes i dette nummeret.
Et tema vi gjerne vil ha synspunkter på er om nevropsykologenes stilling i helsesystemet. Appliseres våre metoder i tilstrekkelig grad ved landets institusjoner, og er det
kapasitet og vilje til å sette nye verifiserte metoder i bruk?
Hvordan fungerer nevropsykologene i tverrfaglige team?
Vi vil gjerne ha innspill, både de som viser gode løsninger og de som peker på problemer. Slike saker kan også
sendes til styret som gjerne vil delta i slike prinsipielle
debatter.

Fra 27-30 juni 2012 er Norsk Nevropsykologisk forening
vertskap og faglig ansvarlig for en stor internasjonal kongress i Oslo. Kongressen er et fellesarrangement mellom
International Neuropsychological Society (INS) og de
nordiske nevropsykologiske foreningene. I tillegg kommer
føderasjonen av de europeiske nevropsykologiske foreningene (FENS) til å delta ved å arrangere et symposium. En
kongress basert på et såpass bredt samarbeid mellom internasjonale aktører innenfor nevropsykologi har tidligere
ikke funnet sted i Europa. Kongressen blir arrangert på
Radisson Blu Scandinavia Hotel i sentrum av Oslo. Hotellet har konferansefasiliteter for 800 deltagere.
I programkomiteen er det to representanter fra hver av de
nordiske nevropsykologiforeningene, representanter fra
INS og fra sentrale miljøer innen nevropsykologi i Norge.
Program- og organisasjonsarbeidet ledes av en mindre styringsgruppe bestående av Venke Arntsberg Grane (leder
av organisasjonsarbeidet), Anne-Kristin Solbakk (Program
co-chair) og undertegnede (Program chair). Basert på erfaringer fra lignende møter i Stockholm (2002) og i Helsinki (2009) forventer vi mellom 600 og 800 deltakere.
Det forventes flest deltagere fra de nordiske landene, men
for øvrig deltagere fra Europa, Nord-Amerika og den sydlige halvkule. Det er allerede inngått avtaler mellom en
rekke ledende forskere og klinikere fra hele verden som vil
presentere state-of-the-art foredrag og symposier innen
nevropsykologi og nevrovitenskap.
Viktige vitenskapelige oppdagelser om sammenheng mellom hjernefunksjoner og atferd har bidratt til stor fremgang både i vitenskapelig og klinisk nevropsykologi de
siste tiårene. Hovedfokus har vært ny kunnskap om kognitive og atferdsmessige konsekvenser av nevrologiske og
psykiatriske tilstander, for eksempel demens, epilepsi,
hjerneslag, pediatriske utviklingsforstyrrelser, traumatisk
hjerneskade, depresjon, ADHD, bipolare lidelser, schizofreni og posttraumatiske stressforstyrrelser. Det moderne
liv, med økende krav innen utdanning og arbeid for kognitiv funksjon samt vesentlig høyere levealder med økt
risiko for kognitiv svikt, har medført en sterkt økende
interesse for hjernens helsetilstand.
På bakgrunn av dette er det grunnlag for å si at tap av en
frisk hjerne i det moderne samfunn kan ha større sosiale
og yrkesmessige konsekvenser enn noensinne.

Maria S. Korsnes

(Fortsettelse s. 21)
2

Refleksjoner til Leif Gunnars Bjerkes innlegg i nevropsykologi 1-2010

resultater er knyttet til bruken av normalitetsbegrepet.
Bjerke påpeker at mange nevropsykologiske testrapporter
bruker begreper som ” nedre normalområdet” og ”lavområdet”, hvor lavområdet er definert som testprestasjoner
som tilsvarer T-score 33 eller lavere. Disse betegnelsene
baserer seg på et testresultats avvik fra et normativt grunnlag og utgjør således en måte å betegne statistisk avvik fra
et forventet resultat. Kategorien ”nedre normalområdet”
vil oftest inkludere resultater som ligger halvannet standardavvik under gjennomsnitt. Bjerke påpeker at testscorer halvannet standardavvik under gjennomsnitt kan utgjøre en betydelig utfordring i forhold til å mestre arbeid,
selv om scorene altså ikke kan klassifiseres som så avvikende at de tolkes som sikre indikatorer på hjerneorganisk
skade. Å gi testscorer som ligger ett og et halvt standardavvik under gjennomsnitt merkelappen ”nedre normal” er etter Bjerkes synspunkt å underkommunisere
nevropsykologiske funksjonsvansker. Denne underkommuniseringen av funksjonsvansker kan i følge Bjerke resultere i at saksbehandlere i NAV feilaktig konkluderer
med at pasienten er frisk, med den konsekvens at pasienten ikke tilkjennes de trygdeytelser han eller hun kanskje
er berettiget.

I Nevropsykologi nr. 1- 2010, skriver trygderettsdommer
og nevropsykolog Leif Gunnar Bjerke et interessant og
tankevekkende innlegg hvor han påpeker svakheter i måten han oppfatter at enkelte nevropsykologer formulerer
sine testrapporter og konklusjoner på. At innlegget er
skrevet av Bjerke, som kanskje har lest svært mange nevropsykologiske rapporter og erklæringer, gir tyngde til
synspunktene. Bjerke inviterer Norsk Nevropsykologisk
Forening til å kommentere hans synspunkter. Med dette
ønsker styret i NNF å fremme noen refleksjoner rundt de
viktige og krevende temaene Bjerke reiser.
Det er særlig på to områder Bjerke beskriver det han opplever som en uheldige sider ved nevropsykologers uttalelser og rapporter.
1. Bjerke beskriver tilfeller hvor nevropsykologer uttaler
seg om årsakssammenhenger mellom potensielle skader
og nevropsykologiske utfall, uten å ha innhentet tilstrekkelig dokumentasjon om selve skademekanismen, eller
uten ha skaffet seg oversikt over andre helseforhold som
kan bidra til å forklare eller påvirke den nevropsykologiske funksjonsprofilen. På dette punktet er det vanskelig
å si seg uenig i Bjerke. I den utstrekning nevropsykologer
uttaler seg om årsakssammenhenger uten å ha satt seg
tilstrekkelig inn i skademekanismen, eller innhentet relevante bakgrunnsopplysninger, er dette ikke tilfredsstillende faglig praksis. Det vil imidlertid i mange tilfeller
herske usikkerhet om hvorvidt pasienten har en hjerneorganisk dysfunksjon. Nevropsykologen må da gjøre faglig forsvarlige og helhetlige vurderinger av sakskomplekset
basert på all tilgjengelig dokumentasjon. Vi er enig med
Bjerke i at det sjelden vil være tilstrekkelig å basere en
konklusjon om skademekanismer på pasientens subjektive beskrivelse alene. Det forutsettes at nevropsykologer
som påtar seg sakkyndige oppdrag setter seg inn i de krav
som stilles til sakkyndig arbeid, og de forsvarlighetskrav
som stilles til dokumentasjon og etterrettelighet når man
skal uttale seg om årsakssammenhenger.

Det er flere problemstillinger som bør belyses for å diskutere Bjerkes kritikk. Den viktigste relaterer seg til hvilken
problemstilling som forsøkes besvart. Svært ofte vil en
henvisning til nevropsykologisk undersøkelse nettopp basere seg å på et behov for avklaring av om pasienten har
en kognitiv funksjonssvikt som følge av hjerneorganisk
påvirkning. Vi vil påpeke at et funksjonsnivå ett og et
halvt standardavvik under normgrunnlaget, faktisk utgjør
en del av normal variasjonsbredde. Det vil kunne være
faktorer som ikke skyldes hjerneorganisk affeksjon som
kan påvirke funksjon og føre til et resultat i dette området.
Det vil også være slik at pasienter med høyt premorbid
funksjonsnivå vil kunne oppleve betydelig funksjonsreduksjon med slike resultater. Med tanke på årsaksforklaringer vil det altså ikke være ett svar på hva et slik resultat
betyr. Hvis bestillingen som ligger bak henvisning til nevropsykologisk vurdering derimot er en bred multifaktoriell vurdering av en persons arbeidsevne, vil man kunne

2. Bjerkes andre hovedinnvendig mot gjeldende praksis
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vurdere dette annerledes, men uten nødvendigvis å kunne
konkludere i spørsmålet om organisitet. En pasient som
vurderes til ikke å ha en sikker hjerneorganisk sykdom
eller skade, kan likevel ha et kognitivt funksjonsnivå som
vurderes for svakt til å mestre enkelte, mange eller alle
arbeidsoppgaver, og således være berettiget trygdeytelser.
På samme måte kan det være slik at pasienter som er vurdert som arbeidsufør, og som ut i fra kognitive funksjonsmål klassifiseres til å ha en hjerneskade, samtidig kan vurderes å tilfredsstille førerkortforskriftens helsekrav.

gjenstand for tolkning av andre nevropsykologer, og i forhold til andre problemstillinger. NNF deltar i disse dager
i et omfattende arbeid i regi av Norsk Psykologforening
(NPF) for å utarbeide en ny veileder for førerkortvurderinger, hvor det etter en bred diskusjon i fagmiljøene har
vist seg mulig å komme frem til en felles forståelse av
hvilke funksjoner som er relevant for bilkjøring, hvilke
metoder som er egnet til å kartlegge disse funksjonene, og
siste men ikke minst, en felles åpen praksis for å avrapportere testdata slik at våre vurderinger er transparente for
brukere av våre rapporter. Denne prosessen viser at det er
mulig å jobbe seg frem til konsensus på områder hvor det
i utgangspunktet har hersket svært uensartet praksis.

Det er stor variasjon i måten nevropsykologer presenterer
resultater fra sine undersøkelser, og det brukes en ulike
betegnelser på testprestasjoner, uten at det alltid er innlysende hvilket prestasjonsnivå merkelappene referer til.
”Nedre normalområdet”, ”lavområdet”, ”middels”, ”under
middels”, ”betydelig under middels”, ”nedsatt” ,” moderat
nedsatt”, ”alvorlig nedsatt” er alle eksempler på kategorier man kan lese i nevropsykologiske testrapporter. Vi er
kjent med at det ikke alltid gjøres eksplisitt hvilke statistiske avvik fra normativt gjennomsnitt disse merkelappene refererer til.

Det virker imidlertid ikke å være en realistisk målsetning
å enes om en grenseverdi mellom normal og avvikende
kognitiv funksjon som er anvendbar til alle problemstillinger nevropsykologiske undersøkelser forsøker å besvare.
Innenfor en medisinsk utredningssammenheng brukes ofte
en veiledende cut off på T-score 33 eller 5 percentil i forhold til en demografisk korrigert referansegruppe for å
skille mellom normale og signifikant nedsatte testprestasjoner. Dette er selvfølgelig ikke en normativ grense, men
en konvensjon myntet på å finne en rimelig balanse mellom falske positive og falske negative. En nevropsykologisk
undersøkelse innebærer ikke bare en vurdering av test
resultater sett opp mot en normpopulasjon, men også en
vurdering av den enkelte pasients funksjonsprofil. Antatt
premorbid funksjon basert på tilgjengelig bakgrunns
informasjon og testprofil, er også en referansevariabel som
inngår i en totalvurdering. Slik vil et resultat som for en
person anses å være ”normalt” eller uendret av skade eller
sykdom, for en annen pasient kunne utgjøre betydelig
svikt og være resultat av skade. Absolutte grenseverdier vil
derfor ikke bare være urealistisk å bli enig om, men heller
ikke ønskelig i mange tilfeller. Bjerke refererer i sin artikkel
til en gjengs oppfatning innenfor det arbeidspsykologiske
arbeidsfeltet, hvor testscorer mer enn ett standardavvik
under gjennomsnitt representerer en funksjonsnedsettelse
som kan medføre reduksjon i arbeidsevne, og som følgelig
vil kunne falle innenfor begrepet skade/lyte i en trygderettslig sammenheng. Med denne definisjonen av avvikende kognitiv funksjon mener selvfølgelig Bjerke ikke at
16 % av befolkningen har en hjerneskade, men at en så
stor proporsjon av befolkningen av ulike årsaker har et
kognitivt funksjonsnivå som kan ha betydning for arbeidsevne.

Manglende homogenitet i begrepsbruk har flere årsaker.
Norsk nevropsykologi består av mange ulike fagmiljø som
har jobbet i ulike tradisjoner, med variasjon i metodevalg
og ulike beskrivelser av testresultater. Nevropsykologer
arbeider også innenfor ulike fagfelt, hvor man skal besvare mange ulike typer problemstillinger som varierer fra
spørsmål om fravær eller tilstedeværelse av organisk hjerneskade innenfor det medisinske feltet, til vurdering av
kognitive ressurser til bruk i yrkesrådgivning. Dette spennet i problemstillinger krever ulike måter å fremstille testprestasjoner for at testrapportene skal være nyttig for brukerne.
I de snart 15 år Norsk Nevropsykologisk Forening har
eksistert, har integrasjon mellom de ulike nevropsykologiske fagmiljøene i Norge vært en av foreningens hovedmålsetninger. Norsk Nevropsykologisk Forening utarbeidet i 2002 en felles veileder for nevropsykologi nettopp
for å harmonisere nevropsykologiske arbeidsmetoder der
dette er mulig. Det er mulig veilederen bør gjennomgås
på nytt og suppleres og konkretiseres ytterligere. Bjerkes
synspunkter er viktige innspill i en slik prosess. Kanskje
vil man ikke oppnå fullstendig ensretting av hvordan nevropsykologiske testprestasjoner omtales. Det bør imidlertid være mulig å enes om at de betegnelsene som velges
skal kunne forstås i relasjon til en statistisk terminologi.
En slik enighet ville bidra til å gjøre nevropsykologiske
vurderinger mer transparente. En rapport skrevet for å
besvare en spesifikk problemstilling, og innenfor en spesifikk nevropsykologisk tradisjon, vil da kunne gjøres til

Vi skulle imidlertid gjerne ha sett at Bjerke også drøftet
det faktum at saksbehandlere i NAV trekker slutninger
om arbeidsevne fra testrapporter myntet på å besvare en
rent medisinsk problemstilling, og hvor arbeidsevne aldri
har vært vurdert av nevropsykologen. Når saksbehandlere
4

Vurdering av arbeidsevne er ikke et spørsmål om en spesifikk grenseverdi mellom frisk eller syk. Selv om nevropsykologisk funksjonsvurdering er en rik kilde til informasjon i vurderingen av arbeidsevne, er nevropsykologiske
testresultater kun ett element i den samlede vurderingen,
og de nevropsykologiske testresultatene må tolkes opp mot
de kognitive krav pasientens arbeidsoppgaver stiller. Satt
på spissen vil en jagerflyger som etter sykdom vurderes til
å ha gjennomsnittlig konsentrasjon og arbeidsminne, kanskje ikke lenger fungere i sitt arbeid. Pasientens trygdemappe inneholder ofte viktige bakgrunnsopplysninger om
yrkeshistorikk, sykemeldingsperioder, attføringstiltak og
rapporter fra arbeidsutprøvinger. De vanskeligste arbeidsevnevurderingene krever ofte en systematisk sammenstilling av disse informasjonskildene. Bjerke har tidligere
publisert artikler i Nevropsykologi hvor han nettopp har
belyst hvor vanskelig det kan være å predikere arbeidsevne
ut i fra skadedata og nevropsykologiske testprestasjoner
alene.

Vi er enig i Bjerkes bekymring for at nevropsykologers
begrepsbruk kan bidra til uklarhet i hva som er funnet, og
at det er behov for å arbeide for en felles beskrivelse av
testresultater som gjør det mulig å forstå hvilke faktiske
resultater nevropsykologen har funnet, uavhengig av hvilket begrepsapparat nevropsykologen senere har beskrevet
testdata med. Først da kan resultater fra ulike nevropsykologiske undersøkelser sammenstilles og sammenlignes.
Vi mener imidlertid at nevropsykologer ikke kan holdes
ansvarlig for at brukerne av våre rapporter ikke kjenner
forskjellen mellom rent medisinsk vurdering og en sakkyndig vurdering av arbeidsevne. Vi mener at det også
påligger NAV, som med eller uten vår viten er en sentral
bruker av våre rapporter, et ansvar for å sørge for at de
medisinske opplysningene de innhenter er egnet til å besvare de problemstillinger de ønsker å få belyst. Hvis arbeidsevne ikke er vurdert, bør saksbehandler eller trygdelege be om en sakkyndig vurdering og utstyre
nevropsykologen med relevant mandat og relevante bakgrunnsopplysninger for å besvare spørsmålet.

De siste årene har man registrert en endring i NAVs arbeidsmetoder ved vurdering av arbeidsførhet. Tidligere
kom spørsmålene om arbeidsførhet og trygderettigheter
ofte direkte fra saksbehandlere eller rådgivende leger i
NAV, med et eksplisitt mandat om å belyse arbeidsevne i
nåværende yrke, eventuell restarbeidsevne i andre yrker.
Som regel fulgte det fyldige trygdemapper med opplysninger om utdanning, arbeidsvurderinger, tidligere attføringstiltak og øvrige medisinske opplysninger. Med denne
praksisen var det klart for begge parter at det forelå et
sakkyndig oppdrag med mandat og relevante bakgrunnsopplysninger.

Spørsmålene som er reist gjennom Bjerkes innlegg belyser
svært sentrale temaer i klinisk nevropsykologisk virksomhet. Styret i NNF vil vurdere å arrangere møter der man
belyser temaer knyttet til nevropsykologiske metoders
økologiske validitet generelt, og prediktiv verdi av nevropsykologiske undersøkelser i yrkes- og utdanningssveiledning spesielt.

