Tidsskrift for Norsk Nevropsykologisk Forening
Juni 2009 • Årgang 12 • NR. 1

Leder
Nevropsykologiens bidrag til
diagnostikk og behandling ved
ADHD- tilstander hos barn og
voksne
Nevropsykologiens bidrag til diagnostikk og behandling ved
ADHD tilstander hos barn og voksne er tema for årets årsmøte som arrangeres i Bergen 19-21 november.
De senere årene har interessen for ADHD-tilstander vokst
vesentlig, både blant legfolk og helsearbeidere. Aftenposten skriver 19. mai 2009 at over 1000 barn i Oslo har ADHD. ADHD er i
utgangspunktet en barnediagnose, men det anslås at minst halvparten
av dem som har diagnosen som barn, fortsatt har denne lidelsen som
voksne. Den 24. mai 2009 skriver Aftenposten at rundt 2 prosent
av den voksne befolkningen har ADHD. Dette er meget høye tall
og kan neppe overraske nevropsykologer som de senere årene har
blitt overøst med henvisninger av pasienter med spørsmål om ADD/
ADHD. Oppmerksomheten rundt disse tilstandene har blitt så stor
at tilstedeværelse av langvarige problemer med oppmerksomhet/konsentrasjon/uro nærmest refleksivt synes å bli oppfattet som varianter
av ADD/ADHD. Andre tilstander som forekommer like hyppig og
som kan forklare lignende symptomer synes i dagens helse-Norge
å ha kommet mer i bakgrunnen. Jeg tenker da på tilstander som
depresjon, angst, søvnvansker, hodepine/smerter, forskjellige lærevansker, epilepsi, forskjellig medikasjon, sekvele etter hodetraumer,
PTSD, sosiale vansker, mobbing, familieproblemer o.l.
Klinisk nevropsykologi er primært utviklet
i relasjon til utredning og rehabilitering av nevrologiske sykdommer. Godt presisjonsnivå

i forhold til beskrivelse av nevrologiske
tilstander har gitt vårt fagfelt gjennomslagskraft og stor vekst gjennom flere tiår.
Vår utredning har blitt gullstandard med
henblikk på objektivering av kognitiv funksjon,
herunder oppmerksomhet og konsentrasjon. Til
tross for at diagnosekriteriene for ADD/ADHD
ikke krever nevropsykologisk objektivering av
symptomer blir vi spurt om å ta stilling til ADD/
ADHD diagnoser, nettopp basert på våre objektive
metoder. I blant finner vi støtte for tilstedeværelse
av kognitive vansker typisk for ADD/ADHD. Ofte
er det påfallende sprik mellom gode testprestasjoner
og store oppmerksomhets-/konsentrasjonsvansker i
pasientens dagligliv. Hyppig fremkommer testprofiler som kan gi helt andre forklaringer på oppmerksomhets-/konsentrasjonsvansker enn ADD/ADHD.

redAKTØreNS SPAlTe
Norsk nevropsykologisk forening har nå
eksistert i 13 år, og i løpet av denne tiden
er det noen som har bidratt mer enn de
fleste. Knut Hestad og Jørgen Sundby
har begge vært medlemmer i redaksjonskomiteen i en årrekke nå, og trofaste
bidragsytere til Nevropsykologi. de har nå
begge funnet at de ville ha avløsning. Vi
takker dem for innsatsen. Nye medlemmer
i redaksjonskomiteen er Jude Nicholas og
Anja Vaskinn. Samtidig har Kirsten Stabell
varslet at det blir hennes siste ”fors-

Utredning og differensialdiagnostikk i forhold
til ADD/ADHD har utviklet seg til å bli et stort
arbeidsfelt for nevropsykologer, til tross for at våre
tradisjonelle metoder, i henhold til diagnosekriteriene, formelt sett verken kan bekrefte eller avkrefte
ADD/ADHD. Dette er grunnen til at vi har valgt å
ta dette temaet opp til gjennomgang og diskusjon på
årets årsmøte.

kningsnytt” spalte i dette nummeret. Takk

Vi ønsker å diskutere hvor langt nevropsykologisk
kunnskap kan bidra til diagnostikk og behandling av
ADD/ADHD. Vi ønsker å diskutere hva slags metoder
vi som fagfelt bør anvende, og vi ønsker også å diskutere
i hvilken grad den nevropsykologiske undersøkelsen
kan anvendes som differensialdiagnostisk instrument i
forhold til den store mengden diagnoser som kan gi lignende symptomer som ADD/ADHD.

rer også Kenneth Hugdahl med enda en

For å skape et konstruktivt møte har vi invitert en
rekke fremstående representanter for vårt fag som
bidragsytere. Programmet finnes i dette nummeret av
Nevropsykologi og påmelding gjøres via hjemmesiden
til Norsk Psykologforening: www.psykologforeningen.
no.

avholdes på SAS Bryggen Hotel i Bergen i

Vi håper å se så mange kolleger som mulig til et
spennende og viktig møte i Bergen i november.

god sommer

Med HilSeN
eriK HeSSeN
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for alle de oppdateringene hun har gitt
oss gjennom mange år.
i dette nummeret ærer vi Barbara olsnes,
en pioner innen nevropsykologi i Norge,
som gikk av med pensjon i år. Vi gratuleutmerkelse, denne gangen som æresdoktor ved Turku Universitetet.
geir Øgrim bidrar med en primer til årsmøtet i dette nummeret. Se for øvrig invitasjon til årsmøte 2009, som denne gang
perioden 19-21 november, i dette nummeret og på vår nettside http://www.nevropsyk.org. Vi skal ha poster presentasjoner
på årsmøtet, se detaljer i dette nummeret.

MAriA S. KorSNeS
redAKTØr
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Årsmøtet 2009 setter fokus på ADHD
Geir Øgrim, Sjefpsykolog

Geir Øgrim er nevropsykolog og leder av Nevropsykiatrisk enhet
i BUP i Østfold. Han er tilknyttet Nasjonalt kompetansesenter
for AD/HD, Tourettes syndrom og narkolepsi på konsulentbasis
og leder fagrådet i ADHD Norge (tidl. ADHD foreningen).
Han arbeider ca. 50% med forskning på QEEG og ERP som
diagnostiske metoder ved ADHD samt EEG biofeedback (nevrofeedback) som behandling.

