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Tid for endring?
redaktørens spalte

Da initiativet til å stifte vår forening ble tatt en gang tidlig på
90-tallet, fantes det i hovedsak to små nevropsykologiske miljøer
på vestlandet og østlandet. Sett i lys av dagens situasjon så
arbeidet disse miljøene med relativt begrensete problemstillinger,
innen litt forskjellige tradisjoner. Hjerneskaderehabilitering,
afasi, Halstead-Reitan, Bergen og Oslo er noen sentrale stikkord
fra den tiden. Nevropsykologisk Forening ble dannet for å være
brobygger mellom miljøene og for å støtte utviklingen av
nevropsykologi i Norge. Alle visste hvem alle var og det var
relativt lett å holde orden på tingenes tilstand.

Erik Hessen snakker i sin leder om nye
tider, og da var det vel passende at vi
introduserer vårt nye layout i dette
nummeret. Det er Cecilie Mohr som
har stått for utformingen, det er også
hun som har designet vår nye logo. Vår
nettside, http://www.nevropsyk.org, har også gjennomgått en oppgradering, regelmessige besøk her anbefales
siden små nyheter samt innkallinger til diverse møter og
konferanser kun publiseres på nettet. Se for eksempel
programmet for ADHD konferansen den 15-17. februar
på Soria Moria. I 2010 er det igjen tid for nordisk møte
i nevropsykologi, denne gangen i 15-18 august i Aalborg
under temaet «The Social Brain: Development and
Dysfunction» (se http://www.neuropsychology2010.
com). Dette vil være en god arena for de som har noe
relevant å presentere. Et fyldig nordisk nummer av
nevropsykologi planlegges i den anledning. Redaksjonen
ønsker alle medlemmene et godt 2010.

På meget kort tid har det kommet til klinikere og forskere fra
hele landet. Vi er mer enn 300 medlemmer i foreningen, over
200 spesialister og et stort antall med doktorkompetanse. Og
vi arbeider med et så bredt spekter av problemstillinger at ingen
enkeltperson lenger kan ha full oversikt over fagfeltet. Vi
arbeider med nevropsykologi i relasjon til schizofreni, farmakologi, TBI, hjerneslag, ADHD, affektive lidelser, aldring, genetikk, MCI, demens, Parkinson, MS, lærevansker, utviklings
forstyrrelser, epilepsi, psykosomatikk, søvnforstyrrelser,
stressproblematikk, eksekutive funksjoner, kulturforskjeller,
personlighetsforstyrrelser, rusmiddelproblematikk, førerkort, en
rekke nye undersøkelsesmetoder, nye intervensjonsmetoder, alle
aldersgrupper, diagnostikk, behandling osv. osv.

Maria Stylianou Korsnes
Redaktør

Det er fristende å sitere litt fritt fra Bob Dylans The times
they are a-changin’:
arbeidende styre. På bakgrunn av tilgjengelige ressurser har vi
lagt oss på en arbeidsform med et stort årsmøte, noe internasjonalt samarbeid og noe utredningsarbeid. Så vidt jeg kan skjønne har det vært en lykkelig historie så langt. Med den voldsomme utviklingen vi ser, så er jeg usikker på om vi med dagens
format og organisasjon, er i stand til å fange opp og støtte utviklingen av nevropsykologi i Norge på en tilfredsstillende måte.
Jeg tror tiden er kommet for å diskutere eventuelle endringer
og utvidelse av vår organisasjon. Bør vi involvere flere
medlemmer i komiteer som arbeider med avgrensete deler av
faget? Vi har relativt god økonomi. Bør vi da aktivt støtte
kolleger som vil arrangere mindre møter og kurs enn det årsmøtet representerer? Vi arbeider med en spesiell del av psykologien og kan dels ha forskjellige roller enn kliniske psykologer.
Bør det få fagpolitiske konsekvenser? Jeg vet ikke svarene, men
tror dette er blant de spørsmål som er verdt å diskutere. I styret
sitter det innsiktsfulle mennesker, men styret alene kan ikke
forme utviklingen. For at medlemmene og norsk nevropsykologi
skal få den foreningen de fortjener oppfordrer jeg derfor til en
kollektiv brainstorming om vår videre utvikling.

Your old road is
Rapidly agin’.
Please get out of the new one
If you can’t lend your hand
For the times they are a changin’.
Videre synger han:
Admit that the waters
Around you have grown
And accept it that soon
You’ll be drenched to the bone.
If your time to you
Is worth savin’
Then you better start swimmin’
Or you’ll sink like a stone
For the times they are a-changin’
Bob Dylan har mye rett, vi må både erkjenne at den gamle
veien er blitt gammel og at vannet har steget. Veien fremover er
vanskelig å forutse. Vi må kontinuerlig være årvåkne for hva
som skjer og støtte utviklingen av vårt fagfelt så godt som
mulig.
I denne sammenheng er det snakk om Norsk Nevropsykologisk
forening. Foreningen drives på dugnad av et lite, men hardt

erik hessen
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Årsmøtet 2010
ÅRSMØTET

Dette nummeret er i hovedsak viet årsmøtet
i Bergen. Vi hadde et meget engasjerende
møte om et meget engasjerende tema. Vi
presenterer her bilder, sammendrag eller
lengre innlegg som gir oversikt over
presentasjonene samt abstracts fra poster
presentasjonene. Vi har ikke fått sammendrag
fra Terje Sagvolden sitt foredrag om
Neurobiological Aspects of ADHD, men
kopi av hans powerpoint presentasjon er
tilgjengelig på det interne medlemsområde på
våre websider. Sagvolden vil også presentere
på ADHD konferansen på Soria Moria, 15.
- 17. februar 2010.
Vi takker Knut Dalen og Nina Berg som igjen
har tatt bildene fra årsmøtet.

Arne Gramstad gjorde en glimrende jobb som organisator av motet

Panorama fra salen
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Barn med epilepsi og ADHD:
helge bjørnæs, dr. philos.
sjefspsykolog
spesialsykehuset for epilepsi, rikshospitalet

Blant barn med ADHD vil en finne at 14% - 40% også har
epilepsi, og blant barn med epilepsi finner en at 30% - 40%
også har symptomer som fyller kriteriene for en ADHD-
diagnose, oftest av uoppmerksom type (ADHD-I). Hos barn
med epilepsi i førskole- og skolealder er ADHD den mest
vanlige comorbiditeten.

prosess i hjernen kan gi atferdsforstyrrelser også før anfall blir
manifeste, en annen at epileptiforme utbrudd i seg selv kan gi
symptomer på ADHD. Det er kjent at slike epileptiske encephalopatier kan ha stor innvirkning på et barns kognitive og
emosjonelle fungering, slik en ser det ved Landau-Kleffner syndrom og i mange tilfeller med autisme. Naturlig nok er det
derfor i dag interesse for å studere om epileptiform aktivitet kan
være involvert i symptomatologien ved ADHD.

ADHD opptrer hyppigst hos barn med tidlig anfallsdebut og
en medikamentelt refraktær epilepsi (ca 60%). Hos barn med
epilepsi er ADHD like vanlig blant jenter som blant gutter. En
antar at belastningen ved en kronisk anfallslidelse kan gi slike
atferdsforstyrrelser. Men ADHD er også overrepresentert ved
nydebutert epilepsi (ca 30%), og kan i mange tilfeller foregripe
epilepsidebuten. Dette tas som indisium for at begge tilstander
kan skyldes en felles underliggende patofysiologi, noe som også
sannsynliggjøres ved at ADHD forekommer hyppigst ved
frontallappsepilepsi. Andre årsaker til samvariasjonen blir
imidlertid også diskutert. En mulighet er at en epileptogenetisk

I behandlingen av barn med epilepsi og ADHD vil det være
naturlig at en først fokuserer på epilepsien, ettersom den synes
å kunne gi eller forsterke ADHD-symptomer, deretter vurderer
behovet for å behandle barnets ADHD. Som regel vil en tilleggs
medisinering med sentralstimulantia ikke by på problemer, men
en må være oppmerksom på at det kan forekomme interaksjoner
mellom sentralstimulantia og visse antiepileptica, og at det i
enkelte tilfeller kan observeres forverringer klinisk i den ene
eller begge tilstander.

Helge Bjørnæs
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Sosial problemløsning ved schizofreni

Nevropsykologiske vansker regnes som et kjernekjennetegn ved
schizofreni og utgjør sammen med positive og negative symptomer de tre hovedgruppene av symptomer ved denne lidelsen.
Spesielt hukommelse, oppmerksomhet og eksekutivfungering
er redusert hos personer med schizofreni sammenlignet med
friske utvalg. Nevropsykologisk svikt har reelle følger for daglig
livsfungering, hvorav evne til å løse problematiske sosiale situasjoner er ett aspekt. Dette doktorgradsarbeidet fant at personer
med schizofreni var i stand til å oppfatte problemer knyttet til
sosial samhandling og å komme med fornuftige forslag til hvordan slike problemer kan løses. Likevel hadde de vansker med å
følge sine egne forslag og utviste redusert sosial problem
løsningsevne. Dette ble funnet å ha en sammenheng med nevro
psykologiske testresultater. Nevropsykologisk fungering viste
seg altså som en viktig prediktor for funksjonsnivå.

 evropsykologisk fungering og sosial problemløsning med fokus
n
på mulige mellomliggende variabler (mediatorer). En av disse
var sosial kognisjon. Sosial kognisjon er forstått som de tankeprosesser som er sving når mennesker tenker om andre
mennesker, inkludert blant annet affektpersepsjon og ToM
(theory of mind). Personer med schizofreni har sosialkognitiv
svikt sammenlignet med friske utvalg. Resultatene fra avhandlingen viste at sosial kognisjon fungerte som en mediator. Det
vil si at noe av mekanismen for hvordan nevropsykologisk
fungering påvirker sosial problemløsning involverer sosial
kognisjon. Sosial kognisjon har vist seg også å ha en direkte
effekt på ulike aspekter ved dagliglivsfungering. Fordi sosial
kognisjon, i likhet med nevropsykologisk fungering, ser ut til å
være en prediktor for dagliglivsfungering, kan det utgjøre et
fokus for behandling. For tiden er et sosialkognitivt treningsprogram under utprøving ved Oslo universitetssykehus HF med
det som så langt ser ut som lovende resultater.

Avhandlingen undersøkte videre sammenhengen mellom

Differensialdiagnostikk ved ADHD
og rusproblematikk hos voksne
eva karin løvaas
psykologspesialist enhet behandlingstjenester
stiftelsen bergensklinikkene

handlingsinstitusjoner, tiltak rettet mot skole og jobb og andre
systemer. Hvilken behandling de mottar er noen ganger tilfeldig
og gjentatte behandlinger ser ikke ut til å føre til ønsket endring.
En årsak kan være at ruslidelsen forhindrer andre fokus og medfører manglende kunnskap om pasientens tilstandsbilde og dermed
for dårlig tilrettelagte og individuelt tilpassete tiltak. Utredningen
må ta hensyn til kompleksiteten knyttet til kartlegging av total
psykisk helsetilstand i ulike faser av pasientens rusmiddelmisbruk.
For mange trengs det gode rammevilkår for å muliggjøre og tilstrebe optimal utredning. Når hensiktsmessige rammevilkår er
etablert er det mulig å både utrede og behandle rusmiddelavhengige for sin ADHD tilstand.

En stor andel av rusmiddelavhengige
har komorbide lidelser, ca 20 av
aktuell pasientpopulasjon har sam
tidig ruslidelse og ADHD. Rusmiddelbruken og konsekvenser av denne
vanskeliggjør det differensialdiagnostiske arbeid. Rusmiddelavhengige
står således i fare for å ikke bli utredet
Eva Karin Løvaas
i tilstrekkelig grad blant annet pga
instansenes manglende kompetanse tilknyttet aktuell kombinasjonslidelse. Denne pasientgruppen møter ofte et fragmentert
hjelpeapparat og blir gjerne gjengangere på sosialkontor, i be
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anja vaskinn,
spesialist i klinisk voksenpsykologi, Ph.D
universitetet i oslo, psykiatrisk institutt
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Klinisk utprøving av de
oversatte versjonene av Wechslers
intelligens- og hukommelsestester
og California Verbal Learning Test
ole bosnes spes. klinisk nevropsykologi/dr. philos.

De viktigste testene vi som psykologer bruker for å vurdere
hukommelse og intelligens er oversatt fra USA og de oversatte
versjonene er delvis lite systematisk utprøvd i Norge. Samtidig
baserer tolkning seg på erfaringer oppnådd med originalversjonene, som skaper faglig og juridisk usikkerhet, noe jeg følte litt
ubehagelig, da jeg startet utdannelse i nevropsykologi i 1993.
Dette var det egentlige utgangpunkt for mine studier.

Resultatene betyr IKKE at prestasjons-nivå er likt Norge og
USA og det må derfor fortsatt utøves forsiktighet ved normative tolkninger, mens ideografiske tolkninger trolig holder.
Norsk versjon av WMS-R kan benyttes med barn fra 12 års
alder. Normene for 16-17 år i USA kan benyttes som «veiledende» for barn >12 år i Norge, med unntak for indeksen «Oppmerksomhet/konsentrasjon» (AC), hvor de amerikanske normene er «for strenge» til å kunne benyttes i Norge.

Tema i de seks artiklene som etter hvert kom til å utgjøre dr.
grads-arbeidet hadde således ikke en dr. grad som mål, men var
et forsøk på å finne noen svar på spørsmål jeg satt med i daglig
klinisk virksomhet.

Hovedfunn fra 2 studier av WASI/WISC-R/WAIS-I/WAIS-III:
Prestasjoner på WASI (amerikanske normer) samsvarer meget godt
med resultater på WISC-R (norske normer) både med hensyn til
total IQ, verbal IQ og utføring IQ (< 1 poeng gjennomsnittlig
differanse). Verbal IQ på WASI (amerikanske normer) samsvarer
meget godt med Verbal IQ på WAIS-I (norske normer), mens Utføring IQ på WASI (amerikanske normer) er signifikant høyere enn
Utføring IQ på WAIS-I med norske normer (8 poeng differanse).

Bortsett fra en artikkel, som er basert på et tilnærmet representativt barneutvalg, er alle studier basert på data fra vanlig klinisk
virksomhet. Alle seks artikler er publisert i TNPF gjennom en
10-års periode fra 1999. Følgende tester ble studert: Wechsler
Memory Scale (versjon I fra 1945 og Revised fra 1987), California
Verbal Learning Test (versjon I fra 1987 og versjon II fra 2000),
Wechsler Adult Intelligence Scale (versjon I fra 1955 og versjon
III fra 1997), Wechsler Intelligence Scale for Children-Revised
(1974) og Wechsler Abbreviated Scale of Intelligence (1999).

