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redakTøreNs spalTe

dette nummeret er i stor grad viet til International 
Neuropsychological society (INs) kongressen som 
fant sted 27-30 juni 2012 i Oslo. Her er symposia 
og innlegg summert, og jeg håper dette vil være 
nyttig både for de som var med og de som ikke 
hadde anledning til å være med på kongressen.
 
Vi har i ettertid fått mye skryt for arrangementet, 
og til tross for litt ustabilt vær var det ingen store 
problemer med gjennomføringen. Veldig bra inn-
satts av mange medlemmer i norsk nevropsykolo-
gisk forening gjorde dette mulig. Faglig var dette 
en meget interessant og vel mottatt kongress der 
det meste av forskningen på forandringer i hjerne-
funksjon gjennom livsløpet ble presentert.
 
de fleste referatene i dette nummeret av Nevropsy-
kologi er laget av interesserte tilhørere, og refererer 
naturlig nok et begrenset utvalg av sesjoner og fore-
drag. Fullstendige presentasjoner er tilgjengelige for 
noen av innleggene, spørsmål om disse kan rettes 
til vår WeB redaktør. en stor takk til referentene!
 
Vi takker Nina og knut dalen for bildene, flere er 
tilgjengelige på våre nettsider.
 
erik Hessen har ikke tatt gjenvalg som leder, og vi 
takker han for innsatsen som leder gjennom 11 år. 
Vi ønsker samtidig Marianne løvstad lykke til som 
ny leder.
 
Jeg vil med dette takke for meg som redaktør og 
styremedlem de siste syv år. Jeg vil selv takke alle 
redaksjonsmedlemmene som har vært med gjen-
nom denne tiden, og jeg ønsker med dette en even-
tuell ny redaktør lykke til med arbeidet.
 
Maria stylianou korsnes



sommerens store arrangement er nå historie og det nye sty-
ret i foreningen er for lengst i gang med planlegging av nye 
aktiviteter. Undertegnede har takket for seg etter til sammen 
11 år som leder av foreningen, fordelt på to perioder. Før jeg 
gir meg helt i NNF sammenheng vil jeg gjerne dvele litt ved 
INs kongressen. 

som hovedansvarlig for kongressen er jeg langt fra å være 
objektiv, men tør likevel fastslå at kongressen var en stor 
suksess. For oss i den sentrale ledelsen for kongressen, som 
har levd med høy grad av usikkerhet og lagt ned et enormt 
antall arbeidstimer over mange år, er dette svært tilfredsstil-
lende å konstatere. 

I etterkant har vi reflektert en del over hvorfor dette gikk 
såpass bra. Fordi våre refleksjoner kan være av betydning for 
videre arbeid i Nevropsykologisk forening skal jeg gi en opp-
summering: 

kongressens vitenskapelige program var fullpakket med 
flere parallelle sesjoner fra tidlig om morgenen til sen etter-
middag i 4 hele dager. rammene var utsøkte med åpnings-
forelesninger i en nyoppusset aula etterfulgt av en storslagen 
og generøs mottagelse i Oslo rådhus. Vi var i utgangspunk-
tet noe usikre på om konferansefasilitetene på radisson Blu 
scandinavia kunne bli for små i forhold til kongressens be-
hov. I utgangspunktet hadde vi ventet mellom 500 og 600 
deltagere. av den grunn var vi overrasket da antall regis-
trerte deltaker ble så høyt som 890, noe som innebærer at 
vårt INs møte var det største som noen sinne har vært ar-
rangert i europa. Til tross for det høye deltagerantallet fun-
gerte de relativt små kongresslokalene fint. selv om majori-
teten kom fra Norge og europa så kom deltagerne fra hele 
jordkloden. store grupper kom fra land langt unna som 
australia, Japan, Brasil, Canada og korea. Bare rundt 7 % 
av deltagerne kom fra Usa.  

Hvordan kunne det ha seg at så mange ville komme til et 
nevropsykologimøte i et av verdens dyreste land som i tillegg 
er plassert helt i periferien av europa? Vi tror det er tre ho-
vedårsaker til den rekordhøye deltakelsen: 

The ChaNgiNg BraiN - iNs 
Midyear-MeeTiNg i oslo 2012

1. Først og fremst fordi kongressen holdt meget høy faglig 
kvalitet, med forskning og forelesere i verdensklasse, over et 
bredt spekter av nevropsykologiske problemstillinger. 

2. For det andre fordi kongressen ble aktivt markedsført fra 
flere år i forkant og helt frem til åpningen. Vi annonserte 
kongressen på internasjonale og nasjonale web-sider og send-
te e-post til mer enn 25000 psykologer over hele verden 
gjentatte ganger med informasjon og lenker til kongressens 
egen hjemmeside.  

3. en tredje og svært viktig grunn til den store deltagelsen 
var at psykologforeningen godkjente 4-dagersprogrammet 
som 32-timers fritt spesialkurs og som 32 timer vedlikehol-
delsesaktivitet i forbindelse med opprettholdelse av den kli-
niske spesialiteten.  dette var åpenbart populært og bidro til 
at ca. 50 % av deltagerne var norske psykologer. Mange av 
disse er kolleger som ikke vanligvis deltar på nevropsykolo-
gikongresser.

på alle INs møter er det et Continuing education (Ce) pro-
gram av høy kvalitet som er lagt opp for å tilfredsstille de 
kravene som american psychological association (apa) stil-
ler.  dette er nesten utelukkende relevant for psykologer fra 
Usa fordi apa- kravene ikke er påkrevd i andre land.  på 
dette møtet var derfor det offisielle Ce-programmet formelt 
relevant for kun 7 % av deltagerne og hadde derfor sannsyn-
lig liten innflytelse på deltagelsen sammenlignet med det 
“Ce-programmet» som den norske psykologforeningen 
hadde godkjent.  

Vi tror noe kan læres fra dette: Hvis INs, som er veldig 
dominert av kolleger fra Usa, ønsker å oppnå større inter-
nasjonal styrke og innflytelse så er det nødvendig for INs å 
tilpasse seg en internasjonal realitet i enda større grad enn 
hva som er tilfelle i dag.  som vårt eksempel viser så kan 
dette blant annet oppnås gjennom en større grad av tilpas-
ning til lokalt relevante videreutdanningskrav. Vi tror at vår 
tilpasning til norske videreutdanningskrav er sentral årsak til 
at vi, mot mange odds, var i stand til å arrangere det største 
europeiske INs møtet til nå.  

erik Hessen
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Ivar reinvang received his professional degree in psycho-
logy from the University of Oslo in 1969. during his 
study years he developed an interest in clinical neuropsy-
chology and received his clinical training at the depart-
ment of Neurosurgery at Ullevål University Hospital, 
supervised by Grete Bryhn. after graduation he spent two 
years as a Fulbright postdoctoral fellow at Massachusetts 
Institute of Technology in Boston to study language im-
pairments after brain injury, amongst others under the 
guidance of Hans lukas Teuber. returning to Norway, he 
was in 1973 asked to serve as director of the newly estab-
lished “Institute for aphasia and stroke” at sunnaas re-
habilitation Hospital outside Oslo. 
Neuropsychology was at that time an almost unknown 
discipline in Norway. The Halstead-reitan battery was 
not tailored to meet the demands within stroke rehabili-
tation, and reinvang had to build from scratch when fa-
ced with the challenge of finding assessment tools and 
training programs for language impairments. He con-
structed a Norwegian aphasia test, based on the same 
principals as laid down by Goodglass and kaplan, and 
kertesz, later translated into the other scandinavian lan-
guages. He wrote a Norwegian textbook on aphasia that 
has been the standard text for speech therapists. In 1983 
he completed his doctoral thesis, based on close to 300 

aphasia patients tested neuropsychologically, and for a 
large part CT-scanned as well, thus making it possible to 
analyze lesion location with impairment profiles for the 
first time in Norway. His thesis was later adapted into a 
textbook at plenum press in 1985 (“aphasia and brain 
organization”). 
at that time, he was newly appointed adjunct professor 
in neuropsychology at the department of psychology, the 
first position within our field at the University of Oslo, 
and was ready to take on new challenges. He became head 
neuropsychologist at the rikshospitalet in Oslo, and 
quickly established new standards for diagnostic assess-
ments of neurology-light impairments, introducing event 
related potentials (erp) for the first time in Norway. as 
within aphasiology, his erp-work has inspired researchers 
and clinicians to look for brain-behavior relations that 
standard testing alone could not encompass. 
In 1987 he was certified a specialist in clinical neuropsy-
chology, and has since held a part time private practice 
providing neuropsychological assessments for clinicians, 
the court, and the state. 
In 1993 the timing was right for a third major move in 
his professional career when he became the first fulltime 
professor in clinical neuropsychology at the department 
of psychology, University of Oslo. at that time, neuropsy-
chology was not included as part of the regular curricu-
lum. He introduced a compulsory course for all students 
combining neuropsychological theory and assessment 
with clinical case records, and he held classes in neuroi-
maging and erp research for those interested. Gradually 
new groups of students and phd fellows took interest in 
his pioneering work and together with him, implemented 
cognitive neuroscience as part of the department’s stron-
gest research fields. 
For the third time in his career, reinvang defined a new 
research agenda for himself. This time genes and cogni-
tion, or “red psychology”, studying normal cognitive de-
velopment with increasing age and the risk of developing 
dementia, became his challenge. 
His skills and knowledge has been appreciated, and the 
department of psychology has expanded the group of 
clinical neuropsychologists from him alone to three full-
time and five adjunct professors. Formal in-house clinical 
training in neuropsychology (“praktikum”) was formalized 
by his initiative, when sunnaas rehabilitation Hospital 
funded anne-kristine schanke for the job. 
reinvang has conducted high impact research all through 