For å effektivisere saksbehandlingen ber nå NAV stadig
ofte fastlegene innhente nevropsykologiske undersøkelser
som ledd i arbeidsevnevurderingen. Ikke sjelden formulerer legen henvisningen i sitt språk, og ut i fra sin medisin-

Takk til Bjerke for spennende innspill i en viktig debatt.
Styret i Norsk Nevropsykologisk Forening
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ske tradisjon. Ofte gis henvisningen den beste medisinske
begrunnelsen fastlege kan finne for å mistenke kognitiv
svikt. På den måten kan NAVs opprinnelige spørsmål om
arbeidsevne, i henvisningsteksten fra legen blitt omformulert til et spørsmål om det foreligger demensutvikling, om
pasienten har kognitiv svikt som følge av tidligere gjennomgått hodetraume, eller lignende. Resultatet er at fastlege får svar på noe han i utgangspunktet kanskje ikke
lurte på, og at NAV som opprinnelig initierte undersøkelsen heller ikke får svar på sine spørsmål. Sjelden opplever
nevropsykologer at saksbehandler i NAV tar kontakt med
spørsmål av typen ”jeg ser at pasienten ikke hadde den
alvorlige hjernesykdommen du utredet ham for, men jeg
lurer på om du kunne vurdere om han kan mestre jobben
han har i dag, eller om vi skal vurdere omskolering til annet arbeid/eventuelt uføretrygd?” .

i NAV henter konklusjoner fra nevropsykologiske rapporter uten å sette seg inn i hvilken problemstilling psykologen faktisk har besvart, virker det urimelig å tillegge
nevropsykologene ansvaret for de uheldige konsekvensene denne praksisen kan skape. Svært mange nevropsykologiske rapporter finner sin vei til NAV, og i Bjerkes
innlegg kan man ane en forventning om at psykologen
bør formulere seg på en måte som belyser arbeidsevne,
selv om denne problemstillingen ikke foreligger på det
tidspunktet pasienten blir undersøkt.

artikkel

Elektrokonvulsiv terapi (ECT)
og LANGVARIGE kognitive
forandringer Del II
Kjell Martin Moksnes,
Kjellmartin.mosknes@ulleval.no,
Klinikk psykisk helse og avhengighet,
Alderspsykiatrisk avdeling, Oslo universitetssykehus

Elektrokonvulsiv terapi (ECT) og langvarige kognitive forandringer Del II
Kjell Martin Moksnes, Spesialist i psykiatri og seksjonsoverlege, Alderspsykiatrisk avdeling, Oslo universitetssykehus

ukene og månedene etter avsluttet ECT, men tidspunktet for full bedring er fortsatt uklart. Retrograd amnesi
er først og fremst beskrevet etter BT ECT, men det
gjenstår å undersøke varigheten av denne. Likedan har
det vært få studier av kognitive funksjoner utenom hukommelse og funnene har vært blandede. Det er også
evidens for at ECT kan bedre visse sider av hukommelsen (Frith, Stevens, Johnstone, Deakin, Lawler, &
Crow, 1983; Sackeim, Prudic, Fuller, Kellp, Lavori, &
Olfson, 2007). De fleste pasientene med alvorlig depresjon viste en signifikant bedring av tilgangen til fjerne
episodiske minner etter ECT. Mye forskning gjenstår
på dette området (Ingram, Saling, & Schweitzer, 2008).

Red. anm: Dr. Moksnes har skrevet to relaterte artikler
hvorav den første var publisert i Nevropsykologi-1 2010
På grunn av plasshensyn er kun de viktigste referansene
listet bak artikkelen, se vår nettside for en komplett litteraturliste.

I forrige nummer av tidsskriftet ble kognitive forandringer kort tid etter ECT-behandling og de første månedene etterpå beskrevet (Del I). Det er evidens for at
kortpuls ECT som brukes i Norge i dag, gir en kort
periode med desorientering pluss antero- og retrograd
amnesi umiddelbart etter behandlingen. Anterograd
erindringssvekkelse er tilstede rett etter ECT med mer
affeksjon av bevaring sammenliknet med ervervelse. I
en retrospektiv studie fra Dikemark sykehus i årene
1960–1995 fant Moksnes og Opjordsmoen (submitted)
at 20 % av pasientene opplevde glemsomhet og 14 %
forvirring de første fire ukene etter ECT-serien. Signifikant bedring av kognitive svekkelser finner sted i

Å trekke sikre konklusjoner av forskningen opp til nå
vanskeliggjøres av at kognitive svekkelser også utvikles
av den akutte depressive episode og at det ser ut som
denne svekkelsen kan vare i 10 år, selv om depresjonen
bedres fullstendig (Hammar, Sørensen, Ardal, Oedegaard, Kroken, Roness, et al., 2009; Hammar & Ardal,
2009).
Faktorer som påvirker grad av kognitiv
svekkelse etter ECT
Mange faktorer bidrar til den ECT-induserte kognitive
svekkelsen etter en ECT-serie. Alvorlighetsgraden av
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Reaction Time (SRT), Choice Reaction Time (CRT)
og Stroop Reaction Time (SRT). Oppmerksomheten
ble undersøkt med Stroop Color-Word Interference og
Continous Performance Test (CPT). Anterograd læring
og hukommelse ble undersøkt med Complex Figure
test (CFT) og Buschke Selective Reminding test
(BSRT). Autobiografisk hukommelse med Autobiographical Memory Interview-Short Form (AMI-SF).
Sammenliknet med prestasjonen før ECT ble det umiddelbart etter ECT funnet svikt i mMMS, SRT, CPT,
læringsfasen og utsatt gjenkalling av BSRT, utsatt reproduksjon av CFT og AMI-SF skår (alle p<0.0001).
Umiddelbart etter ECT hadde stimulus bølgeformen
betydning. De som fikk sinus-bølge stimulering hadde
mer svekkelse enn kortpuls stimulering. BT ECT hadde større grad av amnesi enn RUL ECT på to av de tre
primære målene: utsatt gjenkalling på BSRT og hukommelse for autobiografiske hendelser (AMI-SF). Pasienter med høy alder og lav premorbid IQ hadde en klart
dårligere kognitiv funksjon på dette tidspunktet.

20 alvorlig deprimerte eldre og legemiddelresistente
pasienter ble undersøkt med Wechsler Memory Scale
– revised (WMS-R) før og etter ECT-serien. Før behandlingen hadde pasientene svikt i umiddelbar verbal
and visuell hukommelse, oppmerksomhet, konsentrasjon og utsatt hukommelse. Etter ECT var bruk av høyere strømmengde i millicoulomb (mC) assosiert med
bedring i umiddelbar visuell hukommelse (p=0.015).
Lengre varighet av kramper (p=0.016) og lavere strømmengde ved siste ECT-behandling (p=0.036) var også
assosiert med forbedringer i umiddelbar verbal hukommelse. Total mengde strøm målt i mC ved siste ECT
var den beste prediktor for bedring av visuell hukommelse og konsentrasjon og redusert verbal og general
hukommelse. Bedring av umiddelbart minne kan være
nødvendig for å etablere normale daglige aktiviteter i
rekonvalesensfasen etter depresjon (Hihn, Baune, Michael, Markowitsch, Arolt, & Pfeiderer, 2006).

Seks måneder etter ECT ble det funnet signifikant bedring av utførelse på alle tester bortsett fra reaksjonstid
(SRT, CRT og Stroop RT) og sensitivitet på CPT. Videre var AMI-SF skårene markert under basisverdiene
(p<0.0001). Ved seks måneders oppfølgingen hadde
pasienter behandlet med sinus-bølge stimulering fortsatt lengre reaksjonstid på SRT og Stroop RT. Pasienter
som fikk BT ECT hadde dårligere resultat på mMMS,
SRT, Stroop effect, læringsfasen av BSRT og AMI-SF.
Større grad av amnesi for autobiografiske hendelser og
retrograd amnesi var signifikant korrelert med antall BT
ECT gitt seks måneder tidligere. Av 306 pasienter hadde 38 (12 %) markert og vedvarende retrograd amnesi
på AMI-SF. Ved logistisk regresjonsanalyse var det kun
antall BT ECT behandlinger som signifikant predikerte tilhørighet til denne gruppen. Det var en klar
kjønnsforskjell siden 82 % var kvinner. Mange pasienter mente at fordelene med å bli bra av depresjonen,
uten tvil oppveide den hukommelsesendringen som de
opplevde. Antall behandlinger med RUL og BF ECT
påvirket ikke graden av retrograd amnesi etter seks måneder.

Påviste langtids kognitive forandringer
etter ECT
Langtids kognitive forandringer er definert som forandringer som varer seks måneder eller lenger sammenliknet med basisnivået før behandling med ECT. Ghaziuddin, Laughrin, og Giordani (2000) fant ingen
holdepunkter for langtids svekkelse av konsentrasjon,
oppmerksomhet, verbal og visuelt minne eller verbal
flyt. I en studie fra syv hospitaler i New Yorks byområde viste Sackeim, et al. (2007) at depresjon følges av
forstyrrede implisitte og eksplisitte hukommelsesfunksjoner. Mer enn 200 pasienter ble undersøkt nevropsykologisk før og seks måneder etter ECT. Det ble utført
modifisert Mini Mental Status Examination (mMMS),
psykomotorisk funksjon ble undersøkt med Simple

Dette kan tyde på at sinusbølgestimulering, som fagfeltet i Norge sluttet å bruke i 1990-årene, og BT ECT
kan ha vedvarende langtidseffekter på kognitiv funksjon. Flere studier trenges for å bekrefte om RUL- og
BF ECT-behandling er helt fri for langtids kognitive
effekter. De fleste kognitive parametere var forbedret
etter seks måneder sammenliknet med funksjonen rett
før ECT. Dette kan skyldes at selve depresjonen ga en
7
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svekkelsen varierer med ECT-teknikken (Horne, Pettinati, Sugerman, & Varga, 1985; Lawson, Inglis, Delva, Rodenburg, Waldron, & Letemendia, 1990), elektrodeplassering, pulsvidde, strømmengde, antall og
frekvens av behandlingene (Sackeim, Prudic, Devanand, Decina, Kiersky, Fitzsimons, et al., 1993;
Sackeim, Prudic, Devanand, Nobler, Lisanby, Peyser, et
al., 2000; Sackeim, et al., 2007; Shapira, Tubi, Drexler,
Lidsky, Calev, & Lerer, 1998; Shapira, Tubi, & Lerer,
2000; McCall, Dunn, Rosenquist, & Hughes, 2002),
type anestesimiddel som blir benyttet (Ingram, Schweitzer, Ng, Saling, & Savage, 2007), og pasientkarakteristika som alder, grad av kognitiv svekkelse, generelt intellekt, sosioøkonomisk status og komorbide nevrologiske
sykdommer (Zervas, Calev, Jandorf, Schwartz, Gaudino, Tubi, et al., 1993; Sackeim, et al., 2007; Rao, &
Lyketsos, 2000; Legendre, Stern, Solomon, Furman, &
Smith, 2003).
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dårligere funksjon før ECT. Hvor mange som bringes
tilbake til premorbid nivå er uklart. Sackeim, et al.
(2007) konkluderte med at BT ECT bør unngås som
førstebehandling med mindre det er sterke grunner for
å gi denne. Studien har møtt kritikk fordi den har inkludert en gruppe pasienter som fikk en antikvarisk
sinusbølgebehandling, som er velkjent for å produsere
uakseptable kognitive bivirkninger, og som allerede tidlig på 1980-tallet ble anbefalt erstattet med kortpulsstimulering. Studien var heller ikke randomisert, og
med et enormt potensiale for bias, siden ikke-blindede
personer utførte evalueringer (Kellner, 2007; Abrams,
2007).

mulasjonsbehandling (ECS) på dyr har vist en celleproliferativ virkning i hippokampus. ECS av rotter har gitt
økning i nevronal aktivitet i form av dannelse av nye
synapser, 30 % økt celleproliferasjon og 16 % økning i
lengden på blodkar i hypothalamiske områder. Forskerne antar at disse angiogene responsene motvirker
hypothalamisk dysfunksjon og de degenerative prosessene som er forbundet med alvorlig depresjon (Madsen,
Treschow, Bengzon, Bolwig, Lindvall, & Tingstrom,
2000; Hellsten, Wennstrom, Mohapel, Ekdahl, Bengzon, & Tingstrom, 2002; Hellsten, West, Arvidsson,
Ekstrand, Jansson, Wennström, et al. 2005; Jansson,
Hellsten, & Tingström, 2006; Wennström, Hellsten,
Lindgren, & Tingström, 2006; Perera, Coplan, Lisanby,
Lipira, Arif, Carpio, et al., 2007).

Påviste strukturelle forandringer i hjernen ved depresjon og etter ECT
Norsk psykiatri har evnet å sidestille ulike forklaringsmodeller på depresjonssykdommen. Noen pasienter
kan best forstås ut fra psykodynamisk tankegang, mens
andre kan forstås bedre ut fra biologiske, sosialpsykiatriske og kognitive forklaringsmodeller. I mange år ble
alvorlig depresjon sett på som en nevrokjemisk sykdom,
men funnene av redusert hippokampusvolum hos pasienter med tilbakevendende depresjon har snudd det
patofysiologiske fokus mot svekkelser i strukturell plastisitet (Maletic, Robinson, Oakes, Iyengar, Ball, & Russell, 2007). Redusert nevrogenese og gliacelleforandringer i hippokampus er foreslått å spille en nøkkelrolle ved
stemningslidelser (Duman, 2004; Pittinger, & Duman,
2008). Det er vist at volumtapet i hippokampus kan
relateres til den depressive tilstand (Campbell, Marriott,
Nahmias, & MacQueen, 2004; Videbech, & Ravnkilde,
2004), depresjonens varighet (Sheline, Sanghavi, Mintun, & Gado, 1999; Sheline, Gado, & Kraemer, 2003)
og antallet depressive episoder (MacQueen, Campbell,
McEwen, Macdonald, Amano, Joffe, et al., 2003). Et
viktig spørsmål er om disse forandringene kan reverseres.
To kliniske studier som sammenliknet hippokampusvolumet før og etter antidepressiv psykofarmakologisk
behandling fant ingen forskjell (Vythilingam, Vermetten, Anderson, Luckenbaugh, Anderson, Snow, et al.,
2004; Janssen, Hulshoff Pol, Schnack, Kok, Lampe, de
Leeuw, et al., 2007). I en annen studie for pasienter med
posttraumatisk stress lidelse, førte langtids antidepressiv
legebehandling, til en økning av hippokampusvolumet
(Vermetten, Vythilingam, Southwick, Charney, &
Bremner, 2003). Det gjorde også langvarig litium behandling hos bipolare pasienter (Yucel, Taylor, McKinnon, MacDonald, Alda, Young, et al., 2008).

Den første studien på mennesker som viser en økning
av hippokampusvolumet etter ECT er nå publisert.
Tolv pasienter med alvorlig depresjon og samtidig antidepressiv legemiddelbehandling fullførte studien. De
ble undersøkt en uke før og en uke etter en serie med
ECT. Gjennomsnittlig alder var 40 ± 16 år, variasjon
19-67 år. De fikk tre behandlinger per uke, gjennomsnittlig antall behandlinger var 10, variasjon 6-15. Alle
startet med RUL ECT, men to pasienter skiftet over til
BT ECT. Gjennomsnittstiden mellom to MRI målinger
var 28 dager (variasjon 16-37 dager). Målingene av
hippokampusvolumet på begge sider ble kalkulert av to
blindede ratere med et gjennomsnitt på 38 koronale
snitt for hver pasient. Hos alle, unntatt to pasienter ble
det sett en økning i volumet mellom de to målingene.
Resultatene viste at hippokampusvolumet på begge sider av hjernen økte etter ECT. Dette støtter hypotesen
om at hippokampus har en sentral plass i behandlingen
av depresjon (Nordanskog, Dahlstrand, Larsson, Larsson, Knutsson, & Johanson, 2010).
Hva kan gjøres for å begrense kognitive
bivirkninger etter ECT-behandling?
En optimalisering av ECT teknikken har allerede ført
til en reduksjon av kognitive bivirkninger (Ingram, et
al., 2008; Loo, 2008; Porter, Douglas, & Knight,
2008). Unilateral ECT, som de fleste klinikere i Norge
primært bruker i dag, forårsaker mindre kognitiv svekkelse enn bilateral ECT, men kan være en tanke mindre
effektiv.
Tidligere studier har vist at elektrodeplassering, elektrisk bølgeform, elektrisk dose og hyppighet av ECT er
viktige faktorer for de kognitive effekter av ECT. Valentine, Keddie, og Dunne (1968) var de første til å
antyde at kortpulsformen kunne redusere retrograd
amnesi etter ECT sammenliknet med sinusbølgefor-

Ingen studier har kunnet påvise strukturelle skader etter
ECT. Virkningsmekanismene for ECT er ikke fullt ut
kjent, men publiserte artikler etter bruk av elektrosti8

Bifrontal elektrokonvulsiv terapi (BF ECT) ble anbefalt
av James Inglis allerede i 1969 og er i ferd med å bli mer
populær. Inglis mente at stimulering av frontallappene
var mer hensiktsmessig enn å stimulere temporallappene. Studier viser varierende resultater av effekt, men
BF ECT er mindre utforsket enn BT og RUL ECT.
Letemendia, Delva, Rodenburg, Lawson, Inglis, Waldron, et al. (1993) fant at BF ga signifikant bedre klinisk effekt enn RUL og BT ECT, mens Bakewell,
Russo, Tanner, Avery, og Neumaier (2004) fant større
effekt ved BT ECT. Flere sidestiller BF, RUL og BT
ECT med hensyn til klinisk effekt, men at BF har færre kognitive bivirkninger enn BT ECT (Lawson, et al.,
1990; Bailine, Rifkin, Kayne, Selzer, Vital-Herne, Blieka, et al., 2000; Bakewell, et al., 2004; Ranjkesh, Barekatain, & Akuchakian, 2005; Barekatain, Jahangard,
Haghighi, & Ranjkesh, 2008). Lawson, et al. (1990)
fant høyere skår både på verbal- og nonverbal funksjon
og med bedre planleggingsfunksjon. Hvis økt dokumentasjon viser at BF ECT fører til forbedret eksekutiv
funksjon kan metoden raskt bli den foretrukne behandlingsmåten med ECT (Crowley, Pickle, Dale, & Fattal,
2008).