Total IQ på WASI (amerikanske normer) samsvarer meget godt
med Total IQ på WAIS-III (amerikanske normer), idet differansen er mindre enn 1 IQ poeng. Det var imidlertid en systematisk tendens til at WASI underestimerte Verbal IQ og overvurderte Utføring IQ på WAIS-III.

Hovedfunn fra 4 studier av WMS-R/CVLT-I/CVLT-II: Faktorstruktur og faktorladning i WMS-R, samt CVLT-I og II er
relativt lik i en blandet klinisk gruppe Norge og USA. Prestasjons-mønster (forholdet mellom WMS-R og CVLT-I/CVLT-II)
er også likt i Norge og USA, i begge land finnes bedre prestasjoner med WMS-R enn med CVLT. Man finner videre bedre
samsvar mellom resultater på WMS-R og CVLT-II, enn mellom
WMS-R og CVLT-I i begge land (henholdsvis ca. ½ og 1 standardavvik bedre).

Resultatene fra studiene tyder på at resultater mellom de studerte tre testene er direkte sammenlignbare og at man kan forvente å finne godt samsvar, særlig med hensyn til total IQ. På
delskala-nivå (VIQ og UIQ) er imidlertid samsvaret noe mindre, noe som tilsier at tolkning av eventuelle forskjeller mellom
Verbal IQ og Utføring IQ på WASI må gjøres med stor forsiktighet. Studiene gir IKKE grunnlag for normativ tolkning av
WASI og WAIS-III, slik at det stadig eksisterer et klart behov
for utprøving av begge tester i normal-grupper.

I samme kliniske gruppe (MS-pasienter) finner man nær identiske prestasjoner på CVLT-I i Norge og USA. Dette ble tolket
som at norske versjoner av WMS-R, CVLT-I og CVLT-II trolig
har beholdt sine viktigste egenskaper gjennom oversettelsen til
norsk. Dette betyr i sin tur at prinsipper for tolkning utviklet
med originalene kan benyttes i Norge.

Artikler som inngår i avhandlingen:
Bosnes, O. (1999). Wechsler Memory Scale og Wechsler Memory Scale-Revised. En sammenligning med et
klinisk utvalg i Norge. Tidsskrift for Norsk
Psykologforening, 36,107- 115
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Bosnes, O. (2007). California Verbal Learning Test-II
(CVLT-II) utprøvd i et klinisk utvalg i Norge:
Psykometriske egenskaper og krysskulturell validitet.
Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 44, 887-892.

Bosnes, O. og Ellertsen, B. (2003). California Verbal
Learning Test og Wechsler Memory Scale-Revised:
Prestasjoner i et klinisk utvalg i Norge. Tidsskrift
for Norsk Psykologforening, 40, 590-597.

Bosnes, O. (2009). Norsk versjon av Wechsler Abbreviated
Scale of Intelligence:
Hvor godt samsvarer resultatet på WASI og
resultatet på norsk versjon av Wechsler Adult
Intelligence Scale-III? Tidsskrift for Norsk
Psykologforening, 46,564-568.

Bosnes, O. (2005). En sammenligning av Wechsler
Adult Intelligence Scale/Wechsler Intelligence
Scale for Children-Revised og Wechsler Abbreviated
Scale of Intelligence i et norsk utvalg. Tidsskrift
for Norsk Psykologforening, 42, 598-602.

«Med bred pensel og
varsomme strøk» –
Noen tanker om formidlingsprosessen
i klinisk nevropsykologi
klinisk nevropsykolog jørgen sundby, uit
førsteamanuensis, dr. philos. knut dalen, uib

Formidling er en viktig og utfordrende del av klinisk nevropsykologisk virksomhet, både muntlig og skriftlig. Begreper som
brukes for å beskrive kognitive funksjoner har høyt abstraksjonsnivå, og psykometri er heller ikke forståelig for folk flest. Mentale funksjoner er sentralt i oppfatning av identitet og selvbilde.
Avdekking av mentale dysfunksjoner kan oppleves vanskelig.
Visse diagnoser, for eksempel psykisk utviklingshemming, kan
være tunge å fordøye, men andre ganger oppleves som en lettelse. Det er også vanskelig hvis pasient og kliniker har svært
ulik årsaksforklaring på pasientens opplevde vansker. Selv om
formidling i de fleste saker går greit, vil det alltid være rom for
å gjøre ting bedre. Når formidling ikke når fram, kan det skyldes forhold både ved psykologen, rammene for undersøkelsen
og pasient /pårørende.

undersøkelsen drøftes med pasient og pårørende allerede før
undersøkelsen. Da vet klinikeren mer om hvor skoen trykker,
og hvordan ulike aktører vil reagere på ulike konklusjoner. Pasient og pårørende vet også mer om hensikten med undersøkelsen, og hvilke forventninger de kan ha. Etter undersøkelse bør
mottakeren få del i klinikerens faglige resonnement, og man bør
sammen drøfte forskjeller og likheter mellom testresultater og
erfaringer i hverdagen. Språket i formidling bør være konkret,
og gjerne knyttet til de erfaringer som mottaker allerede har
fortalt om. I enkelte settinger vil det være spesifikke krav til
språkbruk, f.eks dersom NAV eller rettsapparatet er oppdragsgiver. Det er også viktig at man tilstreber balanse mellom å
formidle kognitive dysfunksjoner, diagnose og prognose, men
også peke på muligheter og håp for framtida. Denne balansen
må likevel vurderes opp mot hensikten med undersøkelsen.
Gjennom hele prosessen møter vi faglige og etiske utfordringer
som vi må ha et bevisst forhold til.

Formidlingen kan sees som en prosess der henvisning, problemstilling, forventninger, hypoteser, og mulige endepunkter for
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Bosnes, O. og Ellertsen, B. (2000). Wechsler Memory
Scale-Revised (WMS-R) anvendt på barn i Norge.
Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 37, 717-723.
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Nevropsykologiske funn hos
barn med ADD / ADHD.
Resultater fra en norsk studie.
geir øgrim, sjefspsykolog
nevropsykiatrisk enhet, bup i østfold

I et utvalg av 40 barn/unge med ADHD og tilleggsvansker er de
diagnostiske konklusjonene etter DSM IV TR basert på 14
ulike info kilder. Det ble undersøkt i hvilken grad fem av disse
alene kan fange opp ADHD (sensitivitet). Instrumentene var
Conners Rating Scales – revised (1997), BRIEF (Behavior Rating
Inventory of Executive Function), DAWBA/SDQ (nettbasert
klinisk intervju) og QB-test, som er en CPT-test som også måler
aktivitet i testsituasjonen. T-skårer over 65 på aktuelle skalaer på
Conners Rating Scale fra foreldre og lærere fanget alene opp
nesten alle med ADHD og nesten alle som hadde emosjonelle
og atferdsmessige tilleggsdiagnoser. Mål på spesifisitet finnes bare
for tilleggsvansker (da alle hadde ADHD). Spesifisiteten lå på
drøyt 50%, som nok gjenspeiler en tendens ved spørreskjemaer
til å «overdiagnostisere». DAWBA/SDQ var alene lite sensitive,
og BRIEF og QB-test fanget opp i underkant av 70%.

Nevropsykologiske metoder inngår ikke i standard utredning
av ADHD, men kan være nyttige av flere grunner slik som hjelp
i (differensial)diagnostisk sammenheng eller ved å gi en funksjonsprofil som kan danne grunnlag for tilrettelegging og tiltak,
evaluering.
Nevropsykologiske tester representerer kvalitativt annerledes informasjon enn anamnese og vurderinger fra foreldre og lærere. Visse
testmønstre ses ofte, men ikke alltid ved ADHD, og mønstrene kan
også ses ved andre tilstander. Det dreier seg primært om relative
svakheter på tester for oppmerksomhet og eksekutivfunksjoner.
Fra egen praksis ble 20 saker med problemstillingen ADHD og
tilleggsvansker hos barn / unge gjennomgått. Sammenliknet med
normene fra manulen lå gruppa 0.6 standardavvik under gjennomsnittet for på generell intelligens (WISC). På Grooved Pegboard
presterte de 1.8 standardavvik under gjennomsnittet. Nivået på
Wisconsin Card Sorting Test lå klart under WISC nivået. På Conners’ CPT II hadde 15 av 20 klare avvik, men 5 hadde normale
skårer. Childrens Auditory Verbal Learning Test var lite sensitiv.

Alle 40 i utvalget ble også undersøkt med kvantitativt EEG
(QEEG) og ERP (Event Related Potentials). Jeg argumenterer for
at vi har behov for å supplere nåværende atferdsdiagnostikk med
objektive metoder. Jeg refererer til forskning på avviksmønstre i
QEEG og ERP komponenter og foreløpige resultater fra egen
forskning. En kontrollgruppe på 40 barn og unge som er matchet
med mine pasienter mht. kjønn og alder er også undersøkt med
QEEG / ERP. Resultatene er analysert på samme måte for begge
grupper. Jeg viser foreløpige resultater / inntrykk av hvilke mønstre
som best differensierer mellom gruppene. I mitt materiale er ikke

Ved diagnostiske vurderinger må nevropsykologiske test
resultater alltid ses i sammenheng med annen informasjon som
anamnese, klinisk intervju og resultater på normerte spørre
skjemaer. Det nettbaserte og gratis tilgjengelige 5-15 skjemaet
(www.5-15.org) og BRIEF (Behavior Rating Inventory of
Executive Function) er gode alternativer.
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I materialet har vi alt i alt ca 20 pasienter som er undersøkt med
QEEG / ERP før oppstart av medisinering, og etter ca seks
mnd. på medisin. Hypotesen er at gode medisinrespondere vil
få endringer i QEEG / ERP i retning normalisering. Forskningslitteraturen spriker på dette området. Data er så langt ikke
analysert.
Programmet WinEEG som vi bruker, gir oss bl.a. ERP
komponenter (framkommet ved at «rå ERP» er analysert vha.
såkalt ICA: Independant Component Analysis). Disse
komponentene antas å reflekter kognitive funksjoner som
«engagement», «response inhibition» og «monitoring». På
BRIEF skjemaet er slike faktorer vurdert atferdsmessig. Vi vil
se på om atferdsmessige om elektrofysiologiske mål korrelerer.

Cognitive and olfactory
changes in aging
eike wehling
department of biological and medical psychology,
university of bergen

Age is associated with decrease in several cognitive functions whereof some changes may indicate a beginning pathologic process
resulting in a state of dementia. This theses addresses questions related to cognitive and olfactory changes in elderly individuals with
the aim to a) gain knowledge on the influence of the Apolipoprotein E (ApoE) ε4 allele on cognition and b) to extend the understanding of the association between cognitive functioning and odor
identification performance, the latter being suggested as a valuable
additional assessment tool to detect dementia of Alzheimer’s type.

gian samples. Furthermore, cut-off scores for diagnosing olfactory dysfunction (hyposmia and anosmia) were evaluated. It was
shown that Norwegian participants did not differ from the Swedes
in their performance on the SOIT or in diagnostic distribution.
Gender- and age-related effects on identification in the Norwegians imply prognostic validity of the SOIT for Norwegian use.
The occurrence of olfactory dysfunction was further investigated
in the third study. It was examined whether individuals who were
unaware of an olfactory dysfunction performed lower on cognitive tasks compared to individuals with normal olfactory function. Results showed that the proportion of individuals being
unaware of an olfactory dysfunction was high in both middle
aged (83%) and old (70%) participants. Performance on neuropsychological tests showed that persons unaware of their olfactory dysfunction performed poorer on tests of verbal learning and
memory, attention, and executive functioning. In the middle
aged group, the participants unaware of their olfactory dysfunction reported more memory difficulties. The findings suggest that
the assessment of olfactory function may have clinical relevance
in the evaluation of aging individuals with cognitive changes.

Study 1 investigated the impact of the ApoE ε4 allele on cognitive
functioning in a sample of non-demented elderly individuals recruited from a population with a high prevalence of this allele.
Results revealed that deficits in cognitive performance, demonstrated in verbal learning and memory tasks, may be related to the
ApoE ε4 allele. Although findings may partly be explained by a
significant number of participants being in a preclinical phase of
Alzheimer’s disease, they are consistent with known neurobiological function of ApoE ε4, including both increased risk of neurodegenerative disease and reduced synaptic integrity in older age.
Study 2 addressed the question whether the Scandinavian Odor
Identification Test (SOIT) which was developed and standardized
in a Swedish sample is applicable and valid to be used in Norwe-

In study 4 the interrelation between different odor identification
tasks (familiarity, cued and free odor identification), their asso9
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frontal / sentral underaktivering, bl.a. målt ved såkalt theta / beta
brøk, så gjennomgående som i en del andre studier. Vi finner også
andre avviksmønstre, men det gjenstår noe arbeid for å se hvilke
mønstre som best skiller mellom kontrollene og ADHD gruppa.
Tretti av mine pasienter ble etter utredning randomisert til å delta
i gruppe som ble behandlet med EEG-biofeedback (nevrofeedback
- NF) eller med standard medisinutprøving / behandling. Andre
tiltak ble gitt etter behov i begge grupper. Jeg oppsummerer forskning på NF i forhold til ADHD generelt, og nevner foreløpige
data / inntrykk fra eget materiale. Vi finner ikke at NF oppnår
samme effekter som medisinering, men noen i NF gruppa har klar
framgang, som resultat av samlede tiltak / hendelser inkludert NF.
Dette var en pilotstudie som har resultert i ideer om forbedringer
i opplegg, alt fra seleksjon til bedret logistikk.
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ciation with cognitive measures as well as age-related performance differences were investigated. It was shown that familiarity did
not correlate with any measure of cognitive function, while verbal identification performance was associated with several cognitive measures, although correlations were modest. In this sample,
free odor identification was affected by increasing age to a marginally larger extent than cued identification performance and
familiarity ratings. The results suggest that the different olfactory
tasks involve different levels of cognitive processing.

In sum, this thesis strengthens the generality of previous findings demonstrating an association between ApoE ε4 and impaired performance on verbal learning and memory tasks. The
findings indicate further that odor identification performance
is associated with a number of cognitive measures, predominantly episodic memory functioning. Odor identification tasks may
provide valuable information in the examination of elderly individuals at risk for pathological decline.

Wehling, E., Espeseth, T., Reinvang, I., Lundervold, A.
(2007). APOE status and its association to learning
and memory performance in middle aged and older
Norwegians seeking assessment for memory deficits.
Behavioral and Brain Functions 2007;3:57.