Norsk nevropsykolgisk forening vier sitt årsmøte i
2009 til temaet ADHD, slik det også ble gjort for ti
år siden. Redaktøren av ”Nevropsykologi” har bedt
meg skrive noen ord om ADHD i forkant av årsmøtet. Det blir en enkel betraktning fra min side med
fokus på fagfeltets utvikling og nevropsykologiens
plass. Kolleger som arbeider mye med ADHD vil
neppe finne så mye nytt. Andre kan forhåpentligvis
få en oppdatering.
MTA studien
(”The Multimodal Treatment Study of Attention –
Deficit Hyperactivity Disorder”)
Jim Swanson, som var hovedforeleser forrige gang
ADHD var hovedtema, er en av de sentrale forskerne
i den såkalte MTA studien som startet på slutten av
90-tallet og hadde som mål å vurdere ulike typer
behandling av ADHD hos barn og unge. Utallige
artikler og kommentarer er publisert, og jeg skal
ikke forsøke å gjengi alt dette. Et hovedfunn var at
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behandling med sentralstimulerende legemidler hadde
bedre effekt på grunnsymptomene ved ADHD enn
omfattende psykososiale tiltak. Kombinasjonen av
disse behandlingene kom imidlertid samlet sett best
ut når man også så på effekter i forhold til atferd og
emosjonelle vansker. I tillegg til medisin, psykososial
behandling og kombinasjonen av disse var det en fjerde gruppe som fikk ”vanlig kommunal behandling”.
Over halvparten i denne gruppa brukte for øvrig også
medisin. Man så i MTA studien også at kombinasjonsbehandling var viktigere for noen undergrupper
enn for andre. Studien ble avsluttet etter 14 mnd.
behandling. Det har vært foretatt flere oppfølgingsstudier. Høsten –07 kunne vi lese i media at alle fire
behandlingsgruppene greide seg omtrent like godt
eller dårlig. Det ble av noen tatt til inntekt for at
medisinbehandling ikke har effekt på sikt. En nærmere analyse av data viste imidlertid at mange av de
som initialt bare fikk psykososial behandling hadde
begynt med medisin. En del av de som i utgangspunktet var medisinerte hadde sluttet. I det hele var
forskjellene i behandlingsregime mellom de fire gruppene mer eller mindre visket ut. Et annet interessant
funn var at de som ble fulgt opp over tid av hjelpeapparatet var de som greide seg best.
Forskning
I barne – og ungdomspsykiatrien er ADHD den
tilstanden det er forsket mest på. Også i Norge foregår det mye ADHD forskning. På tredje samling
i ”Norwegian AD/HD Research Network” våren
–09 var det ikke mindre enn 36 presentasjoner a
10 min. på ulike norske forskningsprosjekter. Her
skal kun nevnes to: Et stort prosjekt under ledelse
av Jan Haavik i Bergen som tar for seg ADHD hos
voksne (”ADHD in Norway. From clinical characterization to molecular mechanisms”), og ”ADHD
i førskolealder” under ledelse av bl.a. dr. psychol.
Heidi Aase. Dette er en utløper av den store Mor
og Barn undersøkelsen (MoBa) og administreres av
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Folkehelseinstituttet og Oslo universitetssykehus. Et
av formålene med studien er å finne fram til atferdstrekk ved tre års alder som predikerer seinere ADHD
diagnose. Nevropsykologiske metoder inngår i dette.
Basert på tvillingstudier og studier av familiær forekomst er det genetiske grunnlaget for ADHD godt
dokumentert. Hvilke gener som er involvert er gjenstand for omfattende forskning. Det er utelukket at
”all” ADHD er genetisk betinget. Videre må man
regne med at bakenforliggende genkombinasjoner
ikke er den samme for alle med ADHD. Klarere
kriterier for inndeling i undergrupper kan være en
nødvendighet for videre kunnskapsutvikling. Som
kjent baserer all psykiatrisk diagnostikk seg på atferdskriterier, og ikke på nevropsykologiske testresultater.
Likevel opplever mange av oss at slik metodikk er
svært nyttig som ledd i vurdering av faktorer som
impulsivitet og oppmerksomhet, og kan kanskje bidra
i framtidig inndeling i undergrupper.
Parallelt med den genetiske forskningen foregår det
også mye forskning for å finne ut om ADHD kan
knyttes opp mot andre årsaksfaktorer. Enkelte forskere, særlig om de har sin forankring i andre fagfelt, synes imidlertid å glemme det vi faktisk vet om
ADHD og årsaksfaktorer. En rekke studier viser at
genetikken forklarer mellom 70% og 90% av variansen. Alternative årsaksforklaringer kan ikke radere ut
dette, men likevel være viktige i enkelttilfeller.
Et tema som har fått mye oppmerksomhet er tilknytningsforstyrrelser og traumatisering som årsak
til ADHD. Barn med en slik bakgrunn vil gjerne få
mange typer av vansker og symptomer. De vil kunne
få klare utfall på skalaer for ADHD symptomer, men
gjerne større utslag hva gjelder atferdsforstyrrelser og
emosjonelle vansker. Ofte utspiller vanskene hos disse
barna seg mer i relasjon til andre enn til oppgaver.
Å avgjøre om et barns symptomer best forstås som
ADHD eller som uttrykk for en tilknytningsforstyrrelse kan være vanskelig, og samtidig viktig med
tanke på tiltak. Nevropsykologien har en plass i dette.
De fleste med ADHD vil ha spesielle vansker med
vedvarende oppmerksomhet, impulskontroll / eksekutiv kontroll og arbeidsminne. Vi kan imidlertid ikke
si at slike vansker er spesifikke for tilstanden. Dersom
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man i et gitt tilfelle finner ADHD symptomer, emosjonelle og atferdsmessige vansker, normale testresultater og klar dokumentasjon på traumatisering eller
tilknytningsforstyrrelse, vil en hypotese om ADHD
være svekket. Det er mitt inntrykk at diagnostisering av ADHD i økende grad gjøres i tråd med de
retningslinjene som finnes i diagnosemanualene og i
”Veileder for diagnostikk og behandling av ADHD”
(Helsedirektoratet). Samtidig er det også mitt inntrykk at man ved diagnostikk av tilknytningsforstyrrelser ikke i samme grad har tatt i bruk de instrumenter som nå finnes. Det er også noen ganger nødvendig å minne om at begge tilstander kan foreligge
samtidig, og at det overordnede perspektivet må være
å peke på det konkrete barnets behov for hjelp.
QEEG og ERP
Jeg er engasjert i forskning som ser på bruk av kvantitativt EEG (QEEG) og Event Related Potentials
(ERP) som diagnostiske metoder ved ADHD. Derfor
noen linjer her om dette. Bakgrunnen for min interesse er som følger: ADHD diagnostikk baserer seg
som kjent på atferd. Anamnese, spørreskjemaer og
klinisk intervju er bærebjelker i dette. Foreldre og
læreres tolkning av barnets atferd kan få en uforholdsmessig stor plass. For voksne blir selvrapport og
komparentopplysninger fra nåtid og oppvekst spesielt
viktig. Nevropsykologiske og nevrofysiologiske tester
representerer andre type informasjon og kan være
nyttig både differensialdiagnostisk og for å skape en
bredere forståelse. Hva forskning har funnet så langt,
får bli en annen historie.
ERP som mål på hjernens informasjonsprosessering
bør kunne videreutvikles til nyttige kliniske metoder
som sammen med atferdsobservasjon og etablerte tester gir oss større innsikt og bedre behandling.
Behandling
Inntil for få år siden var det stort sett Ritalin som var
aktuell medisin ved ADHD. I de senere årene har det
kommet nye preparater med lengre virketid; ca 8-12
timer, og Strattera basert på virkestoffet atomoksetin som ikke er sentralstimulerende. Medisinbruken
har økt kraftig, trolig av flere grunner; økt kunnskap, flere diagnostiseres, markedsføring…. Dette
flater imidlertid nå ut, men fortsatt ses en økning
blant voksne, særlig hos kvinner. Slikt blir det både
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saklig og usaklig debatt av. Det er blitt mer vanlig
å møte foreldre som i utgangspunktet motsetter seg
medisinering. De har lest hvor farlig det er…. På den
annen side kan man i noen kompliserte voksensaker
mistenke at ADHD diagnose settes på et noe sviktende grunnlag – kanskje er det ADHD ”i bunnen”,
og kanskje vil behandling med stimulanter virke.
Resonnementet kan noen ganger være riktig, men
medisinering i slike tilfeller må følges særskilt nøye.
Som nevnt forutsetter ikke diagnostisering av ADHD
at det gjennomføres nevropsykologiske undersøkelser,
men etter min oppfatning kan det være meget nyttig,
differensialdiagnostisk, og i vurdering av medisineffekter.
Atferdsbaserte tiltak
De siste årene har det i Norge vært satset mye på
forskning og implementering av evidensbaserte atferdsprogrammer rette mot barn og unge. En god del av
de i målgruppa har ADHD. Parent Management
Training – Oregon modellen (PMT-O), Aggression
Replacement Training (ART) – De magiske årene /
Dinosaurskolen (Webster Stratton), er noen av disse.
Foreldre og lærere som trenes i god atferdshåndtering
får barn med bedret atferdsmessig tilpasning og reduksjon i ADHD symptomene. Effektene holder seg dersom regimene rundt barna opprettholdes. Om genuin
oppmerksomhetsfunksjon bedres er kanskje mer
usikkert. Ikke alle studier har skilt mellom de i målgruppa som har ADHD og de som ikke har ADHD.
Erfaringer tilsier at endringer i atferd er lettere å få til
hos barn med ADHD som også er medisinerte.
Fettsyrer
De senere årene har det også vært fokus på tilførsel av
såkalte essensielle fettsyrer (Omega 3, Omega 6) som
en behandling av ADHD. I noen studier har man
funnet lavere verdier av disse fettsyrene i en ADHD
populasjon. Markedsføring og salg ligger milevidt
foran forskningsmessig dokumentasjon. Kosttilskudd
kan som kjent selges uten samme krav til dokumentasjon som legemidler. Den første og mest kjente
studien, den såkalte Durham studien tok for seg et
utvalg barn med DCD (Developmental Coordination
Disorder) som også hadde symptomer på ADHD,
altså ingen diagnostisert ADHD gruppe. En svensk
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forskergruppe (Kadesjø et.al.) har senere funnet en
effekt av fettsyrebehandling hos en undergruppe på
ca 25%. Gruppa var kjennetegnet av motoriske tilleggsvansker.
Nevrofeedback (NF - EEG-biofeedback)
NF som behandling ved ADHD startet på 70-tallet. Gjennom lyd og / eller bilde får man feedback
på den relative dominansen av ulike frekvensbånd i
det området som trenes. Positiv feedback gis når man
nærmer seg et normalisert / ønsket mønster (”shaping” prosedyre). Valg av treningsprotokoll er avhengig av målsetning, avviket i QEEG , og diagnose. Det
finnes studier som viser god effekt på primærsymptomene ved ADHD, men mange undersøkelser har
metodiske svakheter. Dette er rettet opp i en håndfull
nyere studier som fortsatt viser positive effekter. NF
er i ferd med å bli etablert som en effektiv forskningsbasert behandlingsmetode. Jeg har i mitt forskningsarbeid gjennomført en pilotstudie på NF. Resultatene
er ikke analysert ennå. Et inntrykk er at noen, men
ikke alle lærer seg kontroll av EEG med positive
konsekvenser for oppmerksomhetsfunksjon og andre
ADHD symptomer. Praktisk tilrettelegging, god vurdering av egnethet og andre ”detaljer” synes å være
av stor betydning. Behandlingen er ressurskrevende
(20 – 40 behandlingstimer) og skole / hjemmetrening
i kombinasjon med timer i klinikk kan være en god
løsning. Det er fortsatt for tidlig å anbefale innføring
av NF som standardbehandling ved ADHD.
Trening av arbeidsminne
Trening av korttidsminne / arbeidsminne har tidligere ikke kunne påvise effekter. En svensk forskergruppe under ledelse av Torkel Klingberg har i de senere
årene publisert studier som viser effekt av databasert
trening av arbeidsminne med positive konsekvenser
for barn og unge med ADHD. Effektene var også
til stede ved follow-up. På kort tid er dette blitt ”big
business”. Videre forskningsresultater bør komme fra
uavhengige grupper.
…………………………………………..
Årsmøtet 2009 har satt et bredt og sammensatt tema
på dagsordenen. Vi ses!
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Transkraniell Direkte
Strømstimulering (tDCS).
En "ny" behandlingsmetode for 
nevrologiske/nevropsykologiske dysfunksjoner ?
Jan Brunner, Spes. klin. Nevropsykologi, jan.brunner@stolav.no
Munkvoll Rehabiliteringssenter, St.Olavs Hospital Trondheim
Det er over 200 år siden man første
gang gjorde forsøk på å behandle
depresjon hos mennesker med en
svak strømstimulering (1-2 mA) på
hodeskallen. Først på 60- og 70-tallet gjennomførte engelske forskere
vitenskaplige undersøkelser av behandlingsmetoden. Selv om det på den
Jan Brunner
tiden ble gjennomført undersøkelser av
ujevn kvalitet og dermed også variable resultater, ble det i
dyrestudier vist at strømstimulering påvirket nevronenes
fyringsmønster og at mentale og atferdsmessig endringer
fant sted som følge av påvirkningen. Forskningen opphørte frem til midten av 90-tallet, men de siste 7-8 årene
har et stort antall nye undersøkelser blitt publisert. I dag
finnes flere hundre publiserte studier. Særlig har en forskergruppe ved Universitet i Göttingen i Tyskland vært i
fronten på dette forskningsområdet.
Det er kanskje mer kjent at man med en magnetspole
på hodeskallen kan modulere nevral aktivitet avhengig
av lokalisering og frekvens - såkalt TMS (transkraniell
magnetstimulering). Her finner vi et større antall undersøkelser på tilsvarende områder, ganske parallelt til det som
skal beskrives her. Det arrangeres hvert fjerde år en internasjonal konferanse i Brain Stimulation (den tredje i 2008 i
Göttingen) hvor forskning med begge metodene er i fokus.
Transkraniell strømstimulering innebærer at man lar en
konstant likestrøm gå fra en positiv elektrode (anode) til
en negativ elektrode referanse
elektrode (katode). Dersom
det elektriske feltet som skapes omfatter hodeskallen og
dermed hjernen, har man de
betingelser som skal til for
at nerveceller kan øke sin
eksitabilitet (depolarisering
under anoden) eller redusere
den (hyperpolarisering under
katoden). Dersom hjernen
utsettes for dette over en viss
tid, vil effekten vare etter stiFigur 1
muleringsperioden. Dermed
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må andre forklaringsmekanismer enn bare polarisering/
depolarisering være inne i bildet. Studier viser at modulering av effektiviteten til NMDA-reseptorene sannsynligvis
er involvert i dannelsen av mer varige endringer.
De nevrale konsekvensene av tDCS kan også måles ved
EEG, evokerte responser (SEP,VEP), PET eller fMRI.
Uavhengig av metode vises økt aktivering/eksitabilitet
under anoden og redusert aktivering under katoden.
Samtlige metoder dokumenterer også at effekten varer over
tid.
En stor fordel med tDCS er at personen ikke merker stimuleringen. Dette muliggjør kontrollerte undersøkelser
under placebo-betingelser. Et stort antall undersøkelser av
cerebrale funksjoner er utført med friske forsøkspersoner
hvor man kan registrere endringer knyttet til motoriske
og sensoriske funksjoner, psykomotorisk tempo, smerte,
hukommelse (inkl. arbeidshukommelse ), språk, oppmerksomhet, visuell og spatial persepsjon, persepsjon av
ansiktsuttrykk, risiko-atferd etc. Det er konsensus om
de cerebrale funksjonelle effekter av tDCS, og at denne
teknikken kan være en potensiell behandlingsmetode. Et
økende antall studier har undersøkt ulike nevrologiske,
nevropsykologiske og psykiatriske pasientgrupper, for å
undersøke mulige behandlingseffekter. Særlig er det i forhold til depresjon foretatt behandlingsstudier.
Innen nevrologisk rehabilitering er funksjonsendringer
knyttet til motoriske/sensoriske og nevropsykologiske/nevropsykiatriske områder særlig aktuelt.
Slagrehabilitering:
En rekke studier har vist effekt av tDCS på motoriske
funksjon (tempo, styrke) hos slagpasienter med pareser
i overekstremitetene. Det er vist effekt både av å øke
eksitabiliteten i det primærmotoriske område (M1) i affisert hemisfære, men også av å redusere den i den friske
hemisfæren (kontralateralt). Det er også funnet at kombinasjonen gir størst effekt. Dette har sammenheng med at
hemisfærene øver en inhiberende effekt på hverandre.
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I forhold til afasi er det, så vidt man vet, bare foretatt
to undersøkelser; en italiensk (Monti et al 2007), og vår
egen på Munkvoll Rehabiliteringssenter (Sølsnes 2008).
Førstnevnte viste i en placebokontrollert undersøkelse at
man ved å senke eksitabiliteten (katodal stimulering) over
venstre Broca-område, oppnådde bedret benevningsevne
hos afatikerne (en gangs stimulering).
Vi prøvde repetert anodal stimulering på 6 afatiske pasienter som alle hadde hatt hjerneslag for mange år siden. De
fikk 12 behandlinger, i to ukentlige omganger, inkludert
en 2-ukers placebo-periode) over de bakre språkområdene
(venstre temporo-parietal område), uten at vi fant signifikante effekter på språklige atferdsparametre (reaksjonstid
og feilresponser) eller event-relaterte komponenter som kan
knyttes til språk. Etter undersøkelsen prøvde vi italienerens oppskrift ( katode over F3-T3) for en av pasientene.
Her var effekten på språk meget tydelig med tanke på
setningslengde og uttale. Vi planlegger en ny undersøkelse
i disse dager.

I forhold til visuo-spatial neglekt hos slagpasienter, har vi
også forsøkt repetert tDCS (Storlimo 2006). Det er første
gang dette er undersøkt ved neglekt. Tre pasienter med
neglekt mot venstre fikk 16 behandlinger over en 8-ukers
periode (inkl. placebo). Her fant vi signifikante effekter
på neglektprøver (bl.a ballontest – figur 2), og signifikante
endringer i ERP amplitude (figur 3). Anoden ble plassert
over høyre temporo-parietale område og katoden kontralateralt. Det planlegges også en ny studie hvor vi vil undersøke
effekten av hver av de ulike stimuleringsområdene. Ut fra
tidligere funn fra bl.a. TMS-forskning, er det grunn til å
tro at det er interhemisfærisk inhibisjon også for neglekt.

Figur 2

Vi mener at ERP kan være en viktig metode for å måle
effekt av tDCS-stimulering, ettersom vi ser en betydelig
variabilitet i atferdstester f. eks på neglekt og språkprøver.
Figur 3 illustrer endringer som følge av tDCS. Her er det
en utfordring å finne ERP-komponenter som er sensitive
for den aktuelle funksjonen. For visuo-spatial neglekt
mener vi at vi har interessante ERP-funn som kan representere en markør (Rochmann, 2009).