ÆresMedleM: ivar reiNvaNg
presentert av Instituttleder og professor kjetil sundet, psykologisk intitutt, uio
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his career. If you look him up on the web and study his 
more than 100 peer-reviewed papers and his h-index > 20, 
you will notice that his production has held a steady high 
output over the years, not slowing down when increasing 
age may invite successful researchers to rest upon previous 
merits. reinvang has instructed, advised and inspired nu-
merous students, both at the master and the phd-level, 
he has given clinical supervision to a large group of Nor-
wegian specialists in neuropsychology, he has served on 
research and adjudication committees all over europe, 
been appointed as Head of research at the department 
of psychology and on various scientific governing boards, 
he has been guest professor in Germany, south africa and 
the Us in his sabbatical years, he has received large scale 
research grants from the Norwegian research Council and 
established a biobank for the study of the aging brain, and 
he was accredited group leader at the Center for advanced 
study at the Norwegian academy of sciences last year. 
Together with a group of colleagues, he laid the grounds 
for establishing the Norwegian Neuropsychological soci-

ety in 1996, served as president for the society, and was 
program chair for the Nordic Meeting in Neuropsycho-
logy took place in Oslo in 2001. 
We are many who can say that reinvang was the inspiring 
cause for whom we became as professional psychologists. 
I truly am among them. ever since I as master student in 
the late 1970s was sent to sunnaas to seek guidance for 
my master thesis, reinvang has been my point of refe-
rence. He doesn’t speak up too often, and never use capi-
tal letters, but when he offers his opinions and suggests a 
way out, we listen. We were many who cared when he two 
years ago suffered a stroke and knew that the expert him-
self risked becoming the case of his previous studies, but 
were soon more than assured that his mental faculties went 
unharmed. life has become somewhat more physically 
inconvenient, but intellectually and socially he is the same. 
and we love him all the more!
On behalf of the society, I congratulate Ivar reinvang as 
our new honorary member!

Kjetil Sundet

International Neuropsychological Society (INS) mid-year meeting
and 11th Nordic Meeting in Neuropsychology

June 27-30, 2012
Oslo, Norway
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Et metodologisk symposium som tok for seg 
ulike innfallsvinker til ny og gammel kunnskap

John R. Crawford, University of Aberdeen. 
Testing for dissociations in the single-case: 
problems and solutions.
Crawford startet med å argumentere for at studier av pa-
sientpopulasjoner, mer spesifikt av grupper, kan gi ville-
dende resultater. Isteden slo han et slag for enkeltkasuset 
(’single case’), men innleggets hovedbudskap var at det er 
helt nødvendig at det anvendes robuste metoder også ved 
denne form for undersøkelse. enkel dissosiasjon i vår sam-
menheng betyr en dissosiasjon mellom to nevropsykolo-
giske oppgaver: pasient a klarer oppgave 1, men ikke 
oppgave 2. Men har man nå da egentlig en dissosiasjon? 
er det egentlig en svikt vi ser på oppgave 2? Crawford var 
kritisk mot de konvensjonelle kriterier for å bedømme 
dissosiasjon og har da også utviklet andre kriterier sammen 
med Garthwaite. disse eksplisitte kriterier setter tre krav 
for å kunne hevde at enkel dissosiasjon er tilstede: 1) pa-
sient a sin prestasjon på oppgave 1 er signifikant svakere 
enn hos ’kontrollpersoner’; 2) pasient a sin prestasjon på 
oppgave 2 er ikke signifikant svakere enn hos ’kontroll-
personer’, og 3) forskjellen i prestasjon mellom oppgave 
1 og oppgave 2 er signifikant. dette setter et krav om at 
variablene/testresultatene standardiseres slik at de kan 
sammenlignes. sammen med Garthwaite har Crawford 
utviklet den såkalte ’revised standardized difference test’. 
Testen ligger fritt tilgjengelig i form av programvare på 
nettet. 

http://homepages.abdn.ac.uk/j.crawford/pages/dept/
singleCaseMethodsComputerprograms.HTM

Randi Starrfelt, Center for visual cognition, 
Københavns universitet. Looking back over you 
shoulder: re-evaluating data from cognitive 
neuropsychology.
starrfelt fortsatte på temaet dissosiajon innen nevropsy-
kologien. Hun fokuserte på det påståtte skillet mellom å 
lese henholdsvis bokstaver og tall ved tilstanden ren alek-

‘CogNiTive NeuropsyChology 
sTaTe of The arT aNd fuTure 

perspeCTives
Chair: randi starrfelt
referat: anja Vaskinn

si. ren aleksi er en selektiv svekkelse i lesing etter poste-
rior skade i venstre hemisfære. det har vært påstått at le-
sing av tall er spart ved tilstanden. starrfelt viste til sin 
litteraturgjennomgang, nylig  publisert i Neuropsycholo-
gia. der fant hun at det ved bruk av statistiske kriterier er 
mindre grunn til å hevde en slik dissosiasjon mellom le-
sing av tall og bokstaver enn det som har vært tilfelle. I 
mange tilfeller har man ikke tatt hensyn til om personer 
med ren aleksi presterer forskjellig fra normalpopulasjonen 
på de to typer oppgaver – kanskje er det slik at det er let-
tere å lese den ene typen symboler enn den andre, uav-
hengig av gruppetilhørighet? starrfelt har reanalysert egne 
data hvor hun har tatt hensyn til hvordan prestasjonen 
hos personer med ren aleksi kommer ut sammenlignet 
med normalpopulasjonen i spørsmålet om det er en dis-
sosiasjon mellom lesing av tall og av bokstaver hos perso-
ner med ren aleksi. svaret er at det er det ikke. starrfelts 
funn tyder på at det er lettere å lese tall enn bokstaver, 
uavhengig av hvilken gruppe man tilhører, uavhengig av 
om man har ren aleksi eller ikke. dette peker i retning av 
at det ikke er noen dissosiasjon og understreker at statis-
tisk og metodologisk  nøysomhet kan gi oss en helt annen 
kunnskap.

starrfeldt r & Behrmann M (2011). Number reading in 
pure alexia – a review. Neuropsychologia 49(9),2283-
2298.

Donald Stuss, Ontario Brain Institute: Advances, 
advantages and limitations of small group 
studies.
Fra stuss fikk vi høre argumenter om å anvende den me-
todologien som best gir svar på det spørsmålet vi stiller. 
smågruppestudier har helt klart sin plass, ifølge stuss, og 
en stadig gruppering i mindre, mer veldefinerte grupper 
kan gi verdifull kunnskap. Han viste til ulike metodolo-
gier, blant annet Classification and regression Trees 
(CarT) som er en statistisk metode som stadig splitter et 
utvalg i to basert på den skåren som best deler gruppen i 
to. Til slutt kommer man frem til veldefinerte grupper, 
som kan være vel verdt å studere selv om de kan være små. 
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Matt A. Lambon Ralph, University of Manches-
ter. Semantic cognition: new insights from 
neuropsychology, computational modeling and 
neuroimaging.
lambon ralphs budskap var - med utgangspunkt i seman-

Forskning viser at psykiatriske forstyrrelser så som angst 
og depresjon hyppig forekommer etter traumatisk hjer-
neskade (TBI). Formålet med symposiet var å belyse 
frekvens og forløp av psykiatriske forstyrrelser etter hjer-
neskade, samt hvilke faktorer som kan være av betyd-
ning for utvikling av psykiatriske forstyrrelser etter er-
vervet hjerneskade.

symposiets første taler, dikmen, tok for seg frekvens av 
depresjon etter TBI, samt sårbarhetsfaktorer med hen-
syn til å utvikle depresjon etter hjerneskade. Hun refe-
rerte blant annet til undersøkelser av Bombardier et al 
(2010), ”rates of major depressive disorder and clinical 
outcomes following traumatic brain injury” og dikmen 
et al (2004) ”Natural history of depression in traumatic 
brain injury”. 

Undersøkelsene kjennetegnes av store utvalg og depre-
sjonsvurderinger foretatt på flere tidspunkt over lengre 
tidsrom. det ble også gjennomført anamnestiske inter-
vjuer som dekket sårbarhetsfaktorer som var til stede 
før aktuelle; så som depresjoner, selvmordsforsøk, andre 
psykiske lidelser og rusmisbruk. 

kumulativ frekvens av depresjon gjennom ett år etter 
skade i Bombardiers utvalg var på 53.1 %, dvs om lag 8 
ganger mer vanlig enn i befolkningen for øvrig. Nær en 
fjerdedel av de som på et eller annet tidspunkt ble diag-
nostisert med depresjon ble vurdert som å ikke tidligere 
ha hatt depressive plager. dataene viste også at TBI gir 
risiko for depresjonsutvikling over lang tid etter aktu-
elle, og at risikoen vedvarte utover det første året. risi-

tisk kognisjon/hukommelse/kontroll  - at det å sammen-
holde informasjon og funn fra ulike metoder (det være seg 
kasus-serier, altså dybdestudier av mer enn èn person, eller 
moderne og sofistikerte nevrovitenskapelige metoder) gir 
et solid grunnlag for å forstå hjerneorganiske tilstander. 

psyChiaTriC disorders 
followiNg TrauMaTiC BraiN 

iNjury
Chair: Jennie ponsford
referat: anita kjeverud

kofaktorer for utvikling av depresjon etter hodeskade 
viste seg blant annet å være tidligere depresjon og/eller 
depresjon ved skadetidspunktet og/ eller rusmisbruk. de 
ble ikke funnet sammenheng mellom type skade/alvor-
lighetsgrad av skade og risiko for depresjonsutvikling. 

dikmen fremholdt også i sin presentasjon at demogra-
fiske variabler kan være nyttig å ha i bakhodet når en 
undrer seg over hvem en skal være bekymret for å være 
i faresonen for å utvikle depresjon; unge menn med lav 
utdanning syntes å være spesielt sårbare. Hun fant i sin 
undersøkelse at 17% var deprimert etter 3-5 år etter en 
ervervet hjerneskade.