Wehling, E., Espeseth, T., Reinvang, I., Lundervold, A.
& Nordin, S. (submitted). Unawareness in smell loss
and cognitive functioning in healthy middle aged
and older adults.
Wehling, E., Espeseth, T., Reinvang, I., Lundervold, A,
Nordin, S. (submitted). Application of the
Scandinavian Odor Identification Test in
Community-Dwelling Adults aged 45-75 years:
Familiarity, Edibility, and Identification.

Wehling, E., Nordin, S., Espeseth, T., Reinvang, I.,
Lundervold, A. (2009). Familiarity, free and cued odor
identification performance and its association with
cognitive functioning in middle aged and older adults.
Neuropsychology, Aging and Cognition, in press.

Genetics of brain aging and
attentional function
thomas espeseth, post doc.,
univerisity of bergen

Genetic polymorphisms are currently intensely investigated as
potential biomarkers for early diagnoses of Alzheimer’s disease
(AD). In particular, the molecular substrates of lipid metabolism
and transport, and cholinergic neurotransmission are viewed as
promising candidate systems. This thesis investigates the impact
of polymorphisms of the AD susceptibility gene APOE and a
nicotinic α4β2 receptor gene CHRNA4 on brain morphology
and attentional function in healthy individuals. The results indicate that APOE genotype modulates event-related electrophysiological potentials (ERPs) elicited in attentional demanding
tasks in both healthy participants and individuals characterized
by mild cognitive impairment (MCI), but more strongly in
MCI participants. In addition, the latency of one of these components (N2) predicts longitudinal decline in memory performance in healthy participants. CHRNA4 genotype modulates
only very early ERP components in similar tasks. Furthermore,
APOE genotype interacted with CHRNA4 genotype to influ-

ence spatial reorienting in a visual selective attention task, and
this effect was mediated by total brain white matter volume.
Morphometrical analysis of structural MRI images revealed that
APOE genotype was associated with thickness differences in a
distributed set of cortical areas. Carriers of the AD risk allele
epsilon 4 had thicker cortex in middle age, but also appeared to
have a steeper age-related slope of cortical thinning. Finally,
APOE-related differences in thickness in specific areas of the
cortical mantle believed to constitute nodes of the cortical attentional reorienting network, predicted APOE-related differences in ERP amplitudes and behavioral accuracy in an attentional reorienting task. The results suggest that molecular
substrates of lipid metabolism and transport, and cholinergic
neurotransmission interact to modulate the structural and functional integrity of critical nodes in brain attentional networks,
and that these mechanisms may contribute to elevate the general susceptibility to AD development.
10
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Fra barn til voksen med
ADHD eller schizofreni:
resultater fra 13 års
oppfølging av kognitiv
funksjon
merete øie, dr. psychol. spesialist i klinisk nevropsykologi
sykehuset innlandet hf, div. psykisk helsevern
merete.oie@sykehuset-innlandet.no

Innledning

resultatene var at oppmerksomhetssvikt kommer senere i sykdomsprosessen når hjernen er mer affisert av sykdom, og/eller
etter nevroleptikabruk eller års hospitalisering. En måte å undersøke dette på var å reteste de samme personene senere i sykdomsforløpet. Det finnes få kognitive oppfølgingsstudier på hvordan
det går med ungdom med schizofreni eller ADHD når de blir
voksne. Resultatene fra undersøkelsen ville være viktig for å forstå lidelsenes årsak og forløp, og for å kunne gi best mulig behandling til unge mennesker med schizofreni eller ADHD.

I 1992 startet et forskningsprosjekt ved Statens Senter for Barneog ungdomspsykiatri i Oslo hvor 19 ungdommer med schizofreni ble sammenlignet med 20 ungdommer med Attention
Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) og 30 friske ungdommer i forhold til kognitiv funksjon. Alderen var fra 12 til 18 år.
Hovedresultatene fra denne undersøkelsen var at ungdom med
schizofreni hadde mer kognitive vansker enn de friske kontrollene og ungdom med ADHD (Rund et al., 1996; Øie et al.,
1998a; Øie et al., 1999; Øie og Rund, 1999). Et annet funn var
at ungdom med schizofreni viste svikt særlig på komplekse kognitive oppgaver, men ikke i forhold til mer elementære oppmerksomhetsprosesser, slik som det har blitt påvist hos voksne med
schizofreni (Øie at al., 1998b). En hypotese på bakgrunn av

Metode
De samme personene ble retestet 10-13 år etter den første undersøkelsen. I tillegg til nevropsykologiske tester, ble det også brukt forkjel11
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lige atferdsregistreringsskjemaer, diagnoseintervjuer og intervjuer
vedrørende funksjon og behandlingshistorie. I oppfølgingsundersøkelsen deltok 15 i schizofrenigruppen, 19 i ADHD gruppen og alle
30 i den friske kontrollgruppen. Alderen var fra 24 til 30 år. Tre i
schizofrenigruppen hadde ikke schizofreni lenger, mens to var døde.
Fire i ADHD gruppen hadde ikke lenger ADHD, og en var død.

for barn og unge til psykisk helsevern for voksne. Det ble påvist
sammenhenger mellom kognitive funksjoner i ungdomsalder og
funksjon i hverdagen som voksen (Øie et al., submitted).

Kliniske implikasjoner
Tidlig fokus på kognitive vansker ved behandling av schizofreni, samt mer adekvat stimulering i hverdagen i forsøk på å
forhindre forverring av kognisjon, vil være viktig ved schizofreni hos ungdom. Bedre behandlingsoverføring fra ungdomsår
til voksenår vil være viktig ved ADHD, samt bedre oppfølging
for å forhindre komorbid rusmisbruk.

Resultater
Resultatene viser at den kognitive svikten hadde forverret seg
signifikant hos personene med schizofreni (Øie et al., in press).
Resultatene viste også at kognitiv funksjon hadde bedret seg
(modnet) hos personene i ADHD-gruppen. Personene i ADHDgruppen presterte imidlertid fremdeles noe dårligere på kognitive tester sett i forhold til den friske kontrollgruppen. I tillegg
ble det påvist at de oppmerksomhetsfunksjonene som var intakte i ungdomsårene i schizofrenigruppen, hadde forverret seg
signifikant i voksen alder (Øie og Hugdahl, 2008). Resultatene
tyder på at personene i schizofrenigruppen lever svært sosialt
isolert som voksne og at få er i arbeid. Mulige forklaringer på
forverring av kognisjon i psykosegruppen kan skyldes mangel på
stimulering/effekt av sosial isolasjon og manglende meningsfulle
aktiviteter, antipsykotisk medisin med start i ung alder, psykosen
i seg selv, og/eller at personer med schizofrenidebut i ung alder
har en mer alvorlig sykdomsutvikling enn de som får sykdommen
senere. En stor andel av personene med ADHD ser ut til å ikke
ha fått behandling som voksne, og mange har utviklet et rusmiddelmisbruk med påfølgende kriminalitet. Behandlingen opphørte hos de fleste med ADHD i overgangen fra psykisk helsevern

Merete Øie
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Neuropsychological
profiles in ADHD
prof. eric taylor
king’s college london institute of psychiatry

The defining behaviours of ADHD – inattention, overactivity,
and impulsiveness – lend themselves to explanations in terms
of psychological deficits. The crystallization of the idea of «Attention Deficit Disorders» came with the authors of the DSMIII classification. It seems likely that Wender’s descriptions of
Minimal Brain Dysfunction, which stressed attentional change,
and Douglas’ formulations of inattentive impulsiveness would
have been influential in the process.

Cognitive changes in ADHD
Executive function tests (such as working memory,
planning)
Variable reaction times
Inhibitory function (e.g. in Stop tests)
Motivational changes (delay aversion, reluctance to
apply effort)

There has been distinguished researc h from cognitive psychologists
as well as neuropsychologists to establish the nature of «the deficit».
As we shall see, however, the question posed in this way probably
over-simplifies the nature of the psychological changes.

Visuospatial understanding
Perception of time

Early research applied theories such as Sternberg’s on notions of
information processing. It soon became apparent that the changes
are not in the abilities traditionally called «attention» (Sergeant
et al 2003). Mistakes did not cluster at the end of continuous
performance tests in the way that would be expected if the deficit
were in sustaining attention over long periods. Neither did irrelevant information impair performance of diagnosed children
more than it did that of ordinary children. Instead, a variety of
cognitive paradigms have been applied and found to differentiate cases and controls, as tabulated below (from Taylor, 1998):

Flexibility of attention (e.g. switching tests)

«Executive function» took the place of attention impairment as
the most popular explanatory construct. It is a rather broad and
ill-defined term, relating to a variety of psychological processes
involved in the control of cognitive processes; usually including
tests of working memory, planning and foresight. Its breadth
has made it a hard proposition to falsify. Studies comparing
13
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ADHD cases with typically developing age peers have been
reviewed, e.g. by Willcutt et al. (2005). There are significant
differences, but the effect sizes are not large enough (around 0.5
SD) to make one think that this has identified the core of the
problem. Furthermore, the changes are not specific to ADHD
but are often encountered in other conditions (Sergeant et al.
2002).

a «stop» test and a test of delaying gratification) has been carried out - with the result that either test on its own produced a
moderate distinction between ADHD and controls, but combining the two resulted in a much better discrimination, with
sensitivity and specificity around 80% (Solanto et al 2007).
Indeed, even a two- or three-component notion of «attention
deficit« may be rather too simple. Perhaps there is no single
deficit, and the various cognitive associations of ADHD cannot
all be reduced to one underlying problem or group of problems.
If this is the case, then it argues against diagnostic testing to
confirm or refute a diagnosis. Rather, one should be analyzing
strengths and weaknesses of individual children. In clinical
practice it is apparent that most – but not all - children with
ADHD have a weakness on at least one of the «attention» tests;
few have weaknesses on all of them; there is no single pattern
of impairment. Unfortunately, existing tests do for the most
part lack either standardisation or establishment of test-retest
reliability; the interpretation of an individual child’s score, is
therefore problematic. Nevertheless, a few tests have received at
least some age standardisation (e.g., the Tests of Everyday Attention for Children: TEACH). They can be used in the detailed analysis of a complex problem – for instance, to suggest
which of several possible cognitive weaknesses apply in an individual child. They can supplement the more routine processes
of analyzing children classroom difficulties with tests of general
intellectual potential and of any specific scholastic difficulties.

More specific analyses have proposed deficits in motor inhibition and cognitive inhibition (Barkley 2007). The suggestion is
that failures of inhibitory process could underlie the other cognitive deficits – such as inefficient planning ahead, and poor
self-control by internal language. People with ADHD do indeed
have more trouble than their peers in suppressing motor responses (Castellanos et al 2005). Functional neuroimaging from the
group at the Institute of Psychiatry indicated that young people
with ADHD, showed less activation of brain structures involved
in response suppression, even when they are performing at a
satisfactory level on a simple test (Rubia et al 2006). The finding
has been widely replicated and tied to in a fronto-striato-cerebellar network. This is compatible with reports of anatomical
changes in frontal cortex, caudate nucleus, and cerebellum
(Giedd et al 2001).
Pure response inhibition can be measured with a stop task (Williams et al 1999), and go/no-go tasks are also used. Inhibitory
processes are also likely to be important in other tests showing
differences between ADHD cases and controls – including
Stroop tests (requiring inhibition of interfering stimuli), and
switching tasks, requiring cognitive flexibility. Failure of inhibition is an attractive idea to clinicians because of its intuitive
closeness to constructs of «impulsive» behaviour. In the absence
so far of good genetic and longitudinal data, it is hard to know
which processes are primary and which secondary. Impulsive
activity – action without reflection – could have several bases:
a decision to respond quickly; inaccurate time perception; generalised overactivity impairing control; or – the original notion – an inability to inhibit responses.

Observation of how children approach tasks is also an important
part of clinical evaluation (Taylor 1998). In pre-school children,
this can valuably include observation of free play: short, incomplete sequences of activity are key aspects. At this age, it is also
possible to watch the process of inhibition by giving a task requiring children to hold themselves back from an attractive
alternative for a minute or more.

Research goes on to disentangle these and other possibilities.
One important notion queries whether the change in ADHD
can best be seen as a deficit at all. It could be a motivational
change, such as an aversion to delay and waiting (Sonuga-Barke 2007).
This suggests that some children with hyperactive behaviour are
still capable of delaying a response when appropriate - provided
that the length of time they have to wait for the reward is controlled.
It is entirely possible that no one alteration accounts for all
cases. Some might have a failure of inhibition; some an aversion
to delay; some might have both abnormalities. Indeed, a headto-head comparison of these two processes (operationalised as

Eric Taylor
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extra time; that Child B will only attend to interesting or salient
stimuli, and should be given other activity during prolonged
and repetitive class work, or that Child C needs individual control from the teacher to ensure that he or she has understood.
The extent to which such advice will in practice guide the teacher, more successfully than his or her own relationship with the
child, awaits further research.

Providing advice to schoolteachers has received little evaluation.
It should in principle be valuable to them to know, for instance,
that Child A processes information rather slowly and needs
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In older children, the key behaviours to observe are likely to be
«impulsive» initiations of task activity before understanding task
requirements; and premature breaking off from unattractive tasks.

POSTERPRESENTASJONENE
å undersøke om C-CPT er egnet for å
monitorere behandlingseffekt ved sentralstimulerende medikasjon og om
noen av enkeltmålene eller de forslåtte
parametrene merker seg ut som særlig
responsive til behandling med sentralstimulerende medikasjon.
Effekten blir vurdert opp mot enkeltmål
(13), ordinære ADHD-parametre slik
de er definert i testmanualen, og Jens
Egelands forslag til parametrisk gruppering basert på faktoranalyttiske studier.

Validering av WAIS-III i
forhold til norske
mennesker med psykisk
utviklingshemning

eirin lorentzen
psykologspesialist mnpf
avd. for voksenhabilitering,
oslo universitetssykehus,
ullevål.
Denne studien omhandler resultater
fra Wechsler Adult Intelligence Scale–
III (WAIS-III) hos mennesker med
psykisk utviklingshemning. Testresultater fra norske personer med psykisk utviklingshemning ble
sammenliknet med testresultater fra en amerikansk gruppe med
psykisk utviklingshemning som er referert i WAIS-III manualen.
Undersøkelsen viste like resultater i den norske sammenlignet
med den amerikanske gruppen lett psykisk utviklingshemmede
for Utførings IQ, samt indeksene Perseptuell Organisering og
Prosesseringshastighet. Den norske gruppen oppnådde imidlertid høyere resultater på FullSkala IQ, Verbal IQ og Verbal Forståelsesindeks. Studien diskuterer årsaker til disse forskjellene
med utgangspunkt i oversettelse, diagnosepraksis, utdanning og
Flynn-effekten. Denne krysskulturelle valideringsstudien indikerer allikevel at testens opprinnelige normering kan benyttes i
Norge. Funnet er viktig fordi det er snakk om en hyppig brukt
intelligenstest som brukes til diagnostisering, og det innebærer
samfunnsmessige og personlige forhold.