Behandling med tDCS (med tillatelse)

Parkinson’s sykdom, Alzheimers demens,
Det er foretatt to studier som viser effekt på visuell gjenkjenning og ordgjenkjenning etter tDCS hos Alzheimers pasienter, men dette er igjen effektmål etter en enkelt stimulering.
Det er også foretatt en undersøkelse av Parkinson-pasienter som
viste signifikante effekter på motorisk funksjon og en under-

Figur 3
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søkelse som viste signifikant bedret verbal arbeidshukommelse
etter stimulering i venstre dorso-laterale prefrontale cortex.
ADHD, autisme ogspråkvansker hos barn.
Det finnes ingen studier i internasjonale vitenskaplige
journaler, men det er publisert russiske funn som viser
effekter for barn med språkvansker, ADHD og autisme.
Det pågår amerikanske undersøkelser hvor man måler
effekten av TMS på autistiske barn med ERP.
Sikkerhetsaspektet:
Det er foretatt studier der en undersøker mulige negative
effekter av tDCS. Ulike metoder som MRI (strukturelle
endringer), endringer i blod-hjerne barriere, markører for
cyto-toksiske ødemer og andre markører for nevral skade
har ikke vist skadelige effekter etter tDCS (umiddelbart
eller opptil en 1 time etter stimulering. Heller ikke er
det vist negative effekter av repeterende stimuleringer (5
ganger med tDCS). Det er ikke rapportert om at tDCS
stimulering kan indusere epileptiske anfall (tvert imot kan
det senke anfallshyppighet)
Det kan forekomme milde bivirkninger i form av lett
hodepine og hudirritasjon, i tillegg til at ved et par tilfeller
er rapport om hudforbrenning under elektronden (dersom
en ikke følger de anbefalte hud-elektrode monteringer
(eks. metall mot hud). Ingen har undersøkt mulige negative langtidseffekter ennå, så det er ukjent. Men dyrestudier tyder på at en strømstyrke 1-2 mA er langt innefor
sikkerhetsmarginene.
Hvor varige er effektene av tDCS?
En enkelt stimulering (20 min med 0.6-1.0mA) endrer
eksitabilitet opp til 90 min. Undersøkelser som har benyttet repeterte stimuleringer har vist at 1mA i 20 min. en
gang daglig i 5 påfølgende dager har gitt økt effekt for
motorisk funksjon selv 14 dager etter avsluttet behandling.
Tilsvarende har behandling for smerter også vist vedvarende
effekt (14 dager). Funn fra fMRI-studier gir støtte for langtidseffekt, særlig for katodal stimulering. I vår undersøkelse
vedvarte effekten på neglekt (vurdert i forhold til testprestasjoner) fremdeles ved undersøkelse 3 mnd. etter stimulering.
Er effektstørrelsene av klinisk betydning?
Effektstørrelsene er i de fleste undersøkelser moderate – ca.
10-30 %. Enkelte studier viser til større effekter, eksempelvis gjelder dette smertereduksjon. Effekten ser ut til å kunne
økes med dual-stimulering (hvor man utnytter både den
eksiterende (anode) og den inhiberende effekten (katode),
repeterte stimuleringer og stimulering i kombinasjon med
trening. For motorisk funksjon kan effekte også økes dersom den gis samtidig med perifer muskel stimulering.
Man mangler foreløpig studier som kan dokumentere
eventuell effekt i forhold til dagliglivsfunksjoner. En
undersøkelse viser imidlertid bedrete kjøreferdigheter
(vurdert i bil-simulator) etter tDCS hos friske studenter.
Et sentralt mål for nevrologisk eller nevropsykologisk
rehabilitering, er å frembringe endringer av betydning for
kompleks atferd i dagliglivssituasjoner.
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En rekke viktige spørsmål er fremdeles uløste: Hva det
beste tidspunkt for stimulering? Hva er optimal lokalisering av stimuleringen og hvilken type stimulering vil passe
best for ulike typer av utfall? Hvor ofte bør stimuleringen
foregå og hvor lang varighet bør den ha? Bør en kombinere med medikamentell behandling og ulike treningsprosedyrer? Er effektstørrelsen knyttet til grad av funksjonsforstyrrelse osv.
tDCS har store kliniske potensialer fordi teknikken er
enkel, kostnadene er lave, metoden er trygg og kan placebokontrolleres lett. Metoden kan lett kombineres med andre
rehabiliteringsmetoder som for eksempel fysisk trening.
tDCS er altså en ikke-invasiv potensiell behandlingsmetode som kan være aktuell for klinisk nevropsykologisk
behandling i fremtiden. Men først når det foreligger større
multisenter-studier av tilfredsstillende kvalitet, vil en få
klarlagt om metoden har berettigelse i nevrologisk/nevropsykologisk behandling.
På Munkvoll Rehabiliteringssenter har vi gjort noen kontrollerte studier og undertegnede har prøvd ut metoden på
enkeltpasienter med traumatisk hjerneskade, hjerneslag og
multippel sklerose med lovende resultater. I årene fremover
vil fortsette å prøve ut metoden på denne måten. Det bør
også understrekes at det bør være et samarbeid med leger
innen nevrologi eller fysikalsk medisin når dette anvendes
eksperimentelt i rehabilitering av hjerneskader.
Referanser:
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subjects and patients. Brain Res. Bull. 2007 may, 30 72
(4-6):208-14.
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Psykologi, Universitetet i Tromsø, 2009
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Sølsnes, Elisabet. Transkraniell strømstimulering ved afasi,
Masteroppgave i psykologi ved NTNU, 2009
Williams J, Imanmura M, Fregni F. Updates on the use of
non-invasive brain stimulation in physical and rehabilitation medicine. J. Rehab. Med. 2009 Apr. 41 (5) 305-11
Nevropsykologi nr. 1-2009

Barbara Olsnes.
Vår første spesialist i klinisk nevropsykologi?
Intervju ved Sverre Andresen

30. januar 2009 gikk
vår gode kollega Barbara
Tubylewicz Olsnes av med
pensjon ved fylte 70 år.
Hun er en av norsk nevropsykologis absolutte pionerer. På hennes arbeidsplass
ved Barnehabiliteringen på
Ullevål Sykehus ble dette
markert med stor høytidelighet 22. desember 2008,
hvor hun ble overrakt
Barbara Olsnes
Kongens fortjenstemedalje
for sitt lange virke som
nevropsykolog og for sitt
fortjenestefulle arbeid
gjennom et langt yrkesliv.
Barbara vil være meget
godt kjent blant våre
medlemmer. Mange vil ha
truffet henne som lærer i
nevroanatomi på universitetet i Oslo og mange vil
ha møtt henne som foreleser på Psykologforeningens
spesialistkurs i klinisk
Kongens fortjenstemedalje
nevropsykologi gjennom
mange år. Hun har vært
medlem av Norsk Nevropsykologisk Forening siden
stiftelsen.
Barbara startet sin psykologutdanning ved universitetet
i Warszawa i 1956. Dette var en heldig periode å være
student, forteller hun. Det var etter Stalins død og i en
politisk tøværsperiode hvor dialektisk marxisme ikke
lenger var obligatorisk kurs under utdanningen. På
denne tiden var det relativt større åpenhet og uslokkelig
tørste etter vestlig kultur og vitenskap. Temaer, som for
eksempel moderne personlighetspsykologi, hadde inntil
da vært bannlyst, men var nå blitt stuerene og kunne
studeres. Hun kom i kontakt med nevropsykologi som
student da hun fikk sommerjobb ved et psykometrisk
laboratorium tilknyttet det polske vitenskapsakademi.
Nevropsykologi nr. 1-2009

Luria Undersøker pasient 1974

Arbeidsoppgaven var å normere og standardisere WISCtestene på barn og hun arbeidet også senere med normering og standardisering av Wechslers hukommelsestester
på pasienter. Chojnowsky som var sjef for det psykometriske laboratoriet ved det Polske Vitenskapsakademi,
korresponderte med Ralph Reitan og gjennom denne
kontakten var Halstead-/Reitan-batteriet godt kjent
i Warszawa. Andre instrumenter, som for eksempel
Wechslers tester, var også velkjente. Den russiske psykologen Alexander Luria var allerede et kjent navn fra
studiene på universitetet, men hun husker at da Luria
besøkte det psykometriske instituttet i Warszawa som
gjesteforeleser, ble dette et formende punkt i hennes
karriere. Det åpnet seg nye perspektiver. Hun beskriver
at det han snakket om var ”akkurat det jeg savnet” .
Det Luria snakket om, dreide seg om reelle, håndgripelige fenomener og atferd som kunne observeres og settes
i sammenheng med hvordan hjernen fungerte, og som
gav en metode for å studere menneskehjernen. Hun
hadde lenge følt skepsis til mye av dybdepsykologien
som det ble undervist på universitetet. Det eksisterte en
liten gruppe på universitetet som var særlig opptatt av
afasi og som anvendte Lurias metoder på afasipasienter.
professor Mariusz Maruszewski var en ledende skikkelse
i dette miljøet. Han hadde studert hos Luria allerede
og var førstegenerasjons luria-elev. Hun ble invitert
til å bli med i denne gruppens seminarer. Som ferdig
psykolog fikk hun stilling ved nevrokirurgisk avde9

ling og en mindre nevrokirurgisk avdeling tilknyttet
det polske vitenskapsakademi. Det var ikke så mange
avanserte undersøkelsesmetoder tilgjengelig på denne
tiden. Angiografi var den mest avanserte radiologiske
metoden som var tilgjengelig. Man forsøkte å lokalisere
og bestemme type av skade ved å bruke nevrologiske og
nevropsykologiske metoder. Det var et tverrfaglig miljø
hvor leger og psykologer arbeidet side om side, delte
kontor og skrivebord. Alle diskusjoner var felles diskusjoner. De var en sammensveiset gruppe og det var nære
vennskapsforhold. I tillegg til det diagnostiske og vitenskapelige arbeidet, var rehabilitering også en prioritert
arbeidsoppgave. Det hørte med til arbeidsoppgavene
for psykologene å bidra i denne prosessen, spesielt i forhold til afasi. En dag i uken var satt av til arbeid ved en
rehabiliteringsavdeling. Arbeidet innebar både kliniske
oppgaver og forskning. Det var forventet at man skulle
forske og legge frem resultater fra egne prosjekter. Hun
hadde allerede skrevet en artikkel om prosopagnosi, da
hun etter hvert til kom til å bli interessert i apraksi og
utredning i forhold til dette. Hun prøvde ut og vurderte
ulike apraksiprøver systematisk. Etter hvert ble apraksi
temaet for doktorarbeidet hennes og hun samlet materiale hvor hun testet pasienter med lokaliserte høyre- og
venstresidige skader. Det var et nært samarbeid mellom det Polske og det Sovjetiske Vitenskapsakademiet.
Siden det var liten kontakt med vesten, var det naturlig
å søke til Sovjet-unionen for å hente impulser utenfra.
Maruszewsky, som var hennes veileder, foreslo at hun
burde reise til Bordenko-instituttet i Moskva hvor hun
ville få anledning til å samle et tilstrekkelig stort materiale til doktorarbeidet sitt på. Bordenko-instituttet var en
meget stor nevrokirurgisk enhet med 700 senger og som
mottok pasienter fra hele Sovjet-unionen. Her hadde
Luria sitt institutt. Her tilbrakte hun et meget lærerikt
år. Hun kom inn i et sterkt fagmiljø hvor Luria var
leder, men hvor det også var mange andre fremstående
senior-medarbeidere, i tillegg til yngre kolleger som kom
på kortere eller lengre studieopphold. Hun husker Luria
som en imøtekommende og vennlig person, som kunne
invitere medarbeidere og studenter hjem for å låne bøker
fra boksamlingen hans. Selv om han var en omsorgsfull person, ble han omfattet med kolossal respekt og
det skapte likevel en viss distanse til studentene. Man
var likevel ikke redd ham, slik man kunne være overfor mange autoriteter. Han var ikke utpreget autoritær
eller krevet tilslutning til sin lære i alle detaljer, men
kunne være svært bestemt når det gjaldt sentrale prinsipper. Han betraktet sine medarbeidere som sine barn
og barnebarn. Som annengenerasjons nevropsykolog
ble Barbara å regne som barnebarn. I tillegg til å samle
materiale til sin doktorgrad, ble Barbara også involvert
i studier som Luria og hans gruppe arbeidet med, og
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hun var medforfatter med Luria på en artikkel som ble
publisert i Neuropsychologia.
Luria holdt regelmessige demonstrasjoner hvor både den
faste staben og de som kom for å studere, deltok. Her la
medarbeiderne frem pasienter som de hadde undersøkt
og Luria gjorde egne undersøkelser. Man kunne også
være med som assistent og notere mens Luria undersøkte pasienter. Prøvene til Luria fantes ofte ikke beskrevet
i bøker. Det kunne være oppgaver som han improviserte
i øyeblikket, når han ville studere en funksjon i dybden.
Det var et intenst intellektuelt arbeid hele veien, hvor
målet var å forstå det pasienten presenterte, til beste for
pasienten selv. I tillegg til disse improviserte prøvene,
hadde Luria også samlet noen ”album” med plansjer
og mer standardisert testmateriale. Den kjente 10-ordstesten hørte med til disse prøvene. Han var for øvrig
åpen i forhold til standardiserte tester og prøver som
f. eks. Brenda Milner og Elisabeth Warrington hadde
laget og innlemmet disse i sin albumsamling og brukte
dem når det var behov for det.
Barbara har tatt vare på en håndskrevet attest fra Luria,
datert i 1972, hvor det blant annet står ”Hereby I highly
recommend Dr Barbara Tubylewicz as a highly competent
and qualified specialist in Neuropsychology.” Denne
attesten dokumenterer altså at hun med en viss rett kan
gjøre krav på være den første spesialist i nevropsykologi