Jennie ponsford tok i sin presentasjon for seg en under-
søkelse av tilstedeværelse og sårbarhetsfaktorer for ut-
vikling av psykopatologi i løpet av de fire første årene 
etter TBI. Hun fremholdt at det er viktig at en fanger 
opp symptomer på psykiske lidelser da dette også er 
assosiert med dårligere gjenvinning av funksjon, samt 
med fatigue-problematikk og søvnproblemer. at fati-
gue, søvnproblemer, konsentrasjonssvikt og apati er 
hyppige følgevirkninger av hjerneskade, medfører også 
utfordringer mht diagnostisering siden symptomene i 
noen grad er overlappende. 

Hun refererte til en australsk undersøkelse av 206 indi-
vider med mild til alvorlig grad av TBI hvor de hadde 
benyttet et dsM-basert strukturert intervju (sCId –I), 
som grunnlag for diagnostisering. personene ble under-
søkt ved innleggelse akuttsykehus, etter 3 måneder, 6 
måneder og etter ett år, deretter en gang per år. Under-
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søkelsen fant høy tilstedeværelse av psykiatriske lidelser 
både før og etter aktuelle, henholdsvis 56 % og 64 %. 
depresjon var den vanligste lidelsen 4 år etter aktuelle. 
det synes som at tilstedeværelse av alvorlig depresjon 
er høyest om lag tre år etter at skaden inntraff. dette 
kan skyldes økt innsikt i betydningen av skade, frustra-
sjon over mangel på fysisk, arbeidsmessig og emosjonell 
fremgang, økonomiske problemer og tilbaketrekning 
av profesjonelt hjelpeapparat etter hvert som tiden gikk.

Om lag 43 % av utvalget utviklet på ulike tidspunkt 
angstforstyrrelser etter TBI, mange av disse hadde ikke 
kjente angstlidelser fra før. de som hadde kjent angst-
lidelse fra før, fikk typisk symptomer i en tidlig fase 
etter aktuelle. Hos de som ikke tidligere hadde slitt med 
angst, viste symptomene seg senere, ofte etter om lag et 
halvt år, mens sosial angst ofte utviklet seg over lang tid. 

de som syntes å være spesielt i faresonen for å utvikle 
rusmisbruk etter TBI, syntes å være lavt utdannede 
menn med lave skårer på Glasgow Coma scale som 
tidligere har slitt med rusproblemer. en bør også være 
observant på faren for å utvikle rusmisbruk i forbin-
delse med utvikling av depresjon. 

schönberger la frem en undersøkelse som tok for seg 
tidsmessig relasjon mellom depresjon, angst og funk-
sjonsstatus etter traumatisk hjerneskade. Hensikten var 
å belyse til hvilken grad psykiatriske lidelser etter hjer-
neskade var en årsak til eller en konsekvens av funk-
sjonsstaus. Funksjonell status målet ved Glasgow Out-
come scale -extended  seks måneder etter aktuelle 
predikerte depresjon og angst ett år etter skaden. angst 
og depresjon syntes dog ikke å predikere senere funk-
sjonsstatus. resultatene viser viktigheten av å bistå per-
soner med ervervet hjerneskade i å mestre funksjonsut-
fall etter skade for å øke psykisk helse.

James Malec la frem en modell for forståelse av depre-
sjon etter ervervet hjerneskade. Han minnet om at de-
presjon vanligvis, i tillegg til genetisk sårbarhet og lave 
nivåer av serotonion i synapsene, forbindes med mala-
daptiv kognisjon, så som tendens til å fokusere på ne-
gative erfaringer, svart-hvitt tekning og negativt selv-
bilde.

en gruppe av pasienter med moderate til alvorlige er-
vervede hjerneskader ble undersøkt med mål på funk-
sjonsnivå (Mayo-portland adaptability Inventory 
(MpaI-4)), awareness Questionnaire og Becks depres-
sion Inventory under sykehusinnleggelse og ett år etter 
aktuelle. Hvorvidt en utviklet en depresjon eller ikke 
trengte ikke henge sammen med ”hvor dårlig de fikk 

ting til”, men snarere med ”hvor dårlig de trodde at de 
fikk ting til”. self-appraisal, hva du selv synes om din 
egen situasjon, syntes med dette en viktig faktor med 
hensyn til mulig depresjonsutvikling. de som fra før 
hadde tendens til negativt selv-snakk var også sårbare 
for utvikling av depresjon etter en hjerneskade, og det 
fantes ikke noen direkte sammenheng mellom alvorlig-
hetsgrad av skade og sårbarhet for depresjonsutvikling. 
depresjon kan gi dårligere prognose etter en hjerne-
skade, det er derfor viktig med tidlig identifisering av 
de som er i risiko for å utvikle depresjon, samt å tilby 
adekvat behandling. I følge Malec bør en videreutvik-
lingen av modellen inneha bedre mål på en rekke av 
faktorene som kan ha betydning for utvikling av depre-
sjon etter ervervet hjerneskade, så som strukturelle og 
nevrokjemiske endringer etter organisk skade og mu-
lige interaksjonseffekter mellom ulike kognitive utfall, 
selvforståelse og grubling. 

samtlige av symposiets innlegg konkluderte med at TBI 
medfører en risiko for å utvikle psykiatriske lidelser, så 
som depresjon og angstlidelser. symposiet belyste ulike 
interaksjonseffekter mellom skader, premorbide sårbar-
hetsfaktorer og risiko for å utvikle ulike psykiatriske 
lidelser etter ervervet hjerneskade. selv om tidligere 
psykisk sykdom og maladaptive tanker må regnes som 
sårbarhetsfaktorer mht å utvikle psykiatrisk lidelse etter 
ervervet hjerneskade, kan andre også være i risiko for 
psykisk mistilpasning. Forløpet kan være annerledes hos 
de som rammes av angst eller depresjon for første gang, 
spesielt med hensyn til at lidelsene har en tendens til å 
utvikle seg mer over tid. klinikker som behandler men-
nesker med ervervet hjerneskade bør gjennomføre kon-
troller gjennom flere år etter aktuelle hvor en screener 
for angst og depresjon. det understrekes at det er viktig 
at helsepersonell er observante på symptomer på disse 
tilstandene og kjenner til strategier for å behandle dem. 
kognitiv atferdsterapi ble nevnt av flere som et nyttig 
verktøy i så måte, alene, eller sammen med medikamen-
tell behandling

symposiets discussant, Theresa ashman, nevnte også i 
sin oppsummering at videre forskning også med fordel 
kan dele utvalgene inn i separate undergrupper med 
hensyn til alvorlighetsgrad av skade for å bedre forstå 
mulig sammenheng mellom grad og type av skade og 
psykisk helse. Hvordan ulike typer av kognitive utfall 
er av betydning for utvikling av psykiatriske lidelser, bør 
også systematiseres og forstås bedre. 
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psykiatriske lidelser som angst og depresjon er hyppig 
forekommende følgevirkninger etter ervervet hjerne-
skade. det er derfor viktig å kjenne hvilke faktorer 
som kan gi sårbarhet for å utvikle psykologisk mistil-
pasning etter en hjerneskade, og hvilke faktorer som 
kan bidra til optimal psykisk helse, mestring og til-
pasning til et liv med endret funksjonsnivå. 
Coetzer snakket i sitt fremlegg hvorvidt den fenome-
nologiske opplevelsen av tap etter traumatisk hjerne-
skade er assosiert med depresjon og angst. Coetzer 
har utviklet et kortfattet spørreskjema, The Brain 
Injury Brief inventory (Coetzer et al 2003), som skal 
måle tap, sorg og tilpasning etter ervervet hjerne-
skade, kortfattet fordi mer omfattende spørreskje-
maer krever god evne til vedvarende oppmerksomhet. 
spørreskjemaet forsøker å skille de som klarer å skape 
mening i livet etter en hjerneskade fra de som er min-
dre i stand til dette. 
Ikke overraskende viste det seg at opplevelse av tap 
etter ervervet hjerneskade var assosiert med sympto-
mer på angst og depresjon målt ved Had i en grup-
pe på 54 pasienter med moderat til alvorlig hjerne-
skade. 
et poeng han trakk frem var at tid etter skade synes 
å ha mindre betydning med hensyn til hvorvidt per-
sonene opplevde angstrelaterte eller depressive plager; 
tiden leger ikke alle sår, den leger heller ikke de tap 
folk opplever etter å ha pådratt seg en hjerneskade. 
Tap og sorg var dog bare en av mange faktorer som 
har betydning for hvordan folk tilpasser seg et liv med 
endret funksjon. det å være i en form for arbeid er 
en faktor som synes å bidra til større grad av opplevd 
mening og bedre psykisk helse etter en ervervet hjer-
neskade.  
kühneman belyste muligheten for posttraumatisk 
vekst etter å ha pådratt seg en ervervet hjerneskade. 
kan det å pådra seg en skade bidra til personlig vekst, 