Utvalget besto av barn diagnostisert
med Hyperkinetisk forstyrrelse/ADHD etter klinisk undersøkelse. antall barn: 102, 75 gutter, aldersspredning 6-17 år med
gjennomsnitt 11 år.
Medisineringsprosedyre besto i åpen utprøving på økende dose
over tre uker. Barna ble testet på morgendose i uke 2 og uke 3.
(ca 1 time etter inntak), på på middels dose (vanligvis 10 mg), og
på høy dose (vanligvis 15- 20 mg, justert etter kroppsvekt).Statistikk besto av variansanalyse med et repeated measures design.
Studien konkluderer i at C-CPT egner seg godt til å monitorere effekt av sentralsimulerende medikasjon (MPH). MPH har
ulik innvirkning på ulike delmål i Conners CPT, størst innvirkning på delmål som antas å måle impulsivitet/hyperaktivitet
Størst virkning på Faktor I og Faktor II i Egelands 5-faktormodell. Resultatet samsvarer godt med nyere forskning på endofenotypiske målvariabler ved ADHD.

Retrospektiv undersøkelse av effekt av MPH
(Ritalin) på Conners CPT-II, enkeltmål og
parametre, på barn med ADHD.

An fMRI case study of visual memory in a patient
with epilepsy: comparison before and after
temporal lobe surgery

hans jørgen berntsen
sjefpsykolog
akershus universitetssykehus hf

maria stylianou korsnes1, kenneth hugdahl2,3,
and helge bjørnæs1
1 Center for Epilepsy, and Department of Neuropsychiatry,
Rikshospitalet
2 Department of Biological and Medical Psychology, University
of Bergen
3 Division of Psychiatry, Haukeland University Hospital

Bruk av nevropsykologiske tester i utredning av ADHD og i
vurdering av behandlingseffekt er omdiskutert. Bruk av nevropsykologiske tester kan likevel, i henhold til ledende forskere på
området (f.eks Rutter), være interessant i den forstand at de kan
identifisere mellomliggende variabler eller endophenotyper, dvs
gi målvariabler som ligger mellom nevrologiske funksjoner og
adferd, og som identifiserer kjernevansker i ADHD. Nevropsykologiske tester kan derfor være et nyttig redskap i kliniske undersøkelser for, på en kostnadseffektiv måte, å identifisere ADHD
og å måle effekt av behandling. Hensikten med denne studien er

We report fMRI activation data for a female patient with epilepsy,
who was tested before and 2 years after resection surgery, to assess
changes in fMRI activation. Areas within her right ATL/MTL
were removed during surgery, including the right hippocampus.
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Results: Full scale IQ was 77.4. Verbal IQ was 84.3, nonverbal
IQ was 71.8. This difference was significant (t = 5.23, p = .001).
In 4 patients, General Memory Index was 76.5 and General
Neuropsychological Deficit Scale was 46.8. Verbal Memory
Index was 84.0, Visual Memory Index was 68.8. Left Neuropsychological Deficit score was 9.0, Right Neuropsychological
Deficit score was 6.3. These differences were not significant.

A visuospatial task was used in which novel and familiar pictures of objects, animals, scenes and buildings were randomly
presented. Half of the pictures were novel to the patient, while
half of the pictures were familiar pictures from the same stimulus categories.

Conclusion: The patients had subnormal scores on cognitive
tests. POLG1 mutation was associated with a higher verbal than
nonverbal IQ and better verbal than nonverbal memory. This
may indicate more pronounced right hemisphere dysfunction.
However, a comprehensive battery gave no clear indication of
lateralized dysfunction. Thus, further studies are needed to clarify this.

Despite unchanged visuo-spatial IQ-scores and equal performance on the fMRI task pre- and post-surgery, there was
evidence of changes in functional organization of the brain as
seen in the pre- versus postsurgery fMRI data. It is suggested
that maintenance of memory performance from pre- to post
surgery might be due to functional reorganization in the brain,
as evidenced in the fMRI data.

Neuropsychological correlates of preschool
ADHD

The results are presented in: Korsnes M., Hughdahl K., &
Bjørnæs, H. (2009). An fMRI case study of visual memory in
a patient with epilepsy: comparison before and after temporal
lobe surgery. Brain Structure and Function, 213, 457–462.

annette holth skogan 1,2, heidi aase 1,2, pål
zeiner 2, jens egeland 3, anne-grethe urnes 2
1 Norwegian Institute of Public Health,
2 Oslo University Hospital - Ullevål
3 Vestfold Mental Health Care Trust

Neuropsychological performance of patients
with POLG1 mutation and epilepsy: Evidence of
more pronounced right than left hemisphere
dysfunction?

ADHD is one of the most prevalent mental disorders of childhood with a significant risk of unhealthy development related
to hampered academic achievement and psychiatric comorbidity. Typically developing preschool children vary considerably
in measures of cognitive functions and behavioural characteristics. Inattention, accompanied with externalizing behaviour
problems as impulsivity, overactivity and aggression is common
in this age group. It is an important clinical challenge at an
early point in time to identify the children that will develop
chronic behavioural problems while avoiding diagnosing normally developing, active children. The aim of the present study
is to 1) investigate possible neuropsychological deficits in preschool children at risk for ADHD, and 2) examine how such
deficits relate to behavioural functioning. The study will pro-

arne gramstad (1), laurence a. bindoff (2), atle
lillebø (2), charalampos tzoulis (2) and bernt a.
engelsen (2)
Department of Neurology, Haukeland University Hospital, and
Faculty of Psychology, University of Bergen, Bergen, Norway (1),
Department of Neurology, Haukeland University Hospital, and
Institute of Clinical Medicine, University of Bergen, Bergen,
Norway (2)
Purpose: Mutations in polymerase γ (POLG) may give rise to
different clinical symptoms including ataxia, epilepsy and cognitive dysfunction. We have recently described the general neurological and epileptological semiology of these patients. The
latter could suggest more prominent dysfunction of the right
than the left hemisphere in patients with POLG1 mutations
with genotype 467/467, 467/748 and 748/748. We investigated
if neuropsychological test results could support this hypothesis.
Method: Eight patients (6 women and 2 men, mean age at
testing 22.3 years) with epilepsy and POLG1 mutations with
genotype 467/467 and 748/748 were tested with an intelligence test (WAIS). Four of the patients were also given memory tests and a comprehensive neuropsychological test battery. Differences between verbal and nonverbal IQ and
memory and neuropsychological left and right hemisphere dysfunction scales were tested for significance (paired samples t-test;
SPSS).

Annette Holth Skogan
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The results showed that the patients failed to show an expected
right ear advantage on the task, and they also showed significantly reduced activation in temporal, frontal, and cingulate
cortex areas.

POSTERPRESENTASJONENE

vide new insights into the neurobehavioural basis for ADHD
as it combines a wide variety of behavioural and rating scale
measures of neuropsychological functions in a large, population
based cohort of very young children. Data for the present project comes from the ADHD Study/ MoBa study. It will be
following a cross-sectional, population based design including
a case-control design. In the ADHD study, data from ~500
children aged 3–4 years have been collected by July 2009. Preliminary analyses of the first 166 children showed that 3 year
old children with elevated levels of ADHD symptoms differ
significantly from normally developing controls and children in
a clinical comparison group on several neuropsychological
measures; children with ADHD symptoms had poorer test scores than the normal group, with the clinical comparison group
in between.

Preschool ADHD:
Early characteristics, developmental trajectories,
risk and protective factors in a prospective birth
cohort (The Norwegian ADHD-study)

heidi aase1, pål zeiner2, anne-grethe urnes2,
eili sponheim2, gyri sørensen2, bothild bendiksen2, ted reichborn-kjennerud1, 3, and the adhd
project group 1, 2
1 Norwegian Institute of Public Health
2 Oslo University Hospital, Ullevål
3 Institute of Psychiatry, University of Oslo
Background: Attention-Deficit / Hyperactivity Disorder
(ADHD) is considered to be a neurodevelopmental disorder
characterized by age-inappropriate levels of inattention, hyperactivity and impulsiveness. Diagnostic criteria are, however,
only developed for age 6 and older. Population-based prospective studies are in demand to identify early signs of deviant
development and early developmental trajectories that will
contribute to our understanding of the underlying mechanisms
and etiological factors involved in this debilitating disorder.

Cognitive control in mood disorders (MDD):
The effects of co-morbid anxiety.

lyche, p. *, jonassen, r.*, stiles, t.c, **, neumeister,
a.*** & landrø, n.i. *

The Norwegian Mother and Child Cohort Study (MoBa) is a
population-based prospective birth cohort study. By the end of
enrolment in December 2008, 107.000 pregnancies had been
included. The MoBa study follows the mother through pregnancy, and mother and child after birth with questionnaires at
ages 6, 18, and 36 months. New questionnaires are on the way
when the child is 5 and 8 years old. In addition, blood samples
are collected from mother and father during early pregnancy
(18 weeks) and from mother and child (cord) at birth. Urine
samples are collected from mother in early pregnancy. The MoBa
represents a unique opportunity to investigate key questions
about etiological and developmental issues related to ADHD.

*Department of Psychology, University of Oslo,
**Department of Psychology, University of Trondheim (NTNU),
***Department of Psychiatry, Yale University School of Medicine.
Contact: p.e.lyche@psykologi.uio.no
Impaired executive functions are well documented in depression, but few studies apply theoretical frameworks that can be
operationalized into test paradigms.
Studies on the effect of co-morbid anxiety on executive functions in major depressive disorder (MDD) are also scarce, even
though co-morbid anxiety is more often the rule than the exception.

Objectives: The main aim of the study is threefold: 1) to describe
the spectrum and characteristics of inattentive and restless behaviour
(including associated problems) in preschool age; 2) to analyze developmental trajectories of symptom patterns related to ADHD, and
3) to identify important etiological factors for inattentive, restless,
and impulsive behaviours and their comorbidities. In addition, the
study aims at recruiting researchers and Ph.D candidates to subprojects within the ADHD study in order to exploit the rich data set.

Patients with MDD without co-morbid anxiety disorders
(n=37), MDD patients with co-morbid anxiety (n=24) and
patients with anxiety disorders without depression (n=12) as
well as healthy comparisons subjects (HC; n=92) were included.
Three functional areas according to Miyake et al.’s (2000) model
of executive functions were measured with selected tests from
CANTAB; shifting between tasks (IED), response inhibition
(SST) and updating of contents in working memory (SWM).

Methods: The study has a prospective cohort design including a
case-control design. From the MoBa cohort a total of 1200 children
aged 36-44 months are selected based on scores on screening questions assessing restlessness, impulsiveness, and attention problems in
the 36 month questionnaire. A group of 400 children are randomly
selected for a control group. Both groups undergo a one-day clinical
examination, including neuropsychological, neuromotor, and child
psychiatric assessment. A structured clinical interview with one parent and a structured parent-child interaction task is also included.

Statistical analyses indicate that patients with MDD and comorbid anxiety perform significantly below HC on variables on
the SWM and IED task.
On the SST task only MDD perform significantly worse than
HC on a variable that measures psychomotor speed. There were
no significant differences for the pure anxiety group versus
HC.

Preliminary results: Preliminary results from a sub-sample of
the clinically assessed participants indicate that about 35% of
screen positive children have either ADHD symptoms according to the diagnostic criteria or sub threshold ADHD (the
ADHD group), and about 36% have significant symptoms of
disorders other than ADHD (clinical comparison). Almost 80%
of children in the ADHD group have impairing symptoms of

In general, co-morbid anxiety disorders in MDD impede cognitive control functions over and above what can be attributed
to depression in itself.
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The results are presented in: Korsnes M., Hughdahl K., & Bjørnæs, H. (2009). An fMRI case study of visual memory in a
patient with epilepsy: comparison before and after temporal
lobe surgery. Brain Structure and Function, 213, 457–462.

A number of subprojects have been initiated. These are related
to ADHD and executive functions, ADHD and language development, ADHD and disruptive behaviours, ADHD and
learning mechanisms, ADHD and emotional problems, and
ADHD and dietary factors during pregnancy.

Prevalence and characteristics of mild cognitive impairment in primary Sjögren’s syndrome
as compared with systemic lupus erythematosus.

Significance and the way forward: The prospective, case-control design, including biological material, offers unique possibilities for the detection of early indicators of developmental
deviations, both neuropsychological, neuromotor, and behavioural, as well as the identification of risk- and protective factors
associated with ADHD. Such knowledge is important for early
identification of the disorder before the child develops complex
comorbid conditions, and for the development of preventive
and remedial actions and treatments.

stian maroni(1)., brønnick, k. (2), harboe, e.(3),
gøransson, l.g.(3,4), omdal, r.(3,4)
Department of Psychiatry (1), Norwegian Centre for Movement
Disorders (2), Clinical Immunology Unit, Department of
Internal Medicine, Stavanger University Hospital (3), Institute
of Internal Medicine, University of Bergen, Norway (4)
The purpose was to assess the prevalence and characteristics of
mild cognitive impairment (MCI) in primary Sjögrens syndrome
(PSS) as compared with systemic lupus erythematosus (SLE).

The ADHD-study started in January 2008 after a pilot period
during the autumn of 2007. Clinical data collection of 3-year
olds will go on until 2011. A follow-up study when the children
are 8 years is planned from 2012.

Medical records of all in- and outpatients with PSS or SLE at
Stavanger University Hospital were reviewed. Sixty-eight of 86
patients fulfilling the revised ACR criteria for SLE, and 72 of
92 patients fulfilling the European-American criteria for PSS
gave informed consent to participate in the study.

An fMRI case study of visual memory in a patient
with epilepsy: comparison before and after
temporal lobe surgery

Comprehensive neuropsychological testing was performed, and
standardized z-scores adjusted for age, sex, and education were
calculated based on the performance of a control group of 43
healthy subjects. Composite scores for memory, verbal reasoning, visuospatial functions, and attention/executive functions
were constructed. Subjects with an observed z-score more than
1.5 SD below the expected z-score in at least one cognitive
domain were classified as having MCI.

maria stylianou korsnes1, kenneth hugdahl2,3,
and helge bjørnæs1
1 Center for Epilepsy, and Department of Neuropsychiatry,
Rikshospitalet
2 Department of Biological and Medical Psychology,
University of Bergen
3 Division of Psychiatry, Haukeland University Hospital

Seventeen (23.6%; 95% CI 15-34) patients with PSS, sixteen
(23.9%; CI 15-35) patients with SLE and 2 (5%; CI 1-16)
healthy controls had MCI. Relative risk of MCI in PSS was 4.72
and in 4.78 in SLE. Amnestic single domain MCI was found
in 3 (4.2%) patients with PSS and in 2 (3%) patients with SLE;
amnestic multi-domain MCI in PSS 8 (11.1%) and in SLE 6
(9%); non-amnestic single-domain MCI in PSS 6 (8.3%) and
6 (9%) in SLE; non-amnestic multi-domain in PSS 0 (0%) and
in SLE 2 (3%).