Faksimile attest fra Luria til Barbara
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i vårt fagmiljø, mange år før klinisk nevropsykologi ble
en godkjent spesialitet i Norge! For ordens skyld må det
også tilføyes at Barbara tilhørte den eksklusive kretsen
av nevropsykologer som ble utnevnt til spesialister i nevropsykologi, den gangen spesialiteten ble opprettet.
I løpet av tiden i Moskva møtte Barbara sin norske
mann, Sjur, og slik gikk det til at hun kom til Norge,
tidlig på 70-tallet. På denne tiden var interessen for
Lurias teorier stor i vesten, og flere av hans sentrale
arbeider var oversatt til engelsk. Hun ble tatt i mot med
åpne armer. Hun ble kanskje betraktet som litt eksotisk i det norske miljøet med sin spesielle bakgrunn,
men hun møtte vennlig nysgjerrighet og åpenhet. Hun
kom I kontakt med Helge Bjørnæs som arbeidet ved
nevrokirurgisk avdeling på Ullevål. Hun husker at han
hadde flere av Lurias bøker i sin bokhylle. Han hjalp
henne til rette den første tiden i Norge. Hun kan godt
huske at hun ba Helge: ”Jeg trenger 10 vanlige, korte
norske ord” og Helge så rundt seg, tittet ut av vinduet
og fremsa de ti ordene som ble til den norske utgaven av
Lurias 10-ord hukommelsesprøve, som de fleste norske
nevropsykologer - og ganske mange pasienter - nå kan
utenat. Hun synes hun kom til et lite og sammensveiset
og åpent miljø hvor alle kjente hverandre. Hun opplever
Oslomiljøet som et fleksibelt og eklektisk orientert miljø
hvor hun kan føle seg hjemme. Luria-metoden gjør at
hun ikke føler seg hjelpeløs uten tester, men opplever
testene som nyttige når hun skal studere funksjoner i
dybden og at testene er nyttige når resultater skal dokumenteres og kommuniseres til andre. Hun arbeidet ved
nevrokirurgisk avdeling, Ullevål i 15 år.
Etter perioden på nevrokirurgisk avdeling har hun
arbeidet på Barneavdelingen og barnehabiliteringen
samme sted frem til nå. Hun ar vært ansvarlig for å etablere klinisk nevropsykologi som et sentralt tilbud i forhold til behandling av barn med hjerneskader gjennom
mange år ved barneavdelingen ved vårt største sykehus
og i det tverrfaglige teamet ved Barnehabiliteringen er
det en stor gruppe av nevropsykologer.
Få, om noen andre norske nevropsykologer, har så
omfattende nevroanatomiske kunnskaper som Barbara.
Psykologutdannelsen i Warszawa hadde gitt et godt
fundament og der var nevroanatomi-undervisningen
felles for leger og psykologer. Hun har lært mye av
samarbeidet med nevrokirurgene i Warszawa og på
Ullevål, gjennom mange år. Men en episode erindrer
hun spesielt godt. Hun var til stede under en hjerneoperasjon hvor overlege Kristiansen opererte. Han pekte
og spurte strengt ”Hvilken nerve er dette?” Hun ble
svar skyldig og følte seg grundig kompromittert. Hun
Nevropsykologi nr. 1-2009

tok sporenstreks kontakt med Terje Sagvolden som
holdt nevroanatomikurs med disseksjon for psykologistudentene i Oslo og spurte om å få være med som
student. Sagvolden foreslo i stedet at de kunne dele på
arbeidsoppgavene og hvor hun kunne undervise om de
psykologiske funksjonene til de anatomiske strukturene
som ble demonstrert. Slik ble det. Imidlertid forsto
ikke studentene denne praktiske arbeidsdelingen, slik
at Barbara måtte venne seg til å besvare kompliserte
nevroanatomiske spørsmål på stående fot. Dette ble en
intens læringsprosess med mange timers lesing av hjerneatlas som forberedelse. Samarbeidet om dette kurset
kom til å vare i over 25 år. Barbara har satt stor pris på
å undervise og har opplevd dette som en stor kilde til
egen læring. Hun underviste i mange år på NPF’s spesialistutdanning i klinisk nevropsykologi og representert
faget vårt for andre faggrupper i mange sammenhenger.
I årenes løp er det også svært mange som har vært hos
Barbara i sin hovedpraksis.
Da hun fikk kongens fortjenstemedalje var det en stor
og gledelig overraskelse som hun har satt stor pris på og
som hun beskjedent tar til inntekt for faget nevropsykologis stilling i norsk helsevesen. Barbara er takknemlig
for å ha kommet til et åpent og sjenerøst miljø og være
med i en periode hvor faget har gått gjennom en meget
dynamisk utvikling. Hun synes det er spennende å følge
med i nye studier med avanserte funksjonelle bildedannende metoder som på mange måter er egnet til å prøve
ut Lurias ideer. På mange vis bekreftes hovedtrekkene i
hans dynamiske lokaliseringsmodell.
Hun har fremdeles sitt kontor på sin gamle arbeidsplass
ved Barnehabiliteringen og håper å få tid til å gjøre
opp og publisere fra et materiale som hun har samlet
sammen gjennom lang tid. Hun har blant annet samlet
materiale om 10-ordstesten som hun har prøvet ut tverrkulturelt og som hun håper å kunne publisere. Ellers
har hun også en interesse for den mer tradisjonelle delen
av arbeidet som klinisk psykolog og har tatt tilleggsutdanning i kognitiv terapi og kan godt tenke seg å arbeide med psykoterapeutiske oppgaver i sin nye tilværelse.
Hun ser at det er et stort behov for å kunne bistå en del
av sine landsmenn i Norge som etterspør polskspråklige
psykologer. Dessuten håper hun å få mer tid til sosial
aktivitet og familie som bestemor til 2 barn. Ellers er
den faglige identifikasjonen sterk og hun vil nok forsøke
å holde fast på den.
Vi gratulerer Barbara med velfortjent heder ved fylte 70
år. Vi føler oss sikre på at hun kommer til å få en aktiv
pensjonisttilværelse og at hun kommer til å bidra til
faget i mange år ennå.
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H.M. “he knew his name.
That much he could remember…”
v/ Maria Stylianou Korsnes

Henry Gustav Molaison (H.M.)

En av verdens mest kjente
forsøksperson innen klinisk anvending Henry
Gustav Molaison (H.M.)
er død, 82 år gammel. Da
hadde han levd i 55 år i en
tilstand der all eksplisitt
hukommelse var radert
bort.

Da han var 9 år ble han påkjørt av en syklist og slo
hodet i bakken. Etter dette led H.M. av Interictal epilepsi og hadde partielle anfall i flere år, som nye for
ham. Sent i tenårene hadde han sine første alvorlige
tonisk-kloniske anfall. I 1953 hadde tilstanden blitt så
ille at han ikke lengre kunne holde på en jobb. Han ble
da referert til William Scoville, en kirurg ved Hartfort
Hospital i Connecticut for behandling. Scoville fant
H.M.’s epilepsi fokus til bilaterale mesiale temporallapper, og han forsøkte da et eksperimentelt kirurgisk
inngrep der store deler av temporallappene, inkludert to
tredjedeler av hippocampus samt amygdala ble fjernet
bilateralt. Sensoriske forbindelser fra hippocampus til
resten av hjernen ble da kuttet, slik at det gjenstående 2
cm hippocampus vev ble uvirksomt.
Etter dette skulle han leve i nået, situasjoner og mennesker han ikke hadde kjennskap til før opperasjonen ble
som nye for han, hver gang. Det viste seg raskt at han
led av fullstendig anterograd amnesi, en tilstand der han
ikke evnet å innkode nye hukommelsesinntrykk.
Han led også av en moderat form for retrograd amnesi,
men han husket noe fra perioden før operasjonen,
inkludert personlige hendelser og navn, samt verdenshendelser som børskrakket i New York og andre verdenskrig.

sjon mellom H.M.’s implisitte og eksplisitte hukommelse. H.M. kunne tilegne seg ekspertise i oppgaveutføring,
men hadde ingen eksplisitt hukommelse på at han noen
gang hadde utført disse oppgavene. Dr. Milner fortalte i
et intervju at en gang da han ved gjentatte forsøk hadde
blitt riktig god på en oppgave, utbrøt han ”hei, dette
var lettere en jeg trodde det ville være”. Scrotville og
Milner (1957) rapporterte blant annet at H.M. fortsatt
kunne forme langtidshukommelse for prosedyrer, han
kunne for eksempel lære nye motoriske ferdigheter, selv
om han ikke kunne huske at han hadde lært dem.
Senere har flere forskere fulgt ham tett, og det er til nå
mer enn 100 publikasjoner som bygger på studier av
H.M. Innsikt i hans tilstand har vært viktige for vår
kunnskap om hjernen og hukommelsen. H.M. var kjent
som en vennlig og høflig mann som alltid stilte opp
på disse forsøkene, men han hadde jo ingen erindring
om foregående forsøk han hadde vært med på. Han ble
kvitt epilepsi anfallene, men det er ingen tvil om at han
mistet mye av sin tidligere personlighet etter inngrepet.
De som jobbet med ham mener allikevel at han virket
fornøyd. Selv etter hans død forskes det videre på ham,
han ble undersøkt post-mortem for om mulig finne ut
ennå mer om hvilke temporallapp områder som fortsatt
var intakte. Så får vi håpe at han nå endelig får hvile i
fred.

Den første som studerte H.M. var dr. Brenda Milner,
en psykolog som også tidligere hadde studert liknende
tilfeller. I 1962 publiserte hun i samarbeid med dr.
Scoville den første viktige artikkelen som viste dissosia12
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Ved K. Stabell
M., Leventer, R., Coleman, L., Anderson,
P., Williams, J., Greenham, M., Jacobs,
R. Childhood brain insult: can age at insult help us
predict outcome? Brain 2009, 132: 45-56.