MeChaNisMs of psyChologi-
Cal adjusTMeNT To aCquired 

BraiN iNjury
Chair: Jennie ponsford
referat: anita kjeverud

og i så fall av hvilken type og av hvilken grunn? 
Hvem er det i så fall som erfarer dette? post trauma-
tisk vekst har av Tedeschi og Calhoun (2004) blitt 
definert som at en ”erfarer positive psykologiske end-
ringer etter å ha stått i betydelig utfordrende livssi-
tuasjoner”. 
post traumatisk vekst etter ervervet hjerneskade kan 
komme til utrykk gjennom endret selvbilde, gjennom 
at en oppdager personlig styrke en ikke var klar over 
at en var i besittelse av, endret oppfatning av person-
lige relasjoner, ved at en opplever at en har kommet 
nærmere andre, og at en får en endret livsfilosofi eller 
verdier. 
kühneman refererte til en undersøkelse hvor to grup-
per av personer med ervervede hjerneskader, hvorav 
den ene gruppen bestod av personer som nylig hadde 
pådratt seg skaden og den andre gruppen hadde levd 
lenger med skaden, ble sammenliknet med en grup-
pe friske kontroller som hadde opplevd tap av en nær 
person, konflikter eller andre belastende livshendel-
ser. det ble ikke funnet at sosiodemografiske variabler 
ellet type/grad av skade hadde betydning for opple-
velse av post traumatisk vekst. Gruppen som hadde 
levd en stund med skaden gav utrykk for størst grad 
av post traumatiske vekst. post traumatisk vekst var 
assosiert med aktive mestringsstrategier og sense of 
coherence (opplevelse av sammenheng). det ble fun-
net en liten negativ korrelasjon mellom grad av post 
traumatisk vekst og depresjon, men det ble også un-
derstreket av post traumatisk vekst ikke var ensbety-
dende med fravær av triste tanker eller engstelse. 
schönberger tok for seg hvilke faktorer som kan ha 
betydning for mestring eller psykisk mistilpasning 
etter ervervet hjerneskade. Han nevnte at det er stadig 
mer forskning som viser høye forekomster av angst 
og/eller depresjon etter hjerneskade, og mindre fors-
kning på hva som predikerer god psykologisk tilpas-
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ning og/eller post traumatisk vekst. Han viste til en 
undersøkelse av 42 personer med ervervet hjerne-
skade som ble undersøkt på to ulike tidspunkt for å 
kartlegge forløp, de ble undersøkt med ulike mål på 
angst/depresjon, mestringsstil, self efficacy (mest-
ringstro) og med psykososiale mål. Ved første øyekast 
kunne dataene virke forvirrende da det var veldig 
ulike forløp, noe som understreker at individer er 
forskjellige. Når en går inn i dataene kunne en alli-
kevel hevde at psykisk tilpasning var predikert av lavt 
angstnivå, høy grad av self efficacy og bruk av aktive 
mestringssatregier. alvorlighetsgrad av skade målt ved 
varighet av post Traumatisk amnesi, Glasgow Coma 
scale -skåre, kjønn, alder, utdanningsnivå og innsikt 
predikerte i mindre grad psykisk tilpasning og vekst 
etter skaden. 
longworth belyste hvordan kognitiv funksjon, spe-
sielt eksekutive funksjoners, har betydning for mest-
ring og psykologisk tilpasning etter ervervet hjerne-
skade. en kan tenke seg at godt fungerende eksekutiv 
funksjon kan gi bedre problemløsningsevne og der-
med økt grad av aktiv mestring etter en hjerneskade. 
en gruppe av 78 hjemmeboende personer med er-
vervet hjerneskade ble undersøkt med tester av ekse-
kutiv funksjon (hotell-oppgaven) og vedvarende opp-
merksomhet. I tillegg fylte de ut 
egenrapporteringsskjemaer som skulle måle mest-
ringsstil, humør og fatigue. Undersøkelsen indikerte 
at resultatene på delmål på test av eksekutiv funksjon, 
spesielt skåren på variabelen ”goal neglekt” på Hotell-
oppgaven var assosiert med unngående mestring og 
tilstedeværelse av fatigue. Unngående mestring var 
også assosiert med depresjon. 
Gracey hadde det avsluttende innlegget i symposiet 
ved å gjennomgå en evidensbasert kognitiv atferds-
basert modell for tilpasning etter hjerneskade. Model-
len søker å trekke linjer fra forskning til klinikken. 
Med hensyn til å forstå tilpasning etter ervervet hjer-
neskade er det viktig å ha kjennskap til predispone-
rende faktorer, triggere og opprettholdene faktorer. 
Å forstå tilpasning etter en hjerneskade skiller seg i så 
måte ikke fra å forstå tilpasning etter andre betyd-
ningsfulle eller stressende livshendelser. det kan være 
nyttig å kjenne til mestringsstil og selvbilde, hvorvidt 
personen har mistet sosial gruppetilhørighet, opplevd 
endringer i roller, i familien og i arbeidslivet. I tillegg 
vil kjennskap til på hvilken måte eventuell svikt i 
kognitiv funksjon innvirker, hva er de faktiske kon-

sekvensene av skaden og på hvilken måte kan disse 
true personens selvbilde. som kliniker bør en hjelpe 
personen til å forstå sin egen situasjon bedre, og bistå 
til at personen i større grad kan påvirke egen situa-
sjon. det synes å være viktig at personer får mulighet 
til å delta i meningsfull aktivitet, utvikle mestrings-
strategier og mestringstro. 
Malec oppsummerte som symposiets discussant at 
hjerneskade er å regne som en kronisk tilstand. det 
er ikke tilstrekkelig å ha fokus på å overleve, men også 
på at personen skal oppleve fortsatt vekst. Innspill fra 
salen minnet også på at det å tilpasse seg et liv etter 
ervervet hjerneskade tar tid, ofte lenger enn et par år.
Tiden helbreder ikke, helbredelse skjer heller ikke 
rettlinjet, menneskesinnet er mangfoldig og kan 
romme både sorg, tap og vekst. en kan være både 
ulykkelig og engstelig etter å ha fått livet snudd på 
hodet etter å ha pådratt seg en traumatisk hjerne-
skade, og samtidig gi utrykk for at en erfarer person-
lig vekst. 
enkelte undersøkelser indikerer at svikt i eksekutiv 
funksjon er assosiert med unngående mestring, fati-
gue og depresjon. det å arbeide med å fremme stra-
tegier for å strukturere hverdagen bedre, kunne sette 
seg mål og å vite hvordan en skal arbeide mot å nå 
dem, synes med dette å være en måte å bistå pasienter 
med ervervede hjerneskader til å oppnå større grad 
av mestring, mestringstro og psykologisk tilpasning. 

Presentasjoner:
schönberger, M : Mechanisms of psychologi-

cal adjustment to aquired brain Injury
schönberger, M: development and Correla-

tes of psychological adjustment and 
emotional distress Following Traumatic 
Brain Injury?

Coetzer, r: Is the phenomenolocical experi-
ence of loss associatied with anxiety and 
depression after Traumatic Brain Injury?

longworth, Ce: are executive functioning 
and coping style after aquired brain injury 
associatied with depression and fatigue?

Gracey. F: Towards an evidence-based cogniti-
ve-behavioral model of adjustment follo-
wing brain injury

künemund, a: posttraumatic growth follo-
wing aquired brain injury
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The chair of the symposium suggested some princi-
ples of change in structural brain and cognition: 
Change is (1) continuous, (2) coordinated, (3) regio-
nally variable, (4) individual, (5) dimensional, not 
categorical, and (6) influenced by endo- and exo-
genous factors.  New data were shown illustrating 
each of the points. For instance, longitudinal brain 
development happens in a coordinated fashion, whe-
re functional brain circuits tend to change together. 
One example is that longitudinal change in hippo-
campal volume goes together with change in most of 
the papez circuit. 

Terry Jernigan from University of California, san 
diego, gave a talk with the title The ontogeny of 
individuality: genes, brains, and behavior. Jernigan 
proposed that understanding of individuality is only 
meaningful within a developmental context, and that 
it is very important to understand the contributions 
from genes, the environment, cumulative experience 
and the interactions between these. a means to this 
end would be to combine imaging studies with be-
havioral correlates. Jernigan showed data demonstra-
ting that the brain undergoes continuous remodeling 
during development, illustrated by new data on cor-
tical thickness, area and volume in a large multi-site 
american sample from the pING (pediatric Imaging, 
Neurocognition and Genetics) study. Huge develop-
mental effects were seen in all parameters, but sub-
stantial individual differences were also evident. ad-
ditionally, results from genome-wide association 
studies, studies of candidate genes and twin studies 
were used to demonstrate regionally specific genetic 
effects on the brain. On this background, Jernigan 
argued that an important task is to understand gene-
environment interactions to aid intervention in de-
velopment.

Next speaker was andreas engvig from the Center 
for the study of Human Cognition, department of 
psychology, University of Oslo. engvig presented re-
sults from a memory intervention study with patients 

MeChaNisMs of plasTiCiTy aNd 
ChaNge

Chair: kristine B Walhovd
referent: kristine B Walhovd

with subjective memory complaints but without ob-
jective verifiable memory deficits. 27% of referrals to 
memory clinics in the Oslo area get such a diagnosis, 
and no treatment options exist for this group. engvig 
showed that memory function could be enhanced by 
systematic training using the method of loci, and that 
the volume of the hippocampus could be used to 
predict which patients benefitted the most from the 
intervention. level of subclinical depression also con-
tributed to explain some of the variance in memory 
improvements, in that the patients with the highest 
baseline depression scores improved more. This could 
be because subjective memory deficits in patients 
with normal hippocampal volume and elevated de-
pression scores are likely caused by the depression, 
and not by underlying neurodegenerative disease 
which may be harder to target with cognitive inter-
vention. Finally, engvig showed preliminary results 
indicating regional cortical increase in thickness after 
eight weeks of training.