We report fMRI activation data for a female patient with epilepsy, who was tested before and 2 years after resection surgery,
to assess changes in fMRI activation. Areas within her right
ATL/MTL were removed during surgery, including the right
hippocampus.
The results showed that the patients failed to show an expected
right ear advantage on the task, and they also showed significantly reduced activation in temporal, frontal, and cingulate
cortex areas.

Multivariate analyses of variance with all cognitive domains as
dependent variables revealed a group-difference in cognition
(Wilks’ Lambda .849, p<0.001). Post-hoc follow-up analyses
corrected with Tukey HSD showed no significant differences
between PSS and SLE, but both SLE and PSS had worse executive/attentional functioning than controls (p<0.001), while
only SLE had worse visuospatial functioning (p=0.006).

A visuospatial task was used in which novel and familiar pictures of objects, animals, scenes and buildings were randomly
presented. Half of the pictures were novel to the patient, while
half of the pictures were familiar pictures from the same stimulus categories.

MCI was more than four times as common in both PSS and
SLE as compared with healthy control subjects. There were no
differences in the type of MCI in PSS versus SLE. However,
attention and executive functions were markedly impaired in
both patient groups, and visuospatial functioning was impaired
in SLE, but not in PSS compared with the control group. These findings indicate that cognitive dysfunction may share common pathogenic mechanisms in patients with PSS and SLE.

Despite unchanged visuo-spatial IQ-scores and equal performance on the fMRI task pre- and post-surgery, there was evidence of changes in functional organization of the brain as seen
in the pre- versus postsurgery fMRI data. It is suggested that
maintenance of memory performance from pre- to post surgery might be due to functional reorganization in the brain, as
evidenced in the fMRI data.
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other conditions. Children in the ADHD group score lower
than the normal group on all neuropsychological measures.
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Diffus encephalopati, diffus
tilstand og diffus diagnostikk
rune raudeberg
universitetslektor
universitetet i bergen

Dette innlegget inneholder betraktninger om nevropsykologisk undersøkelse av
pasienter med løsemiddelskade, som i
Norge ofte anvendes synonymt med det
mer presise chronic toxic encephalopathy
(CTE). Innholdet er ikke nytt. De forhold som pekes på her, er tidligere diskutert i tidsskriftet, og skulle være godt
kjent (se f.eks. Bast-Pettersen 2005; Troland & Gramstad 2005; Wærnes 2006).
Disse problemstillingene er imidertid
fortsatt aktuelle, og det fremstår derfor
som viktig å holde tema present.

nødvendig at nevropsykologer aktivt søker å minske risikoen for feilvurderinger
til lavest akseptabelt nivå.

Utredning av nevropsykologisk svikt der
det mistenkes eksponering for nevrotoksiske stoffer som årsak er ytterst vanskelig
og komplekst. Spørsmålet er sjelden om
pasienten har en lidelse eller har en svekket fungering, spørsmålet er mer om
pasienten har noe annet enn en toksisk
encephalopati—eller gjerne hva annet i
tillegg til en CTE. De nevropsykologiske
vurderingene regnes som helt avgjørende
I mitt arbeid ved yrkesmedisinsk avdefor å finne ut av saken, og tillegges stor
ling ved Haukland universitetssykehus
vekt. Nettopp fordi nevropsykologien er
Rune Raudeberg
får jeg rutinemessig oversendt saker fra
så sentral, må og skal nevropsykologer
Trygderetten eller tilsvarende instanser med anmodning om å jobbe med disse sakene. Men må være spesielt oppmerksom på
gjøre en second eller third opinion. Saken er da revet i fillebiter helt sentrale premisser. Disse tør være godt kjent:
av fagpersoner som synes særlig skolert i å finne logiske brister
i resonnementer, subsidiært påpeke at resonnementene mangler. 1.	Det må foreligge en tilstrekkelig eksponering av skadelige
Noen ganger skinner skadefryden klart igjennom, og det harsestoffer.
leres fritt med konklusjoner som er trukket på for tynt grunn- 2.	Det må være funn som tyder på en diffus encephalopati, og
lag.
som kan sies å være karakteristisk for den aktuelle tilstand.
3.	Andre mulige forklaringer på den observerte svikt må være
Å bli utsatt for slik ytre kontroll er skjerpende for tanken og
vurdert.
øker også forhåpentligvis kvaliteten på arbeidet. Det er med
økende angst jeg venter på dagen da mine egne rapporter med Der er fortsatt slik at vi får oversendt rapporter fra nevropsykotilhørende konklusjoner skal granskes på samme måte. Errare logiske undersøkelser der det er konkludert med at pasienten er
humanum est. Men for pasienten er det likevel svært kjedelig når løsemiddelskadet uten at det noe sted er gjort en vurdering av
feil oppstår. Saken avvises, det hersker plutselig tvil om diagno- omfang av eksponering og av hvilke stoffer. Slike eksponeringssen er riktig, den ene ekspertens uttalelser slår den andres i hjel. vurderinger er i seg selv vanskelige og krever spesialkompetanse
Som regel må det hele gjøres på nytt. For pasienten er allerede for å kunne vurderes skikkelig. Klinisk nevropsykologi gir ikke
mange år gått og nye skal henrulle; det er vanskelig å ikke kjen- uten videre slik kompetanse. Som nevropsykolog kan man derne seg aktivt motarbeidet i en slik prosess. Både ære og penger for meget vel mistenke at pasienten har vært tilstrekkelig ekspokan stå i fare for å bli tapt. En omfattende og kostbar byråkratisk nert, og gjerne være personlig overbevist om det, men i uttalelprosedyre startes på nytt. Sett i dette perspektivet er det helt sene må man likevel være tilbakeholden. Det bærer galt av sted
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encephalopati; videre at en re-test effekt kan forklare i hvert fall
deler av en bedring i testprestasjoner, og til sist at påståtte effekter av spesifikk kognitiv funksjonstrening ikke har spesielt
god støtte i forskning.
Her er et annet eksempel: «At man ikke finner ord og har problemer med ordflyt er ikke typisk for løsemiddleskade, men kan sikkert
forekomme». Og det kan det sikkert, men språkvansker er mer
karakteristisk for andre sykdommer, for eksempel vaskulære
tilstander eller nevrodegenerative sykdommer. Selvsagt kan pasienten ha blitt løsemiddelskadet først og så siden fått et mindre
hjerneinfarkt, men da må nevropsykologen forsøke å finne
støtte for dette i sin undersøkelse; eller i det minste åpne opp
for en slik mulighet. Dersom man ikke gjør en tilstrekkelig bred
nok undersøkelse, men begrenser seg til en kortere funksjonsutredning, øker risikoen for at man ikke får samlet data som kan
brukes til å avkrefte hypotesen om at pasienten er løsemiddelskadet.

En løsemiddelskade er en statisk tilstand. Pasienten skal verken
bli særlig bedre eller særlig verre etter at eksponeringen er over.
En kan kanskje håpe på at pasienten kan bli marginalt bedre
dersom vedkommende holdes borte fra agens der det er tale om
pågående eksponering. Dersom en har undersøkt pasienten
flere ganger, som ofte er tilfellet i disse sakene, og det er fluktuasjoner i resultatene, må dette forklares og ikke bortforklares.
Det samme gjelder for funn som taler mot en løsemiddelskade.
Det er en stor forskjell på å gi en plausibel forklaring på data og
det å presse data inn i (en på forhånd) bestemt konklusjon.

«Pasientens søvnproblemer kan tenkes å ha sammenheng med hans
løsemiddelskade…». Det finnes et overveldende antall tilstander
som gir søvnvansker. En må skille mellom hva som «kan tenkes»
(for så vidt hva som helst), hva som «er mulig» (mye mindre),
hva som «er sannsynlig» (lite) og hva som er «uomtvistelig sikkert» (nesten ingen ting). Det hviler en større bevisbyrde på
uttalelsene i slike saker enn det nevropsykologen kanskje er vant
til å tenke over. Det er hva man klarer å føre bevis for som til-

Her er et knippe sitater fra ulike rapporter som eksempel:
«Pasienten har blitt bedre siden forrige testing, dette kan skyldes den
kognitive rehabiliteringen pasienten har iverksatt i mellomtiden i
form av sudoku og lignende». Til dette er å si at en bedring tyder
på at det er tale om en annen tilstand enn en toksisk betinget
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når nevropsykologen hevder at testresultatene passer godt overens med forgiftning av tungmetaller, og viser til at det aktuelle
stoffet inneholder kvikksølv, når stoffet faktisk ikke inneholder
dette metallet. Eller når en finner en klar diffus toksisk encephalopati til tross for beskjeden eksponering for skadelige stoffer
i arbeidet, og helt har glemt å sjekke for pasientens alkoholbruk,
som hos noen er omfattende og langvarig nok til å gi nevrotoksiske effekter. Enkelte ganger kan langvarig alkoholisme til overmål være godt dokumentert i pasientens øvrige journal, og er
simpelthen oversett av nevropsykologen.

DEBATT INNLEGG

legges vekt, ikke hva man tror—selv om man godt kan ha helt
rett i det man tror.

entene har dessuten lav utdanning, samt ofte gamle skader i
håndledd og hender, eller nakke/skulder. Som nevnt innledningsvis er dette komplekse saker som er vanskelige å skaffe seg
oversikt over alene. Det ser lite elegant ut når nevropsykologen
med stor grad av sikkerhet har slått fast at pasienten har en uttalt
encephalopati, når det senere kan reises berettiget tvil om ikke
resultatene på nevropsykologiske tester mer er et uttrykk for
andre tilstander, som for eksempel en perifer polynevropati.

Oppsummert kan det identifiseres fire faktorer som blir påpekt
fra Trygderetten:
1.	Den nevropsykologiske undersøkelse er satt sammen som
en ren funksjonsutredning og ikke spesielt for å bidra i en
diagnostisk prosess.
2.	Konklusjonene som trekkes har ikke støtte i testdata eller
går av og til på tvers av dem.
3. Vurdering av testresultatenes validitet mangler.
4.	Relevante opplysninger ignoreres, til tross for at de kan
være beskrevet innledningsvis og derfor må være kjent for
nevropsykologen.

For noen år tilbake hengte jeg opp dette sitatet fra Reitan og
Wolfson (1993) på kontorveggen:
«One must remember the need for empirical verification of hypotheses and resist the tendency to presume that one’s interpretation must
be valid merely because it came to mind».

Dertil kommer et problem som er knyttet til organisering, og
som er mer et uttrykk for systemsvikt, enn en svikt i nevropsykologien. Dette er noe en lettest ser i ettertid, når en har fått
oversendt alle papirer i saken, og er ikke spesielt synlig for den
enkelte utreder eller behandler underveis. Mange saker ser ut til
å bli utredet «in splendid isolation». Med det menes at en del
saker utredes som en slags stafett, der det enkelte ledd ikke har
noen spesiell kontakt med de andre ledd utover å sende eller
motta forskjellige typer rapporter. I disse tilfellene kan sirkelargumentasjon oppstå: nevropsykologen viser til legens vurderinger som støtte for sin konklusjon og legen viser til nevropsykologens vurderinger.

Det er et godt råd, men som ikke alltid er lett å følge. Det krever både trening og en skjerpet årvåkenhet for de fallgruver som
finnes, men ikke minst krever det mye tid.
Referanser
Reitan, Ralph M. & Wolfson Debora (1993). The
Halstead-Reitan Neuropsychological Test Battery.
Theory and Clinical Interpretation. 2nd ed.
Neuropsychology Press.
Bast-Pettersen, Rita (2005). Faglige retningslinjer for
nevropsykologiske utredninger med tanke på
løsemiddelskade og nevropsykologers faglige
kompetanse. Tidsskrift for Norsk Nevropsykologisk
Forening Årgang 8, Nr. 1 s 3-6.

Det er særlig når nevropsykologen legger opp utredningen som
om diagnosen allerede er satt på forhånd dette problemet oppstår. Det er tross alt en ganske stor forskjell på å få en henvisning
for «mulig løsemiddelskade» versus «henvises for utredning av løsemiddelskade». Uavhengig av formuleringen i henvisningen må
en uansett ha in mente at den nevropsykologiske undersøkelsen,
sammen med eksponeringsdata, er av avgjørende viktighet i
disse sakene.

Troland, Kari & Gramstad, Arne (2005) Nevro
psykologisk undersøkelse ved løsemiddelskade –
kommentar til Rita Bast-Pettersen. Tidsskrift for
Norsk Nevropsykologisk Forening Årgang 8, Nr Nr.
1 s 38-41.

En må også tenke på at pasientgruppen vanligvis er i en alder
der en del nevrologiske og vaskulære sykdommer kan begynne
å gjøre seg gjeldende, og at disse sykdommene har en langt høyere prevalens enn toksisk encephalopati. De fleste av disse pasi-

Wærnes, Erik (2006) Kommentar til utredning av
løsemiddeleksponerte pasienter, fra en praktiserende nevropsykologs ståsted. Tidsskrift for Norsk
Nevropsykologisk Forening Årgang 9, Nr 1 s 41-45.
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referat ved annemarie aarestrup
nevropsykolog, øverby kompetansesenter

Øverby Kompetansesenter på Gjøvik
har et nasjonalt oppdrag for elever
med ervervet hjerneskade og et regionalt ansvar for elever med sammensatte lærevansker og sosiale og emosjonelle vansker. I anledning av at
senteret flyttet til nye lokaler, ble det
avholdt en todagers åpningskonferanse den 17. og 18. september i år.
Konferansen «Læring for alle» samlet
rundt 200 deltakere.

barnet ikke bare får vansker med skrivefunksjoner, men også vansker med
å være med på idrettsaktiviteter. Dette gjør det vanskeligere å få venner
siden idrett er viktig for vennskap og
sosialt nettverk. Barn med TBI blir
nok ofte tolerert men ikke sosialt integrert i skolemiljøet.