Et stort flertall av de 64 pasientene som mottok og
fullførte ultrakort bifrontal ECT (UB BF ECT 1,5 x
ST) var fornøyde med behandlingen og ville gjerne ha
den igjen. Hele 73 % var glad for at de hadde mottatt
ECT, mens 58 % var enig i disse utsagnene: ”Jeg er
meget tilfreds med resultatet av ECT-behandlingen” og
”Hvis min doktor anbefaler ECT i fremtiden, vil jeg
velge å ha ECT igjen”. Dette er mest uttalt hos de som
opplever en robust bedring av depresjonen og av de
kognitive hemninger, og som ikke har psykose før behandlingen. Det var ingen signifikant forskjell fra de
som fikk RUL ECT (x 6 ST). Som ventet hadde pasientene i BF-gruppen flere antall behandlinger enn i den
unilaterale gruppen, 14,9 vs 12 (Sienaert, Vansteelandt,
Demyttenaere, & Peuskens, 2010).

Å forkorte pulsvidden på stimulus er et av tiltakene for
å redusere kognitive bivirkninger (MacPherson, & Loo,
2008; Prudic, 2008). Siden starten i 1938 har en av de
viktigste modifikasjonene vært å redusere pulsvidden
fra 8 ms sinusbølge til en firkantet, kortpuls 0,5-1,5 ms
pulsvidde. Med denne utviklingen beholdt man effekten av behandlingen (Kho, van Vreeswijk, Simpson, &
Zwinderman, 2003), mens kognitive bivirkninger som
konfusjon og retrograd amnesi ble markert redusert
(Valentine, et al., 1968; Carney, Rogan, Sebastian, &
Sheffield, 1976; Weiner, et al., 1986). En kort pulsvidde på 0,5 har vært anbefalt de seneste årene. Nevrofysiologiske observasjoner har antydet at optimal pulsvidde for nevronal stimulering er 0,1 til 0,2 ms.
Uheldigvis går det ikke med så lave pulsvidder ved
ECT-behandling, da en ikke oppnår den energimengde
som trengs i klinisk praksis. Derfor er oppmerksomheten blitt rettet mot en ultrakort stimulus på 0.3 ms. En
tenker seg at et smalere parti av hjernen blir stimulert
og at en derfor kan unngå bivirkninger (Sackeim,
2004). Det har vært begrenset forskning hittil, med to
randomiserte, kontrollerte studier (Sienaert, Vanste-

For å bedre kognitive funksjoner etter vedlikeholdsECT har noen gitt et antidemens-middel, en kolinesterasehemmer som donepezil, men her trengs det flere
studier (Rao, Palaniyappan, Chandur, Venkatasubramanian, & Gangadhar, 2009).
Andre har fundert på om alternativt valg av anestesimiddel kan gi mindre kognitive forandringer etter
ECT-behandling. Et ikke-barbiturat som Propofol har
vist seg godt egnet som alternativ til thiopental, men
dette midlet har også antiepileptiske egenskaper. I en
pilot studie ble Propofol gitt samtidig med BT ECT
stimuleringen for å forkorte krampeanfallet, noe som
viste seg å redusere kognitive bivirkninger (Warnell,
Swartz, & Thomson, 2010). Man har nylig prøvd
opioid-liknende midler som remifentanil og det har
blitt fornyet interesse for ketamin, et fencyclidin deri9
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elandt, Demyttenaere, & Peuskens, 2006, 2008;
Sackeim, Prudic, Nobler, Fitzsimons, Lisanby, Payne,
et al., 2008) og en retrospektiv oversikt (Loo, Sheehan,
Pigot, & Lyndon, 2007). Med ultrakort stimulering
fikk Sackeim like god effekt, men signifikant mindre
retrograd og anterograd ammnesi enn med standard
pulsvidde. Sienaert ga ultrakort stimulering med RUL
og BF ECT. Begge metodene hadde minimal effekt på
kognitive funksjoner med ingen forandringer av MMS
og noen signifikante bedringer i verbal hukommelse,
oppmerksomhet, eksekutiv funksjon og autobiografisk
hukommelse. Sammen viste disse to studiene at reduksjon av pulsvidden til 0.3 ms kan være effektiv og gi
minimale kognitive bivirkninger. RUL ECT med ultrakort pulsvidde ser ut til å opprettholde virkning og fører til minimal retrograd amnesi, også i perioden umiddelbart etter ECT-serien, og mindre kognitive
bivirkninger i form av verbal eller visuell informasjonsbearbeidelse (Sackeim, 2004; Loo et al, 2008).

men. Weiner, Rogers, Davidson, og Squire (1986) fant
at sinusbølge var en sterk risikofaktor for både anteroog retrograd amnesi to til tre dager etter ECT, men
etter seks måneder var der ingen forskjell å snakke om
mellom gruppene. I dag brukes kun kortpuls-apparater
i Norge.
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vat. På dette området er antall studier begrenset, men
resultater antyder at ketamin kan ha gunstig effekt
(MacPherson, et al., 2008).
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1. Valg av møteleder og referent.
Rune Raudeberg ble foreslått og valgt som møteleder. Susanne Nordby Johansen ble foreslått og valgt som referent.
Dagsorden ble godkjent.

6. Fastsettelse av kontingent og kontingentens gyldighetstid.
Kontingenten er i dag 450 kroner. Styret foreslo at nåværende kontingent videreføres i neste periode.
Vedtak: Nåværende kontingent på 450,- fastholdes.

2. Beretning om styrets virksomhet i årsmøteperioden.
Leder Erik Hessen gjennomgikk og utdypet styrets årsberetning. (Se vedlegg 1).
Vedtak: Årsmøte tar styrets årsberetning til etterretning.

7. Valg av revisor
NNF bruker NPFs revisorfirma.
Vedtak: Årsmøte godkjenner fortsatt bruk av NPFs revisor.

3. Framlegging og behandling av revidert regnskap.
Årsregnskapet for 2009 ble fremlagt og gjennomgått av kasserer Knut Follesø. Regnskapet for 2009 er forelagt revisor
og godkjent.
Vedtak: Regnskapet ble godkjent ved akklamasjon (Se vedlegg 2). Styret innvilges ansvarsfrihet for regnskapet.

8. Valg av valgkomite
Inga Sjånes har meldt at hun ikke ønsker å fortsette. Stein
Andersson, Venke Arntsberg Grane og Knut Dalen fortsetter.
Vedtak: Valgkomite i neste periode består av Stein Andersson, Venke Arntsberg Grane og Knut Dalen. Sverre Andresen ble valgt inn i komiteen på årsmøtet. Valgkomiteen
konstituerer seg selv.

4. Budsjett 2011.
Budsjettforslag for 2011 ble fremlagt og gjennomgått av
kasserer Knut Follesø.
Vedtak: Budsjettforslaget ble vedtatt ved akklamasjon (Se vedlegg 3).

9. Eventuelt.
Ingen saker er meldt til eventuelt.
Det ble stilt spørsmål om valg av nye representanter til
styret. Erik Hessen redegjorde for valg prosedyrer og valgkomiteens innstilling.

5. Behandling av innkomne forslag.
Styret hadde fremlagt følgende forslag til vedtektsendring:

Referent: Susanne Nordby Johansen

”§ 4.1: overskriften endres til:
4.1 Valg av medlemmer til styret:

Vedlegg 1 – Beretning om styrets virksomhet i
årsmøteperioden
Beretning om styrets virksomhet i årsmøteperioden
november 2009 til november 2010.

§ 5. Styret. Punkt 5.1 og 5.5. endres til:
5.1 NNFs styre består av 10 medlemmer. Styret
konstituerer seg selv med leder, nestleder og kasserer.
Valgperioden er to år, slik at 5 styremedlemmer er på
valg hvert år.
	Kassereren ivaretar foreningens daglige økonomi.
	Styret kan gi prokura innenfor NNFs økonomi.

Styret har hatt 2 samlinger og 1 møte i årsmøteperioden:
28-29/1-10, 2-3/9-10 og 18/11-10. Styret har behandlet
følgende sentrale saker:
Konstituering av nytt styre ble foretatt 28. januar 2010
med følgende sammensetning og funksjon:

5.5	Det føres protokoll fra styremøter. Styret er
beslutningsdyktig når minst 6 styremedlemmer
møter. Styret beslutter med enkel majoritet. Ved likt
stemmetall avgjør leders stemme. Alle referater sendes
til NPF sentralt.”
Vedtak: Forslag til nytt punkt §4.1 og §5 ble vedtatt.

Faste medlemmer:	Varamedlemmer:
Leder: Erik Hessen	Redaktør: Maria Korsnes
Nestleder: Merete Glenne Øie	Per Håkan Brøndbo
Web-redaktør: Sverre Andresen	Arne Gramstad
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Årsmøte i Norsk
Nevropsykologisk Forening

		Symposiet hadde 4 norske bidragsytere.
d. Nordisk samarbeid.
		Et godt og fruktbart nordisk samarbeid har eksistert
		 lenge. Fra og med ca 2000 ble dette intensivert, men
		 den siste tiden har aktivitetsnivået vært redusert av
		 flere årsaker. Roger Carlsson – tidligere kasserer i den
		 svenske foreningen – har oppfordret oss til å ta
		 initiativ til revitalisering av det nordiske samarbeidet.
		Antakelig vil det være mest hensiktsmessig å finne
		 saker med felles utfordringer og interesser, som det
		 inviteres til videre samarbeide om. På vårt
		 styremøte i september ble vi enige om å lage en plan
		 for dette og å rekruttere en person som kan ta en
		hovedrolle.

årsmøte

Kolbjørn Brønnick	Kasserer: Knut Follesø
Jan Magne Krogstad
Marianne Løvstad
2. Årsmøte/årsmøtekurs 2010.
Planlegging og organisering av årsmøtet på Holmenkollen
Park Hotell, Oslo 18-20/11 har vært hovedoppgave i årsmøteperioden. Dette er foreningens 14 årsmøte. Hovedtema denne gang er lette traumatiske hjerneskader hos
barn og voksne, med vekt på nevropsykologisk undersøkelse og intervensjon. Særlig nevropsykologisk undersøkelse etter slike skader regnes som en av de mest krevende
diagnostiske oppgavene i vårt fag. Vi har invitert Grant
Iverson og Gerhard Gioia, som for tiden er blant dem som
publiserer mest på dette temaet. For øvrig er innholdet i
årsmøtet blandet og inkluderer også nevropsykologi i relasjon til non-verbale lærevansker og nevropsykologi i relasjon til depresjon. Tradisjonen med å invitere nevropsykologer som forsvart sine doktorgrader i løpet av året er
videreført.

4. Integrasjon av NNF i NPF
Norsk Nevropsykologisk forening har siden 2009 vært
organisert innenfor NPF, som en egen avdeling. Samkjøringen mellom de to foreningene har foregått over flere år.
Endelige avtale vedrørende teknisk og praktisk assistanse
med henblikk på innkreving av kontingent, innbetaling
av kursavgift via NPF, drifting/vedlikehold av medlemsregister samt håndtering av regnskap/revisjon, ble endelig
avklart i møte mellom NNF (Knut Follesø, Erik Hessen)
og politisk/administrativ ledelse i NPF i april 2010. Foreningen vår er typisk dugnadsbasert der mange driftskostnader er holdt på lavt nivå. Det var derfor avgjørende at
avtalen gav oss mulighet for et fortsatt lavt kostnadsnivå.
Møtet var konstruktivt og løsningsorientert og endte med
en avtale som innebærer at assistanse fra NPF ikke vil
koste mer i fremtiden enn hva det tidligere har kostet oss
basert på dugnad og kjøp av sekretærtjenester fra UiB. Det
bør legges til at to års samliv med NPF, med henblikk på
de aktuelle tjenestene, har vært to gode år for NNF. NPF
ga uttrykk for ønske om en viss grad av samarbeid mellom
NNF og spesialistutvalget i nevropsykologi. Det ble for
fremtiden foreslått at ett styremedlem i NNF også er medlem av spesialistutvalget.

3. Internasjonalt samarbeid
a.	European Societies of Neuropsychology (ESN)
		 hadde sitt andre vitenskapelige møte i Amsterdam
		 22-24. september 2010. Hovedansvarlig for møtet
		 var Guy Vingerhoets. Deltagerantallet var ca 450,
		 mange hollendere og italienere. Erik Hessen, som
		 medlem av styret i ESN, var eneste deltager fra
		 Norge. I tillegg 1 fra Danmark, men ingen fra
		Sverige, Finland eller Island. Det ønskes sterkt at et
		 av de nordiske landene skal søke om å få arrangere
		 møtet i 2013, som sannsynlig blir European Year of
		 the Brain. Neste ESN kongress vil bli arrangert i
		 Basel tidlig på høsten 2011, se informasjon på
		 hjemmesiden til ESN: www.fesn.eu. NNF er bedt
		 om å foreslå nasjonal kandidat til Cortex prisen –
		 beste unge post doc (maks 7 år etter dr. grad).
b. INS Krakow, juli 2010. Erik Hessen var representert
		 og hadde møter med ledelsen i INS i forbindelse
		 med planlegging av vårt eget INS/Nordic møte i juni
		2012.
c. Nordic Meeting in Neuropsychology in Aalborg,
		 15-18 august 2010: Erik Hessen og Maria Korsnes
		 var deltagere i Nordic advisory board. Maria, som
		 redaktør av Nevropsykologi, har påtatt seg ansvar for
		 å dekke møtet på vegne av Norden, noe som
		 innebærer en utgivelse av Nevropsykologi med
		 distribusjon i hele Norden. I den forbindelse er
		Anders Gade fra Københavns Universitet med som
		 gjesteredaktør. Norge/NNF hadde ansvar for ett
		 symposium under kongressen og dette var organisert
		 av Merete Glenne Øie med tittelen:
		 «Neurocognition and emotional processing in
		 psychiatric disorders».

5. Psykologfaglig veileder i førerkortspørsmål.
NNF har i siste styreperiode fortsatt det omfattende arbeidet med en ny psykologfaglig veileder i førerkortspørsmål. Arbeidet ble initiert av NPF i januar 2008, og ledes
av nevropsykolog Anne-Kristine Schanke. Fra NNF har
Arne Gramstad og Merete Øie deltatt i referansegruppen.
Knut Follesø sitter i redaksjonskomiteen. Første utkast av
veieleder ble sendt ut til begrenset høring sommeren 2010.
Veilederen var planlagt revidert og publisert høsten 2010,
men publisering må nå avventes til Helsedirektoratets pågående revisjon av egne veiledere er sluttført. Dette fordi
det er et absolutt krav at NPFs veileder er harmonisert i
forhold til Helsedirektoratets gjeldende veiledere.
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lectures. Noen flere symposier samt flere plenary lectures
vil bli lagt til. Tentative titler på symposiene vil være oss i
hende i løpet av kort tid og elementer av programmet vil
bli annonsert på kongressens hjemmeside i januar.
9. Vedtektsendring. Styret ønsker at alle 10 medlemmer
av styret (både faste styremedlemmer og varamedlemmer)
bør være fullverdige medlemmer, uten personlig varamedlemskap som nå. I praksis har alle varamedlemmene vært
fullt aktive i styret fra foreningens start i 1996, slik at en
eventuell slik endring blir en formalisering av en innarbeidet praksis. Det er lagt frem forslag til vedtektsendring,
i henhold til dette, på årsmøtet 2010.

7. Nevropsykologi. I løpet av 2011 vil det komme ut et
engelskspråklig nummer av Nevropsykologi med distribusjon til hele Norden i forbindelse med at redaktør Maria
Korsnes har påtatt seg ansvar for å dekke den nordiske
Nevropsykologikongressen i Aalborg i august 2010.

Erik Hessen, Leder NNF, 13. november 2010

8. INS/Nordic Oslo 2012. NNF skal arrangere fellesmøte INS Midyear Meeting og Nordic Meeting in Neuropsychology i 27-30 juni 2012 i Oslo på Radisson SAS
Scandinavia Hotel. Hotellet har konferansefasiliteter for
800 deltagere, med mulighet for 4 parallelle sesjoner. Program- og organisasjonsarbeidet drives med mandat fra
styret i NNF og under ledelse av en Management Committee. Denne består av: Erik Hessen (Program chair),
Venke Arntsberg Grane (Chair, organizational work),
Anne-Kristin Solbakk (Program co-chair), Bob Bornstein
(Executive secretary INS), Jennifer Manly (Chair CEcourses), og Sandra Weintraub (President INS, 2012). Det
er for øvrig rekruttert en stor programkomite og vi har
inngått samarbeid med en profesjonell kongressarrangør
(Gyro Conference, v/ Jørn Holst Kristiansen). Deltagere
i programkomiteen kommer fra de nordiske landene,
NNF, Norge og INS. Kongressen har fått en egen hjemmeside: www.insoslo2012.no. Ledergruppen har hatt
flere møter i Norge og på INS kongresser i Acapulco (februar 2010) og i Krakow (juli 2010). Vi har foreløpig
inngått avtaler om 17 inviterte symposier og 6 plenary

Vedlegg 3 – Budsjett 2011

Budsjett 2011

	
  

Konferansesenteret
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6. Web-siden. Web-siden er sammen med Nevropsykologi, på mange måter vårt ansikt utad. Styremedlem og
web-master Sverre Andresen meddelte i høst at han nå
etter mange år trekker seg som styremedlem og web-master. Han har hatt en veldig viktig rolle i vår forening i
mange år og det har vært en bekymring knyttet til hans
eventuelle fremtidige avgang. Ny web-master er imidlertid
klar til å overta, idet styremedlem Kolbjørn Brønnick har
påtatt seg dette vervet.