The final speaker was Heidi Johansen-Berg from Ox-
ford. Johansen-Berg started by giving an overview of 
the neurobiological foundation for learning and 
changes in brain structure, including animal studies, 
and to what degree these could be reflected in chan-
ges in Mr images. It was further demonstrated how 
different cognitive functions are related to diffusion 
characteristics in regionally specific brain areas. Most 
of the talk focused on effects of training on brain 
structure and function. Johansen-Berg presented re-
cent results demonstrating that application of trans-
cranial direct stimulation (tdCs) over motor cortex 
during a motor learning task enhanced the progress 
made by stroke patients. tdCs was further shown by 
magnetic spectroscopy to modulate GaBa during 
training, and change in GaBa-levels affected the 
output of training. Johansen-Berg concluded that 
tdCs could be used to boost effects of intervention 
on learning and rehabilitation, and that one could 
identify structural brain changes specific to the tdCs 
stimulation.
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Til tross for at symposiet startet tidlig på morgenen, var 
det mange tilhørere. Inviterte foredragsholdere var de 
internasjonalt anerkjente professorene stephen J. Wood 
fra University of Birmingham, england, abraham 
reichenberg fra Institute of psychiatry, london, eng-
land, og philip d. Harvey fra University of Miami, 
Usa.

Tema for professor Woods foredrag var: endring over 
tid i nevrokognitiv  funksjon hos personer med ultra-
høy risiko for psykose.  det er fortsatt uklart om tidlig 
psykosedebut er assosiert med forverring i nevrokogni-
tiv funksjon. de få longitudinelle studier som har fulgt 
personer med ultra-høy risiko for psykose over i aktiv 
psykosefase, har funnet liten eller ingen forandring av 
nevrokognitiv funksjon. studiene har imidlertid vært 
preget av kort oppfølgingstid og bruk av få tester.  I en 
studie som Woods var med på, ble 221 unge mennesker 
med ultra-høy risiko for psykose fulgt opp i gjennom-
snitt syv år. resultater indikerte i hovedsak at overgan-
gen til psykosedebut ikke var assosiert med forverring 
av nevrokognitiv  funksjon. resultatene viste også at de 
med god nevrokognisjon  hadde bedring av disse funk-
sjonene over tid, mens de med dårlig nevrokognisjon 
forble stabile eller forverret over tid uavhengig om de 
fikk psykose eller ikke. Han refererte også til forskning 
som har vist at svikt i spesifikk luktidentifikasjon og 
spatialt arbeidsminne kan være en bedre markør for 
overgangen fra ultra-høy risiko for psykose til psykose-
debut, enn resultater fra mer tradisjonelle kognitive 
oppgaver (se Brewer et al., 2006). 

professor reichenberg sitt foredrag fokuserte på utvik-
ling av nevrokognitiv funksjon i de første 10 årene hos 
et epidemiologisk utvalg av pasienter med førstegangs 
psykose. Mye tyder på at nedsatt nevrokognitiv funk-
sjon ved schizofreni er relativt stabilt gjennom de første 
årene av sykdommen. professor reichenberg presen-
terte data fra en populasjonsbasert, case-control studie 
av pasienter med første-episode psykose. pasientene 
(n=100) med diagnosene schizofreni, bipolar lidelse, 
mani eller depressiv psykose, samt friske kontroller (N 

NevrokogNisjoN ved 
psykoTiske lidelser; foraNd-

riNg eller sTaBiliTeT?  
Chairs: Merete Glenne øie og kjetil sundet 

referat: Merete øie

= 100), ble utredet med et nevropsykologisk testbatteri. 
Både pasienter og kontrollpersoner ble fulgt opp 10 år 
etter deres første vurdering og retestet med det samme 
testbatteriet. resultatene viste at det ikke var forskjell 
mellom pasienter og kontrollpersoner når det gjaldt 
endring i IQ. resultatene tydet imidlertid på at forand-
ring i verbal IQ og arbeidsminne var størst i pasient-
gruppen, særlig hos de med affektiv psykose. disse 
forandringene hadde i hovedsak skjedd tidlig i syk-
domsperioden før første hospitalisering. samlet sett 
tydet resultatene på en relativ stabil nevrokognitiv funk-
sjon i 10 års perioden etter psykosedebut. Han viste 
også til forskning som indikerer at det er graden av 
nevrokognitive vansker, og ikke den nevrokognitive 
testprofilen, som skiller forskjellige psykotiske lidelser 
fra hverandre (se reichenberg et al., 2009). 

Foredraget til professor Harvey hadde fokus på nevro-
kognisjon hos eldre pasienter med schizofreni. enkelte 
eldre pasienter med schizofreni som har vært institusjo-
nalisert, viser tegn på endringer i nevrokognitive funk-
sjoner ved 3-5 års oppfølging. professor Harvey presen-
terte en studie som undersøkte endringer i 
nevrokognisjon, hverdagslivfunksjon og sosial funksjon 
hos eldre personer med schizofreni (N=111, gjennom-
snitt 65 år). Utvalget hadde forskjellig lengde på insti-
tusjonsopphold. Friske kontroller var også inkludert. 
Gruppene ble fulgt opp til 45 måneder og re-undersøkt 
to ganger. Forverring av hverdagslivets funksjon ble fun-
net hos de pasientene med mest kronisk og alvorlig syk-
dom. lengden på hospitalisering var assosiert med for-
verring av sosial- og hverdagslivets funksjon.  
Nevrokognitiv funksjon hos pasientene var ikke forver-
ret ved retest, men en læringseffekt på testene som ble 
funnet hos de friske kontrollene, ble ikke funnet hos 
pasientgruppen. dette kan indikere en mulig forverring 
av nevrokognitiv funksjon hos eldre pasienter med schi-
zofreni sett i forhold til friske kontroller. data indikerte 
også at funksjon i dagliglivet ble forverret hos de som 
tidligere hadde bodd lenge på institusjon, selv om de 
ikke lenger bodde på institusjon (se Harvey et al., 2010).
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«a systematic, evidence based approach to diagnostic as-
sessment, outcome prediction and rehabilitation in pati-
ents with disorders of consciousness».
Joseph T. Giacino har de siste årene vært direktør og fors-
kningsansvarlig ved et av rehabiliteringsprogrammene ved 
spaulding rehabilitation Hospital. Han har stått for ut-
arbeidelsen av et kunnskapsbasert rehabiliteringsprogram 
for de alvorligste ervervede hjerneskadene med pasienter 
i redusert bevissthetstilstand (disorders of consciousness; 
dOC). I sitt foredrag presenterte dr. Giacino et spesiali-
sert program ved det såkalte  «spaulding rehabilitation 
network», som består av et bredt sammensatt behandlings-
program som bygger på systematiske og kunnskapsba-
serte fremgangsmåter, med det formål å optimalisere funk-
sjonell bedring hos voksne pasienter med de alvorligste 
følgevirkningene. 

programmet omfatter de pasientene som etter en ervervet 
hjerneskade ikke har gjenvunnet evnen til å følge enkle 
instruksjoner, kommunisere eller utføre enkle adl hand-
linger. Behandlingsprogrammet inkorporerer også fors-
kningsaktivitet med det formål å beskrive skademekanis-
mer, forbedre diagnostiske og prognostiske vurderinger, 
samt utvikle virkningsfulle behandlingsmetoder. Gjen-
nomsnittslengden for pasientoppholdene er 69 dager, og 
behandlingsteamet er tverrfaglig sammensatt. Familieper-
spektivet er tydelig representert i programmet, der pårø-
rende trekkes inn i planleggingen av behandlingen og 
orienteres om forløp i faste møter med det tverrfaglige 
teamet, samt at det arrangeres psykoedukative seminarer 
for pårørende under oppholdet. en rekke strukturerte 
kartleggingsinstrumenter inngår i programmet og tas i 
bruk systematisk med ukentlig administrering og syste-
matisering i oversiktsdiagram som fremstiller en klinisk « 
neurobehavioral» profil. denne profilen har til hensikt å 
gi bedre oversikt over funksjonsprofilen og den eventuell 
bedringskurven til den enkelte pasient, samt gi indikasjo-
ner for valg av videre behandlingstiltak. det strukturerte 
kartleggingsverktøyet Coma recovery scale- revised 
(Crs-r) benyttes klinisk for å vurdere grad av bevissthet. 

disorders of CoNsCiousNess- 
eThiCal issues, diagNosTiC 

aNd progNosTiC CoNsidera-
TioNs aNd TreaTMeNT opTioNs

Chair: Joseph T. Giacino
referat:  solveig lægreid Hauger

For systematisk kartlegging av forbigående posttraumatisk 
forvirringstilstand (post-Traumatic Confusional state) 
benyttes kartleggingsverktøyet Confusion assessment pro-
tocol (Cap). andre strukturerte kartleggingsinstrumenter 
omfatter kartlegging av apraksi, funksjonell kommunika-
sjon, svelgefunksjon, monitorering av hjerneaktivering, 
dysautonomi, konsistente og nøyaktige ja/nei svar, samt 
protokoller for neglekt/synsfeltutfall og vedvarende opp-
merksomhet. dr. Giacino har omfattende kunnskap om 
pasienter i redusert bevissthetstilstand og er hovedforfatter 
bak verktøyet Crs-r, samt at han har bidratt betydelig i 
litteraturen vedrørende redusert bevissthetstilstand og di-
agnostiske skiller mellom vegetativ (VT;  pasienter som 
ikke fremviser atferdsmessige tegn til bevissthet) og mini-
malt bevissthet (MBT; pasienter med sikre, men lavfre-
kvente tegn til bevissthet). I sitt fordrag fikk vi innsikt i 
hvordan han har oppnådd å omgjøre forskningsbasert 
kunnskap til et innovativt systematisk kunnskapsbasert og 
forskningsorientert behandlingsprogram særlig tilpasset 
de alvorligste utfallene etter ervervet hjerneskade. 