Artikkelen er skrevet av en fremstående forskergruppe og
omhandler betydningen av hjerneskade oppstått på ulike
alderstrinn gjennom barndommen. Dette temaet er spesielt viktig innenfor barnenevropsykologi. Mange av oss
har fått del i Vicki Andersons kunnskaper om traumatiske hodeskader hos barn, dels fra hennes artikler, dels
fra hennes gjesteforelesninger på NNPFs årsmøtekurs i
2005. Flere av medforfatterne vil også være kjente navn
for mange, kanskje spesielt Peter Anderson og Rani
Jacobs, som begge har gitt viktige bidrag til forståelsen
av utviklingen av ”eksekutive” funksjoner hos barn.
Forfatterne tar utgangspunkt i at det hersker uklarhet
om langtidsvirkningene av hjerneskader hos barn. Det
dominerende synspunktet har lenge vært at barn – og
spesielt yngre barn – har langt bedre restitusjonspotensial enn voksne etter lokaliserte hjerneskader. På den
andre siden er det nå klar evidens for at konsekvensene
av diffuse hjerneskader (f.eks. traumatiske hodeskader)
ofte er langt mer alvorlige for barn enn for voksne.
Betydningen av barnets utviklingsstadium på skadetidspunktet er kontroversiell, slik det kommer til uttrykk i
debatt om den relative betydningen av plastisitet versus tidlig sårbarhet. Sentralnervesystemets plastisitet
antas å være størst tidlig i utviklingen, hvor utviklingen
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av nevrale nettverk pågår med størst intensitet. Denne
fleksibilitet gir mulighet for overføring og reorganisering av funksjoner i intakte hjerneområder etter en
lokalisert skade. Tidlig sårbarhet innebærer derimot at
den yngre hjerne er spesielt sensitiv for dysfunksjonell
utvikling som følge av en skade. Et forslag til forklaring
er at integriteten til visse cerebrale strukturer på et gitt
stadium i utviklingen utgjør et uerstattelig fundament
for senere kognitiv utvikling. De fleste er vel i dag enige
om at begge disse prinsippene gjør seg gjeldende. Men
mye er fortsatt uklart angående den relative innflytelsen
de har på restitusjonsmulighetene etter hjerneskade hos
barn på ulike utviklingstrinn.
Det foreligger en del forskningsbidrag hvor forskerne
har tatt for seg barn som alle har samme type hjerneskade (f.eks. kortikal dysplasi eller traumatisk hodeskade) og sammenlignet følgetilstander av denne skaden
på ulike alderstrinn gjennom barndommen. Anderson
og medarbeidere påpeker imidlertid at slike design bare
kan gi et begrenset bidrag til å klarlegge konsekvenser
av hjerneskade på ulike alderstrinn oppstått fra før fødselen til ungdomsalderen, fordi en del skadetyper i sitt
vesen er aldersavhengige (f. eks. dysplasi versus traumatisk hodeskade). Dessuten innvender de mot tidligere
studier at disse har antatt at effekten av alder ved skade
ville være lineær, mens den snarere kunne forventes å
være trinnvis, ut fra kunnskap om kritiske perioder i
hjernens modning vekslende med mer stabile perioder.
Målsetningen til Anderson og medarbeidere er å bidra
til å klarlegge betydningen av alder ved hjerneskade ved
å sammenligne kognitive effekter av skade oppstått på
ulike utviklingsstadier fra fosterstadiet til sen barndom.
Inndelingen av barneutvalget i undergrupper er foretatt på basis av evidens for ”kritiske perioder” i nevral
utvikling. Forfatterne viser til evidens for at utviklingen
av spesielle kognitive ferdigheter kan være ekstra sårbar,
når en hjerneskade rammer det hjerneområdet som gir
et unikt nevralt grunnlag for de angjeldende ferdigheter akkurat i den fasen hvor synaptogenesen der er på
sitt høyeste. Denne inndelingen i utviklingsstadier på
skadetidspunktet, som forfatterne har valgt, innebærer
med nødvendighet at undergruppene er heterogene med
hensyn til skadeårsak. De mener imidlertid å ha redusert potensielle tolkningsvansker beroende på heterogeniteten ved kun å inkludere barn med fokal hjerneskade
påvist ved MR og ved å ta i betraktning hvorvidt aldersgruppene er sammenlignbare med hensyn til skadekarakteristika (omfang, lokalitet og lateralitet).
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To hovedspørsmål søkes besvart: (1) Er tidlig hjerneskade assosiert med avvik i intelligens, ferdigheter i teoretiske skolefag og eksekutive ferdigheter med hensyn til
atferdsmessig og emosjonell regulering? (2) Har alder
ved inntrådt skade langtidsimplikasjoner for ferdighetsnivå i sen barndom og ungdom?
Metode:
Utvalget omfattet 164 barn (56 % gutter) i alderen 10
til 16 år ved rekruttering til undersøkelsen (gjennomsnitt 13 år, SD = 1.88). Barna ble identifisert ut fra
sykehusjournaler og henvisninger til nevrologiske poliklinikker.
Følgende inklusjonskriterier ble brukt: (1) Alder 10 til
16 år ved evaluering; (2) MR evidens for fokal hjerneskade; (3) hjerneskade minst 12 måneder før evaluering; (4) tilstrekkelige kognitive ferdigheter til å kunne
undersøkes i henhold til evalueringsprotokollen.
Eksklusjonskriterier: (1) Evidens for diffus hjerneskade
og (2) annen språklig bakgrunn enn engelsk. Man
valgte å ikke ekskludere barn på grunnlag av lav IQ for
å gjøre utvalget mest mulig representativt.
Barneutvalget ble inndelt i 6 grupper ut fra alder ved
oppstått skade: (1) ”Medfødt” (N=38 barn) – dvs.
skader oppstått i første eller andre trimester av fosterutviklingen; (2) ”perinatal” (N=33 barn) dvs. skader
oppstått i tredje trimester eller i første måned etter fødselen; (3) ”småbarn” (N=23), barn med skader oppstått
fra 2 måneder til 2 år etter fødselen; (4) ”førskolebarn”
(N=19), barn med skade oppstått i 3-6 års alderen; (5)
”midt-barndom” (N=31), barn med skade i 7-9 års alderen; (6) ”sen barndom” (N=19), barn med skade etter
10 års alderen.
Alle barna gjennomgikk MR undersøkelse (1,5 Tesla),
og hjerneskadekarakteristika ble klassifisert ut fra hvilke
hjerneområder som var involvert i skaden (hvilke lobi og
subkortikale strukturer), skadelateralitet (høyre, venstre,
bilateral), omfanget av skade (antall regioner) samt type
skade (utviklingsforstyrrelse, infeksjon, iskemi, nevroplastisk skade, traume).
Estimering av tidspunktet for inntruffet skade ble foretatt ut fra en kombinasjon av MR funn, hjernebiopsi
og anamnestiske opplysninger. Estimatene angående
tidspunktet for pre- og perinatal skade var (uunngåelig)
tilnærmelsesvise, men ble basert på kunnskap om tidsvinduet for spesifikke strukturelle avviks oppståen.
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Barna ble testet med Wechsler Abbreviated Intelligence
Scale (WASI), alle 4 delprøver, og med Wide Range
Achievement Test (WRAT-3) lesning, staving og regning. Foreldre og lærere besvarte Behavioral Rating
Inventory of Executive Function (BRIEF) og Strengths
and Difficulties Questionnaire (SDQ). Alle test- og
spørreskjemaresultater ble skåret i henhold til aldersstandardiserte normer.
Resultater:
Det var ingen statistisk signifikante forskjeller mellom
barnegruppene angående kjønn, hånddominans eller
foreldrenes sosioøkonomiske status. Tegn til utviklingsforsinkelse (rapportert av barnets primære omsorgsgiver)
var – ikke uventet – størst for barna i ”medfødt” og
”perinatal” gruppene. Dette ga seg også utslag i høyest
frekvens av behov for spesialpedagogisk tilrettelegging.
Videre viste det seg at forekomsten av epilepsi var høyest i gruppen med medfødt hjerneskade (63 %), men
frekvensen var nesten like høy (61 %) i gruppen ”spedbarn” (2 måneder – 2 års alderen ved oppstått skade).
I de tre eldste barnegruppen var frekvensen av epilepsi
mellom 25 % og 35 %. Frekvensen av ulike skademekanismer varierte - selvsagt - mellom aldersgruppene.
Derimot fant man ingen statistisk signifikante gruppeforskjeller med hensyn til lokalisasjon, lateralitet eller
utstrekning av skade.
Sammenligning mellom alle barnegruppene
under ett og normative data
viste lavere gjennomsnittsresultater på alle testparametre i WASI (- 3/5 - 1 standardavvik), lavere for VIQ
enn for PIQ. Også på WRAT-3 viste alle delprøvene
nedsatte gjennomsnittlige prestasjoner, mest uttalt for
regneferdigheter. Ni barn fungerte for svakt til å gjennomføre WASI og 11 barn for svakt til å gjennomføre
WRAT-3. For disse ble testresultatene konservativt
skåret som minus to standardavvik. Åtte av disse barna
hadde skade før fødselen og alle før to års alderen.
Resultatene på både foreldrenes og lærernes besvarelser
av BRIEF viste for barneutvalget som helhet statisk signifikant eleverte skårer på både ”Behavioral Regulation
Index” (BRI), ”Metacognitive Index” (MI) og ”Global
Executive Composite” (GEC); alle tre indekser lå mer
enn et standardavvik over gjennomsnittet for alderen.
Også foreldres og læreres besvarelse av SDQ viste statistisk signifikante avvik fra aldersnormene.
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Sammenligning mellom de 6 barnegruppene
innbyrdes:
Kort referert viste WASI resultatene signifikant høyere
grad av intellektuell dysfunksjon på evalueringstidspunktet (omkring 13 års alderen) for barna i de tre yngste aldersgrupper (”medfødt”, ”perinatal” og ”småbarn”)
enn for barna i de tre eldste gruppene (førskole – sen
barndom). Forskjellene i resultater for de tre yngste
aldersgrupper innbyrdes var ganske små, men alt i alt
var avvikene størst for barna med medfødt skade (oppstått i 1. eller 2. trimester av fosterstadiet). På WRAT
fant man ikke statistisk signifikante forskjeller, men
man så dog også her en tendens til lavere prestasjoner
hos barna med tidlig oppstått skade.
Foreldrenes besvarelser av BRIEF viste eleverte skårer
(> T=60) for alle barnegruppene unntatt førskolegruppen og den eldste gruppen. På BRI og GEC fant man
en statistisk signifikant forskjell mellom ”perinatal” og
”førskole” gruppene i form av størst avvik for den perinatale gruppen. Lærernes skåring av BRIEF viste imidlertid ingen signifikante gruppeforskjeller. Besvarelsen
av SDQ viste verken for foreldrenes eller lærernes vedkommende signifikante forskjell mellom barnegruppene
innbyrdes i henhold til alder ved skade ved multivariat
analyse. Men ut fra univariate analyser hadde barn med
medfødt skade høyere skåre på hyperaktivitet-uoppmerksomhet enn barna med skade i sen barndom, og på
skalaen ”emosjonelle symptomer” var barn med medfødt
skade mer avvikende enn førskolegruppen.
Analyse av frekvens av avvik:
Det er fortjenstfullt at artikkelforfatterne ikke nøyer seg
med å presentere sine resultater uttrykt i gjennomsnitt og
standardavvik, men også har analysert den relative hyppighet av avvik i de 6 aldersgrupper sammenlignet med
normer presentert i testmanualene. Testresultatene (på
WASI og WRAT) ble for dette formål inndelt i normal
funksjon (± 1 SD), lett avvikende (- 1-2 SD) og alvorlig
avvikende (< - 2 SD). Sammenligning mellom gruppene
viste betydelig høyere frekvens av avvik på WASI så vel
som på WRAT i de 3 yngste barnegruppene sammenholdt med de 3 eldre. Høyest frekvens av avvik framkom
på verbale prøver (WASI VIQ, lesning og staving) og – i
enda høyere grad - på regneferdigheter. På BRIEF ble
resultatene klassifisert som normale (T skåre < 65) eller
i ”klinisk område” (T skåre ≥ 65), og på SDQ som normale, ”borderline” eller unormale. Ingen av skalaene på
BRIEF og SDQ viste statistisk signifikante forskjeller mellom de 6 barnegruppene med hensyn til frekvens av avvik.
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Diskusjon
Sammenligning mellom hele det kliniske utvalget av
barn og normative forventninger viste statistisk signifikante avvik på samtlige funksjonsområder vurdert
med WASI, WRAT-3, BRIEF og SDQ. Resultatene gir
dermed støtte til at hjerneskade i løpet av barndommen
gir høy risiko for utviklingsforstyrrelser. Disse funnene
stemmer overens med mange tidligere forskningsresultater. Gjennomsnittlig - for barneutvalget som helhet
– lå testresultatene omkring et standardavvik under
aldersnormer, men 50 – 60 % av barna hadde resultater innenfor gjennomsnittlig variasjonsområde. Et
interessant funn var at forekomsten av nedsatte regneferdigheter var spesielt høy, gjeldende 63 % av barna.
Forekomsten av avvik var hyppigere gjeldende ”eksekutive funksjoner” vurdert ut fra foreldrenes og lærernes
besvarelser på BRIEF (hos 45 – 55 %). Forfatterne
konkluderer at deres resultater gir klar støtte til betydningen av tidlig sårbarhet fram for tidlig plastisitet.
Resultatene indikerer også at utviklingsstadiet innenfor
barndommen spiller en vesentlig rolle for langtidsprognosen. Risikoen for forsinkelse i utvikling av motoriske
ferdigheter og språkmestring og for epilepsi var klart
størst i de to yngste barnegrupper og behov for spesialpedagogiske tiltak viste en tendens i samme retning.
Likeledes var det markert forskjell mellom barnegruppene med hensyn til generelt kognitivt og skolefaglig prestasjonsnivå på vurderingstidspunktet (gjennomsnittlig
omkring 13 års alderen), slik at de 3 yngste barnegrupper - med skade inntrådt før 2 års alderen – hadde klart
lavere resultater enn barn med senere oppstått skade.
Angående vansker gjeldende kognitive og skolefaglige
ferdigheter fant forfatterne et relativt lineært mønster
gjennom barndommen. Mønstret var annerledes for
atferdsmålene (BRIEF og SDQ), idet barn i alderen 7-9
år ved skade her framsto som mer sårbare enn barna i
gruppen 3 – 6 år og mer på likt med de yngste barnegruppene. Forfatterne mener at dette kanskje kan bero
på at frontallappene nettopp i perioden 7 - 9 år gjennomgår en spesielt rask utvikling.
Forfatterne mener at det har vært relativt lite forskning
angående betydningen av barns utviklingsnivå på skadetidspunktet, og at dette kan bero på vanskene med
å kontrollere for sammenblanding med faktorer som
skadens alvorlighetsgrad og miljøforhold. Selv mener de
å ha motvirket slik sammenblanding ved å rekruttere
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barn med ulik alder på skadetidspunktet, og for hvem
det forelå detaljert informasjon om utstrekning og lateralitet av den strukturelle hjerneskaden. Likevel er deres
inndeling i aldersgrupper til en viss grad arbitrær – ut
fra kunnskap om perioder med intens utviklingsspurt
i ulike hjerneområder. Dessuten kan MR funn bare
delvis avsløre fokal strukturell patologi og dens avgrensning fra normalt hjernevev. Blant annet er det velkjent
at avgrensningen av kortikal dysplasi er upålitelig, spesielt med 1,5 Tesla MR, som ble benyttet i denne studien,
men selv med nyere MR med høyere spatial oppløsning.

Æresdoktorat til
Kenneth Hugdahl

Forfatterne framhever videre at tidligere forskning
ofte har lagt for liten vekt på alder på evalueringstidspunktet. Kort oppfølgningstid kan innebære at man
underestimerer de langsiktige konsekvenser av tidlig
hjerneskade.
Artikkelen inneholder lite teoretisk drøfting av mulige
årsaker til de spesielt alvorlige langsiktige konsekvenser
av tidlig ervervet hjerneskade. Men dette er kanskje et
klokt valg, da det foreløpig er så mye uavklart på alle
nivåer av nevrovitenskap med relevans for forståelse av
hjernens utvikling.
Som nevropsykolog kunne en ønsket at forfatterne
hadde inkludert et utvalg av nevropsykologiske tester,
med sikte på å klarlegge konsekvenser av alder ved inntrådt skade på mer spesifikke og lokalisasjonsrelaterte
kognitive funksjoner, for eksempel ulike språkfunksjoner, visuospatiale/visuokonstruktive funksjoner og
hukommelse. Deres kritikk av forskning som har fokusert på utviklingsforløpet etter en enkelt type hjerneskade kan virke noe overdrevet. Nettopp slike studier har
gitt kunnskap om spesifikke kognitive langtidseffekter
av hjerneskade hos barn og bidradd til en mer nyansert
forståelse av både tidlig plastisitet og tidlig sårbarhet.
Blant andre kan framheves studiene til Maureen Dennis
og medarbeidere (se f.eks. referansen til Dennis et al.,
2007).
Referanse:
Dennis, M., Yeates, K. O., Taylor, H. G., & Fletcher,
J. M. (2007). Brain reserve capacity, cognitive reserve
capacity, and age-based functional plasticity after
congenital and acquired brain injury in children (s.
53-83). I Y. Stern (red.), Cognitive Reserve. Theory and
Applications. New York: Taylor & Francis.
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Alvorleg depresjon og kognitiv fungering
– en 8-10 års oppfølgingsstudie.
Guro Årdal
Bergen Mood and Cognitive Function group (MCF)