Prigatano refererte primært til eldre
data i gjennomgangen av de nevropsykologiske vanskene, som han
George Prigatano, professor i klinisk
mente fortsatt var de «beste». Han
nevropsykologi ved Barrow Neurolorefererte til Rutter som i 1983 var en
Annemarie Aarestrup
gical Institute, USA, holdt konferanav de første som brukte prospektive
sens åpningsforedrag og workshop.
studier til å vise at utførings-IQ i
Tittelen på Prigatanos foredrag var: «Neuropsychological Con- motsetning til verbal-IQ ble mer påvirket ved alvorlig TBI. Residerations when Returning a Child back to School after Trau- sultatet på kodeprøven – som et mål på prossesseringstempo matic Injury» Han beskrev de nevropsykologiske vanskene hos viste samsvar med lengden av posttraumatisk amnesi (PTA).
barn etter en ervervet hjerneskade og behovet for hjelp når de Den ble derfor nevnt som god indikator på hjerneskadens alskulle tilbake til skolen. George Prigatano har gjennom mange vorlighetsgrad. Selv om resultatet på utføringsprøvene bedret
år markert seg som en ledende internasjonal kapasitet innen seg etter skaden var psykiske lidelser hyppigere ved alvorlig TBI.
kognitiv rehabilitering med flere boktitler og en lang rekke vi- På denne bakgrunn er det spesielt viktig at disse barn blir fortenskaplige publikasjoner.
stått riktig for å forebygge utvikling av psykiske problemer.
I beskrivelsen av de vanligste primære nevropsykologiske og
psykososiale vanskene hos skolebarn ved moderate til alvorlige
TBI i den postakutte fasten (6 måneder til 2 år) vektla Prigatano
særlig de atferdsmessige- og emosjonelle utfordringene. Han
nevner vansker med initiering og inhibiering, opposisjonell atferdsforstyrrelse (noe som oftest ses ved mild TBI), lav toleranse for frustrasjon og humørsvingninger, vansker med selvmonitorering og forstyrrelser i empatievne. Vansker med
empati er i følge Prigatano ikke særlig godt utforsket i denne
pasientgruppen, men likevel er disse vanskene viktige å ta høyde for i rehabilitering og i skolesituasjonen. Forstyrrelse av motorisk funksjon er også en stor utfordring i rehabiliteringen siden

Psykiske lidelser blir ofte forbundet med påvisbar reduksjon i
intelligens og Prigatano nevnte de prosentvise tall for forekomst
av personlighetsforandringer hos barn og voksne etter TBI: ca
50-60 % for dem med alvorlig TBI og ca 10-20 % hos dem med
mild til moderat TBI. Barna ble beskrevet, som enten aggressive, labile og disinhiberte eller som apatiske og paranoide.
Prigatano viste til at hukommelsen er den mest utsatte funksjon
hos barn med hodeskade, og at disse funnene samsvarte sterkere med grad av PTA enn med score på GCS. Motorisk tempo
er en annen hyppig vanske, men denne framkommer oftere hos
yngre barn (seks til tolv år) enn hos eldre barn.
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Når det dreier seg om sammenhengen mellom vennskap og
hjerneskade, viste Prigatano til, at antall venner korrelerer med
GCS-skårer. Antall venner er også sterkere assosiert med akademiske ferdigheter enn med funn fra den nevropsykologiske
undersøkelsen.

utviklingsmessige tilpasset i forhold til fokal og diffus TBI. Likeledes må testene kunne predikere eller hjelpe i forståelsen av
atferd i skole og hjem.
Prigatano oppsummerte de vanlige nevropsykologiske utviklingsområder som språk og innlæring, som er nødvendige for
å møte planen til CNS (bevegelse, læring, handling og uttrykke
affekt/emosjon/motivasjon for å kunne foreta hurtige og effektive valg), hvorfor disse områdene også skulle inkluderes i
den nevropsykologiske undersøkelsen. I workshopen kom Prigatano inn på områder som kanskje ikke er så vanlig å inkludere i den nevropsykologiske undersøkelsen.

Det er viktig å skille mellom de direkte og indirekte symptomene etter en hjerneskade. Prigatano siterte Kurt Goldstein som
har hevdet at de indirekte symptomene «reflekterer kampen for
tilpassning eller unngåelsen av kampen». Det er disse indirekte
vanskene man kan gjøre noe med på skolen.
Prigatano la stor vekt på foreldrenes vurdering av sine barn i
rehabiliteringsprosessen. Et nyere studie har vist at foreldrenes
vurdering av deres barns tilfriskning og grad av sosial reintegrasjon korrelerte høyt eksempelvis med resultatet på tester av psykomotorisk tempo hos barn med alvorlig hjerneskade.

Det første han fremhever, er evnen til empatisk forståelse og
evnen til å integrere affekt når man løser problemer. Han nevner
i denne forbindelse sosial isolasjon som er en av de dominerende senfølgene etter moderat og alvorlig hodeskade som han
mener kan skyldes vansker med empati. Det andre er evnen til
å være observant på egne styrker og begrensninger når man tar
et valg, hvilket er viktig for elevens motivasjon. For det trede
nevnte han evnen til og utforske og søke nye muligheter, noe
som er nødvendig for all læring.

Under elevens rehabilitering i skolen er foreldrenes og skolens
ønsker sentrale for målsettingen. Prigatano har undersøkt hva
lærerne og foreldrene faktisk ønsket seg for eleven i skolen. Utfordringen ligger i at deres ønsker om en konsentrert og rolig
elev med mange venner, står i motsetning til det som kommer
frem i den nevropsykologiske undersøkelsen.

Prigatano gjennomgikk screeningtesten BNIS (The Barrow
Neurological Institute Screen for Higher Cerebral Functions)
som er utgangspunktet for utviklingen av barneutgaven BNIS-C.
Undersøkelser har vist god korrelasjon mellom prestasjon på
ulike deltester i BNIS og oppnåelse av rehabiliteringsmål. Prigatano fremhevet viktigheten av at psykologen ikke bare undersøker kognitive og motoriske funksjoner, men også inkluderer
klientens evne til å generere affekt/emosjon, og dette gir BNIS
mulighet for.

Prigatano understrekte betydningen av lærerens faglige kvalifikasjoner som viktig for å oppnå gode resultater med eleven. Han
trakk her frem Montessori, som en viktig pioner i forståelsen av
sammenhengen mellom lærerens kvalifikasjoner og elevens læring. En nyere undersøkelse har vist en sammenheng, spesielt i
forhold til utvikling av språklige ferdigheter og eksekutive funksjoner men til dels også visuelle/visuospatiale funksjoner etter
skade. Derimot fant man ingen sammenheng knyttet til hukommelsesfunksjoner.

BNIS-C screeningstesten er utarbeidet for skolebarn mellom
6-14 år og den gir en utviklingsmessig vurdering av høyere integrerte hjernefunksjoner. Testen tar 10-17 minutter å gjennomføre. Den undersøker: språk, hukommelse, orientering,
konstruksjonspraksis, visuell skanning, tallhukommelse, følelsesmessig uttrykk, forståelse av ansiktsuttrykk og spontane reaksjoner og vurderer sammenheng mellom barnets forventninger og dets utførelse i forhold til verbal hukommelse. I forkant
av testen observeres barnets bevissthet/årvåkenhet, grunnleggende språklige ferdigheter og samarbeidsevne. Testen er en
screeningstest og er ment å gi et oversiktsbilde av barnets styrker
og svakheter som kan danne et utgangspunkt for videre undersøkelse.

I beskrivelsen av de forskjellige forhold som virker inn på det
nevropsykologiske og psykososiale symptombildet etter traumatisk hodeskade (TBI), framhevet Prigatano kvaliteten på barnets
utdanning før og etter en TBI

Workshop om BNIS-C
I workshopen, kom Prigatano inn på formålet med den nevropsykologiske undersøkelsen, viktigheten av at man engasjerer
barnet i prosessen og hvordan undersøkelsen skal hjelpe familien, barnet, læreren og behandleren. Til slutt drøftet han hvordan den nevropsykologiske rapporten burde utformes og hva
som er viktig å kommunisere til foreldre og skole.

Ulike studier har dokumentert testens nytteverdi, reliabilitet og
validitet samt sensitivitet for kognitiv utvikling (totalskårer og
tid for gjennomførelsen av testen).

Luria og Vygotskys arbeider fokuserer på normalutviklingen i
CNS og på hvordan forstyrrelser ved fokal og diffus hjerneskade påvirker utviklingsforløpet over tid. Prigatano påpekte
nødvendigheten av at de nevropsykologiske testene skal være

Prigatano er svært opptatt av at man vurderer barnets «selvawareness». Derfor prøver han for tiden ut et spørreskjema som
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Foredag og workshop ble vist på storskjerm siden Prigatano var
forhindret i å komme til Norge grunnet sykdom. Dessverre var
det ikke mulig å drøfte aktuelle problemstillinger direkte med
foredragsholderen. Man kunne ønsket å diskutere screeningstesten for barn, og utfordringene knyttet blant annet til å vurdere barnets evne til å være bevisst om egne ressurser og vansker.
Foredraget var interessant fordi Prigatano hadde fokus på dette
aspektet. Det er nødvendig å vite noe om barnets «self-awareness» når man skal drøfte mål for rehabiliteringen og forberede
individuell tilrettelegging på skolen slik at den ivaretar barnets
motivasjon. Et annet interessant tema var den direkte sammenhengen han viste til mellom kognitive vansker og barnets muligheter for suksess i sosiale relasjoner. I veilednings- og oppfølgningsforløp i samarbeid med PPT og skole møter Øverby
ofte spørsmålet om hvordan man hjelper barnet med å inngå i
sosiale aktiviteter – i tilegg til utfordringene med de kognitive
vanskene. Det lokale støtteapparat er ikke alltid så oppmerksomme på denne siden av rehabiliteringsprosessen.

I forbindelse med undersøkelsen av barnet, beskrev han viktigheten av å møte barnet på en måte som ikke oppleves truende
og som fastholder barnets interesse. Det er viktig å observere
om barnet er engasjert eller kjeder seg. Utfordringen er hvordan
man gjør en undersøkelse interessant for barnet – og ingen har
i følge Prigatano undersøkt dette spørsmålet.
Tilbakemelding til foreldre og barn etter den nevropsykologiske
undersøkelsen skal utformes slik at foreldrene og skolen skal
kunne lese og forstå det meste av den. Han vektla de 5 c`er som
en oppsummerende rettesnor: Clear-Concise-Correct-Comforting-Corrective.

For mer detaljert referat og utfyllende litteraturliste, kan man
kontakte annemarie.aarestrup@statped.no. Det vises også til
senterets nettsider: www.statped.no/overby)

Øverby Kompetansesenter på Gjøvik
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undersøker barnets dagliglivsferdigheter. Barnet intervjues og
foreldrene fyller ut et skjema med spørsmål om dagliglivs-situasjoner, både faglige og sosiale. Ved 12-14 års alder regner man
med at barnets og foreldrenes beskrivelse bør samsvare bra. Vansker etter frontallapsskader er i følge Prigatano ikke så godt
utforsket hos barn som hos voksne og han hevder videre, at
«self-awareness» ikke bare er en frontallapsfunksjon, selv om den
spiller en stor rolle. Den nevropsykologiske undersøkelsen må
adressere dette aspektet.
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Bakgrunn

blant barna, rapportert fra både foreldre og lærere. I tillegg fant vi
at blant barna som ble rapportert å være høyskårere (> 95 persentil)
på begge symptomskalaene hadde signifikant mer vansker i sin
hverdag enn barn som ble rapportert å være høyskårere på en av
symptomskalaene. I den andre delstudien studerte vi den prediktive verdien av foreldre- og lærerrapportering vedrørende symptomer på oppmerksomhetsvansker og emosjonelle problemer i forhold til kognitive kontrollfunksjoner, målt ved spørreskjemaet
BRIEF og nevropsykologiske tester («Children’s Color Trail Test»
og «Digit Span Test»). Vi fant at den kombinerte rapporteringen
av symptomer på oppmerksomhetsvansker og emosjonelle problemer forklarte skårer på BRIEF-skjemaet og på utførelse av «Digit
Span Test». I den tredje studien fant vi at foreldre rapporterte på
spørreskjemaet BRIEF at barn med en samtidig ADHD og angstdiagnose, viste nedsatt evne til å hemme sine impulser, til å skifte
betingelser fleksibelt og til å kunne regulere sine emosjonelle uttrykk.

Emosjonelle problemer og oppmerksomhetsvansker er symptomer
som er tett knyttet til hverandre i utvikling av psykopatologi hos
barn. Denne avhandlingen er basert på tre empiriske delstudier om
sammenhengen mellom oppmerksomhetsvansker og emosjonelle
problemer og hvordan denne sammenhengen kan øke vansker med
kognitive kontrollfunksjoner (kognitive funksjoner som regulerer
atferd). Slike kognitive kontrollfunksjoner dreier seg om evnen til
å inhibere responser (hemme impulser), til å kunne skifte betingelser fleksibelt og til å kunne bearbeide kompleks informasjon (arbeidshukommelsen). Disse er nødvendig for å kunne håndtere
konflikter mellom stimuli i en ny eller kompleks setting. Barn med
oppmerksomhetsvansker viser ofte nedsatt evne til å bruke sine
kognitive kontrollfunksjoner sammenlignet med normalfungerende barn i samme aldersklasse. Hypotesen i avhandlingen var at
emosjonelle problemer hos barn med oppmerksomhetsvansker gir
økte vansker med atferdsregulering i hverdagen, vist som økte problemer med å bruke kognitive kontrollfunksjoner ved oppgaveløsing (tester) og i aktiviteter som er komplekse og innholder en
konflikt mellom mulige atferdsresponser.

Konklusjon
Resultater fra avhandlingen viste at blant barn i barneskolealder er
samtidige symptomer på oppmerksomhetsvansker og emosjonelle
problemer assosiert med en nedsatt funksjonsevne i hverdagen og
en nedsatt evne til å bruke kognitive kontrollfunksjoner. Det er et
behov for videre studier av hvorvidt emosjonelle problemer har en
unik effekt på kognitive kontrollfunksjoner.