årsmøte

Marianne Løvstad og Grant Iverson

Jens Egeland

Gerad Gioia og Erik Hessen

Knut Dalen

Arne Gramstad og Sverre Andresen tar farvel som styremedlemmer

Jan Magnus Krogstad og Knut Follesø
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Åsa Hammar og Merete Øie

Nina Dalen

Erik Hessen og Sverre Andresen

Stein Andersson

Foto: Knut Dalen og Nina Dalen
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Nonverbale lærevanskerproblemer på tvers av
tradisjonell diagnostikk
Anne-Grethe Urnes, ADHD-studien, Oslo Universitetssykehus,
R-BUP-Helseregion Øst og Sør

Vanskene som omfattes i begrepet nonverbale lærevansker
(NVL) er kjent fra nevropsykologisk faglitteratur som bl.a.
høyrehemisfæreforstyrrelse og høyrehemisfæresyndrom.
Fra 80- tallet av har forskergruppen rundt nevropsykologen Byron Rourke utviklet mye ny kunnskap og forståelse for slike vansker. Forskergruppen antar at vanskene i
de fleste tilfellene bunner i en genetisk betinget nevrologisk årsak der en hypotese om mangelfull utvikling av/
skadet hvit substans står sentralt. De anslår at ca. 1 % av
barn og unge i skolealder har slike vansker og det ser ut
til å være like mange jenter som gutter. Et hierarki av
ulike genetiske syndromer og medisinske tilstandsbilder
der hvit sustans affeksjon vurderes å være tilstede er antatt
å ha en NVL funksjonsprofil, og for flere av disse er dette
bekreftet (Fragil X-, Turner-, Williams-, og Velocardiofacialt- syndrom). Forskergruppen har utviklet en modell
for forståelse der det enkelte barns funksjonsprofil har vært
et grunnleggende utgangspunkt, og nevropsykologisk forståelse og metodikk er helt avgjørende for å utrede og
vurdere vanskene. Gjennom en slik ideografisk tilnærming
er nonverbale lærevansker definert som et spesielt mønster
av sterke og svake sider, en spesiell funksjonsprofil, der en
er god på å lytte til , oppfatte og huske verbalspråk, samtidig som det å oppfatte raskt og korrekt synsinntrykk,
taktile inntrykk og vurdere rom retning er vanskelig. Videre er det vanskelig å orientere seg i nye situasjoner med
mange nye inntrykk. Ved nonverbale lærevansker er det
altså et betydelig sprik hos den enkelte mellom sterke og
svake grunnleggende nevropsykologiske funksjoner. Det
antas at disse vanskene medfører en spesiell skolefaglig
profil der matematikkferdighetene blir betydelig svakere
enn evnen til verbal læring, lesing og skriving. Verbalspråket er godt utviklet og kamuflerer ofte vanskene. Dermed
fremstår de nonverbale vanskene ofte som skjulte og mange med disse vanskene kan bli misforstått og bli stillet for
store krav til. Det å ha nonverbale lærevansker innebærer
som regel også at en strever med sosial kommunikasjon
og tilpasning, og det er en sårbarhet for tilbaketrekking
og utvikling av angst og depresjon med økende alder. Trass
i god verbal kunnskap er det krevende å forstå alle de
skjulte sosiale kodene, gester og mimikk, som skal til for

å mestre sosial kommunikasjon. Det medfører at det å ha
nonverbale lærevansker innebærer at det er krevende å
utvikle sosial kompetanse. Flere nyere studier validerer
modellen både med hensyn til de ledsagende sosiale og
psykiske vanskene en ser hos mange med nonverbale lærevansker.
Det har vært forvirring i fagfeltet om relasjonen mellom
funksjonsbeskrivelsen NVL og det tradisjonelle diagnosesystemet som brukes i psykisk helsevern. Personer med en
NVL-profil kan få flere ulike diagnoser i ICD-10, avhengig av øvrige symptomer og utviklingsvansker. Begrepet
nonverbale lærevansker er godt etablert i fagfeltet og står
for vansker som ikke en enkelt symptombasert diagnose
kan fange opp. Forståelsen av funksjonsprofilen ved NVL
legger de sentrale føringene og mulighet for skreddersying
av de aktuelle behandlingstiltakene.
Det har gjennom de siste 20 år vært gjort flere studier på
relasjonen mellom NVL og Asperger syndrom. Det er en
del likeheter og klare forskjeller mellom tilstandsbildene
slik de vanligvis fremtrer og er definert. En bl.a. har sett
på den nevropsykologiske funksjonsprofilen og funnet at
en del med Asperger syndrom har en nonverbal lærevanskeprofil, men mange har det ikke.
På flere områder er det viktig med en innsats for å bringe
dette fagfeltet videre. Det er ønskelig med klarere kriterier for definering av tilstandsbildet NVL. Videre vil studier av individuelle utviklingsforløp for å se på stabiliteten
i funksjonsprofil vil være sentralt. Anvendelse av DTImetodikk (Diffusion Tensor Imaging) er også nå etter
hvert være mulig, og slike undersøkelser vil kunne gi
grunnlag for å vurdere holdbarheten av hvit substans hypotesen.
En kan få en bredere forståelse for dette fagfeltet ved å lese
den norske boken om temaet som kom på Universitetsforlaget i 2009, der undertegnede har vært en sentral
bidragsyter.
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Åsa Hammar, PhD, Universitetet i Bergen

I følge WHO så er depresjon per i dag den tredje største
årsaken som leder til uføre og død. Det predikeres at innen
2020 vil sykdommen ligge på andre plass og videre at
innen 20 år vil den være ledende årsak til uføre og død.
Forskning som kan bidra til øket forståelse og kunnskap
om depresjon vil være av stor betydning i denne sammenheng.
Førsteamanuensis og spesialist i klinisk nevropsykologi Åsa
Hammar sin forskning fokuserer på problemstillinger som
omhandler kognitiv fungering hos deprimerte pasienter i
et lang tids perspektiv. Hammar sin forsker karriere tar
utgangspunkt i resultater fra hennes avhandlingsarbeid
”Major depression and cognitive dysfunction- An experimental study of the cognitive effort hypothesis”. Dette
arbeid bygger på eksperimentalforskning i et klinisk perspektiv. Ulike visual search paradigmer ble utviklet for å

undersøke alvorlig deprimerte pasienters informasjonsprosessering. Resultatene viste at deprimerte pasienter i
akutt fase bruker signifikant lenger tid sammenlignet med
friske kontroller, når oppgaven stiller krav til kontrollert
informasjonsprosessering, men fungerer på nivå som kontrollpersoner når oppgaven stiller krav til automatisk informasjonsprosessering (Hammar, 2003; Hammar, Lund
& Hugdahl; 2003). En vanlig klinisk antakelse var i denne tiden at denne svikten ville normalisere seg i takt med
symptombedring, noe som ikke var empirisk dokumentert. Således var funnene som viste vedvarende kognitiv
svikt i en 6mnd oppfølging til tross for symptombedring
sentral for utvikling av hennes videre forskning (Hammar,
Lund & Hugdahl; 2003). Disse resultatene genererte
mange nye problemstillinger, som blant annet i hvilken
grad disse eksperimentelle resultatene kunne generaliseres

Åsa Hammar
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Langtidsstudier av alvorlig
depresjon og kognitive
funksjoner
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til nevropsykologiske standardiserte tester. Dette ble bekreftet med bruk av Stroop testen som måler inhibisjon
av automatiserte prosesser. Funnene viste at den kognitive
svikten vedvarte ved en 6 mnd oppfølging til tross for
symptomreduksjon (Hammar et al., 2009). Et nytt standardisert testbatteri ble lansert i begynnelsen av 2000-tallet, Delis Kaplan Executive Function System (D-KEFS),
(Delis, Kaplan & Kramer, 2001) for å måle eksekutiv
fungering med et spesifikt fokus på årsaken til en eventuell EF svikt. D-KEFS gir anledning til å skille mellom
grunnleggende (automatiske) funksjoner og eksekutive
funksjoner (effortful). Hammar så muligheten til å videre
undersøke effortful hypotesen ved hjelp av dette testbatteri. Resultatene fra studien viste at viste at den deprimerte gruppen i akutt fase hadde intakt grunnleggende
automatisk fungering. Videre fremkom det at pasientene
ikke har en generell svikt i Eksekutiv fungering, men at
gruppen snarere hadde en spesifikk svikt i inhibisjon og
semantisk flyt (Hammar, Strand, Årdal, Schmid, Lund,
& Elliott, R; in press). Dette funn ble videre fulgt opp ved
en 9 mnd follow up studie som viser at den spesifikke
svikten i akutt fase vedvarer over en ni måneders periode.
Disse resultatene indikerte at en burde se på spesifikke
funksjoner og ikke nødvendigvis EF som helhet for å forstå den kognitive profilen hos deprimerte pasienter (Schmid, Strand, Årdal, Lund, & Hammar; in revision). Viktigheten av langtidsoppfølginger og fokus på kognitiv
fungering ble for alvor bekreftet i en studie som viser
vedvarende svikt i kognitiv inhibisjon hos deprimerte pasienter i en ti års oppfølging. Lengden på oppfølgingen
gjør denne artikkelen sentral for å belyse konsekvenser av
depresjon over tid (Årdal, & Hammar; in press). Et fokus
i Hammars arbeid med depresjon har vært den kliniske
nytteverdien av forskningen. Et viktig bidrag til dette
fremkommer i publikasjonen (Hammar, Isaksen, Schmid,
Årdal, & Strand; in press) som viser intakt verbal hukommelse i denne pasientgruppen når betingelsene er strukturerte og repetisjoner tilbys. Deprimerte pasienter rapporterer selv svært ofte å ha hukommelsesvansker. Denne
artikkelen kaster et nytt lys over dette og viser at en repetisjon av materialet som skal memoriseres er nok til at
depressive pasienter presterer på nivå med friske kontrollpersoner. På bakgrunn av Hammars flerårige fokus på
kognitiv fungering hos deprimerte pasienter fikk hun
invitasjon til å skrive artikkelen ”Cognitive functioning
in major depression – a summary”. (Hammar & Årdal;
2009) som oppsummerer de siste 10 års forskning på
dette feltet. Det konkluderes i denne artikkelen at forskningen på kognitiv fungering hos deprimerte pasienter i
akutt fase viser entydighet med tanke på at kognitive funksjoner er svekket, men at det er noe mindre klarhet når
det gjelder hvilke funksjoner som er svekket. Stor heterogenitetet i denne diagnostiske gruppen blir blant annet

trukket frem som mulig forklaringsmodell for dette. I
tillegg til bruk av nevropsykologiske utredninger som metode for å undersøke fungering hos deprimerte pasienter
har Hammar en nylig avslutten fMRI studie som kartlegger hjerneaktivering i remisjon hos denne pasientgruppen.
Hammar er leder for forskergruppen Bergen Mood and
Cognitive Function group (MCF) som har fire doktorgradskandidater hvor alle jobber med problemstillinger
som omhandler alvorlig depresjon, kognitiv fungering og
longitudinelle studier. Mari Strand sitt dr.grads prosjekt
fokuserer på emosjonell informasjons prosessering ved
bruk av eksperimentelle paradigmer. Pia Hansson undersøker sammenhengen mellom kortisol og kognitiv fungering i sitt avhandlingsarbeid. Guro Årdal har en av litteraturenes lengste oppfølgingsstudier innenfor denne
pasientgruppen og kartlegger kognitiv fungering over en
10 års periode, samt ser på sammenhengen mellom kognitiv svikt og dagliglivets fungering. Marit Schmid sitt
dr.grads prosjekt er et av de første på verdens basis som
samler inn en pasientgruppe av førstegangs deprimerte
pasienter og følger dem over tid. Gruppen har samlet inn
omfattende datamateriale som kontinuerlig bearbeides og
publiseres for å kunne bidra til å kaste lys over problemstillinger knyttet til kognitiv fungering og alvorlig depresjon.
Referanser:
Delis, D. C., Kaplan, E., & Kramer, J. H. (2001).
D-KEFS Examiners Manual: The Psychological
Cooperation US. San Antonio, Texas.
Hammar, Å. (2003) Automatic and effortful
information processing in unipolar major
depression. Scandinavian Journal of Psychology, 44(5): 409-415.
Hammar, Å., Lund, A., Hugdahl, K. (2003) Selective impairment in effortful information
processing in major depression. Journal of the
International Neuropsychological Society, 9:
954-959. doi: 10.1017/S1355617703960152
Hammar, Å., Lund, A., Hugdahl, K. (2003) Longlasting cognitive impairment in unipolar major
depression: a six months follow-up study.
Psychiatry Research, 118(2):189-196. doi:
101016/S0165-1781(03)00075-1
Hammar, Å., Sørensen, L., Årdal, G., Ødegaard, K.,
Kroken, R. , Roness, A., & Lund, A. (2009)
«Enduring cognitive dysfunction in unipolar
major depression: A test-retest study using the
Stroop-paradigm.» Scandinavian Journal of
Psychology. doi:
10.1111/j.1467-9450.2009.00765x
Hammar, Å. & Årdal, G. (2009). “Cognitive functioning in major depression – a summary.”
Frontier Human Neuroscience 3:26.
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Hvordan henger endringer i
hjernestruktur og kognisjon
sammen i utvikling?
Christian K. Tamnes, Intervensjonssenteret, Rikshospitalet, Oslo Universitetssykehus

Selv om de fleste nevroner er på plass ved fødsel, gjennomgår hjernen tidlig i livet enorme endringer. Dendritter og axoner modnes, den synaptiske tettheten øker og
en hurtig myelinisering av axoner finner sted. Hjernen
fortsetter imidlertid også å utvikle seg gjennom barndommen og ungdomsalderen, i form av blant annet beskjæring
av synapser og videre myelinisering. Dette bidrar til økt
prosesseringseffektivitet og spesialisering, trolig på bekostning av plastisitet. Det er naturlig å tenke seg at disse
nevrobiologiske prosessene og de assosierte makro- og
mikrostrukturelle endringene som kan observeres med
magnet-tomografi (MRI), er av stor betydning for kognitiv utvikling. Hovedmålene med doktorgradsprosjektet
var å karakterisere hjernens strukturelle utvikling fra barndom til voksen alder og å undersøke hvordan disse endringene er relatert til utvikling av utvalgte kognitive funksjoner. Hjernestruktur og mikrostrukturelle egenskaper
ved hjernens hvitsubstans ble målt med MRI og diffusion
tensor imaging (DTI), og atferdstester er benyttet for å
måle verbale og visuospatielle evner, samt forskjellige eksekutivfunksjoner.

betydelige regionale forskjeller (Tamnes et al., 2010a,
Østby et al., 2009). Fra sen barndom av finner det sted en
reduksjon av hjernebarken og en volumøkning i den underliggende hvitsubsubstansen. Hjernebarken reduseres
over så godt som hele den kortikale overflaten, men reduksjonene er størst i parietallappene og i deler av frontallappene. Over aldersspennet 8 til 30 år, observerte vi en
reduksjon av hjernebarkens tykkelse i disse områdene med
mer enn 20 %, mens hvitsubstansvolum i de fleste områder økte med mer enn 15 % (Tamnes et al., 2010a). Tidligere studier tyder på at sensoriske og motoriske områder
av hjernebarken modnes tidligere enn såkalte høyere-ordens assosiasjonsområder og en tenker seg av dette er relatert til hvordan forskjellige kognitive funksjoner utvikles
på forskjellige aldere (Shaw et al., 2008). Utviklingsmessige hvitsubstansendringer kan videre studeres med DTI.
Det vanligste DTI-målet kalles fraksjonell anisotropi (FA)
og karakteriserer grad av retningsbestemt diffusjon. FA og
andre DTI-parametere er tenkt å reflektere fiber integritet
og mikrostrukturelle egenskaper ved hjernens hvitsubstans. I en livsløpsstudie fant vi at hvitsubstansen fortsetter å utvikle seg langt inn i 20-årene i de fleste regioner
(Westlye et al., 2010). Våre DTI resultater tyder videre på
senest modning av hvitsubstans i frontale og temporale
områder (Tamnes et al., 2010a). Vi tror at dette kan være

Hjernen gjennomgår markante endringer gjennom barndommen og ungdomsalderen, men forskjellige prosesser
finner sted i forskjellige typer hjernevev og det er også
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relatert til den antatt sene og langvarige utviklingen av
kognitive kontrollfunksjoner og aspekter ved episodisk
hukommelse, ettersom disse funksjonene er spesielt avhengige av nettopp frontale og temporale områder, men
dette har enda ikke blitt direkte undersøkt.

ning av hvitsubstans i sen barndom og et tidligere utviklingsmessig platå. Disse sammenhengene bør imidlertid
undersøkes videre med longitudinelle data.
Det blir ofte antatt at eksekutivfunksjoner har et langvarig
og sent utviklingsforløp og at dette blant annet skyldes
sen modning av prefrontale områder. I den tredje artikkelen i doktorgradsavhandlingen undersøkte vi direkte
sammenhengene mellom kortikal tykkelse og forskjellige
eksekutivfunksjoner i utvikling (Tamnes et al., 2010c). 98
barn og ungdommer mellom 8 og 19 år ble undersøkt
med seks kognitive oppgaver antatt å måle tre forskjellige
eksekutivfunksjoner: oppdatering av arbeidshukommelse,
inhibisjonsevne og skifting. Oppgavene var basert på en
empirisk modell av Miyake et al. (2000). Resultatene
viste utviklingseffekter på begge oppdaterings- og inhibisjonsoppgavene, men ingen alderseffekter på målene på
skifting. Uavhengig av effekten av alder, fant vi blant annet at prestasjon på den ene arbeidshukommelseoppgaven
(Keep track) var relatert til tynnere hjernebark i parietale
og laterale frontale områder, og dette stemmer godt overens med tidligere studier av arbeidshukommelse hos voksne. Videre fant vi også at oppgaveprestasjon på de to oppgavene som er tenkt å måle inhibisjonsevne (Antisaccade
og Stroop) var relatert til kortikal modning i bakre hjerneområder, men noe overraskende ikke i frontale områder.
Dette indikerer at også bakre områder av hjernebarken er
involvert i eksekutivutvikling eller i utvikling av relaterte
kognitive funksjoner som også er av betydning for prestasjon på disse oppgavene.