Prosjektet er ein del av fire longitudinelle prosjekt som fokuserer på alvorleg depresjon, kognitiv fungering og prediktorar
for tilbakefall i Bergen Mood and Cognitive Function group
(MCF). Prosjekta er leia av førsteamanuensis Åsa Hammar
ved Universitetet i Bergen. Professor Kenneth Hugdahl og
professor Anders Lund er medveiledere i dette prosjektet.
Depresjon er ei av vår tids største folkesjukdommar, og rammar 121 millionar menneske på verdsbasis (WHO, 2009).
Trass i at depresjon tradisjonelt har vore sett som ei episodisk affektiv liding, viser forsking at risikoen for å utvikle
eit kronisk forløp har vore underestimert (Rush, 2001), og
at lidinga også har ein betydeleg kognitiv komponent.
Dette er ein longitudinell studie som undersøkjer kognitiv fungering hos deprimerte pasientar. I studiens første fase som varte
frå 1999 til 2001 vart 20 pasientar diagnostisert med gjentakande alvorleg depresjon i akutt fase undersøkt med nevropsykologiske testar som blant anna måler merksemd, minne og
eksekutiv fungering. Pasientgruppa vart samanlikna med friske
kontrollpersonar som var individuelt like i alder, kjønn og talet
på år med utdanning. Pasient og kontrollgruppa vart i studias
andre fase retesta 6 månader etter første fase.
I denne tredje fasa av prosjektet retestar vi både pasient og
kontrollgruppa som var inkludert i studien i 1999 – 2001.
Hovudproblemstillinga er korleis den kognitive fungeringa er
i dag, målt opp mot for 8 – 10 år sidan. Vi undersøkjer også
faktorar som talet på depressive episodar i dette tidsrommet,
talet på innleggingar, medikamentbruk, og om diagnosen
eventuelt har endra seg. I tilegg til kognitiv fungering undersøkjer vi også fungering i dagleglivet, og livskvalitet, på sentrale områder som arbeid, utdanning og heimesituasjon.
Depresjon er assosiert med kognitiv svekking i akutt
fase (for ei oversikt sjå: Austin, Mitchell and Goodwin
(2001), Taylor Tavares, Drevets, and Sahakian (2003) og
Castaneda, Tuulio – Henriksson, Marttunen, Suvisaari,
and Lönnquist (2008)) noko som også var tilfellet i denne
gruppa (Hammar, Lund, and Hugdahl, 2003a). På trass
av denne kunnskapen, er ein ikkje komen fram til ein
einskapleg profil som skildrar deprimerte pasientar si kognitive fungering i akutt fase. Dette forholdet er påverka
av fleire faktorar og interaksjon mellom desse. Blant anna
kan depresjon seiast å vere eit samleomgrep, som resultera
i ei svært heterogen gruppe pasientar.
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Trass i den sterke assosiasjonen mellom depresjon og kognitiv svekking i akutt fase, er det mangel på oppfølgingsstudiar som føl denne pasientgruppa over tid.
Eit sentralt spørsmål når det gjeld vedvarande kognitiv svekking og depresjon er om dei kognitive funksjonane vert
normalisert over tid, og kor lang tid det tek før det eventuelt skjer. Undersøkingar viser at den kognitive svekkinga
ikkje betrar seg i takt med depresjonen, og at ein også finn
denne svikten gjeldande i remisjon (Weiland-Fiedler et al,
2004; Neu et al, 2005; Paelecke-Habermann, Pohl, and
Leplow, 2005; Smith, Muir, and Blackwood, 2006; Gruber,
Rathgeber, Braunig, and Gauggel, 2007). Dette var også
tilfellet i andre fase av denne studia der resultata viste vedvarande kognitiv svekking trass signifikant symptomreduksjon i
pasientgruppa (Hammar, Lund, and Hugdahl, 2003a).
Alvorleg depresjon er i tilegg til kognitiv svekking assosiert med nedsett livskvalitet og fungering i dagleglivet
(Papakostas et al, 2004). Dette gjeld både arbeid (Adler et
al, 2006, Wang et al, 2004) skulegang (Frojd et al, 2008)
sosiale relasjonar og familieliv (Papakostas et al, 2004).
Vi veit i liten grad om og korleis kognitiv svekking påverkar livskvalitet og fungering i dagleglivet hos deprimerte.
Tradisjonelt har depresjonssymptoma i seg sjølv vore sett på
som forklaringa til nedsett livskvalitet og dagleglivsfungering.
Trass i dette har livskvalitet og fungering i dagleglivet også
vist seg å vere nedsett i remisjon (Angermeyer, Holzinger,
Matschinger, Stengler- Wenzke, 2002; Jaeger, Berns, Uzelac,
and Davis-Conway (2006)) noko som kan tyde på at depresjonssymptom ikkje er heile forklaringa. I denne fasen av prosjektet undersøkjer vi kva rolle kognitiv fungering spelar for
livskvalitet og fungering i dagleglivet i denne pasientgruppa.
Som nemnt har det ikkje vore gjort mykje forsking på dette
området. Jaeger et al, (2006) fann at kognitiv svekking i
akutt fase predikerte dagleglivsfungering i ein 6 månaders
oppfølgingsstudie. Vidare at betring i kognitive funksjonar
var sentrale for betring i dagleglivsfungering. Assosiasjonen
mellom kognitiv svekking og nedsatt dagleglivsfungering er
funne i andre pasientgrupper som eksempelvis bipolar liding
(Brissos, Videira Dias, Carita and Martinez – Aran, 2008).
For å kartlegge livskvalitet og fungering i dagleglivet nyttar vi i dette prosjektet intervju og spørreskjemaet Short
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Form 36. I tilegg nyttar vi eit nytt semistrukturert intervju:
Multidimentional Scale of Independent Functioning (MSIF)
for å måle fungering i dagleglivet på tre sentrale områder;
fungering heime, under utdanning og i jobbsamanhengen.
MSIF er utvikla av Judith Jaeger, og måler også grad av støtte/hjelp som trengst for å oppretthalde tidlegare rolle på desse
tre områda. Tanken bak MSIF er at eksisterande instrument
på dette området ikkje fangar opp betydinga av støtte i stor
nok grad, og at mange eksisterande instrument ikkje er graderte nok i høve å fange opp skilnader.
Kunnskap om kognitiv svekking hos deprimerte, i kva grad
den er reversibel eller irreversibel, saman med kunnskap om
korleis dette påverkar livskvalitet og fungering i dagleglivet vil
ha viktige kliniske implikasjonar. Forsking viser at 50 % av
dei som opplever ein alvorleg depressiv episode får tilbakefall
innan to år og vidare at 80 % vil oppleve meir enn ein episode gjennom livslaupet (Mueller et al., 1999, Goeleven et al,
2006). Depresjon påverkar alle sider av kvardagen for dei som
er ramma. Det er behov for meir forsking omkring samanhengen mellom kognitiv svekking og nedsett livskvalitet og
fungering i dagleglivet for å avgjere om arbeid med kognitiv
svikt mogleg bør vere ein sentral del av depresjonsbehandling.
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En longitudinell undersøkelse av kognitive
funksjoner hos pasienter med første episode
av alvorlig depresjon.
Marit Therese Schmid, E-post: marit.schmid@psybp.uib.no
IBMP, Universitetet i Bergen
Det foreliggende prosjekt vil ha fokus på kognitiv fungering hos pasienter som opplever sin første episode av
alvorlig depresjon. Prosjektet vil følge disse pasientene
over tid ved å kartlegge kognitiv fungering i akutt fase,
etter 6 måneder og etter 1 år. Kunnskap om den kognitive profilen hos denne pasientgruppen vil ha implikasjoner i forhold til forebygging og behandling av en av
vår tids store folkesykdommer.

Marit Therese Schmid

Prosjektet vil undersøke kognitiv funksjon i akutt
fase, og over tid hos pasienter diagnostisert med sin
første episode av alvorlig depresjon. Dette er et av fire
forskningsprosjekter i Bergen Mood and Cognitive
Function Group (MCF) som ledes av førsteamanuensis
Åsa Hammar ved Institutt for Biologisk og medisinsk
Psykologi (IBMP). Fokus i de fire prosjektene er å
undersøke forholdet mellom faktorer som kan bidra til
den høye graden av tilbakefall man ser hos denne pasientgruppen, spesifikt faktorer som kognitiv fungering,
emosjonell informasjonsprosessering og kortisol nivå. De
fire forskningsprosjektene dekker ulike faser av depressive episoder, fra første episode, til en 8-10 års oppfølging av pasienter med gjentagende depresjoner. De fire
studiene er designet til å tilegne kunnskap vedrørende
alvorlig depresjon individuelt, samtidig har de ulike prosjektene et felles klinisk fokus og empiriske metoder som
gjør sammenligning på tvers av studiene mulig.
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Alvorlig depresjon har en livstidsprevalens på 15-17%
(Angst, 1999; Kessler McGonagle & Zhao, 1994;
Mintz, Mintz & Arruda,1992; Kringlen, Torgersen &
Cramer, 2001) og er av WHO regnet som en av verdens
ledende årsaker til sykdom og død. I 2020 er det forventet at den vil være den nest viktigste årsak, bare hjerte-kar lidelser vil være viktigere (WHO, 2006). Studier
har vist at 50 % av alle som rammes av en første episode
av alvorlig depresjon vil risikere å få en ny episode innen
to år med høyest risiko det først året (Mueller et al.,
1999). Risikoen for pasienter som har en historie med
mer en 3 tidligere episoder av alvorlig depresjon er estimert så høyt som til 90 % (Kasper & Eder, 1994). Det
eksisterer lite kunnskap per i dag om hvilke årsaker som
ligger til grunn for den høye graden av tilbakefall ved
alvorlig depresjon. På bakgrunn av dette blir det viktig å
undersøke faktorer som bidrar til å øke risikoen for nye
episoder av depresjon. En faktor i denne sammenhengen
er kognitiv fungering.
Assosiasjonen mellom kognitive dysfunksjoner og
affektive lidelser er godt dokumentert i litteraturen (Se
review: Austin, Mitchell, & Goodwin, 2001; Elliot,
1998; Veiel, 1997; Zakzanis, Leach, & Kaplan, 1999;
Hammar, Lund & Hugdahl, 2003a). I den senere tid
har fokus på om den kognitive funksjonen normaliseres
eller vedvarer over tid økt. Flere studier rapporterer en
vedvarende kognitiv dysfunksjon til tross for symptomreduksjon (Hammar, Lund & Hugdahl, 2003b;
Beats, Sahakian & Levy, 1996; Paradiso, Lamberty,
Garvey, & Robinson, 1997; Reischies & Neu, 2000;
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Trichard et al., 1995), andre studier viser til en normalisering av kognitive funksjoner ved symptombedring
(Bazin, Perruchet, De Bonis & Feline, 1994; Calev,
Korin, Shapira, Kugelmass, & Lerer, 1986). Det har
blitt foreslått at den kognitive svikten forverres for hver
nye episode (Brown, Rush, & McEwen, 1999; Basso
& Bornstein, 1999; Sweeney, Kmiec, & Kupfer, 2000;
Fossati et al., 2004) og at den vedvarende kognitive
dysfunksjonen er relatert til antall tidligere episoder
(Kessing, 1998).
Det unike med det foreliggende prosjekt er fokus på
pasienter som opplever sin første episode av alvorlig
depresjon. De fleste studier som rapporterer assosiasjonen mellom alvorlig depresjon og kognitiv svikt er basert
på pasienter diagnostisert med gjentagende episoder av
alvorlig depresjon eller pasientgrupper som består av flere
ulike subgrupper av stemningslidelser, så som bipolar
lidelse, depresjon med psykotiske trekk, melankoli etc.
Det foreligger klart mindre kunnskap om hvordan den
kognitive profilen ser ut hos deprimerte som opplever
sin første episode. Funn fra studier som har inkludert
denne pasientgruppen viser at pasienter som opplever en
første episode med alvorlig depresjon ikke viser kognitiv
svikt, til forskjell fra pasientgrupper med gjentakende
depressive episoder (Basso & Bornstein, 1999; Fossati et
al., 2004). Det er derfor viktig å videre kartlegge denne
pasientgruppen med fokus på å tilegne kunnskap om
hvordan den kognitive profilen ser ut hos pasienter som
opplever sin første episode av alvorlig depresjon, om det
finnes en undergruppe av pasienter med kognitiv svikt,
og kartlegge om kognitiv svikt kan øke sårbarheten for
tilbakefall. Disse spørsmålene undersøkes i studien.
Førti pasienter, diagnostisert i henhold til DSM-IV
diagnose for alvorlig depressiv lidelse, første episode,
med en HDRS (Hamilton, 1960) skåre på >18 og/
eller en MADRS (Montgomery & Åsberg, 1979)
skåre på >20 vil bli inkludert i studien. Pasientene
vil være mellom 20-50 år. MINI (Mini International
Neuropsychiatric Interview Version 5.0.0.), (Sheehan
et al., 1998) vil bli benyttet. For å kartlegge kognitiv
funksjon vil alle pasienter bli undersøkt med et nevropsykologisk testbatteri og med eksperimentelle paradigmer ved inklusjon. Samtlige pasienter vil bli retestet
etter 6 mnd og etter 1 år, med den samme psykiatriske
og nevropsykologiske undersøkelsen. For å kontrollere
for læringseffekter vil det bli inkludert en kontrollgruppe uten psykiatrisk historie som er matchet på kjønn,
alder og utdanningsnivå. Det vil i tillegg bli brukt en
kontrastgruppe med alvorlig deprimerte pasienter med
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gjentagende episoder som allerede er inkludert i en
parallellstudie (prosjektleder Åsa Hammar).
Den nevropsykologiske undersøkelsen vil omfatte følgende tester: WASI-to deltester, CVLT-II, Rey, CPT,
WCST, deltester fra D-KEFS; Trail Making Test,
Color-Word Interference Test, Verbal Fluency Test og
Tower Test. De eksperimentelle paradigmene er basert
på visual seach-teori og måler automatisk og kontrollert
informasjonsbearbeiding (Hammar, Lund & Hugdahl,
2003a, 2003b).
Prosjektet er finansiert av Norsk Forskningsråd (NFR)
og hadde oppstart høsten 2008. Biveiledere i prosjektet
er professor Kenneth Hugdahl (IBMP) og professor/
overlege Anders Lund (Institutt for klinisk medisin,
Seksjon for psykiatri, Sandviken sykehus).
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Aldring og kontroll av oppmerksomhet
Martin Andersson
Forskergruppen for biologisk og medisinsk psykologi, Universitetet i Bergen.