Metode
Avhandlingen er en del av «Barn i Bergen»-studien (BiB), en longitudinell studie om utviklingen av barns mentale helse fra barneskole til ungdomsalder. I november 2002 fikk alle foreldre og lærere til barn i 2. til 4. klasse i Bergen tilsendt et spørreskjema (N =
9430). Foreldre til 6978 barn (74 %) ga sitt samtykke til at barna
kunne delta i studien. Lærerne og foreldrene fylte ut et spørreskjema som inneholdt blant annet utsagn relatert til symptomer på
«Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder» (ADHD) og på emosjonelle problemer («The Emotional Problem» skala fra «Strenghts
and Difficulties Questionnaire»). I tillegg til deltagere fra «Barn i
Bergen»-studien, fylte 222 foreldre og lærere til barn i Sund kommune ut det samme spørreskjemaet og deltok i de videre undersøkelser i BiB. Trehundre og tjueni av barna som foreldre og lærere
fylte ut spørreskjema om, ble intervjuet med et semi-strukturert
psykiatrisk intverju (Kiddie-SADS) og undersøkt med et neropsykologisk testbatteri. Foreldrene fylte i tillegg ut spørreskjemaet
«Behavior Rating Inventory og Executive Function» (BRIEF).
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Resultater
I den første delstudien fant vi en signifikant sammenheng mellom
symptomer på oppmerksomhetsvansker og emosjonelle problemer
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ble tatt hensyn til forskjeller i IQ. Når det
gjaldt øvrige kognitive funksjoner som verbal og ikke-verbal hukommelse, oppmerksomhet og arbeidsminne ble det ikke funnet forskjeller mellom pasientene og
kontrollpersonene. Eksekutive funksjoner
viste seg også som en selektiv svakhet i pasientenes funksjonsprofil, mens verbal hukommelse og innlæring ble identifisert som
en selektiv styrke (Haaland et al., 2009).

Arbeidet med avhandlingen er utført ved:
Sørlandet sykehus, HF, Psykiatrisk avdeling
og Center for the Study of Human Cognition, ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo
Hovedveileder: Nils Inge Landrø

Emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse er en psykisk lidelse preget av varig
mønster med høy intensitet og høy grad av
ustabilitet i følelseslivet, ustabilitet i forhold
til andre mennesker og vanskeligheter med
Et annet funn i undersøkelsen var at en
å kontrollere egen atferd (Skodol et al.,
gruppe på om lag en tredjedel av pasien2002). Kliniske trekk inkluderer også kogtene beskrev alvorlige dissosiasjonssymptonitive forstyrrelser og nevrokognitiv svekmer, såkalt patologisk dissosiasjon. Denne
Vegard Øksendal Haaland
kelse har blitt foreslått å være en moderator
undergruppen av pasienter viste svakere
i utviklingen av lidelsen (Judd, 2005). Dysfunksjoner i de nev- resultater innen samtlige kognitive domener sammenliknet med
rale systemer for emosjonsregulering, atferdsregulering og so- den friske kontrollgruppen. Sammenliknet med gruppen av
sial kognisjon, blir, av en stor andel av forskerne på dette feltet, pasienter som ikke rapporterte alvorlige dissosiasjonssymptomer
sett på som kjernekomponenter i det nevrobiologiske grunnla- viste pasientene med patologisk dissosiasjon signifikant svakere
get for lidelsen (Bohus et al., 2004, Corrigan et al., 2000, Her- prestasjoner på domenene eksekutive funksjoner, arbeidsminne
og verbal innlæring og hukommelse, men ingen forskjeller med
pertz et al., 1999, Linehan, 1996, Silk, 2000).
hensyn til ikke-verbal hukommelse og oppmerksomhet. PasiKun et fåtall studier har fokusert på nevropsykologisk fungering entene med patologisk dissosiasjon viste seg også å ha signifikant
hos denne pasientgruppen. Studiene har også vist varierende lavere IQ en pasientene uten patologisk dissosiasjon (Haaland
resultater med hensyn til de fleste nevropsykologiske funksjons- and Landrø, 2009).
områder (LeGris og van Reekum, 2006, Ruocco, 2005). Det
kan eksistere flere forklaringer på disse varierende funnene, ek- Disse resultatene har noen kliniske implikasjoner som kan ha
sempelvis er det forskjeller mellom studiene i forhold til hvor- innvirkning valg av tilnærming og målsetning med hensyn til
vidt forskjeller i IQ mellom pasienter og kontrollpersoner er tatt behandling og rehabilitering. Nevropsykologisk fungering gehensyn til.
nerelt og eksekutiv funksjon spesielt representerer viktig klinisk
informasjon også hos denne pasientgruppen. Personer med
I denne undersøkelsen ble 35 pasienter med emosjonelt ustabil svekkelse i eksekutive funksjoner trenger ikke nødvendigvis å
personlighetsforstyrrelse og 35 friske kontrollpersoner testet rapporterer kognitive vansker dersom de blir spurt. De kan
med et omfattende nevropsykologiske testbatteri hvor de fleste fremstå som å ha relativt gode kognitive evner fordi de gjerne
kognitive domener var dekket av flere tester. Resultatene viser kan fungere i normalområdet på funksjoner det er lett å skaffe
at pasientenes prestasjoner skilte seg signifikant fra kontrollper- seg et inntrykk av, slik som verbal fungering, verbal hukomsonenes når det gjaldt eksekutive funksjoner, etter også når det melse eller oppmerksomhet. Det å avdekke individuell ekseku29
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tiv svekkelse vil kunne ha betydning for utdannelse, rehabilitering og antakeligvis terapeutisk tilnærming. Videre fremstår
patologisk dissosiasjon som en klinisk betydningsfull og relativt
lett målbar psykopatologisk variabel. Personer med emosjonelt
ustabil personlighetsforstyrrelse og patologisk dissosiasjon representerer muligens en undergruppe med mer alvorlig symptomatologi. Dette kan også innebære andre kliniske valg med
hensyn til behandling og rehabilitering.
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Kenneth Hugdahl
Det har blitt en vane å gratulere Kenneth Hugdahl med priser og utmerkelser, men det er ikke hver dag norske forskere,
og spesielt innen vårt fagområde, får topp europeiske forskningsstipender, «Advanced Grant» fra det europeiske forskningsrådet (ERC).
Det er faktisk første gang noen fra det psykologisk fagområde får dette prestisjetunge stipendet. Hugdahl skal videre studere
temaet hørselshallusinasjoner, et tema han har studert i flere årtier. Hugdahls prosjekt involverer fagfolk og teorier fra en
rekke felt, og visker ut mange grenser mellom nevropsykologi, kognitiv psykologi, nevrovitenskap og psykiatri. Vi gratulerer
med stipendet.
For annonser og konferanser, se vår nettside.

Erratum:
I forrige nummer av nevropsykologi hadde det sneket seg inn en trykkfeil i Kirsten Stabells «forskningsnytt spalte» der
begynnelsen av artikkelen manglet i starten. Det skulle stå Anderson V., Spencer-Smith .. osv.
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ulike aldersgrupper, mellom kjønnene, mellom land, mellom
etniske grupper og innen ulike religion.
Ettersom alkohol påvirker hjernen, er det en grense for hvor høy
promille det er lov å ha f. eks når en kjører bil. Norge var det
første landet i verden som innførte promillegrense for bilkjøring
i 1936. I dag varierer promillegrensen for bilkjøring fra 0 til 0,8
i ulike land.

Alkohol – har forventning betydning?
Alkohol har vært drukket i over 12 000 år, i forbindelse med
religiøse ritualer, i sosiale sammenhenger og i forbindelse med
måltider. Alkohol har også blitt benyttet som medisin, og som
motgift mot trøtthet. Alkohol er det mest vanlige rusmiddelet
på verdensbasis. I 2004 estimerte verdens helseorganisasjon at
over 2 milliarder mennesker drakk alkohol i ulike sammenhengere (WHO, 2004). Det ble også estimert at 76,3 millioner
mennesker var avhengig av alkohol. En studie basert på intervjudata fra 1973-2004 viste at 89 % av menn og 85 % av kvinner over 15 år i Norge drakk alkohol en eller flere ganger i løpet
av året (Horverak & Bye, 2007). Drikkemønsteret varierer i

Fysiologiske effekter
Alkohol virker ikke direkte på en spesifikk reseptor i hjernen,
men har en modulerende effekt på mange ulike reseptorer og
transmittorsystemer (Eckardt et al., 1998). Effekten på hvert
enkelt transmittorsystem er avhengig av promillenivået. Følelsen
av velvære og det gode humøret etter alkoholinntak er relatert
til økt frisetting av dopamin i det mesolimbiske systemet. Effekten av dopamin er mest dominerende ved lav til moderat
promille. Sedasjon og redusert dømmekraft er hovedsakelig re31
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latert til økt frisetting av GABA, noe som dominerer ved høy
promille (Mørland, 2003). Også cerebral glukosemetabloisme
og blodgjennomstrømning påvirkes av alkohol.

med når en drikker alkohol. For eksempel kan en ha forventninger om alkoholens avslappende effekt når en drikker vin til
maten eller når en drikker alkohol på flyplassen før en flytur,
mens en på fest kan ha forventninger om godt humør og reduserte sosiale hemninger.

Det har vært gjort en rekke atferdsstudier som beskriver effekter
av alkohol. Hvordan alkohol påvirker atferd, kognitiv funksjon,
emosjoner og motorikk er avhengig av blant annet promillenivået.

Funksjonell hjerneavbildning (fMRI)
Til tross for tidligere atferdsstudier, er det fremdeles mange ubesvarte spørsmål når det gjelder hvordan alkohol påvirker hjernen. Ingen hadde inntil 2003 undersøkt hvordan alkohol og
forventning påvirker hjernen sammen, og hver for seg. Dette
ville vi undersøke. Ettersom 0,8 i promille er en «vanlig festpromille», valgte vi nettopp dette promillenivået i vår studie.

Forventning
I tillegg til den fysiologiske effekten av alkohol, er effekten av
forventning også sentral. Det er knyttet store forventninger til
det å drikke alkohol, og det er publisert studier som viser hvordan forventning om alkohol påvirker forsøkspersoner i ulike
eksperimentelle sammenhenger (Laberg et al., 1989; Testa et
al., 2006). Hvor stor del av rusen som skyldes forventning er
avhengig av en rekke faktorer, og er forbausende nok lite studert.
Hvordan en forventer at alkohol skal påvirke en er individuelt,
og basert enten på egen erfaring, eller på observasjoner av andre
som har drukket alkohol. En og samme person kan også ha
ulike forventninger til det å drikke alkohol avhengig av når en
drikker alkohol, hvor en drikker alkohol og hvem en er sammen

For å undersøke effekten av alkohol og forventning benyttet vi
et såkalt balansert placebo design med fire grupper (Laberg et
al., 1989). En gruppe forsøkspersoner drakk en alkoholfri drink,
og fikk korrekt informasjon. En annen gruppe forsøkspersoner
drakk alkohol. Også disse fikk korrekt informasjon. En tredje
gruppe forsøkspersoner fikk servert en alkoholfri drink, men
trodde de drakk alkohol. En fjerde gruppe forsøkspersoner
drakk alkohol, men trodde de drakk en alkoholfri drink.

32

Tidligere atferdsstudier viser at alkohol i størst grad påvirker
evnen til å løse komplekse oppgaver, som krever kognitiv kontroll (Casbon et al., 2003).
Det gule feltet i
bilde til venstre
viser det området i
hjernen hvor den
nevronale
aktiveringen ble
mest redusert hos
forsøkspersonene
som visste at de
drakk alkohol.
Området ligger i p
 refrontal cortex, i den d
 orsale delen av anterior
cingulate c ortex. Dette området er viktig for en rekke k ognitive
funksjoner som oppmerksomhet, responsinhibisjon og evnen til å
registrere egne feil (Bush et al., 2000), og er også involvert i k ognitiv
kontroll (Mac Donald et al., 2000; Ridderinkhof et al., 2004).

Med denne metodikken kunne vi få svar på følgende spørsmål:
Hvilke deler av hjernen blir mest påvirket av alkohol når en
løser en kognitiv oppgave? Hvordan påvirker alkohol hjernen,
reduseres den nevronal aktiveringen, eller økes den? Påvirker
forventning om det å drikke alkohol, eller om det å ikke drikke
alkohol også hjernen?

Alkohol toleranse
Drikker en alkohol ofte, kan en oppleve økt toleranse for alkohol, det vil si at en må drikke mer enn tidligere for å oppnå
samme effekt. Tidligere studier viser at dette fenomenet både
involverer fysiologiske og psykologiske mekanismer (Siegel &
Kim, 2000). Økt toleranse for alkohol er sett i studier hvor
forsøkspersoner har fått belønning for å fremstå som upåvirket
til tross for at de er beruset (Vogel-Sprott, 1992). Økt toleranse
har i denne sammenheng blitt forklart som en kompensatorisk
psykologisk mekanisme som motvirker effekten av alkohol.

Prefrontal- og anterior cingulate
cortex
Den nevronale aktiveringen var ulik i de fire gruppene. Forsøkspersonene som drakk alkohol, og visste om det, hadde den største reduksjonen i nevronal aktivering. I de fleste sammenhenger
vet den som drikker alkohol, at den gjør det. I så måte er aktiveringen i denne gruppen mest relevant for beskrivelse av hvordan alkohol påvirker hjernen. Reduksjonen var størst i prefrontal cortex. Den reduserte nevronale aktiveringen i dette området,
kan trolig forklare endret atferd og redusert kognitiv funksjon
etter inntak av alkohol.

I vår studie hadde vi to grupper som drakk alkohol. Forskjellen
mellom disse gruppene var informasjonen forsøkspersonene

Bilde til venstre viser normal nevronal aktivering relatert til den spesifikke oppgaven forsøkspersonene løste. Som forventet hadde forsøkspersonene aktivering i prefrontal cortex, samt i parietal og occipital cortex. Bilde til høyre viser nevronal aktivering hos forsøkspersonene som visste
at de hadde 0,8 i promille. Særlig ble den prefrontale aktiveringen redusert hos disse forsøkspersonene.
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For å undersøke hvordan nevronal aktivering ble påvirket i de
ulike gruppene, brukte vi en funksjonell hjerneavbildningsteknikk (fMRI). Etter at forsøkspersonene hadde drukket alkohol
eller alkoholfritt (avhengig av gruppetilhørighet) ble de plassert
i MR trommelen hvor de løste en kognitiv oppgave knyttet til
arbeidshukommelse (Hugdahl et al., 2004). Oppgaven ble presentert via videobriller, og forsøkspersonene svarte på oppgaven
ved å hjelp av en responsknapp. Samtidig som forsøkspersonen
løste oppgaven, ble det kontinuerlig tatt bilder av endring i
oksygenopptaket i hjernen, og på den måten kunne vi se hvilke
områder som ble benyttet når forsøkspersonene løste oppgaven.
Deretter sammenlignet vi den nevronale aktivering i de ulike
gruppene.

DISPUTAS

Bilde til venstre viser normal nevronal aktivering relatert til den spesifikke oppgaven som forsøkspersonene løste. Bilde i midten viser nevronal
aktivering hos forsøkspersoner som hadde 0,8 i promille, men som trodde de var edru. Bilde til høyre viser nevronal aktivering hos forsøkspersoner som visste at de hadde 0,8 i promille.

hadde fått på forhånd. Den ene gruppen visste at de drakk alkohol, mens den andre ikke visste det. Til tross for at alkohol
reduserte den nevronale aktiveringen i begge gruppene, var reduksjonen mindre hos forsøkspersonene som ikke var klar over
at de hadde drukket alkohol. Forsøkspersonene i denne gruppen
forventet å være edru. Studien viser at forventning har stor betydning for hvordan hjernen påvirkes. Forskjellen i nevronal
aktivering kan forklare en av mekanismene bak alkohol toleranse.