Man antar gjerne et komplekst samspill mellom gråsubstans reduksjonen og hvitsubstans økningen som finner
sted i sen barndom og i ungdomsalderen. Dette har ikke
tidligere blitt grundig undersøkt, men er interessant fordi
det kan gi indirekte informasjon om de underliggende
nevrobiologiske prosessene. Det er to hovedteorier om hva
som forårsaker den kortikale reduksjonen i utvikling. For
det første kan den skyldes ”pruning” som går ut på at
synapser som ikke lengre trengs eller ikke lengre er i bruk
elimineres og at hjernebarken på grunn av dette og assosierte prosesser blir tynnere. Alternativt, kan den tilsynelatende fortynningen skyldes utviklingsprosesser i underliggende hvitsubstans, slik som proliferering av myelin.
Våre resultater tyder på at de forskjellige hjernemålene i
stor grad har unike sammenhenger med alder og at fortynningen av hjernebarken i ungdomsalderen ikke i særlig
grad kan forklares av hvitsubstansmodning i underliggende områder, en hypotese mange har spekulert i (Tamnes et al., 2010a).
Avhandlingen viser videre at individuelle og utviklingsmessige forskjeller i hjernestruktur hos barn og unge i
noen grad henger sammen med kognitive funksjoner. I
Tamnes et al. (2010b) undersøkte vi sammenhengene mellom generelle kognitive evner og hvitsubstans mikrostruktur i utvikling. Studien inkluderte 168 deltagere mellom
8 og 30 år og generelle kognitive evner ble målt med utgangspunkt i råskårene på de fire WASI-oppgavene. Både
verbale og visuospatielle evner viste store forbedringer med
alder, spesielt i sen barndom og tidlig ungdomsalder.
Begge disse målene på generelle kognitive evner viste også
alders-uavhengige sammenhenger med FA og andre DTIindekser på hvitsubstans mikrostruktur, spesielt i venstre
hemisfære. I en studie av Shaw et al. (2006) ble det vist at
intellektuelle evner var relatert til kortikal utvikling. Mer
spesifikt tydet resultatene på at deltagere med forskjellig
evnenivå viste forskjellige kortikale utviklingsforløp, spesielt i frontale områder. Ettersom vi vet at hvitsubstansutvikling er en langvarig prosess og at effektiv kognitiv prosessering er avhengig av rask og effektiv kommunikasjon
mellom forskjellige hjerneregioner, ønsket vi å på tilsvarende vis undersøke sammenhengene mellom intellektuelle evner og hvitsubstansmodning. Resultatene viste at
verbale evner, men ikke visuospatielle evner, var assosiert
med forskjeller i modningen av hvitsubstans i utstrakte
områder. I disse områdene tydet resultatene på at deltagere med høye verbale evner har en noe akselerert mod-

Økt kunnskap om sammenhenger mellom hjernestruktur
og kognisjon i utvikling bidrar til en bedre forståelse av
hjernens funksjonelle organisering, dvs. hvordan ulike
hjernestrukturer er ansvarlige for forskjellige kognitive
funksjoner. Kunnskap om normal hjerneutvikling og kognitiv utvikling er også viktig for bedre å kunne forstå tilstander hvor disse utviklingsprosessene er forstyrret eller
forsinket.
Referanser:
Miyake A, Friedman NP, Emerson MJ, Witzki AH,
Howerter A, Wager TD (2000) The unity and
diversity of executive functions and their
contributions to complex «Frontal Lobe» tasks:
a latent variable analysis. Cogn Psychol 41:49100.
Shaw P, Greenstein D, Lerch J, Clasen L, Lenroot
R, Gogtay N, Evans A, Rapoport J, Giedd J
(2006) Intellectual ability and cortical development in children and adolescents. Nature
440:676-679.
Shaw P, Kabani NJ, Lerch JP, Eckstrand K, Lenroot
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(Fra s. 2)
denne siden angående faglig og sosialt program, påmelding, overnattingsmuligheter og frister for innsendelse av
abstracts. I tillegg har vi fått trykket opp et stort antall
kort med First Announcement av kongressen, som kan
legges ut på universiteter og arbeidsplasser. Disse kan fås
ved henvendelse til styringsgruppen eller til styret i Nevropsykologisk forening. Fra programkomiteen håper vi at
mange norske kolleger velger å prioritere denne kongressen både som deltager og bidragsyter. Kongressen representerer et stort og tungt løft for det norske miljøet og
kongressens eventuelle suksess er i vesentlig grad avhengig
av om norske kolleger deltar. For den som vil er det fremdels mulig å påvirke programmet. Det kan gjøres ved at
man sender inn egne vitenskapelige bidrag eller ved at
man kontakter programkomiteen med ønske om tema
som bør tas opp på kongressen. Vi som arrangerer kongressen er også takknemlige for andre bidrag, for eksempel
i form av frivillig arbeidsinnsats. I tillegg mottar vi gjerne
innspill og gode ideer som vedrører praktiske, organisatoriske eller økonomiske forhold.

Det er programkomiteens oppfatning at kliniske disipliner, av betydning for viktige helseproblemer, må utvikle
solid kunnskap om intervensjon, behandling og bedring
etter skade eller sykdom. Dette er fremdeles en vesentlig
utfordring innenfor nevropsykologi og nevrologi til tross
for økende kunnskap om hjernens plastisitet og potensial
for endring. På denne bakgrunn har programkomiteen
spesifikt utfordret sentrale bidragsytere til å inkludere presentasjoner og diskusjoner som fokuserer på intervensjon,
behandling og opprettholdelse av hjernens helse.
Vitenskapelig og klinisk utvikling innen nevropsykologi
er i stor grad avhengig av tverrfaglig innsats og samarbeid.
Programkomiteen har derfor invitert bidragsytere som
representerer forskjellige disipliner og profesjoner. Det er
også programkomiteens håp at et bredt spekter av klinikere og forskere erkjenner viktigheten av tverrfaglighet i
dette feltet og velger å presentere sitt arbeid på INS/
Nordic Meeting in Neuropsychology i Oslo i juni 2012.
Kongressen har fått sin egen hjemmeside: www.insoslo2012.no. Informasjon vil bli lagt ut fortløpende på
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Introduction
Poor outcome following mild traumatic brain injury

Iverson, G.L. (under review). Biopsychosocial outcome
from mild traumatic brain injury. In Vasterling, J., Bryant,
R., & Keane, T. (editors), PTSD and Mild Traumatic
Brain Injury. Guilford Press.
French, L.M. & Iverson, G.L. (under review). Neuropsychological assessment of traumatic brain injury in military personnel. Shock.
Iverson, G.L. & Brooks, B.L. (in press). Improving accuracy for identifying cognitive impairment. In M.R.
Schoenberg and J.G. Scott (Eds.), The Black Book of
Neuropsychology: A Syndrome-Based Approach.
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There is no universally agreed upon definition of cognitive impairment. The definition of ‘Mild Cognitive Disorder’ put forward by the World Health Organization in
the International Classification of Diseases (10th Edition)
is: “A disorder characterized by impairment of memory,
learning difficulties, and reduced ability to concentrate on
a task for more than brief periods” (20). The Diagnostic
and Statistical Manual of Mental Disorders, Fourth Edition (DSM-IV; 21) offers criteria for diagnosing cognitive
problems that are due to a general medical condition,
neurological problem, or TBI, such as cognitive disorder
not otherwise specified (NOS) and dementia.

Mild TBIs are heterogeneous. The injury falls on a broad
spectrum of pathophysiology, from very mild neurometabolic changes in the brain with rapid recovery to permanent
problems due to structural brain damage. Most definitions
of mild TBI include “complicated” injuries (injuries characterized by a depressed skull fracture, intracranial abnormality, or both). In other words, the mild TBI spectrum is
so broad that it encompasses injuries involving feeling temporarily dazed and being asymptomatic in a few hours to
injuries involving loss of consciousness for 5 minutes, posttraumatic amnesia for 12 hours, and a contusion visible on
the day-of-injury CT scan.

Neuropsychological testing can be used to examine the
consequences of a mild TBI, but cannot be used as the
basis for the initial diagnosis. Neuropsychological test results can be influenced by numerous demographic, situational, pre-existing, co-occurring, and injury-related factors. Therefore, it can be very difficult to determine if
perceived and/or measured cognitive problems, long after
a mild TBI, is causally related to the original injury. Some
general assumptions relating to neuropsychological testing
are provided in Table 1.
Table 1. General Assumptions Regarding
Neuropsychological Testing
1. Neuropsychological tests yield scores that fall within
certain classification ranges. Commonly used classification ranges and their corresponding percentile ranks
are as follows: Classification ranges used in this evaluation are as follows: extremely low (≤2nd percentile);
unusually low (3-9th percentiles); low average (1024th percentiles); average (25-75th percentiles); high
average (76-90th percentiles); superior (91-97th percentile); and very superior (98th percentile).

Neuropsychological Outcome
Neuropsychological outcome from mild TBI is reasonably
well understood. Mild TBI has an enormous adverse effect
on balance, cognitive functioning, and symptoms (e.g.,
headaches, photosensitivity, and perceived dizziness) in
the first 24 hours post injury. There is considerable evidence that neurocognitive deficits typically are not seen
in athletes after 1-4 weeks and in trauma patients after 1-3
months in prospective group studies. However, some patients report perceived cognitive impairment long after
the injury.

2. Obtaining some low scores is relatively common across
all test batteries. Healthy normal adults, when given a
large battery of tests, frequently get some low scores.
Over-reliance on the bell curve for interpretation of
multiple test scores can lead to a gradual, insidious
pattern of error in the clinical interpretation of neuropsychological test data. The reason for this is that
when interpreting test scores, the clinical inference
derived from a percentile rank is an accurate indicator
of a person’s level of functioning on each test in isolation, but not when all tests are considered simultaneously. For example, in healthy older adults from the
WMS-III standardization sample, approximately 9%
will obtain a scaled score of 6 or lower on each of the
eight primary memory subtests (i.e., in isolation). However, 42.4% will obtain at least one low score when
considering all eight scores simultaneously (25). Put

Conceptually, cognitive impairment can be subjectively
experienced and reported, objectively identified, or both.
A person’s perception, understanding, and reporting of
subjectively-experienced cognitive impairment can be influenced by numerous factors (e.g., personality characteristics, depression, pain, brain damage, and motivation).
Subjectively-experienced cognitive difficulty is identified
through clinical interviewing, psychological tests, or both.
Perceived cognitive impairment is associated with (a) chronic pain, (b) chronic sleep disturbance, (c) depression, (d)
posttraumatic stress disorder (PTSD), (e) a traumatic
brain injury, and/or (f ) pre-existing medical or mental
health problems, and researchers have not developed clinical decision rules or tests that can reliably and accurately differentiate the cognitive effects of one condition
from another.
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(TBI) defies parsimonious explanation. Without question,
some patients have poor outcome from this injury. A binary polarized view on the cause of poor outcome, be it
pathophysiogenesis or psychogenesis, is outdated, simplistic, inadequate, and inconsistent with the body of diverse
accumulated evidence over the past 30 years. The crux of
the problem with understanding poor outcome is that
there are numerous studies that provide clarity and persuasive evidence on specific issues–but when those issues
are aggregated then clarity and persuasiveness diminish
dramatically.
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simply, obtaining one low memory score when one
test is administered is unusual, but obtaining one low
score when eight memory tests are administered is
common. Thus, neuropsychologists must guard against
the incorrect clinical inference that obtaining a low
test score is necessarily unusual when multiple tests are
considered simultaneously.

Depression is relatively common following mild TBI.
Symptoms of depression can mimic the post-concussion
syndrome because many of the symptoms are nearly identical in these conditions. In fact, the “post-concussion
syndrome”, as manifested long after injury, might be a
depressive disorder in many people (i.e., the syndrome is
a depressive condition, with or without marked sadness).

3.	Low scores depend on where you set your cutoff score.
Some people define a low score as below 1 standard
deviation (< 16th percentile), below the 10th percentile, at or below the 5th percentile, or below 2 standard
deviations (the 2nd percentile).

It is imperative for clinicians to systematically evaluate the
possible contribution of many pre-existing factors, differential diagnoses, co-morbidities, and social-psychological
factors that may cause or maintain self-reported symptoms
after this injury. An injury to the head or brain is not
necessary (and often not sufficient) to produce the constellation of symptoms and problems that comprise this syndrome.

4.	Low scores vary by number of tests administered. The
more tests that are given, the more likely it is that a
person will get some low scores.

Conclusions
Unfortunately, confusion, disagreement, and lack of consensus regarding poor outcome from mild TBI fuels controversy, advocacy, disbelief, and frustration amongst patients, clinicians, third parties, and researchers. This can
lead, unfortunately, to patients not receiving adequate
treatment and rehabilitation services. Many of the treatment and rehabilitation approaches that are effective for
traumatic stress, depression, and chronic pain can be
adapted for use with individuals who have symptoms and
problems that are believed to be partially or largely related
to a mild TBI. If we focus on treating what is treatable,
we will reduce suffering and improve functioning in those who have poor outcome following this injury.

5.	Low scores vary by demographic characteristics of the
examinee. People with university degrees, in general,
get fewer low scores than people who do not graduate
from high school. This principle is mitigated, of course, if the normative data is corrected for education
(as opposed to being based on age cohorts).
6.	Low scores vary by level of intelligence. People with
above average intelligence obtain fewer low scores than
people with below average intelligence.
7. Neuropsychological test scores are greatly influenced
by motivational factors. The accuracy of neuropsychological test results is largely dependent upon effort.
Effort is behavior that falls on a continuum, and may
fluctuate over the course of a testing session. Some
people are extremely motivated to perform well. Most
of the time, people likely provide “good” or “adequate”
effort for the purposes of evaluation. Sometimes people are not motivated to perform well on testing, and
the obtained results can be misinterpreted as reflecting
cognitive deficits. The use of symptom validity tests,
or “effort” tests is considered a standard part of neuropsychological assessment.

In reality, a tremendous amount is known about poor
outcome following mild TBI. What is known reinforces
the idea that seeking a simplistic explanation regarding
poor outcome is unrealistic and untenable. Poor outcome
following mild TBI has always been, and will continue to
be, a source of interest, challenge, and frustration for patients, families, clinicians, researchers, insurance companies, trial lawyers, and governments. Ockham’s razor suggests that the simplest explanation is usually the best
explanation. Parsimony pervades the foundations of
science and medicine. Parsimonious scientific evidence
established through good methodology and replication is
usually considered persuasive. However, poor outcome
following mild TBI defies parsimonious explanation. The
only reasonable approach to understanding poor outcome
from mild TBI is a biopsychosocial perspective. This perspective, by necessity, embraces a multi-factorial, interwoven, biopsychosocial conceptualization of poor outcome
from this injury.

Post-Concussion Syndrome
The etiology of the persistent post-concussion syndrome
has never been agreed upon, and the validity of this diagnosis as a true syndrome or disorder continues to be questioned. The syndrome is a non-specific cluster of symptoms that can be mimicked by a number of pre-existing
or co-morbid conditions. A TBI-induced syndrome,
theoretically, also can occur in tandem with these preexisting or co-morbid conditions.
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Nevropsykologi har tradisjonelt
langt overveiende lagt vekt på kortikale cerebrale områder som substrat for regulering av kognisjon
og atferd. Vekten har hovedsakelig
vært lagt på spesifikke bidrag fra
diverse hjerneområder, høyre versus venstre hemisfæres bidrag og
forskjeller mellom cerebrale korrelater til verbale og nonverbale
funksjoner. Forfatterne betegner
denne modellen som korteks-sentrert. De tar i stedet til orde for en
modell for forståelse av hjernens funksjon som er basert
på vertikalt organiserte nettverk, hvori de cerebrale hemisfærer, basalgangliene og cerebellum samspiller tett og kontinuerlig, men hvor hver komponent gir unike bidrag til
kognisjon, affekt og atferd. Boka gir herved et viktig, nytt
perspektiv på nevropsykologi, en endring i vår forståelsesramme som nærmest må betegnes som et paradigmeskifte.
En vesentlig del av grunnlaget for denne nytenkningen er
de seneste årtiers nevrovitenskapelige forskning, som spesielt er blitt mulig i kraft av nye metoder som for eksempel
moderne billeddiagnostikk – fortrinnsvis funksjonell MR,
PET og diffusjonstraktografi (DTI-MR). Det har i de senere årene blitt publisert tallrike artikler som omhandler
spesifikke subkortikale områders bidrag til ulike atferdsaspekter, men hver artikkel har da hatt et relativt snevert
fokus. Koziol og Buddings fortjeneste er å analysere og
syntetisere denne forskningslitteraturen, slik at den i høyere grad får direkte klinisk nevropsykologisk relevans.
Boka er først og fremst stilet til praktiserende nevropsykologer for å øke vår innsikt i kortikale-subkortikale funksjonelle relasjoner. Men boka er viktig også for en langt
videre leserkrets interessert i hjerne-atferd sammenhenger.
Gjennom kasuistikker og presentasjon av empirisk forskning knyttes forstyrrelser i samspillet mellom kortikale
og subkortikale strukturer til et bredt spekter av kognitive,
emosjonelle og atferdsmessige avvik, som vi jevnlig observerer i klinikken.