«Ethical Decision- Making on Behalf of Patients with Dis-
orders of Consciousness».
Joseph J. Fins Weill Cornell Medical College 

dr. Joseph J. Fins er. professor i medisinsk etikk og leder 
avdeling for medisinsk etikk ved Weill Cornell Medical 
College, hvor han også er ansatt som medisinsk professor, 
samt professor i offentlig helse og medisinsk psykiatri. dr. 
Fins belyste i sitt foredrag mange ulike etiske problemstil-
linger knyttet til dOC pasienter. Han skriver for tiden på 
en bok som bygger på intervjuer med 40 ulike familier til 
dOC pasienter («rights Come to Mind: Brain Injury, 
ethics & The struggle for Consciousness» (Cambridge U 
press, 2013)). I sitt innlegg skildret han noen sentrale 
etiske problemstillinger knyttet til pårørendes opplevelser. 
Noen eksempel dr. Fins trakk frem er pårørendes erfarin-
ger med møtet med det han omtaler som «et uinteressert 
helsevesen», der det stereotypisk gjentar seg at pårørende 
føler seg oversett, samt at pårørende opplever å bli kon-
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frontert med et statisk perspektiv på hjerneskade, fremfor 
et dynamisk perspektiv der nyere kunnskaper om dOC 
og hjernen inndras. dr. Fins understreket hvilken under-
legen posisjon de pårørende har i møtet med helsevesenet, 
som representerer en spesialisert kunnskap om hjerneska-
der og skadeforløp. de pårørende blir brått kastet ut i en 
overveldende ny og ukjent situasjon de har lite kunnska-
per om på forhånd. ansatte i helsevesenet har en etisk 
forpliktelse i møtet med de pårørende til å bruke sin kunn-
skapsmakt på en klok måte. dr. Fins eksemplifiserte med 
utdrag fra litteraturen (Wijdicks, e.F.M & rabinstein, 
a.a. 2007) og fra familieintervjuer, hvordan møtet med 
det profesjonelle helsevesenet og pårørende ikke baseres 
på gode etiske retningslinjer (en mor blir fortalt at hennes 
skadede sønn har reflekser sammenlignbart med en frosk 
og det beste vil være om hun oppfører sønnen som donor). 
Gode etiske retningslinjer er sentralt i dialogen med på-
rørende, og omhandler flere vanskelige problemstillinger, 
som valg knyttet til prolongering av livsforlengende be-
handling, prognostiske vurderinger og valg av langsiktige 
rehabiliteringstiltak. aktuelle referanser til sistenevnte 
tema ble nevnt i foredraget: Fins JJ. Nature reviews Neu-
roscience, 2003/ Fins JJ. Hastings Ctr rep, 2005 / Fins 
JJ. a palliative ethic of Care: Clinical Wisdom at life’s 
end. 2006. dr. Fins understreket at det også hefter et etisk 
dilemma til premature beslutninger rundt valg av behand-
ling og prognostiske vurderinger. diagnostiske og behand-
lingsrettede beslutninger som tas tidlig i forløpet tenderer 
å bli stående som gjeldende kriterier for beslutningstak-
ning rundt behandling og videre tiltak, der revurderinger 
uteblir fra spesialiserte helsetjenester. dette står i motset-
ning til litteraturen som viser at endringer i tilstand etter 
alvorlig hjerneskade skjer over lang tid, og er ikke forenlig 
med dagens kunnskap om diagnostikk og prognose ved 
dOC. avslutningsvis poengterte dr. Fins en etisk forplik-
telse i helsevesenet til å ta i bruk den kunnskapen som 
nyere forskning har fremskaffet vedrørende dOC med 
hensyn til behandling, metoder for kartlegging samt tek-
nologi for alternativ kommunikasjon.

«Pain Assessment and Pain Management in DOC patients». 
Caroline schnakers Coma science Group, University of 
liège 

dr. Caroline schnakers har siden 2002 vært ansatt ved 
Coma science Group i liège i Belgia, og har omfattende 
ekspertise når det gjelder elektrofysiologiske undersøkel-
sesmetoder ved redusert bevissthet, samt at hun har gjort 
studier knyttet til kartleggingsmetoder av smerte og smer-
tebehandling ved pasienter med alvorlig hjerneskade. I sitt 
foredrag skildret dr. schnakers sentrale aspekter vedrø-
rende smerteopplevelse hos dOC pasienter. Forskning 
utført av dr. schnakers og kollegaer ved Coma science 

Group der man har tatt i bruk funksjonell Mr (fMrI) i 
forbindelse med påføring av smertestimuli, viser klar for-
skjell mellom pasienter i vegetativ tilstand Mens pasienter 
i VT på gruppebasis viser aktivitet kun i primære smerte-
områder i hjernen (hjernestammen, thalamus og primær 
somatosensorisk korteks, viser pasienter i MBT i tillegg 
aktivitet i assosiasjonsområder knyttet til affektiv smerte-
prosessering, som anterior cingulum. Hjerneaktiviteten 
hos MBT-pasientene ligner også vesentlig på den aktivi-
teten som friske kontroller viser (Boly et al, Lancet Neurol, 
2008, schnakers et al. Pain, 2010). de avgrensede akti-
verte primærområdene hos VT antas således å være isolert 
fra mer høytfungerende assosiasjonsområder i korteks som 
er sentrale i bevisst smerteopplevelse og kognitiv proses-
sering av smerte.  dr. schnakers påpekte i sitt innlegg at 
man ikke sikkert kan konkludere at pasienter i VT ikke 
føler smerte per se, men at det er sannsynlig at pasienter 
i MBT har en annen og mer normal subjektiv opplevelse 
av smerte. klinisk er det derfor essensielt å kartlegge per-
sepsjon av smerte hos dOC pasienter for best mulig smer-
tebehandling. schnakers et al (2010). har utarbeidet et 
klinisk kartleggingsinstrument for vurdering av smerte-
opplevelse ved dOC, The Nociception scale (NCs). ska-
laen inneholder fire ulike subskalaer; 1) skala for motorisk 
respons, 2) skala for verbal respons, 3) skala for visuell 
respons og 4) skala for ansiktsmimikk. Hver subskala er 
hierarkisk oppbygd og gir poeng fra maksimalt høyest 
oppnåelige 3 poeng for komplekse responser til null poeng 
ved ingen responser. skalaen er validert mot andre smer-
tekartleggingsinstrumenter for andre pasientgrupper uten 
kommunikative ferdigheter (demens og spedbarn), og det 
er vist at NCs har god validitet og interrater reliabilitet 
(schnakers et al, Pain, 2010). I tillegg viste validitetsstu-
dien at NCs-skårene var høyere i gruppen i MBT sam-
menlignet med VT, mens skårene på flere av de andre 
smerteskalaene ikke differensierte mellom de to pasient-
kategoriene. schnakers viste i sitt foredrag til at resulta-
tene kan ses i sammenheng med tidligere studier hvor det 
fremkommer forskjeller i hjerneaktivering mellom VT og 
MBT. NCs anbefales således som klinisk kartleggingsin-
strument for smerte ved dOC pasienter. det er nylig 
publisert en nyere studie hvor man har undersøkt sensiti-
vitet og spesifisitet av delskalaene ved NCs, der den ver-
bale delskalaen ble vist å inneha liten sensitivitet. den er 
derfor tatt ut i en revidert versjonen av skalaen, NCs-r 
(Chatelle et al, JNNP, 2012). dr. schnakers oppsum-
merte sitt innlegg med å poengtere at smerteopplevelse vil 
variere hos dOC pasienter og at det er viktig å kartlegge 
smerte på en systematisk måte, og at NCs-r er et valid 
og sensitivt kartleggingsinstrument. NCs-r har nytte-
verdi i klinisk praksis ved behandling av smerte hos dOC 
pasienter. 
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laasonen åpnet symposiet og presenterte kort de fire 
foredragene. symposiet ville i all hovedsak fokusere 
på vår nåværende forståelse av og tilnærming til fe-
nomenet adHd i voksen alder. det er de atferds-
messige manifestasjonene av uoppmerksomhet, hy-
peraktivitet og impulsivitet som utgjør kriteriene for 
dagens diagnosemanualer. en klar forståelse av kjer-
nesymptomene og hvordan de oppstår, mangler 
imidlertid fortsatt.  I løpet av symposiet ønsket man 
å belyse disse temaene, samt komme nærmere inn på 
evidensbaserte behandlingsmetoder for voksne med 
adHd. 