Oppsummering
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Årsmøte i Norsk
Nevropsykologisk Forening
Tid: 20. november 2009, Hotell Radisson SAS Bryggen, Bergen

1.	Valg av møteleder og referent.
Rune Raudeberg ble foreslått og valgt som møteleder. Susanne Nordby Johansen og Marianne Løvstad ble foreslått og valgt som
referenter. Dagsorden ble godkjent.
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.
3. Framlegging og behandling av revidert regnskap.
Årsregnskapet for 2008 ble fremlagt og gjennomgått av kasserer Knut Follesø. Regnskapet for 2008 er forelagt revisor og godkjent.
Vedtak: Regnskapet ble godkjent ved akklamasjon (Se vedlegg 2).
4.	Godkjennelse av budsjett.
Budsjettforslag for 2009 ble fremlagt og gjennomgått av kasserer Knut Follesø.
Vedtak: Budsjettforslaget ble vedtatt ved akklamasjon (Se vedlegg 3).
5. Behandling av innkomne forslag.
Styret hadde fremlagt følgende forslag til vedtektsendring:
«Nytt pkt 5.5:
Styret kan oppnevne æresmedlemmer i NNF. Styret kunngjør nye æresmedlemmer for årsmøtet. Æresmedlemmer innvilges livstidsmedlemskap i NNF. Æresmedlemmer betaler ikke medlemskontingent eller deltageravgift på årsmøtet».
Vedtak: Forslag til nytt punkt 5.5 ble vedtatt.
6. Fastsettelse av kontingent og kontingentens gyldighetstid.
Kontingenten er per dags dato 450 kroner. Styret foreslo at nåværende kontingent videreføres i neste periode.
Vedtak: Nåværende kontingent på 450,- fastholdes.
7.	Valg av 2 revisorer
NNF bruker NPFs revisorfirma.
Vedtak: Årsmøte godkjenner fortsatt bruk av NPFs revisor.
8.	Valg av valgkomite
Helen Haanes, Anne-Kristine Schanke og Ole Bosnes har meldt at de ikke stiller til gjenvalg. Inga Sjånes ønsker å fortsette.
Styret foreslo følgende nye medlemmer av valgkomiteen: Stein Andersson, Venke Arntsberg Grane og Knut Dalen. Alle tre er
forespurt og har sagt seg villig.
Vedtak: Årsmøtet takket avtroppende medlemmer av valgkomiteen for innsatsen. Valgkomite i neste periode består av Inga Sjånes,
Stein Andersson, Venke Arntsberg Grane og Knut Dalen. Valgkomiteen konstituerer seg selv.
8.	Eventuelt.
Ingen saker er meldt til eventuelt.
Referent: Susanne Nordby Johansen og Marianne Løvstad
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Vedlegg 1 – Styrets beretning.

Beretning om styrets virksomhet i årsmøteperioden
november 2008 til november 2009.
Styret har hatt 2 møter og 1 styresamling i årsmøteperioden:
23/1-09, 27-28/8-09 og 18/11-09. Styret har behandlet følgende sentrale saker:

Nordic Meeting in Neuropsychology in Aalborg, 15-18 august
2010: www.neuropsychology2010.com. Erik Hessen og Maria
Korsnes er med i programkomiteen. Maria, som redaktør av
Nevropsykologi, har påtatt seg ansvar for å dekke møtet på
vegne av Norden, noe som innebærer en engelsk utgivelse av
Nevropsykologi med distribusjon i hele Norden. Norge/NNF
har ansvar for ett symposium under kongressen og dette er organisert av Merete Øie med tittelen: "Neurocognition and emotional processing in psychiatric disorders". Symposiet har 4
norske bidragsytere.

Konstituering av nytt styre ble foretatt 23. januar 2009 med
følgende sammensetning og funksjon:
Faste medlemmer:
Leder: Erik Hessen
Nestleder: Venke Arntsberg Grane
Web-redaktør: Sverre Andresen
Merete Øie
Jan Magne Krogstad

Nordisk/norsk samarbeid om førerkortvurderinger. Knut Follesø deltar i dette arbeidet fra NNF både i Norden og i Norge.
Internt i Norge arbeides det med en veileder for psykologer om
vurdering av egnethet for å inneha sertifikat. Arbeidet er nå i en
sluttfase og intensjonen er at dette skal bli en veileder for NPF/
NNF.

Varamedlemmer:
Redaktør: Maria Korsnes
Anne-Kristin Solbakk
Arne Gramstad
Kasserer: Knut Follesø
Marianne Løvstad

4. Integrasjon av NNF i NPF
Norsk Nevropsykologisk forening vedtok på årsmøtet i 2006 å
akseptere invitasjon fra NPF til å organisere oss innenfor NPF.
I løpet av 2007-08 var det vært drøftinger med NPF om denne
integrasjonen. Fra 2009 har denne integrasjonen vært en realitet med følgende hovedelementer: Teknisk og praktisk assistanse med henblikk på innkreving av kontingent, innbetaling
av kursavgift via NPF, drifting/vedlikehold av medlemsregister
samt håndtering av regnskap/revisjon. Som en prøveordning
har vi dette året fått noe assistanse i forbindelse med gjennomføring av årsmøte (innbetaling av kursavgift via NPF, påmelding
til middag, utarbeidelse av deltagerlister). NPF’s pris for dette
er kr. 200 pr. deltager. Evaluering av samarbeidet mellom NNF
og NPF skal etter avtale gjennomføres i nær fremtid.

2. Årsmøte/årsmøtekurs 2009.
Planlegging og organisering av årsmøtet i Bergen 19-21/11 har
vært hovedoppgave i årsmøteperioden. Dette er foreningens 13
årsmøte og for første gang arrangert utenfor Oslo. Temaet «Nevropsykologiens bidrag til diagnostikk og behandling av ADHD/
ADD-tilstander» er for tiden en meget aktuell problemstilling
for mange av landets nevropsykologer, noe rekordhøy deltagelse på årsmøtet vitner om.
3. Internasjonalt samarbeid
European Societies of Neuropsychology (ESN) ble stiftet i Edinburgh i september 2008. Sergio Della Sala er første president.
Erik Hessen ble valgt inn i Management Committee med spesielt
ansvar for relasjon mellom ESN og INS. Management Committee og Advisory board hadde et møte i Frankfurt i mars 2009,
men har primært hatt e-post kontakt gjennom året. Neste ESN
kongress vil bli arrangert i Amsterdam i 22-24 september 2010,
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) og arbeider med dette. I tillegg
skal det utnevnes et nasjonalt medlem av scientific committee til
møtet i Amsterdam. I 2011 skal ESN kongressen holdes i Basel.
Deretter vil den bli holdt hvert 2 år på ujevne årstall for ikke å
kollidere med de nordiske nevropsykologikongressene.

5. Kurs for ikke-nevropsykologer.
NNF har tatt initiativ til kurs om nevropsykologi for psykologer
som arbeider i psykisk helsevern. Et kurs for voksen-feltet ble
avholdt i Oslo 14. april 2008, med deltagelse fra NNF. Et tilsvarende kurs for barnefeltet ble avholdt i Oslo 25-26 oktober
2009 under ledelse av Anne-Grethe Urnes og Geir Øgrim, men
denne gang uten deltagelse fra NNF.
6. Web-siden.
Web-siden har i løpet av året gjennomgått en ansiktsløftning
med godt resultat.
7. Nevropsykologi.
Det kommer mange fine tilbakemeldinger om at vårt tidsskrift
blir lest også utenfor våre medlemsrekker. I løpet av 2010 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.

INS Helsinki juli 2009. Marianne Løvstad og Erik Hessen var
med i programkomiteen. Begge var involvert i gjennomlesning/
godkjenning av abstracts og bidro for øvrig som chair på en
paper-session hver. Kongressen var godt besøkt og ble arrangert
både i Helsinki og i Tallinn.
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grafisk profil og en logo som kan fungere som et gjenkjennelig
bumerke for foreningen. de som har stått bak denne prosessen
er vårt medlem anette Holth skogan og designer Cecilie Mohr.
de har utformet ny logo, og arbeider nå med ny utforming av
medlemsbladet nevropsykologi. Vi er veldig fornøyd med resultatet så langt og håper at våre medlemmer blir det samme.
den nye logoen vil ellers bli brukt på brevark, powerpoints,
brosjyrer, plakater og øvrig materiale. logoen er laget i flere
versjoner og finnes i farger, i svarthvit og i negativ utgave, slik
at den skal kunne tilpasses ulike sammenhenger.
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8. logo.
Vi har gjennom mange år brukt rubins klassiske figur som logo.
dette har vært et emblem som har vært assosiert med de nordiske nevropsykologiske møtene og dette emblemet har heller
ikke vært optimalt i forhold til utforming av nettsider, tidsskrift
og andre behov. Vi står overfor en del utfordringer fremover
med utvikling av web-sider, tidskriftet vårt og vi har påtatt oss
å være vertskap for Ins-møtet i Oslo i 2012. Behovet for en
tydelig profilering av foreningen vår har etter hvert blitt mer
tydelig. Vi har altså funnet tiden moden for å få en enhetlig

saMMendraG

9. ins/nordiC oslo 2012.
nnF har påtatt seg ansvar for å 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. nnF har påtatt seg denne oppgaven, men
har vedtatt at program- og organisasjonsarbeidet drives med
mandat fra styret i nnF og under ledelse av en Management
Committee. det opprettes et eget budsjett og regnskap for
denne kongressen. nnF og Ins står økonomisk ansvarlig for
møtet, og vil også dele et eventuelt overskudd. dette er et møte
med mange impliserte aktører som skal være med i program- og
organisasjonsarbeidet: Ins, nnF og de 4 andre nordiske nevropsykologiselskapene. under Ins Midyear Meeting i Helsinki
i juli i år ble det holdt et møte der alle disse aktørene deltok og

formelt besluttet at dette skal være et fellesarrangement, der den
norske foreningen har vitenskapelig og organisasjonsmessig hovedansvar. Man bestemte også en organisasjonsstruktur der
programkomiteen består av en Management Committee i tillegg
til vanlige programkomitemedlemmer. deltagere i programkomiteen kommer fra de nordiske landene, norge og Ins. Organisasjonsarbeidet er allerede i gang under ledelse av Management Committee som består av: erik Hessen (program chair),
Venke arntsberg Grane (Head of organizational work), annekristin solbakk (program co-chair), treasurer (enda ikke rekruttert), Bob Bornstein (executive secretary Ins), Jennifer Manly
(Chair Ce-courses), og presidenten i Ins i 2012 (velges i februar 2010).
erik Hessen, leder nnF, 16. november 2009

38

NORSK

norsk
NEVROPSYKOLOGISK
FORENING
nevropsYkologisk
Forening
adresse sekretariat:

nOrsk neVrOpsykOlOgisk FOrening
c
/o nOrsk psykOlOgFOrening
pOsTBOks 419 senTrum
0103 OslO

nevropsykologi

TeleFOn 23 10 31 30

tidsskrift for norsk
nevropsykologisk forening

e-post: medlemsservice@psykologforeningen.no
konto for medlemskontingent: 5080.05.11345

redaktør:
mAriA sTyliAnOu kOrsnes

styret:
leder: erik Hessen
e-post: erik.hessen@nevropsykologi.no
nestleder: Venke ArnTsBerg grAne
e-post: venke.arntsberg@vesyk.nl.no

e-post: m.s.korsnes@psykologi.uio.no

redaksjonskomitÉ:
sVerre Andresen
knuT dAlen
jude nicHOlAs
AnjA VAskinn

faste medlemmer:

mereTe øie

e-post: merete.oie@sykehuset-innlandet.no
web-ansvarlig: sVerre Andresen
e-post: sverre.andresen@follo-nevropsykologi.no
kursansvarlig: jAn mAgne krOgsTAd
e-post: psykjamakr@hotmail.com

design:
cecilie mOHr/WWW.cmykdesign.nO
opplag: 320 eks.
trykk: designtrykkeriet

varamedlemmer:
kasserer: knuT FOllesø
e-post: knut.folleso@so-hf.no

Arne grAmsTAd

e-post: arne.gramstad@helse-bergen.no

mAriA sTyliAnOu kOrsnes

e-post: m.s.korsnes@psykologi.uio.no

mAriAnne løVsTAd

e-post: marianne.lovstad@sunnaas.no

Anne-krisTin sOlBAkk

e-post: anne-kristin.solbakk@rikshospitalet.no

39

Returadresse:

nevropsykologi
Norsk Psykologforening
postboks 419 Sentrum,
0103 Oslo

ISSN 1500-8347

innhold
leder

2

redaktørens spalte

2

Årsmøtet 2010

3

SAMMENDRAG

Helge Bjørnæs: Barn med epilepsi og ADHD 
Anja Vaskinn: Sosial problemløsning ved schizofreni
Eva Karin Løvaas: Differensialdiagnostikk ved ADHD og rusproblematikk hos voksne
Ole Bosnes: Klinisk utprøving av de oversatte versjonene av Wechslers intelligens		

4
5
5

og hukommelsestester og California Verbal Learning Test
Jørgen Sundby: «Med bred pensel og varsomme strøk» –
Geir Øgrim: Nevropsykologiske funn hos barn med ADD / ADHD. Resultater fra en norsk studie.
Eike Wehling: Cognitive and olfactory changes in aging 
Thomas Espeseth: Genetics of brain aging and attentional function
Merete Øie: Fra barn til voksen med ADHD eller schizofreni:
		
resultater fra 13 års o ppfølging av kognitiv funksjon
Eric Taylor: Neuropsychological profiles in ADHD

6
7
8
9
10
11
13

POSTERPRESENTASJONENE

16

øvrige bidrag

Rune Raudeberg: Diffus encephalopati, diffus tilstand og diffus diagnostikk

22

Annemarie Aarestrup: George Prigatanos foredrag og workshop under å pningskonferansen ved
Øverby kompetansesenter 

25

Lin Sørensen: «Emotional problems in inattentive children – effects on cognitive control functions»

28

disputas

15

Vegard Øksendal Haaland: Nevropsykologisk fungering hos pasienter med
		

emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse 

hilde gundersen: «The Effects of Alcohol and Expectancy on Brain Function»

29
31

NOTISER

30

STYRETS BERETNING 

35
www.nevropsyk.org