I kapittel 1 ”Introduction: Movement, Cognition, and the Vertically Organized Brain” presenteres
hovedtrekkene i modellen. Det
beskrives to vertikalt organiserte
to-veis nettverkssystemer mellom
cerebral korteks og subkortikale
strukturer. Det ene nettverket er
et kortiko-basalganglie system,
overveiende omtalt som det fronto-striatale system, inkluderende
frontal korteks, striatum, globus
pallidus, substantia nigra og thalamus (”cortico-striatal-pallidal-thalamic loop”). Korteks
sender eksitatoriske impulser til basalgangliene, og samspillet mellom ulike komponenter i basalgangliene har så
avgjørende betydning for seleksjon av den informasjon
som sendes tilbake til korteks, slik at informasjon som er
av vesentlig betydning for organismen i en gitt situasjon
fremmes, mens irrelevant informasjon hemmes. Basalgangliene utøver herved en sterk innflytelse på modulering av
de fleste (kanskje alle?) aspekter ved persepsjon, kognisjon,
affekt og handling. Det andre nettverket er et kortikocerebellært to-veis system, som formidler impulser fra
spesifikke, segregerte, cerebrale, kortikale områder til spesifikke, segregerte områder i cerebellum og derfra via thalamus tilbake til de samme kortikale områder som impulsene utgikk fra. Via dette systemet er cerebellum i posisjon
til å modulere tallrike aspekter ved motorisk, kognitiv og
affektiv funksjon på unike måter, som ikke kan ivaretas av
cerebrale kortikale områder alene. Kardinalsymptomet ved
cerebellær dysfunksjon er dysmetri, mangelfull modulering av intensitet og presisjon i responser, slik at responsene mister optimal adaptiv funksjon i gitte situasjoner.
Dette er best kjent i forhold til motoriske responser, men
forfatterne fremhever at cerebellum spiller en tilsvarende
rolle i forhold til kognisjon og affektregulering.
Kapittel 2 presenterer en detaljert gjennomgang av basalgangliene og deres nettverksforbindelser med korteks både
gjeldende struktur og funksjon. Kapittel 5 gir en lignende
presentasjon angående cerebellum. Disse kapitlene kan
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nok av mange oppleves som tunge å lese. Men innsatsen
belønnes rikelig i de øvrige kapitlene, som gir tallrike,
klinisk nyttige eksempler på modellens implikasjoner for
forståelse av kognitive og affektive avvik. En kan da vende
tilbake til kapitlene 2 og 5 med økt innsikt og interesse.
Forfatterne tillegger basalganglienes bidrag avgjørende
betydning for optimal adaptasjon til og interaksjon med
miljøet. I velkjente situasjoner kan subkortikale strukturer
mediere automatiske reaksjoner fort og effektivt med minimal involvering av kortikale strukturer. Herved fristilles
kortikal kapasitet til andre gjøremål. Men straks det inntreffer noe nytt, et avvik fra det kjente, vil overlærte, automatiske responser være infleksible og ofte helt uhensiktsmessige, og interaksjonen mellom kortikale og
subkortikale områder blir igjen avgjørende for optimal
fungering. Cerebral korteks må på nytt involveres i informasjonsbearbeiding og responsvalg.
Gjennom velvalgte og grundig beskrevne kliniske kasuistikker settes modellen for den vertikalt organiserte hjerne inn i en klinisk kontekst som nok alle kliniske nevropsykologer vil kjenne seg igjen i. Forfatterne gir mange
eksempler på hvordan velkjente tester ved en kombinasjon
av kvantitativ og kvalitativ analyse kan bidra til økt forståelse for de subkortikale strukturenes bidrag. Dette gjelder
ikke minst tester som betegnes som mål på eksekutive
funksjoner – spesielt arbeidshukommelse og oppmerksomhetsaspekter. I tillegg påpeker de at tradisjonell nevropsykologisk undersøkelse har lagt for lite vekt på systematisk utredning av innlæring av prosedyrer og andre
aspekter ved nondeklarativ hukommelse. For eksempel
har læringseffekt ved gjentatt testing oftest vært betraktet
som en ”støyvariabel” ved tolkning av fremgang og i langt

mindre grad blitt vurdert som et særdeles viktig tegn på
grad av implisitt læring. Et viktig poeng er dessuten at
spesifikke typer funksjonsavvik som i dag vanligvis tolkes
som tegn på lokaliserte kortikale skader kan oppstå ved
dysfunksjon på en rekke nivåer i de spesielle kortiko-basale kretsløp som forvalter funksjonene.
Den nye forståelsesrammen som Koziol og Budding presenterer, og hvis implikasjoner de beskriver detaljert, har
nok størst betydning for tolkning av avvik hos barn på
ulike alderstrinn, i utviklingsfaser hvor både spesialiseringen av ulike kortikale områder og oppkobling av nettverksforbindelser er under utforming. Implikasjonene av
å legge økt vekt på kortikale-subkortikale nettverk gjennomgås blant annet i relasjon til ADD, ADHD og andre
reguleringsvansker samt til tvangslidelser.
Boka er en rik kunnskapskilde for alle som arbeider innen
klinisk nevropsykologisk og nevropsykiatrisk forskning og
praksis, og etter min mening fortjener den å bli obligatorisk lesning for alle som tar på seg oppdrag som forelesere
og veiledere til spesialiteten i klinisk nevropsykologi. Den
representerer et paradigmeskifte – en ny forståelsesramme
- som åpenbart vil få stor betydning for nevropsykologer
og mange andre med interesse for nevrovitenskap.
Referanse:
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Ved Sverre Andresen
T. Vaa, B. Elvebakk og K. Fjellestad. (2010):
ADHD og risiko for ulykker i veitrafikk, Oslo,
Transportøkonomisk Institutt, TØI-rapport 987/2008

ADHD hos voksne representerer en økende gruppe av
henvisninger til nevropsykologisk undersøkelse og problemstillingen om ADHD er forenlig med bilkjøring er
en problemstilling som vi ofte kommer i kontakt med.
Dette er også en problemstilling som vi er pliktige til å
vurdere med bakgrunn i helsepersonell-loven. Det er også
publisert en veileder for ADHD som også tar opp denne
problemstillingen.
Det har lenge vært kjent at ADHD kan være forbundet
med økt risiko i trafikken. Den amerikanske psykologen
Russel Barkley, som har vært en meget toneangivende
ADHD-forsker både internasjonalt og i det norske fagmiljøet, har med basis i en undersøkelse som han og
medarbeidere publiserte i 1993, hevdet at ulykkesrisikoen
ved ADHD er 3-4 ganger høyere ved ADHD i forhold til
gjennomsnittlige bilførere, og dette er et estimat som har
festet seg både internasjonalt og i vårt eget fagmiljø.
Dette er et urovekkende høyt tall og mye høyere enn for
de fleste andre lidelser, og det har vært en del usikkerhet
omkring dette tallgrunnlaget. Transportøkonomisk institutt fikk i 2003 i oppdrag fra det svenske Vägvärket å gå
gjennom denne problemstillingen for å fremskaffe mest
mulig pålitelig datagrunnlag . I år har de publisert sin
rapport som er et metastudie av den forskningen som har
blitt gjort vedrørende ADHD og ulykkesrisiko i trafikken.
De slår fast at de studiene som er gjennomgått etterlater
mange ubesvarte spørsmål. Blant annet tar ikke Barkley
og medarbeideres studie fra 1993 i betraktning komorbide diagnoser i forhold til ADHD (Conduct Disorder,
Oppositional Deviant Disorder). Et annet og viktig moment er at de fleste studier ikke har kontrollert for eksponering når man har beregnet risikoen. TØI finner i sin
studie at bilførere med ADHD generelt synes å kjøre mer
enn andre førere. Når de ser på resultatet basert på sin
metastudie finner de en relativ risiko (RR) på 1,48 (det
vil si 48 % forhøyet) for ulykker for ADHD-gruppen totalt. Dette er langt lavere enn Barkley og medarbeideres
3-4 ganger forhøyet risiko. Når man beregner risiko på
basis av studier som har kontrollert for eksponering ved å
justere for kjørelengde, reduseres denne forhøyete risikoen
til 30 %. Det påvises også ved metaanalyse av tidligere

studier at det er en klar skjevhet i retning av at man har
publisert studier som har vist høy ulykkesrisiko i forhold
til studier som har vist lavere ulykkesrisiko. Når det korrigeres for dette, synker ulykkesrisikoen ytterligere til 1,24.
TØI’s rapport presenterer altså et vesentlig nedjustert risikoestimat i forhold til Barkleys 3-4 gangers høyere risiko.
De rapporterer at den relativt forhøyete risikoen for andre
lidelser hvor dette er undersøkt, varierer fra 1.09 for synssvekkelse og opp til 3,71 for søvnapné. De korrigerte estimatene som TØI har kommet frem til, viser altså at
ADHD-gruppen befinner seg i lavere sjikt i dette intervallet. ADHD har i deres materiale sammenlignbar relativt
risiko med hjerte-/karlidelser og diabetes mellitus.
Rapporten tar også opp hvilke aspekter ved ADHD som
skulle medføre forhøyet risiko. I sin litteraturgjennomgang, finner de at dette forblir uklart. Hvis ”Attention
deficit” er en sentral del av ADHD, så er det nærliggende
å tenke at oppmerksomhetsproblemer burde være en sentral årsak. Imidlertid er denne problemstillingen lite berørt
i foreliggende forskning, og i de to studier oppmerksomhetsproblemer var forsøkt operasjonalisert, fant man at
det ikke fremkom overbevisende svar på om bilførerne
faktisk har en oppmerksomhetsvikt som kommer til uttrykk nettopp ved bilkjøring. Er det forskjeller mellom
klasseromssituasjoner og andre situasjoner hvor det kreves
oppmerksomhet over lengre tid og hvor kjedsomhet ofte
kan forekomme? Kan det muligvis være slik at bilkjøring
oppleves som mindre kjedelig, slik at oppmerksomhetsvansker ved ADHD ikke kommer så sterkt til uttrykk
under bilkjøring som under en del andre aktiviteter , spør
forfatterne.
Det kanskje viktigste momentet forfatterne trekker frem
i sin diskusjon, er at få studier tar i betraktning den store
komorbiditeten av Conduct Disorder (CD) og Oppositional Defiant Disorder (ODD) som finnes i ADHDgruppen. I Barkleys data fra 1993 var det 66 % av utvalget
som var vurdert å ha ODD og 54 % som var vurdert å ha
ODD (flere hadde begge diagnosene). De viser til at denne artikkelen påviste en meget klar sammenheng mellom
CD og ODD med hensyn til ulykkesfrekvens. Ved multivariat analyse viste det seg at ADHD i seg selv ikke med29
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Rapporten er oversiktlig og lesverdig. Den kan hentes på
internett sidene til Transportøkonomisk Institutt på adressen: http://www.toi.no/article27935-4.html

førte vesentlig økning i forklart varians når man kontrollerte for CD og ODD.
Det er meget betimelig at rapporten problematiserer tidligere meget udifferensierte og generelle utsagn med hensyn til ulykkesrisiko ved ADHD som kan ha festet seg i
fagmiljøet.
Psykologer og leger som utreder ADHD er pålagt å vurdere skikkethet for bilkjøring i forhold til hver enkelt pasient. I så måte er det viktig å ha et best mulig datagrunnlag som ivaretar kompleksiteten i problemstillingen, for å
kunne foreta slike vurderinger til beste for pasienten og
for samfunnet. Spesielt kan det være viktig å være oppmerksom på komorbiditet med ODD og CD som kan
vise seg å være en vel så viktig mediator som oppmerksomhetsproblemer og hyperaktivitet/impulsivitet i sin
”rene form”.

Referanser:
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Ny bok om CHARGE-syndrom
Nevropsykolog Jude Nicholas

Nylig ble den første boken om
CHARGE-syndrom utgitt i USA.
Syndromet er en kombinasjon av spesifikke medfødte misdannelser med et
meget sammensatt sykdomsbilde. Personer med CHARGE har ofte kombinert syns- og hørselshemning/døvblindhet. De fleste med CHARGE får
problemer med kommunikasjon,
pust, svelging, hørsel, balanse og tale.
Boken egner seg for både fagpersoner
og pårørende. Den beskriver sensoriske, fysiske og atferdsmessige funn
hos personer med CHARGE. Det blir
forklart hvilke undersøkelser som må
gjøres for å bekrefte funnene og hvordan funksjon og utvikling kan bli påvirket.

for smerte på samme måte som funksjonsfriske barn. Mye tyder imidlertid
på at barn med CHARGE har et annet smerteuttrykk eller et manglende
kommunikativt uttrykk for å beskrive
smerte. Skader på hjernenerven knyttet til ansiktsmuskulatur kan påvirke
ansiktsbevegelser, slik at barn med
CHARGE har begrenset mulighet til
å uttrykke smerter gjennom for eksempel ansiktsmimikk, forklarer
Nicholas.
Barn med CHARGE gjennomgår
gjennomsnittlig 7-8 operasjoner. Kirurgiske inngrep er gjerne forbundet
med akutte smerter etter operasjon, og med ny forståelse
av smerteuttrykk er det mye som taler for at barn med
denne funksjonshemningen kan ha økt risiko for å utvikle
kroniske smerter. Barn med CHARGE syndrom viser ofte
en atferd som kan oppleves som utfordrende av omgivelsene. Opplevelsen av smerte kan være en medvirkende
årsak til denne atferden.

Et annet smerteuttrykk
Nevropsykolog Jude Nicholas ved Statped Vest er medforfatter og skriver om smerter hos barn med CHARGE
og nevropsykolgiske aspekter ved funksjonshemningen.
– Det har lenge vært en oppfatning om at barn med
CHARGE har høy smerteterskel fordi de ikke gir uttrykk

Les mer om CHARGE-syndrom på dovblindhet.no.
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Solrun Sigurdardottir forsvarte sin
avhandling 20. mai 2010 ved Psykologisk Institutt, Universitetet i
Oslo, med førsteamanuensis Anne-Kristine Schanke som hovedveileder.

de med alvorlige skader og hos en
person med lett hjerneskade (Sigurdardottir et al., 2010). Generell funksjonsstatus, målt med
Glasgow Outcome Scale-Extended, ble imidlertid bedret mellom
3 og 12 måneder hos alle tre gruppene (Sigurdardottir et al.,
2009b). Resultatene fra studiene
viste at de med alvorligste hjerneskadene (langvarig PTA og omfattende strukturelle skader påvist
ved radiologisk undersøkelse)
hadde ulike forløp og utkomme
(Sigurdardottir et al., 2009b).
Hver fjerde pasient døde etter
ulykken. En av fem var fortsatt ikke testbare med nevropsykologiske tester 6 måneder etter skaden. Ett år etter
ulykken var bare 24 % av deltagere med alvorlige hjerneskader i full jobb. Over halvparten av pasienter med moderate hjerneskader fikk ikke tilbud om rehabilitering
etter utskrivning fra sykehus (Sigurdardottir et al., 2009b).
Flere studier har vist at mellom 10-40 % av personer med
lette traumatiske hjerneskader rapporterer vedvarende
symptomer som kan gi mistanke om hjerneorganisk dysfunksjon. Nevropsykologiske tester avdekker vanligvis få
svikttegn hos disse personer og mange pasienter har en
tilfredsstillende klinisk bedring 3 måneder etter skaden.
Når svikttegn er til stede fremkommer de imidlertid ofte
på tester som er sensitive for hjernens fremre områder, dvs.
pannelappene. Blant pasienter som initialt ble diagnostisert som å ha lette skader i vår studie, fikk 28 % påvist en
hjerneskade i pannelappen 1 år etter ulykken (Sigurdardottir et al., 2010). Denne gruppen bør ivaretas bedre i
tidlig fase etter skaden. Funnene antydet også at 27 % av
de med minimal eller lett skade utviklet en ’post-concussion syndrome’ tilstand med kognitive, emosjonelle og
kroppslige symptomer 1 år etter ulykken og hadde behov

Forskning på traumatiske hjerneskader dvs. hjerneskade påført ved
ytre traume, er en av de sentrale
forskningstemaer ved Sunnaas sykehus HF - hvor viten om hjernestruktur og hjernefunksjoner er
nødvendig i behandlingen av pasientens kognitive, sosiale og følelsesmessige skader.
I doktorgradsprosjektet ble det kartlagt 1 års tidsforløp
hos 115 personer med traumatiske hjerneskader (70 %
menn), i alderen 16-55 år. Deltagere hadde alvorlige (35
%), moderate (30 %) og lette traumatiske hjerneskader
(35 %) målt med Glasgow Coma Scale. De ble undersøkt
ved 3 og 12 måneder etter ulykken med nevropsykologiske tester, andre funksjonsmål og billeddiagnostiske
metoder av hjernen (CT og MR). I følge våre studier synes
god kognitiv funksjon å være av avgjørende betydning for
hvordan det går på sikt. De som fungerte best 1 år etter
skaden hadde bedre kognitiv funksjon, kortere varighet
av posttraumatisk amnesi (PTA) og negative funn på MR/
CT. De var også mindre trettbare ved 1 år og hadde høyere utdanning. Kognitiv bedring ble funnet innenfor de
fleste funksjonsområder (oppmerksomhet, hukommelse,
psykomotorisk tempo, resonnering) mellom 3 og 12 måneder hos alle gruppene, men bedring ble ikke funnet på
tester som måler arbeidshukommelse og mental fleksibilitet (Sigurdardottir et al., 2009b). Nedsatt luktesans ble
funnet hos 22 % deltagere ved 3 måneder og 14 % ved 1
år. Fravær av luktesans (anosmia) ble funnet hos 10 % av
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for behandling (Sigurdardottir et al., 2009a). Denne gruppen bør ivaretas bedre i tidlig fase etter skaden og det er
håpet at forskningen kan bidra til å utvikle tiltak rettet
mot å forebygge langvarige symptomer og sykefravær.