Hensikten med doktorgradsprosjektet er å studere
effekten av alder på oppmerksomhetsfunksjoner og å
undersøke korrelasjoner til grå hjernesubstans i bestemte
frontale områder av hjernen. Tidligere studier har vist
at både kontroll av oppmerksomhet og grå substans i
frontale områder er påvirket ved aldring (Milham et al.,
2002; Salat et al., 2004; West, 1996). Deltakere ble testet ved bruk av en dikotisk lytting prøve med tvungen
oppmerksomhet (Hugdahl & Andersson, 1986) som
består av tre ulike betingelser. Ved samtidig presentasjon av stavelser til høyre øre (f.eks. /ba/) og venstre
øre (f.eks. /da/) rapporterer deltakere flest stavelser fra
høyre øre (dvs. høyre-øre fordel, ”Right Ear Advantage”
(REA) når de blir instruert å gjengi den stavelsen de
hørte best eller tydeligst. Oppmerksomhetskontroll
ble målt ved to tilleggs-betingelser der deltakerne ble
instruert å bare rapportere stavelser fra venstre (FL) eller
høyre øre (FR). Den første studien undersøkte om det
var forskjeller i oppmerksomhetskontroll hos eldre deltakere (50-74 år) sammenlignet med en yngre referansegruppe (31-49 år). Resultatene viste at eldre ved tvungen instruks til venstre ikke klarte å rapportere stimuli
fra venstre øre i samme grad som yngre, men at det
ikke var aldersforskjeller ved instruks om å rapportere
fra høyre øre (Andersson et al., 2008b). Resultatene ble
forklart ved at instruks om rapportering av venstre øre
stimulus skaper en kognitiv konflikt med den typiske
rapporteringen av høyre øre stimulus, noe som krever en
”eksekutive oppmerksomhet” eller evne til å holde oppmerksomhet i en situasjon med forstyrrelse eller distraksjon (se Engle, 2002).
Nylig presenterte Hugdahl og kolleger (2009) en modell
som foreslår at rapporterning fra venstre og høyre øre
involverer forskjellige eller ulik grad av forskjellige kognitive prosesser. Bakgrunnen er at studier har vist at
enkelte kliniske grupper viser svakere prestasjoner ved
FL betingelsen (Hugdahl et al., 2003). Også eldre sammenlignet med yngre har vist svakere prestasjon på FL
betingelser, assosiert med nedsatt nevronal aktivering
i frontale regioner og reduksjon av grå substans i ven22

stre midtre frontale gyrus sammenlignet med en yngre
gruppe (Thomsen et al., 2004). Hugdahl et al. (2009)
har argumentert for at mens FR betingelsen reflekterer
en oppmerksomhetsprosess så krever FL betingelsen
eksekutiv kognitiv kontroll. Grunnen for dette er at
FL instruksen om å rapportere stimuli fra venstre øre
er i konflikt med den stimulus-drevne REA, noe som
involverer inhibisjon. I så måte kan FL betingelsen sies
å ligne på den mer kjente Stroop farge-ord konflikt
situasjonen, fordi ”top-down” instruks om å navngi
fargen ordet er trykket i er i konflikt med ”bottom-up”
tendensen å rapportere ordet (lese ordet) (se Hugdahl et
al., 2009).
Den andre studien undersøkte korrelasjoner mellom
eldres (46-74 år) oppmerksomhetsprestasjoner på dikotisk lytting prøven (Hugdahl & Andersson, 1986) og
mål på grå substans i frontale deler av hjernen, med
hypotesen at prestasjoner i FL betingelsen vil korrelere
med tykkelse av grå substans i venstre midtre frontale gyrus. Tykkelse på grå substans i frontale deler av
hjernen ble målt med MRI og analysert ved bruk av
FreeSurfer software. Foreløpige resultater fra den andre
studien viser en signifikant korrelasjon mellom kortikal
tykkelse i venstre midtre frontale gyrus og prestasjon
i FL betingelsen, dvs. at de individer som har tynnest
korteks også er de som rapporterer færrest stimuli fra
venstre øre (Andersson et al., in prep.).
Doktorgradsarbeidet støtter derfor funn om at aldring
er assosiert med redusert prestasjon ved oppgaver som
involverer en kognitiv konflikt situasjon, og som krever en eksekutiv oppmerksomhetskontroll. Resultatene
viser også en sammenheng til tykkelse av grå substans
i venstre midtre frontale gyrus (se også Thomsen et
al., 2004; Hällgren et al., 2001; Alden et al., 1997;
Hugdahl et al., 2009).
Avslutningsvis kan nevnes at nye studier har vist at
graden av kognitiv konflikt (og derfor krav til kognitive
prosesser ved oppmerksomhetsbetingelsene) parametrisk
Nevropsykologi nr. 1-2009

FORSKNINGSPROSJEKTER

kan manipuleres (Tallus et al., 2007; Westerhausen et
al. 2009; se også Andersson et al., 2008a). Det er foreslått at dette kan åpne for muligheten for å teste ulike
populasjoner ved betingelser som involverer forskjellig
grad av oppmerksomhet og eksekutiv kognitiv kontroll,
men også at fremtidige studier må evaluere potensialet
ved slik parametrisk manipulasjon for å muliggjøre
bedre måling av oppmerksomhetskontroll for forskjellige grupper (Hugdahl et al., 2009).
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Hovedveileder: Professor Astri J. Lundervold.
Medveileder: Professor Kenneth Hugdahl.
Begge veiledere er knyttet til forskergruppen
for biologisk og medisinsk psykologi,
Universitetet i Bergen.
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Innsikt ved bipolar I lidelse:
Nevrokognitive, nevrobiologiske
og psykopatologiske korrelater.
En klinisk studie
Monica Varga, Dr. psychol./ Spesialist i klinisk voksenpsykologi
Oslo Universitetssykehus HF, Akuttpsykiatrisk avdeling, Aker

lagt ved bipolare lidelser. Sviktende sykdomsinnsikt
er relatert til dårligere compliance, dårligere prognose,
lavere psykososialt funksjonsnivå, mer bruk av tvangsbehandling og økt risiko for tilbakefall (Amador &
David, 2004).

Monica Varga

Bipolar lidelse type I kjennetegnes av en veksling mellom perioder med alvorlige depresjoner og perioder med
ukritisk oppstemthet, hyperaktivitet, taleflom og redusert søvnbehov (mani), eller av bare maniske episoder.
Ved de mest uttalte formene for bipolar I lidelse kan
symptomene få karakter av realitetsbrist og psykose.
Mellom episodene oppnås vanligvis markert symptombedring og også fullstendig remisjon. I symptomfrie
faser opplever allikevel svært mange pasienter vedvarende vansker med å fungere adekvat i hverdagen og med å
følge opp den videre anbefalte behandlingen og rehabiliteringen. Nyere forskning viser at nedsatt fungering er
relatert til både svekket sykdomsinnsikt og til kognitive
dysfunksjoner som oppmerksomhets- og hukommelsesvansker (se for eksempel Green et al., 2000; Amador
& David, 2004). Ved schizofreni anses manglende
sykdomsinnsikt av de fleste å være et kjernesymptom.
Forekomsten av redusert innsikt er imidlertid lite kart24

Kognitiv dysfunksjon er grundig dokumentert ved
bipolare lidelser uansett fase, spesielt for verbal hukommelse, vedvarende oppmerksomhet og eksekutiv fungering (Quraishi & Frangou, 2002; Martinez-Aran et al.,
2004; Savitz et al., 2005). Videre synes svak nevropsykologisk fungering å være relatert til svak psykososial
fungering (Martinez-Aran et al., 2004) hos pasienter
med bipolar lidelse.
Redusert innsikt har blitt assosiert med nevropsykologisk dysfunksjon ved schizofreni (spesielt eksekutiv
fungering) og ved ulike nevrologiske tilstander (David,
1990; Amador & David, 2004). Man vet imidlertid lite
om sammenhengen mellom innsiktssvikt, nevroanatomi
og nevropsykologisk fungering ved bipolare lidelser.
Mitt doktorgradsarbeid er den første studien som har
undersøkt betydningen av diagnose, kliniske karakteristika, nevropsykologisk fungering og nevroanatomi
for innsiktssvikt hos pasienter med langvarig bipolar I
lidelse. Pasienter med kronisk schizofreni og friske personer ble brukt som kontrollgrupper. Grad av innsiktssvikt ble undersøkt med et semistrukturert intervju kalt
The Scale to Assess Unawareness of Mental Disorder
(SUMD; Amador et al., 1993), der innsikt konseptualiseres gjennom tre distinkte dimensjoner:
Nevropsykologi nr. 1-2009

D r . G rad av h andlinger

(1) Generell innsikt: Erkjennelse av at man har en psykisk lidelse, at man har behov for behandling, og at
man erkjenner de sosiale konsekvensene av lidelsen/
tilstanden.
(2) Symptom-innsikt: Erkjennelse av de spesifikke tegn
og symptomer på en psykisk lidelse.
(3) Symptom-attribusjon: Evnen til å attribuere relevante tegn og symptomer til en psykisk lidelse.

Referanser

Resultatene av arbeidet viste at redusert sykdomsinnsikt
forekommer hyppig ikke bare ved schizofreni, men også
ved bipolar I lidelse. Dette gjelder både hos pasienter i
remisjon og i aktiv sykdomsfase (hhv. 47% og 94%).
Videre viste funnene at sviktende innsikt synes å være
relatert til generell symptombelastning, nevropsykologisk dysfunksjon (spesielt redusert arbeidshukommelse)
og prefrontal og parietal hjerneatrofi (undersøkt med
CT). Generell innsiktssvikt var relatert til språklig
abstraksjonsevne (målt ved WAIS Likheter), arbeidshukommelse og motorikk (Grooved Pegboard, dominant
hånd). Misattribusjon korrelerte positivt med visuospatial fungering (WAIS Terningmønster). Resultatene
støtter andre studier som viser frontoparietal og prefrontal dysfunksjon hos bipolare pasienter med redusert sykdomsinnsikt (Goldberg et al., 1995; Young et al., 1998).
Pasienter med bipolar I lidelse hadde i denne studien
signifikant redusert nevropsykologisk fungering sammenliknet med friske kontroller, selv i symptomfri
fase. Dette er sammenfallende med andre studier
(Rubinzstein et al., 2000; Dixon et al., 2004, MartinezAran et al., 2004), og kan indikere trekkavhengige
fenomener ved bipolar I lidelse. Resultatene svekker
således antakelsen om at kognitiv reduksjon kun er
resultat av tilstandsavhengige faktorer.
Kliniske implikasjoner av denne forskningen er at
behandlere i større grad må ha fokus på grad av
innsiktssvikt og nevropsykologisk dysfunksjon hos
pasienter med bipolar I lidelse, slik at behandling og
rehabilitering kan skreddersys/tilpasses til den enkelte
pasients funksjonsprofil. At en stor andel pasienter med
bipolar I lidelse opplever vedvarende sviktsymptomer
uavhengig av sykdomsfase, tyder på at det i hvert fall
hos en subgruppe ikke kun er snakk om fortrenging
eller benektning av symptomer. Funnene indikerer en
biologisk dysfunksjon med både nevropsykologiske og
nevroanatomiske korrelater, som vil kunne ha vesentlig
betydning for det videre klinisk-terapeutiske arbeidet
med disse pasientene.