laasonen gikk videre med å presentere en studie som 
er utført gjennom prosjektet dyadd, der fokuset for 
forskningen har vært å kartlegge de symptomer som 
er delte og unike for de to tilstandene dysleksi og 
adHd. de har videre sett på hvordan dette henger 
sammen med utfordringene ved å definere dysleksi 
(fonologisk prosessering) og adHd (oppmerksom-
het og eksekutiv funksjon) på en fullgod måte. I 
presentasjonen fokuserte laasonen på det kognitive 
analysenivået, det vil si visuell oppmerksomhet, im-
plisitt læring og klassisk betingning. Til sammen 110 
personer deltok i studien, med et alderspenn på 18 
til 55 år. Visuell oppmerksomhet ble målt med 
MOT, aB og UFOV, implisitt læring med srTT og 
aGl, samt klassisk betinging gjennom delay and 
trace settings.  resultatene fra studien viste for det 
første at deltagerne med dysleksi hadde mer genera-
liserte vansker, sammenlignet med adHd-gruppen.  
dysleksigruppen hadde vansker med visuell opp-
merksomhet, som igjen spilte en rolle for deres pre-
stasjon på oppgaver med fonologiske prosesseringen 
og lesing. For det andre, implisitte lærevansker var 
assosiert med dysleksi og noe svakere med adHd. 
Implisitt læring var imidlertid ikke relatert til de kri-
teriene som definerer dysleksi og adHd. Og til 
slutt, resultatene fra testingen i klassiske betingning 
ga ikke støtte til hypotesen om en cerebellær dys-
leksi. det ser heller ut til at tilstanden i ren form er 

adulT adhd – a MulTifaCeTed 
approaCh To assessMeNT aNd 

iNTerveNTioN
Chairs: Marja laasonen, päivi Helenius og Jeanette Wasserstein

referat: ruth elizabeth Hypher

relatert til en relativ dysfunksjon i et større språklig 
nettverk i cortex. adHd-gruppen hadde samlet sett 
flere responser, som kan forklares av en generelt la-
vere terskel for å respondere i denne gruppen. laa-
sonen konkluderte med at både personer med dys-
leksi og adHd har vansker med implisitt læring, 
men man lykkes ikke med å avdekke karakteristikker 
som skiller de to gruppene fra hverandre på dette 
punktet. det var kun dysleksigruppa som hadde van-
sker med å prosessere kompleks visuell informasjon. 
adHd-gruppen hadde i sin tur raskere responstid, 
som ga en noe mer upresis utførelse og flere feil. 
Fonologisk prosessering og leseferdigheter var ikke 
relaterte til observerte vansker, men korrelerte heller 
med hvor mye kapasitet og spatial distribusjon den 
visuelle oppmerksomheten bestod av. Oppsummert 
hadde dysleksigruppa vansker med kompleks visuell 
informasjon samt prosesseringshastighet, mens ad-
Hd-gruppen hadde raskere responstid. Begge grup-
pene hadde vansker med delt oppmerksomhet, nøy-
aktighet i leseferdigheter og hadde en noe lavere full 
IQ-skåre enn kontrollgruppen. resultatene antyder 
at voksne med adHd ikke har signifikante vansker 
med fonologisk prosessering eller lesing. 
päivi Helenius fra aalto Universitetet I Finland pre-
senterte symposiets andre foredrag, med tittelen 
”Impaired Neural activation of the Ventral atten-
tion pathway in adHd”. Forskergruppen som He-
lenius representerer, har sett nærmere på det korti-
kale grunnlaget for lpC (late positive erp 
component), ved å undersøke det ventrale oppmerk-
somhetssystemet.  Helenius påpekte at abnormale 
lCp responser har i tidligere studier blitt rapportert 
hos adHd-pasienter, uten at man har forstått det 
nevronale årsaken til dette. studiens formål er å 
kaste lys over dette fenomenet.  Man undersøkte in-
tegriteten til det ventrale oppmerksomhetssystemet 
i adHd, ved å kombinere MeG (magnetoencep-
halografi) og erp-målinger. Man fulgte aktiveringen 
som ble utløst av frekvente ”Go” - og ufrekvente 
”NoGo” – visuelle stimuli i 10 adHd-pasienter og 
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13 voksne kontrollpasienter. Helenius ga en kort 
introduksjon av de to oppmerksomhetssystemene. 
det å fokusere og å reorientere oppmerksomheten, 
benytter to anatomisk og funksjonelt adskilte nev-
ronale systemer. det dorsale oppmerksomhetssyste-
met omfatter fokusert, top-down-styrt oppmerksom-
het.  reorientering av oppmerksomheten, grunnet 
en plutselig eller overraskende hendelse, igangsetter 
imidlertid det ventrale oppmerksomhetssystemet. en 
erp (positive event-related potential) komponent 
som når sin topp 300-800ms etter at stimulus pre-
senteres (også kalt p3 eller lpC) moduleres av hvor 
sannsynlig det er at stimulus vil inntreffe. p3 er vi-
dere foreslått å indikere aktivering av det ventrale 
oppmerksomhetssystemet. resultatene fra studien 
viste at prestasjonen på atferdsoppgaven som målte 
antall feil og tempo under MeG/eeG-målingene, 
skilte seg ikke vesentlig mellom de to gruppene. I 
erp-målingene utløste de ufrekvente NoGo-bildene 
signifikant flere p3-responser i begge gruppene.  I 
adHd-gruppen var forskjellen mellom responsene 
utløst av de infrekvente NoGo stimuliene og de fre-
kvente Go-stimuliene betydelig mindre, sammenlig-
net med kontrollgruppen under lCp. MeG- signa-
lene avdekket at aktiveringen som kunne måles 
under lpC var lokalisert bilateralt i posteriore tem-
porale cortex. Bilateral aktivering av temporallapps-
området økte etter de ufrekvente NoGo stimuli i 
begge gruppene. I adHd-gruppen var imidlertid 
effekten av stimulisfrekvensen mindre fremtredende. 
Helenius presenterte avslutningsvis hvilke tentative 
konklusjoner som forskerteamet har trukket ut i fra 
disse resultatene.  de foreslår at aktiveringen av de 
superiore temporallapsområdene under lpC, reflek-
terer aktiveringen av det ventrale oppmerksomhets-
systemet. dette systemet fasiliterer en mer adaptiv 
prosessering av pågående inntrykk, ved at det avbry-
ter og igangsetter den fokuserte, dorsale oppmerk-
somhetssystemet. Igangsettingen av dette stimulis-
drevne reorienteringssystemet var defekt i 
adHd-gruppen, på tross av overordnet gode pre-
stasjoner på oppgavene. Forskerteamet stiller spørs-
mål ved om det kan være slik, at personer med 
adHd har vansker med å opprettholde et adekvat 
våkenhetsnivå under gjennomføringen av ulike opp-
gaver, som gjør dem ute av stand til å håndtere plut-
selige eller nye hendelser. de argumenterer videre for 
at nevrofysiologiske markører kan potensielt være 
komplimentære til atferdsmessige mål og øke vår 
forståelse av det nevronale grunnlaget for oppmerk-
somhetsforstyrrelser. 
Jeanette Wasserstein presenterte de to siste studiene. 

I den første, med tittelen ”diagnosis of adHd in 
adults: appropriate symptom Threshold and the 
role og executive Function Measurement”, har Was-
serstein sett nærmere på hvorvidt de nåværende di-
agnosekriteriene i dsM-IV er adekvate for å fange 
opp mangfoldet og kompleksiteten ved tilstanden 
diagnostiske standarder er stadig under utvikling, så 
vel som økt kunnskap om en egnet nevropsykologisk 
testmetodikk, påpekte Wasserstein. det var 88 del-
tagere i studien, som alle fylte kriteriene ifølge dsM-
IV for adHd, både den kombinerte og den uopp-
merksomme subtypen. diagnostiseringen ble 
gjennomført ved det strukturerte dsM-IV inter-
vjuet, CaadId. samtlige deltakere fylte også ut 
spørreskjemaet Conner’s adult adHd rating sca-
le (Caars), der svar som lå over halvannet stan-
dardavvik over normalgjennomsnittet ble brukt for 
å identifisere et forhøyet symptomtrykk.  på bak-
grunn av ulike populasjonsparametre, valgte man 
kun å inkludere symptomer på Hyperaktiv-impulsiv 
(HI) i den statistiske analysen.  deltakerne fylte også 
ut skjemaet  Behaviour rating of executive Func-
tion (BrIeF). resultatene fra studien viste at 55% 
av adHd-pasientene hadde T-skårer på minimum 
65 på Caars på HI-skalaen.  av disse, møtte bare 
52% de nåværende dsM-IV-cutoff på 6 HI- symp-
tomer på CaadId. Med andre ord, ca halvpartene 
av deltagerne med eleverte HI skårer på Caars 
møtte ikke kriteriene for adHd på CaadId. en 
alternativ cut-off på 4 symptomer på CaadId fan-
get 81% av de tilfellene som Caars fanget opp. 
Nesten alle deltagerne hadde T-skårer på minst 65 
på den metakognitive skalaen på BrIeF. Wasserstein 
konkluderte ut i fra dette med at dagens dsM-IV-
mandat med 6 HI-symptomer, ekskluderer et signi-
fikant antall voksne personer med et høyt symptom-
trykk. eksekutive vansker var videre nesten universelt 
rapportert. dataene fra studien peker på behovet for 
mer forskning på mer adekvate symptomnivåer, samt 
økt fokus på utredning av eksekutive vansker hos 
denne gruppen.  
I den siste presentasjonen, med tittelen ”Nonphar-
macological Treatment of executive dysfunction in 
adults with adHd”, kom Wassertsein inn på be-
handlingsmessige aspekter ved eksekutiv dysfunksjon 
hos voksne med adHd. eksekutive vansker kan 
utgjøre et stort funksjonshinder i hverdagen for den 
rammede og føre til frustrasjon både personlig, yr-
kesmessig og sosialt, påpekte Wasserstein. standard 
medikamentell behandling kan effektivt dempe kjer-
nesymptomer som uoppmerksomhet og impulsivitet 
ved adHd, men har lite virkning på eksekutive 
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vansker. presentasjonen tok for seg en studie som har 
undersøkt psykososiale intervensjoners effekt på ek-
sekutive vansker hos voksne med adHd, mer spe-
sifikt en evidensbasert metode utviklet ved Mount 
sinai Medical school i Ny.  Totalt 88 personer del-
tok i studien, som alle fylte konservative krav til 
adHd-diagnosen. Omlag 50 % av deltakerne var 
under aktiv medisinering med sentralstimulerende 
legemidler. Begge de store undergruppene av adHd 
var representert, det vil si 1/3 tilhørte den uopp-
merksomme gruppen og 2/3 den uoppmerksomme 
og hyperaktive gruppen. deltagerne ble randomisert 
til en behandlingsgruppe og en aktiv kontrollgruppe. 
Behandlingsbetingelsen bestod av et manualisert me-
takognitivt gruppeterapiprogram, der man foku-
serte på ferdigheter som håndtering av tid og orga-
nisering av daglige gjøremål.  den aktive 
kontrollbetingelsen omfattet et ukentlig støttegrup-

The presentations illustrated the complexity of the 
multifactorial concept of executive function and its 
relevance for test-performance and everyday functio-
ning of students with adHd. The first lecture em-
phasized that many, but not all adolescents show 
impairment on tests of executive function, that such 
impairment is not unique to adHd, and that im-
paired results on tests of executive function are 
neither necessary nor sufficient for a diagnosis of 
adHd. 