Vi på Sunnaas sykehus HF samarbeider nå i et nasjonalt
forskningsprosjekt på alvorlige traumatiske hjerneskader
og ser nå frem til et nordisk samarbeid med hensyn til
forskning og rehabilitering av disse pasientene. Våre studier har allerede bidratt til et bedre samarbeid mellom
sykehusene som driver med hjerneskaderehabilitering og
bidratt til å høyne kvaliteten på den tverrfaglige rehabiliteringen.

Sammen med våre samarbeidspartnere ved Oslo Universitetssykehus, Ullevål, overlege Ph.D. Nada Andelic og
Professor dr.med. Cecilie Røe, har vi også sett på forekomsten og hyppigheten av traumatiske hjerneskader. Resultatene viser at den årlige forekomsten av sykehusinnleggelse er 83,3 per 100 000 innbyggere i Oslo, de fleste
skadene er lette, men mellom 20 og 30 % får moderate
eller alvorlige skader og 10-15 % av skadene er så alvorlige at langvarig rehabilitering er nødvendig (Andelic et
al., 2008). Den dominerende årsaken til traumatiske hjerneskader er fallulykker (50 %) særlig hos eldre og små
barn, og trafikkulykker (30 %) som er hyppigst hos yngre
voksne (Andelic et al., 2008). Dataene antyder at 47 %
av deltagerne i våre studier var ruspåvirket på skadetidspunkt og 26 % rapporterte alkohol- og/eller stoffmisbruk
før skaden (Andelic et al., 2010a). Resultater fra 1-års
oppfølgingen viste også at de som hadde vært utsatt for
moderat og alvorlig TBI hadde redusert funksjon med
aktivitetsbegrensninger, deltagelsesinnskrenkninger og
redusert helserelatert livskvalitet (Andelic et al., 2010b).
Hver fjerde person var avhengig av personlig hjelp i dagliglivets aktiviteter hovedsakelig pga kognitive begrensninger. Omtrent like mange hadde store problemer med sosial integrering. Til tross for at 58 % av moderate og
alvorlige traumatiske hjerneskader mottok rehabiliteringstilbud i kommunene, var tilbudet oftest rettet mot fysisk
helse. Mens det var mangelfullt i forhold til den skaddes
behov for bistand med sviktende mental helse og kognitiv
funksjon (Andelic et al., 2010b).
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Studiene understreker viktigheten med langsiktig oppfølging og rehabilitering av de med alvorligste skadene. Resultatene viser at det er et behov for å se nærmere på hvordan rehabilitering og oppfølging påvirker funksjonsevne,
deltagelse i og retur til arbeidslivet etter moderat og alvorlig hjerneskade. Innhenting av en slik kunnskap er nødvendig med tanke på forebygging og utforming av hensiktsmessige rehabiliteringstiltak.
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Carmen Simonsen, Seksjon for psykoseforskning - TOP, Psykiatrisk divisjon,
Ullevål universitetssykehus

En ny avhandling innenfor TOP prosjektet har undersøkt
hvordan nevrokognitiv funksjon, dagliglivsfungering og
forholdet mellom dem varierer på tvers av og innenfor
schizofreni og bipolar lidelse.

ligere psykose, schizoaffektiv lidelse og schizofreni. Resultatene viste at grupper med schizofreni, schizoaffektiv lidelse og bipolar lidelse med tidligere psykose hadde svikt
på tvers av nevrokognitive mål, mens en gruppe med bipolar lidelse uten tidligere psykose hadde tilnærmet intakt
funksjon på alle områder bortsett fra i prosesseringshastighet (Simonsen et al, 2009). Det viste seg at i utvalget med
bipolar lidelse avhenger nevropsykologisk svikt mer av om
det har vært tidligere psykose enn av diagnose type (bipolar I og bipolar II). I de tre gruppene med tidligere psykose var det om lag 1/3 som hadde alvorlig kognitiv svikt,
sammenlignet med kun 1/10 i gruppen med bipolar lidelse uten psykose.

I tråd med at schizofreni og bipolar lidelse er separate
kategorier i diagnose systemene (DSM-IV, ICD-10), oppfattes de ofte som to kategorisk forskjellige lidelser. Schizofreni brukes når psykosesymptomer er mest fremtredende og bipolar lidelse når affektive svingninger er mest
fremtredende. Da affektive symptomer kan forekomme
ved schizofreni og psykose kan forekomme ved bipolar
lidelse kan disse diagnosene ansees som heterogene og
overlappende. Hvorvidt de snarere er dimensjonelt forskjellige lidelser har derfor fått økt oppmerksomhet under
revideringen av dagens diagnose system, og de omtales i
økende grad begge som psykose lidelser (van Os 2009).
Nevrokognitiv svikt, i hukommelse, oppmerksomhet, eksekutiv funksjon og prosesseringshastighet, har blitt rapportert ved både schizofreni og bipolar lidelse de siste 20
årene og regnes i dag som et grunnleggende trekk ved
begge lidelsene (Dickinson et al, 2007; Torres et al, 2007).
Forskning har vist at selv om denne svikten er kvalitativt
lik, er den kvantitativt mer alvorlig ved schizofreni sammenlignet med bipolar lidelse (Krabbendam et al, 2005).
Begge lidelsene er heterogene, likevel hadde det ikke vært
undersøkt hvorvidt nevrokognitiv svikt varierer på tvers
av subgrupper innen de to diagnostiske kategoriene da
studien ble startet. Hvor mange som har klinisk signifikant kognitiv svikt var heller ikke undersøkt tilstrekkelig.
Studiens første mål var derfor å undersøke hvorvidt det er
forskjell mellom nevrokognitiv funksjon hos personer med
bipolar I lidelse sammenlignet med de som har bipolar II
lidelse. Resultatene viste at en gruppe med bipolar I lidelse hadde mer omfattende nevrokognitiv svikt enn en
gruppe med bipolar II lidelse (Simonsen et al, 2008).

Lav fungering i dagliglivet forekommer hos begge diagnosegruppene, men har vist seg å være mer utbredt hos
personer med schizofreni enn hos personer med bipolar
lidelse (Laes & Sponheim, 2006). Sammenhengen mellom
lav psykososial funksjon, nevrokognitiv funksjon og symptomer har lenge vært i fokus innenfor schizofreni forskning (Green et al, 2000), og de senere år også innenfor
forskning på bipolar lidelse (Sanchez-Moreno et al, 2009).
Hvorvidt disse forholdene er forskjellige i de to lidelsene
hadde ikke vært undersøkt tidligere. Likeledes hadde det
ikke vært undersøkt hvorvidt disse forholdene avhenger
av tilstedeværelse av tidligere psykose eller tidligere affektive episoder. Studiens tredje mål var dermed å undersøke
hvorvidt psykososial funksjon og sammenhengen med
nevrokognitiv funksjon og symptomer varierer på tvers av
schizofreni med og uten tidligere affektive episoder og
bipolar lidelse med og uten tidligere psykose. Funnene
viste at psykososial funksjon vurdert av klinikere var lavere for begge gruppene med schizofreni enn for begge
gruppene med bipolar lidelse, men at selv vurdert psykososial funksjon var lavere enn friske kontroller og likt på
tvers av de fire gruppene (Simonsen et al, 2010). Videre
viste resultatene at både nevrokognisjon og symptomer
hadde sammenheng med og predikerte psykososial funksjon i alle fire gruppene, med symptomer som den største
bidragsyteren.

På grunn av overlappende psykotiske og affektive symptomer, kan overlapp i nevrokognitiv svikt ved schizofreni
og bipolar lidelse henge sammen med kliniske faktorer
som tidligere psykose. Studiens andre mål var å undersøke hvorvidt det er forskjell i nevrokognitiv funksjon
mellom subgrupper med bipolar lidelse med og uten tid-

Disse funnene indikerer for det første at nevrokognitiv
svikt ved schizofreni og bipolar lidelse avhenger mer av
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tidligere psykose enn av DSM-IV diagnostisk kategori eller subtype, med andre ord forekommer nevrokognitiv
svikt hovedsakelig hos de med psykose. For det andre indikerer de at selv vurdert psykososial fungering er uavhengig av diagnostisk kategori eller tidligere psykotiske eller
affektive episoder. Det vil si at personer med bipolar lidelse vurderer sin psykososiale funksjon på samme nivå
som personer med schizofreni. For det tredje indikerer
funnene at både nevrokognitiv funksjon og symptomatologi har innflytelse på fungering i dagliglivet, uavhengig
av diagnostisk kategori eller tidligere psykotiske eller affektive episoder. I sin helhet er funnene forenlig med en
dimensjonell forståelse av schizofreni og bipolar lidelse
som relaterte lidelser som befinner seg på et kontinuum,
med mange av de samme vanskene og utfordringene og
dermed også de samme behandlingsbehovene. Funnene
indikerer at personer med bipolar lidelse så vel som personer med schizofreni spektrums lidelser har behov for
kognitiv og psykososial utredning. Videre bør behandlingen av disse lidelsene være rettet mot kognitiv svikt så vel
som symptomer og dagliglivsfungering.
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Rundt 40.000 i Norge har epilepsi (Norsk Epilepsiforbund, n.d.). Medikamentell behandling kan kontrollere
epilepsi for omtrent halvparten av pasientene og redusere
anfalls-forekomsten for ytterligere 20-30% (Epilepsy Foundation, n.d.), men medfører ofte bivirkninger som kan
virke nedsettende på livskvaliteten. Man kan anta at over
8000 i Norge lever med epilepsi som er refraktær for
medikamentell behandling.
En behandlingsform for epilepsi som tilsynelatende er for
lite utbredt når man tar empirisk støtte i betraktning er
nevrofeedback (EEG biofeedback). Historisk fant Sterman
(2010) ved tilfeldigheter ut at katter som i tidligere forsøk
hadde fått den sensorimotoriske (SMR) EEG rytmen forsterket ved operant betinging, hadde langt høyere toleranse for stoffer som induserte krampeanfall. Som følge
av funnet ble en rekke kliniske studier på mennesker utført, og felles for disse er en jevnt over signifikant reduksjon av epileptiske anfall. Tatt i betraktning at forskningen
på nevrofeedback som behandling for epilepsi begynte på
begynnelsen av 70-årene, og jevnt over har vist signifikant
positive resultater, er det likevel overraskende lite publisert
forskning på feltet.
Denne artikkelen ser på hvordan nevrofeedback fungerer
som behandling for epileptiske anfall. Kan man bruke
EEG og operant betinging til å endre hjernens aktiveringsmønster som behandling mot epilepsi?

operante betingingen der EEG-bølgene avviker mest fra
normalen. I tillegg kan man se på flere aspekter av EEG
signalet. Før var det vanlig med operant betinging ut fra
styrken på EEG signalet, men med qEEG sammenligninger får man representert forskjellene fra normalpopulasjonen ved styrke og koherens (coherence) (Walker, Norman
& Weber, 2002). Walker et al. beskriver koherens som mål
på funksjonelle forbindelser mellom ulike hjerneområder
basert på frekvens.
Kombinert med annen bakgrunnsinformasjon om pasienten, og tilsvarende pasienter, settes det opp et behandlingsprogram der løpende EEG målinger tillater automatisk aktivering av et feedback-system for forsterkning av
de ønskede SMR svingningene. Treningsøkten foregår
foran en pc, og pasientene får instruksjoner om kriterier
for belønninger.
Studiene som er utført bærer stort sett preg av få pasienter,
manglende kontrollgruppe (da det ikke er etisk forsvarlig
å unnlate å gi behandling), og er ofte case-studier (Tan et
al., 2009). Dette gir en lav statistisk power, som vanskeliggjør konklusjoner basert på statistiske beregninger.
Resultater og diskusjon
Det er funnet jevnt over signifikante forbedringer ved
nevrofeedback som behandling for epilepsi. I to uavhengige metastudier fant Sterman (2000) at 82% av 243 pasienter opplevde mer enn 30% anfalls-reduksjon, som
gjennomsnittlig var større enn 50%. Og Tan et al. (2009)
fant at 79% av 53 pasienter fikk redusert anfallsratene
signifikant. Walker og Kozlowski (2005) fant at kombinasjonen styrke og koherens for normalisering av EEG
signalet (bestemt ut fra qEEG sammenligninger mot en
normalpopulasjon) i flere tilfeller har gitt en dramatisk
effekt, noe som trolig også henger sammen med utviklingen av bedre EEG utstyr og databaser (Thatcher, Walker,
Biver, North & Curtin, 2004). Med disse videreutviklingene har Walker og Kozlowski i klinisk praksis funnet at
man kan redusere bruk av medisin for å kontrollere epilepsi hos et stort flertall, og ofte også eliminere anfallene
helt (Walker, 2010).
Et positivt aspekt ved EEG biofeedback sammenlignet
med psykofarmakologi er bivirkninger. I rapporten “Å leve
med epilepsi” (Ianke & Eriksen, 2006) oppgav 89% av
pasientene som svarte på spørreskjema at de har bivirkninger som følge av medisinering, og nesten 63% oppgav

Metode
Ved behandling av epilepsi administreres nevrofeedback
som EEG målinger kombinert med operant betinging.
Administreringen er ikke standardisert og varierer dermed
med utstyr og utøvere, noe som kompliseres av stadige
forbedringer både på utstyr og programvare. Metoden
med mest empirisk støtte innebærer å forsterke nevral aktivitet som kommer til uttrykk som SMR EEG (på rundt
12-15 Hz) over den sensorimotoriske hjernebarken, og er
assosiert med motor-inhibering og redusert muskeltone
(Sterman, 2010). Alternativt kan også EEG aktivitet rundt
4-7 Hz (som ofte framtrer ved anfall) inhiberes. Behandlingen begynner ideelt sett med en grundig EEG analyse
(qEEG), som Walker (2010) og Walker og Kozlowski
(2005) lanserte som et betydelig framskritt i nevrofeedback-behandling. Ved å sammenligne en hjerneavbildning
før behandlingen opp mot en normalpopulasjon kan man
finne EEG unormaliteter, og ut fra dette legge opp den
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kliniske bruksområder med bred empirisk støtte som f.
eks. diagnoseringsverktøy. Nå har jeg ikke innsikt i undervisning på andre institusjoner enn Universitetet i Tromsø,
men med dette forbeholdet etterlyser jeg et større fokus
på klinisk undervisning rettet mot EEG på universitetsnivå. Slik kan vi sikre tilstrekkelig kompetanse for framtiden på et felt jeg, basert på empiriske resultater over lang
tid, mener er sterkt underrepresentert.

3 eller flere bivirkninger. Tallene kan være lavere, da 20%
ikke svarte på spørsmålet. Eksempler på vanlige bivirkninger er trøtthet, konsentrasjonsvansker og hukommelsesproblemer. Ved nevrofeedback-behandling er det rapportert milde bivirkninger som f.eks. trøtthet, engstelighet,
hodepine og irritabilitet (Hammond, 2007). I følge Hammond vil disse ofte gå over kort tid etter behandling, og
ved rapportering av disse bivirkningene kan behandler
endre nevofeedback-administreringen for å unngå at bivirkningene oppstår.
Det er slått tvil om resultatene fra flere hold. Monderer et
al. (2002) fant at biofeedback generelt ser ut til å ha en
positiv effekt på anfalls-rater, men mener at man på grunn
av metodologiske feil ikke kan dra noen konklusjoner om
effekt. Monderer et al. etterlyser dermed større, randomiserte og kontrollerte studier for å kunne fastslå at en positiv effekt skyldes biofeedback-behandlingen og ikke har
andre forklaringer. De etiske og økonomiske utfordringene ved å designe et tilstrekkelig randomisert og kontrollert studie av tilstrekkelig størrelse kan likevel tilsi at vi
ikke vil få dette med det første. Tan et al. (2009) lette
etter og fant en statistisk mulighet for publikasjons-bias,
men uten å kunne dra noen konklusjon. Placebo har blitt
foreslått som forklaring, men kan i stor grad utelukkes.
Både ved at flere studier har kontrollert for placebo, og
man kan også til en viss grad utelukke placebo ved at de
fleste forsøkspersonene har vært gjennom resultatløs medikamentell behandling. Uavhengig av disse utfordringene
er det gjort en rekke studier siden begynnelsen av 1970-tallet som har vist signifikante forbedringer hos rundt 80%
av pasientene, og det bør være vel etablert at det er en
behandlingsform som har passert eksperimentalstadiet og
har resultater å vise til. Man kan hevde at psykofarmakologi er en grundig utprøvd metode som over lang tid har
vist seg å fungere, mens nevrofeedback er mindre utprøvd.
Likevel er det rimelig å anta at dersom man klarte å finne
en psykofarmakologisk løsning med like god effekt som
nevrofeedback i behandling av epilepsi, så ville denne behandlingen vært svært utbredt.
Til tross for metodologiske problemer viser forskningen
gjennom flere tiår at nevrofeedback har gjennomgående
positive resultater på behandling av epilepsi - ofte på pasientgrupper hvor medikamentell behandling ikke har
fungert. Nyere forskning utført av Walker et al. (2005,
2010) har vist at effekten av behandlingen har økt med
utviklingen av (EEG) utstyr og metoder. Det er vanskelig
å forstå at det ikke er en behandlingsform som benyttes
på lik linje med, eller i alle fall som et supplement til,
medisinering.
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Avslutning
Jeg har i denne artikkelen sett på nevrofeedback med EEG
som behandling for epilepsi, men EEG har også andre
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discrimination, separation, grouping, localisation or
ordering of non-speech sounds.”
Definisjonen kan relativt enkelt grunngis nevrofysiologisk,
og den slår fast at APD-diagnosen forutsetter påvist svikt
i nevral prosessering av auditivt stimuli som ikke skyldes
høyereordens språklige, kognitive eller tilsvarende faktorer
(ASHA, 2005).