Dixon T., Kravariti E., Frith C., Murray R.M.,
McGuire P.K. (2004). Effect of symptoms on executive
function in bipolar illness. Psychological Medicine, 34,
811-821.
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Klinisk utprøving av norske versjoner av
sentrale tester for hukommelse og intelligens
Ole Bosnes
Institutt for Nevromedisin, Psyk. Klinikk Namsos, Helse Nord-Trøndelag

De fleste tester for hukommelse og intelligens som benyttes i Norge er utviklet i USA. Målet for denne avhandlingen var å avklare om Wechslers intelligens- og hukommelsestester, samt hukommelsestesten California Verbal
Learning Test, har beholdt sine viktigste egenskaper gjennom oversettelsen.
I fem av seks studier ble data fra egen normal klinisk
virksomhet ved Sykehuset Namsos benyttet. En studie
(nr. 2) var basert på et tilfeldig utvalg barn fra fire skoler i
Namsos.
Studie 1:
Wechslers reviderte hukommelsestest (WMS-R) ble utgitt
i Norge i 1992. I alt 90 voksne pasienter fra forfatterens
praksis gjennomførte både den gamle (WMS-I) og den
reviderte utgaven (WMS-R) av testen. Faktoranalyse viste
at den norske utgaven hadde to hovedfaktorer, som den
amerikanske originalversjonen. Analysen viste videre at
pasienter over 47 år presterte svakere på den reviderte enn
på den tidligere versjonen.
Dette ble oppfattet som at den reviderte versjonen er mest
følsom for sviktende hukommelse.
Studie 2:
I studien ble et utvalg av 71 normalt fungerende barn
i alderen 10-16 år testet med den norske utgaven av
Wechslers reviderte hukommelsestest (WMS-R). Alle
barna forstod testen og kunne gi akseptable svar. Analysen
av data viste at de norske barna i alder 12-15 år presterte
omtrent som ungdom i alder 16-17 år i USA på hukommelsesmålene, men de amerikanske ungdommene presterte bedre på konsentrasjonsmålet. Dette ble tolket som at
WMS-R kan brukes for barn over 12 år med de amerikanske normene som veiledende for hukommelse, men at egne
normer må utvikles for konsentrasjon.
Studie 3:
Hukommelsestesten California Verbal Learning Test
(CVLT) ble utgitt i Norge i 1990. Denne studien sammenlignet resultater fra 82 voksne pasienter fra forfatterens praksis med resultater oppnådd med den originale
utgaven i USA. Faktoranalyse av resultatene fra den norske
pasientgruppen resulterte i seks faktorer, mens man i en
amerikansk pasientgruppe referert i testmanualen fant
fem faktorer. I både den norske og den amerikanske gruppen fant man imidlertid en sterk førstefaktor, som ble
oppfattet som en lærings- og hukommelsesfaktor. Norske
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MS-pasienter presterte imidlertid nær identisk med amerikanske MS-pasienter. Dette tyder på at testen har beholdt
sine egenskaper gjennom oversettelsen.
Studie 4:
Wechslers vanlige intelligenstester (WAIS og WISC) er
tidkrevende og for screening- formål ble det i USA derfor
utgitt en kort-versjon av testen (WASI) i 1999. En norsk
forskningsversjon av WASI forelå i 2001 og denne ble
benyttet i studien. I alt 61 pasienter fra forfatterens praksis (40 voksne og 21 barn) gjennomgikk både standardversjonene (WAIS-I og WISC-R) og kort-versjonen WASI.
Analysen av data viste at det var godt samsvar mellom
resultatene på kort-versjonen og de vanlige versjonene.
Dette ble tolket som at kort-versjonen med trygghet kan
benyttes også i Norge.
Studie 5:
En revidert utgave av California Verbal Learning Test
(CVLT-II) ble utgitt i USA i 2000 og en norsk versjon
forelå i 2004. Data fra 128 voksne pasienter fra forfatterens praksis ble sammenlignet med pasientdata fra USA
ved bruk av faktoranalyse. I begge utvalg fant man en
sterk første faktor, men i Norge fant man i alt seks faktorer, mot fem i USA. Det relative prestasjonsnivået mellom CVLT-II og WMS-R, med noe bedre prestasjoner på
CVLT-II, var likevel det samme som i USA. Funnene ble
tolket som at CVLT-II trolig hadde beholdt sine egenskaper gjennom oversettelsen til norsk.
Studie 6:
En ny utgave av Wechslers intelligenstest for voksne
(WAIS-III) ble utgitt i Norge i 2004. En norsk versjon av
WASI, tenkt som en kortversjon av WAIS-III og WISCIII, forelå i 2007. Studien sammenlignet prestasjonene
på de norske versjonene av WAIS-III og på WASI for
50 voksne pasienter fra forfatterens praksis. Analysen
av data viste et nært perfekt samsvar på totalnivå, men
signifikante forskjeller på delskalanivå. Dette tyder på at
Total IQ på kort-versjonen WASI med fire deltester trygt
kan benyttes som mål på generelt evnenivå, når en mer
inngående vurdering av intelligens ikke er mulig eller
nødvendig. Tolkning av forskjeller mellom Verbal IQ og
Utførings IQ på WASI bør imidlertid unngås.
Veileder:
Eystein Stordal
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CALL FOR POSTER PRESENTATIONS
THe 13TH ANNUAl MeeTiNg oF THe NorWegiAN NeUroPSyCHologiCAl ASSoCiATioN,
SAS BryggeN HoTel, BergeN 19.–21. NoVeMBer 2009

Topics: Research in the field of Neuropsychology or neuroscience: original research, case studies, and
preliminary results in current studies. Papers can include experimental, model-based, as well as theoretical approaches to understanding Neuropsychology. We also welcome papers that describe new technical approaches to theoretical and experimental issues in clinical Neuropsychology, Rehabilitation and
Neuroscience.
Please submit your contribution to: m.s.korsnes@psykologi.uio.no
Application deadline: October 1th 2009.
Notification of acceptance/rejection: 20th of October 2009
Review process: All submitted papers will be first reviewed by a program committee. Papers will
be judged and accepted for the meeting based on the clarity with which the work is described and
the relevance of the research. For this reason authors should be careful to make the connection to
Neuropsychology clear. The first author will be notified via e-mail by the end of October whether or
not the poster was accepted for publication.
Abstract: The abstract should explain the research goals, methods, results and conclusions, and shall
not exceed 250 words. If the poster is in Norwegian, please provide an abstract in English.
Guidelines: The poster should be presented in Norwegian or English. A poster should be complete
and self-supporting so that different viewers may read at their leisure. The author should only need to
supplement or discuss particular points raised during inquiry. Remember that several people of varying degrees of interest and experience may be viewing your poster at once. Therefore, you will want to
make your points as complete and brief as possible. The standard elements are: Introduction, Methods,
Results (with supporting figures), and a Conclusion or Summary. The poster should be easily seen
from a short distance. Figures should also be easily seen from a distance. Use clear graphics and
large type to accomplish this. The main points should be straightforward without extended viewing,
but details should be included for those who might wish to discuss it. Because the amount of text is
restricted, the figure legend could contain some of the commentary that would usually be contained in
the body of a manuscript.
Size of Posters: We request the poster size to be approximately 140cm tall and 100 cm wide. Boards
are 130 cm wide, so posters may not exceed this width.
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NOTISER

Nevropsykologiens bidrag til diagnostikk og behandling
ved ADHD tilstander hos barn og voksne
Årsmøte Norsk Nevropsykologisk Forening
SAS Bryggen Hotel, Bergen 19. - 21. november 2009
Torsdag 19. november:
Kl. 12:30 - 12:35. Erik Hessen, dr. philos., Leder, Norsk Nevropsykologisk Forening: Åpning av årsmøtet
Kl. 12:35 - 13:30. Professor Terje Sagvolden, Universitetet i Oslo: Nevrobiologisk grunnlag for ADHD
Kl. 13:30 - 17:15. Professor Eric Taylor, Head of the Child Psychiatry Department at the Institute of
Psychiatry in King’s College London: Forelesninger om følgende tema, fulgt av diskusjon,
inkludert case-diskusjoner:
• Neuropsychological findings in ADD/ADHD in children/adolescents.
• Genetic and environmental influences on the brain function in ADHD.
• How far can neuropsychological knowledge help the assessment and treatment recommendations for ADD/ADHD?
• Treatment of ADD/ADHD - psychological and pharmacological.
Fredag 20. november:
Kl. 09:00 - 09:45. Sjefpsykolog Geir Øgrim: Nevropsykologiske funn hos barn med ADD/ADHD. Resultater
fra en norsk studie
Kl. 09:45 - 10:45. Merete Øie, dr. psychol.: Fra barn til voksen med ADHD: Resultater fra 13 års oppfølging
av kognitiv funksjon
Kl. 10:45 - 11:15. Pause
Kl. 11:15 - 12:00. Eva Karin Løvaas, psykologspesialist: Differensialdiagnostikk ved ADHD og
rusproblematikk hos voksne
Kl. 12:00 - 13:00. Lunsj
Kl. 13:00 - 13:45. Helge Bjørnæs, dr. philos.: ADHD og Epilepsi
Kl. 13:45 - 16:45. (med pause kl 15:00 - 15:30). Panel: Merete Øie, Geir Øgrim, Venke Arntsberg, Astri
Lundervold: Differensialdiagnostikk/komorbiditet: Kasuistikker barn og voksne
- Forberedte kasuistikker presenteres av møtedeltakerne og diskuteres med panelet
Kl. 17:30 - 18:30. Årsmøte i Norsk Nevropsykologisk Forening
Kl. 20:00.
Festmiddag
Lørdag 21. november:
Formidling av nevropsykologiske resultater:
Kl. 09:00 - 10:30. Knut Dalen, dr. philos. og Jørgen Sundby, psykologspesialist: To innlegg med
påfølgende diskusjon
Kl. 10:30 - 11:00. Pause
Foredrag fra nye doktorgrader i nevropsykologi:
Kl. 11:00 - 11:30. Anja Vaskinn, Ph.D.: Sosial problemløsning ved schizofreni
Kl. 11:30 - 12:00. Thomas Espeseth, dr. philos.: Neurogenetics of attention in the aging brain
Kl. 12:00 - 12:30. Eike Wehling, Ph.D.: Cognitive and olfactory changes in aging
Kl. 12:30 - 13:00. Ole Bosnes, dr. philos.: Klinisk utprøving av de oversatte versjonene av Wechslers intelligensog hukommelsestester og California verbal Learning test
Påmelding gjøres via hjemmesiden til Norsk Psykologforening: www.psykologforeningen.no.
Pris for medlemmer av Norsk Nevropsykologisk forening: kr 3 500. Pris for ikke-medlemmer: kr 4 000.
I tillegg kommer pris for festmiddag: kr 350.
Kurset/årsmøtet godkjennes som vedlikeholdelsesaktivitet i forbindelse med spesialiteten.
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ÅRSMØTE NORSK FORUM FOR NEVROPSYKIATRI 2009
Onsdag 18. og torsdag 19. november 2009
Bergen, SAS Hotell Bryggen

Impulskontroll med psykiatriske og nevrologiske lidelser:
oppdatert forskning innen forståelse og behandling
Foreløpig program
Onsdag 18. november
10:00 - 12:00 Registrering og lunsj
12:00 - 13:30
Sesjon 1

Impulskontroll ved psykiatriske lidelser

12:00 - 12:20

Impulskontroll- Hva er det og hva finner vi? Funn fra Barn i Bergen studien ved Lin Sørensen (Universitet i Bergen)

12:20 - 12:40

Impulskontroll ved bipolar lidelse og borderline ved Erlend Bøen (Riks-hospitalet)

12:40 - 13:20

Impulsivitet og voldsrisiko hos mennesker med alvorlige psykiske lidelser ved Stål Bjørkly
(Kompetansesenter for sikkerhets, -fengsels- og retts-psykiatri, Bergen)

13:20 - 13:30

Diskusjon

13:30 - 14:00

Pause

14:00 - 15:30
Sesjon 2

Impulskontroll ved hodeskader og nevrodegenerative lidelser

14:00 - 14:40

Kognitiv kontroll- Nevropsykologiske og nevrofysiologiske endringer etter fokale hjerneskader ved Anne-Kristin Solbakk
(Rikshospitalet)

14:40 - 15:20

Frontotemporal demens - Sjukdomstyper, klinisk bild och utredning ved Ulla Passant (Universitetet i Lund, Sverige)
Diskusjon

15:30 - 15:45

Pause

15:45 - 17:00
Sesjon 3

Impulskontroll og behandling/rehabilitering

15:45 - 16:20

Frontotemporal demens –behandling ved Ulla Passant (Universitetet i Lund, Sverige)

16:20 - 16:50

Rehabilitering av hjernens eksekutive systemer ved Rune Raudeberg (Universitetet i Bergen)
Diskusjon

17:15 - 18:15
Sesjon 4

Årsmøte

Torsdag 19. november
Sesjon 5
09:00 - 09:20 Common failure of cognitive control in otherwise unrelated diagnostic groups ved Rene Westerhausen (Universitetet i bergen)
09:20 - 09:50

Psykopati og impulsivitet ved Helge Hoff, (Kompetansesenter for sikker-hets-, fengsels- og rettspsykiatri, Bergen)
Diskusjon

10:00 - 10:45

Frie foredrag,
Prisoverrekkelse og avslutning

Påmeldingsfrist innen 15. oktober til;
Linda Jensen, Nevroklinikken, Akershus universitetssykehus, linda.jensen@ahus.no, Fax: 67 92 94 29
Registreringsavgift:
Registreringsavgift kr. 1500,-/ Studenter kr. 500,- bes bli forhåndsbetalt til konto: 8601.06.11042, Fokus Bank ASA, 7466 Trondheim.
Kvittering for innbetalt beløp tas med til registreringen. Evt. kan kontant beta-ling mottas ved fremmøte.
NB! Husk å påføre navn og adresse slik at vi kan se hvem som har betalt!
Abstract:
Abstract til frie foredrag sendes til tormod.fladby@medisin.uio.no senest og innen 15. oktober 2009.
Pris for beste abstract presentasjon på ca 10 minutter 5000 kr.
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