Forskningslitteratur fra tidlig 1800-tallet viser at studiet
av ulike sider ved sentral prosessering av informasjon i
form av akustiske og auditive stimuli, samt flere aspekter
ved språkfungering, har vært et tema både fra kognitive
og nevrokognitive tilnærminger (se f.eks. Davidson &
Hugdahl, 1995). I Davidson og Hugdahl redegjør ulike
forskere for og diskuterer tema som f.eks.; de nevrale banene fra øret til hemisfærene, asymmetri i auditiv prosessering, auditiv prosessering i relasjon til visuell, fokusert
oppmerksomhet og i dikotisk lytting.

Prevalens
Tilstanden er internasjonalt kjent og synes å være relativt
hyppig forekommende, med prevalens 3-5 % (Chermak,
& Musiek, 1997), det vil si at en vil kunne finne 1-2 barn
pr klasse på ca. 30 elever. Det finnes ennå ikke en universelt akseptert modell eller teoribygning for APD (Worsøe,
2003), hvilket også vanskeliggjør anslag vedrørende forekomst (www.apd.dk). Man antar at tilstanden er underdiagnostisert. Manglende diagnose innebærer at tilpassede
tiltak ikke gis og dette er en stor ulempe for de barna det
gjelder.

Definisjon av APD
”UK APD steering group” har i 2004 utformet følgende
arbeidsdefinisjon:
”APD is a hearing disability resulting from impaired
brain function and characterised by poor recognition,
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Diagnostisering av APD
Tiltross for at studiet av auditiv prosessering har lang tradisjon, har ikke fenomenet blitt studert som en vanske
som kunne lede til en nosologisk diagnose; Auditory
Processing Disorder, APD. Tanken om å kunne sette en
diagnose som beskriver en vanske på det sentrale auditive
prosesseringsområdet, utgjør en relativt ny innfallsvinkel
i Norge.

kale områder kan bearbeide dem. APD kan således sies å
handle både om hvordan hjernen bearbeider akustiske og
auditive stimuli og om hvor kvalifisert den gjør det. Foreldre og andre voksne rundt barn med APD beskriver dem
slik:
1. er lett distraherbar for bakgrunnsstøy
2. har problemer med å følge muntlige instruksjoner
3. har vansker med å forstå rask eller uklar tale
4. har vansker med å høre hvilken retning lyder
kommer fra
5. har hyperacusi (overfølsomhet for enkelte lyder)
6. gir ujevn respons til auditive stimuli
7. har svake lytteferdigheter
8. vise svake prestasjoner i forvirrende miljø
9. har vansker med å forstå ukjent dialekt
10. spør ofte om å få gjentatt informasjon
11. har lese-, skrive-, og stavevansker
Barn med APD kan fremvise normale høreterskler, ha hatt
hyppige og langvarige otitis media og vansker med å oppfatte tale i omgivelser med vanlig støynivå (Bamiou et al.,
2001; Jerger & Musiek, 2000; Keith, 1999; Muchnik et
al., 2004; Warrier et al., 2004).

Tilhengere av det unimodalt inkluderende perspektivet
hevder at auditive tester alene er nok til å diagnostisere
APD, altså tester som spesifikt går på den auditive sansemodaliteten. Imidlertid klargjør ikke dette perspektivet
skillet mellom auditive prosesser og generelle dysfunksjoner, og man vil derfor få en ufullstendig vurdering (Cacace, & McFarland, 2005; Musiek et al., 2005). På grunn
av alvorlige mangler i begrep og design, bør man gå bort
fra det unimodalt inkluderende perspektivet og benytte
seg av en mer valid tilnærming som er spesifikt med hensyn til modalitet (Cacace, & McFarland, 2005).
Tilhengere av det modalitetsspesifikke perspektivet hevder
at APD må skilles fra – og ikke kan ha sin årsak i – høyereordens kognitive og språklige funksjoner, og har bidratt
til ny forståelse og kunnskap om APD. Tilnærming krever
at man må benytte seg av utredningsprosedyrer som kan
utelukke at barnets atferd og funksjonsbeskrivelser skyldes
overordnede funksjoner, såkalt multimodal testing. Med
en slik forståelse nærmer man seg en avklaring vedrørende
komorbiditet og differensialdiagnostikk. En modalitetsspesifikk tilnærming til APD og en tverrfaglig utredning
vil kunne ivareta både differensialdiagnostiske og komorbide forhold. Multimodal testing innebærer at utredningsprosedyrene må inneholde tester som måler prosessering
i flere sansemodaliteter enn den auditive, ikke minst for å
avklare barnets styrker og kompenserende strategier (Cacace, & McFarland, 2005; Musiek et al., 2005).

Symptombildet i APD
Auditiv prosessering omfatter en rekke forskjellige funksjoner og APD er således forstyrrelser i utføringen av en
eller flere av disse funksjonene (www.apd.dk). Symptomer
på forstyrrelser i utføringen av funksjonene vil som regel
fremstå som vansker på ett eller flere punkt:
• Lokalisering og lateralisering av lyd
• Auditiv mønstergjenkjenning
• Auditiv diskriminering
• Temporale prosessering
• Auditive ferdigheter ved forringede akustiske signaler
• Auditive ferdigheter ved konkurrerende akustiske
signaler (f.eks. dikotisk lytting)
• Talegjenkjenning i bakgrunnsstøy
Se f.eks. Bellis i Musiek, & Chermak, 2007; Bamiou et
al., 2001.

Å oppnå en høy grad av spesifisitet i APD-diagnosen er av
avgjørende betydning (Cacace, & McFarland, 2005). Før
en gir en spesifikk APD-diagnose må barnet være utredet
for vansker innen områdene evne, oppmerksomhet, språk
og hukommelse. Foreligger ikke psykologisk, nevropsykologisk og logopedisk utredning, bør man være varsom med
å tolke resultatene fra auditive tester, såkalte APD-tester
(Cameron et al., 2005) og å sette en diagnose.

Komorbiditet
Fordi man ved APD ser komorbiditet med f.eks. ADHD,
dyslexi, språkvansker, lærevansker, Asperger/autismespekterforstyrrelser etc., er differensialdiagnostikk avgjørende.
Behovet for utvalg og standardisering av norsk testbatteri
for APD som en spesifikk audiologisk tilstand aktualiseres
dermed ytterligere. Internasjonalt arbeider man med utvalg og standardisering, men felles utfordringer er mangel
på nasjonale normer og at eksisterende standardiserte tester i stor grad er språkbaserte. Relatert til norske forhold
er der behov for funksjonell samhandling mellom de psykologiske, medisinske og pedagogiske fagmiljøene i fh.t.

Funksjonsbeskrivelse av Auditory Processing Disorder
(APD)
APD er betegnelsen på vansker barn har når det ytre øret
fungerer normalt, men hjernen ikke klarer å oppfatte og
tolke lydbildet. Det synes som om talespråkets lyder ”sammenfiltres” med lyder i miljøet rundt barnet, før korti38

Teoretisk modell
I følge en multimodal/modalitetsspesifikk teoribygningen
(Cacace, & McFarland, 2005; Musiek et al., 2005; Bellis
& Ferre, 1999) forholder man seg til tre primærtyper av
APD; en venstre hemisfærisk (Auditory Decoding Deficit), en høyrehemisfærisk (Prosodic Deficit) og en interhemisfærisk (Integration Deficit). Videre to sekundære
undertyper som befinner seg mer i grenselandet mellom
det auditive og det reseptive språk (Associative Deficit) og
mellom den auditive og den eksekutive funksjon (Organization Deficit) (Worsøe, 2003).
Et hierarki av utfordringer i det auditive nervesystemet
Differensial/diagnostisering av APD innebærer en rekke
utfordringer som følger den hierarkiske oppbygningen av
det auditive nervesystemet, fra hørsel til høyereordens
kognisjon; APD differensiert fra en hørselssvikt, fra auditiv nevropati, fra språkvansker, fra eksekutive vansker, og
fra emosjonelle vansker.

Status
APD-teamet er godt i gang med innsamling av datamaterialet og regner med å kunne presentere noen foreløpige
funn i løpet av våren.

Prosjektets formål og betydning
Behovet for øket bevissthet hos fagpersonell og utvikling
av kunnskap om APD er av allmenn interesse og viktig og
interessant for audio/pedagogiske, hørsels/medisinske og
nevro/psykologiske fagmiljø i Norge. APD-prosjektet som
beskrives her er det første og eneste i sitt slag og kan bidra
signifikant til øket kunnskap, et funksjonelt testbatteri og
testkompetanse i et tverrfaglig team der man ser på brukerne i et helhetlig perspektiv. Prosjektet tar sikte på å avklare de audiologiske, nevropsykologiske og språklige prosessene som kjennetegner APD. Samtidig vil man beskrive
nødvendige differensialdiagnostiske avklaringer.
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Utvikling og utbedring av testbatterier og normgrunnlag
Det finnes ennå ikke et norsk, standardisert testverktøy
for presis diagnostisering av APD. Behovet for utvikling
og implementering av valide og reliable målemetoder og
tester er svært stort innenfor fagmiljø som er sammensatt
slik at diagnostisering av APD er mulig. En viktig målsetting er derfor å utvikle et testbatteri som kan gi presis
diagnostikk av APD, samt å evaluere batteriet. På den
måten kan en komme frem til en god og tjenlig utredningsprosedyre ved mistanke om APD. Videre er standard
utredningsprosedyre og testbatteri avgjørende for den videre forskning på APD-tilstanden. APD-teamet har arbeidet med seleksjon, oversettelse/egenproduksjon og utprøving av valide og reliable målemetoder og tester.
Siktemålet er å etablere et norsk, standardisert testverktøy
for spesifikk diagnostisering av APD som skal utprøves og
evalueres vitenskapelig.

APD. Det er grunn til å anta at barn med APD tidligere
har blitt feildiagnostisert og feilbehandlet (Bellis, 2002).
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Minneord – Hallgrim Kløve
Ei lang og innhaldsrik epoke var over då professor emeritus Hallgrim Kløve døydde natt til 25. januar etter lang
tids sjukdom. Vi som var så heldige å få arbeide i lag med
han i mange år, kjem aldri til å gløyme kor engasjert han
var i alt han føretok seg. Vi kjem heller aldri til å gløyme
den malmfulle røysta hans, og korleis han framførte dei
velformulerte synspunkta sine. Vi kjem ikkje til å gløyme
kor miljøskapande han var, og den auraen og verdigheita
som var rundt han når han kom inn i rommet. Med han
er ein ruvande og høgt respektert kollega borte. Ein nestor
i norsk og internasjonal psykologi er gått bort over i historia.

Han gjorde også ein viktig innsats innan klinisk epileptologi, og ga avgjerande bidrag til ei moderne forståing av
kognitive vanskar ved epilepsi. Han deltok ved utgreiingar
av kandidatar for epilepsikirurgi, og var ein av dei første
som publiserte om preoperativ Wadatesting. Han gjorde
ein viktig innsats som foredragshaldar og rettleiar for komande kliniske nevropsykologar i USA, og må ha vore ein
inspirator for mange med sin medrivande måte å formidla faget på. Han fortalde ofte om denne tida, og ein forstod at familien heile tida hadde ein stor plass i livet hans.
Hallgrim var interessert i alt av tekniske nyvinningar, og
fortalde mellom anna at det var mykje enklare å reise med
rutefly mellom USA og Noreg då det vart vanleg med
trykk-kabin på ruteflya. Då kunne dei tre barna få varm
mat på flyreisa, og langt meir komfortable bleieskift for
dei yngste.

Ein omtale av Hallgrim Kløve sitt liv, sjølv i stikkords
form, ville kunne fylle fleire spaltemeter. Han var fødd i
Moss i 1927, og tok cand.psychol-eksamen ved Universitetet i Oslo i 1952. Etter to år som klinisk psykolog ved
Rikshospitalet reiste han og kona Borghild til USA, der
han var Post Doc ved Indiana University, Medical School
fram til 1956. Han ”gjekk gradane” både klinisk og innan
akademia, og vart professor ved University of Wisconsin
School of Medicine i 1970. I alle desse åra var han med
og utvikla klinisk nevropsykologi i lag med andre internasjonale kapasitetar, både som klinikar, og som forskar.
I denne pionertida hadde han tett samarbeid med namn
som Ralph Reitan og Charles Matthews. Den viktigaste
forskingsinnsatsen hans i denne tida var sannsynlegvis at
han var med å etablera klinisk nevropsykologi som vitskapleg disiplin gjennom ei rekke valideringsstudiar opp
mot ”objektive” nevrologiske mål på hjernedysfunksjon,
slik som grad av EEG-endringar, dysfasi og synsfeltutfall.

På slutten av 60-åra vart profesjonsstudiet i psykologi bygd
opp ved Universitetet i Bergen. Til glede for svært mange
av oss, vart Hallgrim headhunta som professor i klinisk
nevropsykologi i 1970, og starta den første norske nevropsykologiske poliklinikken ved Universitetet i Bergen.
Klinisk nevropsykologi vart obligatorisk for alle som tek
psykologutdanning, først ved Universitetet i Bergen, og
seinare ved dei andre universiteta i Noreg. Modellen hans
for ei klinisk practicumundervisning i nevropsykologi,
med undervisning i mindre grupper med høg grad av
realisme og nærleik til det praktiske pasientarbeidet, har
vist seg svært slitesterk og held fram meir eller mindre på
same måten i dag, noko som er høgt verdsett av studentane. Han var heile tida oppteken av at klinikken, og alle
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Hallgrim Kløve følgde opp mange pasienter og var alltid oppteken av god journalføring

som var knytt til denne, skulle ha ein høg fagleg og etisk
standard. Hallgrim var også kjend for å ta seg av pasientar
og pårørande på ein framifrå måte, langt utover det som
var minstekravet. Den viktigaste faglege innsatsen hans i
denne tida var sannsynlegvis pionerarbeidet hans for barn,
og seinare vaksne, med ADHD. Han forsto tidleg at behandling med sentralstimulantia var til stor nytte for
mange av desse pasientane, utan at han nokon gang
gløymde at det også er viktig å ivareta dei psykososiale
aspekta ved tilstanden.

mentet var også stort på det internasjonale området. Han
var svært aktiv i International Neuropsychological Society (INS), der han var president i perioden 1986-1987.
Han greidde også å få lagt INS sin kongress til Bergen i
1981 og 1997. I 2008 vart han tildelt den høge utmerkinga INS Distinguished Career Award. Vi som hadde
gleda av å reise i lag med Hallgrim på internasjonale fagkongressar forstod kor kjend og respektert han var i det
internasjonale fagmiljøet, og vi hadde stor glede av at han
inkluderte oss i det faglege og sosiale nettverket som han
hadde bygd opp.

Hallgrim Kløve var interessert i å gjere ein innsats langt
utover sitt faglege fordjupningsområde. Han kom difor
snøgt inn i tunge administrative verv. Til dømes var han
visedekan ved Det samfunnsvitskaplege fakultet frå 1974
til 1976, og dekan ved det same fakultetet fram til 1980.
Då vart han dekan for det nyoppretta Psykologiske fakultet, og hadde dette vervet fram til 1986. I tillegg til dette
var han med i svært mange komitear og utval både ved
Universitetet i Bergen, og ved dei andre norske universitet.

Hallgrim Kløve var ein person som brann for faget, og var
alltid svolten på nye oppgåver. Han var dagleg på kontoret, som professor emeritus, til stor glede og nytte for oss
i fleire år etter at han gjekk av med pensjon. Det kjendest
som eine veggen fall ut, då han måtte kaste inn handkledet
sommaren 2003 grunna sjukdom. Han var alltid open for
å drøfte faglege spørsmål, daglegdagse emne som bildekk
eller båtar, eller vere den trygge og lyttande når livet var
vanskeleg. Tankane går nå først og fremst til familien som
han var så glad i og stolt av. Tankane går også til alle andre
som gjennom svært mange år hadde gleda av å bli kjend
med Hallgrim. Han sette spor etter seg på svært mange
vis både nasjonalt og internasjonalt og kjem til å bli sakna
av mange. Vi lyser fred over minnet hans.

Engasjementet hans var også svært stort på det fagpolitiske området. I Norsk Psykologforening hadde han mange tunge verv, og vart utnemnd som æresmedlem i 1995.
Han var med og tok initiativet til å starte Norsk Nevropsykologisk Forening i 1996 og var den første presidenten
i foreining. Her vart han utnemnd til æresmedlem i 2000,
og vart også utnemnd til æresmedlem i Sveriges Neuropsykologers Förening. Det faglege og fagpolitiske engasje-

Knut Dalen og Arne Gramstad
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