The next two lectures illustrated the importance of 
combining information about neuropsychological, 

academic, psychological and social characteristics of 
college students with adHd in order to understand 
their everyday challenges and the effect of treatment. 
The treatment study investigated the effect of lisde-
xamfetamine dimesylate (ldX) on the Neuropsy-
chological Functioning of College students with 
adHd. although the treatment had effect on some 
neuropsychological measures, the highest effect was 
found on an assessment of everyday functioning by 
using the BrIeF. But still after treatment, the group 
of college students with adHd showed poorer re-
sults than the control group.

NeuropsyChologiCal 
fuNCTioNiNg aNd pharMaCo-

logiCal TreaTMeNT of 
College sTudeNTs wiTh adhd

Chair: lisa Weyandt’s
referat: astri lundervold

pemøte, som fulgte spesifikke retningslinjer. effekten 
av de to betingelsene ble målt både før og etter in-
tervensjonene, gjennom selvrapporteringsskjema 
(Caars), som ble utfylt av både deltakeren selv og 
en informant. en blindvurdering ble også gjennom-
ført, ved bruk av et strukturert intervju (aIsrs). 
resultatene fra studien viste at en signifikant høyere 
andel av deltagerne i behandlingsgruppen opplevde 
bedring, sammenlignet med den aktive kontroll-
gruppen. effekten var robust. Bedringen var ikke 
relatert til medisineringsstatus, og effekten var størst 
for de av deltagerne som hadde de mest uttalte van-
skene. Wasserstein konkluderte med at voksne med 
adHd kan ha god nytte av behandling med pri-
mært psykologiske metoder, spesielt for vansker med 
eksekutiv funksjon. Bedringen synes å være uavhen-
gig av bruk av medikamenter, og mest robust for de 
med de mest uttalte vanskene. 
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Formålet med symposiet var å oppsummere ny fors-
kning på hjerneforandringer som følger med normal 
aldring og deres sammenheng med kognitive endrin-
ger. Forholdet er plastisk og påvirkelig av mange fak-
torer, der mulighet for treningsrelatert endring er sær-
lig aktuelt. kognitiv aldring kan ta et avvikende forløp 
og lede til lett kognitiv svikt (mild cognitive impair-
ment – MCI). den vanligste formen for svikt, amnes-
tisk MCI, er en risikofaktor for alzheimer’s sykdom, 
mens andre former ble belyst i symposiet.

anders Fjell (Universitetet i Oslo)  structural brain 
changes in aging.
Han redegjorde for aldersrelaterte endringer som vises 
ved kvantitativ analyse av Mr. kortikal tykkelse og 
total mengde grå substans viser linær reduksjon gjen-
nom det voksne aldersspekteret, mens mengde av hvit 
substans viser et kurvelineært forløp med reduksjon 
etter 45-50 års alder. Han diskuterte likheter og ulik-
heter mellom normale aldersendringer og det møn-
steret man ser ved alzheimer’s sykdom (ad). Både 
ad og normale viser reduksjon av kortikal tykkelse i 
temporallappen, men den er mer uttalt ved ad. Møn-
stret i endring har ellers mange likhetspunkter

david Ziegler (University of California at san Fran-
cisco). Cognitive control networks in the aging 
brain.
 Ziegler har undersøkt diffusjon (fraksjonell aniso-
tropi o.a.), et Mr mål på funksjon i hjernens fiberba-
ner, og vist at mål på nedsatt funksjon frontalt er kor-
relert med tester på eksekutiv funksjon hos friske 
eldre. Han redegjorde for nye studier der også magnet 
encephalografi (MeG) er brukt i sammenheng med 
oppmerksomhetskrevende oppgaver. Oscillatorisk ak-
tivitet med høy frekvens (gamma aktivitet) henger 
sammen med oppmerksomhet hos yngre, og de øker 
aktiviteten ved økt kognitiv belastning. eldre viser 
ikke samme funksjonelle sammenheng mellom kog-
nitiv kontroll og gamma aktivitet, og Mr mål på dif-
fusjon kan tyde på at skade av nervefibrenes myelinlag 
er en mulig årsak.

agiNg aNd MCi
Chair: Ivar reinvang

referat: Ivar reinvang

Michael Falkenstein (leibniz research Centre for 
Working environment and Human Factors (Ifado), 
dortmund) The influence of different training re-
gimes on executive functions and brain activity in 
healthy old adults. 
Falkenstein og Gajewski har undersøkt effekt av tre-
ning på kognitive funksjoner og elektrofysiologiske 
mål (erp) hos 142 friske eldre. Fire grupper med 
gjennomsnittsalder 70 år fikk hhv. kognitiv, fysisk, 
sosial og ingen trening. Treningen foregikk to ganger 
ukentlig over 90 minutter i 4 måneder. alle gruppene 
som fikk aktiv trening viste også kognitiv bedring målt 
ved tester. Bare gruppen som fikk kognitiv trening 
viste også en endring av elektrofysiologiske mål. det 
framkom i komponenter som i tidligere forskning er 
vist assosiert med  kognitiv kontroll (arbeidsminne-
oppdatering, sensitivitet for feilresponser). resulta-
tene gir holdepunkter for at en mer spesifikk kognitiv 
trening kan være verdifull for eldre.
 
lars Nyberg , (Universitetet i Umeå ) Association of 
MCi in parkinson’s disease to altered fronto-stria-
tal functional brain activity
Nyberg viste til at 20% av pasienter med parkinsons 
sykdom (pd)har en lett kognitiv svikt (MCI) etter 
internasjonale kriterier. denne er preget av svikt i ek-
sekutive funksjoner, og ikke svikt i hukommelse som 
ved ad. Nyberg har undersøkt om denne type svikt 
henger sammen med nedsatt funksjon i fronto-stria-
tale nettverk. 77 nydiagnosiserte pasienter med pd, 
hvorav 17 med MCI, utførte en N-back oppgave med 
registrering av funksjonell MrI (fMrI).  pasienter 
med pd viste underaktivering i bilaterale frontale og 
striatale områder. pasienter med MCI viste også un-
deraktivering av anterior cingulate. det ble gjort en 
peT undersøkelse av dopamin opptak i basalgangli-
ene (n. kaudatus) som viste at prestasjon på oppgaven 
hang sammen med nivå av dopaminopptak. resulta-
tene bekrefter hypotesen om sammenheng mellom 
kognitiv svikt og fronto-striatal dysfunksjon. enkelte 
pasienter viser positiv effekt av dopamin medikasjon 
på kognitiv funksjon. 
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de senere årene har synet på mulighetene for restitusjon 
etter nevrologiske skader endret seg. en av hovedårsakene 
til dette er ny kunnskap om hjernens plastisitet. økt 
kunnskap om hjernens plastisitet bidrar til en økende in-
teresse for å utvikle ny metodikk med siktemål å trene 
hjernefunksjoner hos mennesker med kognitiv svikt. I 
tillegg har fagfeltet nevropsykologisk rehabilitering hatt 
en økt akademisering med fokus på evidensbasert fors-
kning innen fagfeltet kognitiv rehabilitering (e.g., Cice-
rone et al., 2000; Cicerone et al., 2005; Cicerone et al., 
2011). 

PRISCILA COvRE

REDUCTIOn Of RETROACTIvE InTERfEREnCE 
MAy IMPROvE DELAyED RECALL In PATIEnTS 
wITh AMnESIA.
Målet for denne studien var å undersøke om glemsel hos 
pasienter med amnesi delvis kan la seg forklare av en høy 
sårbarhet for retroaktiv interferens (distraksjon). I dette 
arbeidet undersøkte man evnen til å holde på informasjon 
som bare blir presentert én gang etterfulgt av en periode 
med lite eller høy interferens hos seks pasienter med an-
terograd amnesi (på grunn av hjerneskade, slag, eller en-
cephalitt). Fire lister med 15 ord ble presentert for hver 
deltaker. alle listene skulle gjenkalles umiddelbart, og 6 
minutter etter presentasjonen. Tiden frem til gjenkalling 
var fylt med en distraherende aktivitet for halvparten av 
deltakerne (fylte intervaller - høy interferens), mens resten 
hadde ingen aktivitet (lav interferens) i denne perioden. 
resultatene viste at det ikke var forskjeller mellom de to 
gruppene ved umiddelbar gjenkalling. derimot fant man 
en forskjell ved utsatt gjenkalling hvor gruppen med lav 
interferens husket signifikant flere ord enn gruppen som 
ble utsatt for en periode med høy interferens etter presen-
tasjonen med ord. disse foreløpige funnene kan ha betyd-
ning for hvordan man legger til rette for kognitiv rehabi-
litering for pasienter med amnesi.
 
AnnA-LynnE R. ADLAM

nEUROCOgnITIvE InTERvEnTIOnS fOR ExECU-
TIvE fUnCTIOn In ChILDREn whO hAvE SURvI-
vED A BRAIn InJURy.

kogNiTiv rehaBiliTeriNg/
TreNiNg

Chair: priscila Covre
referat: Jan stubberud

Nedsatte eksekutive funksjoner (eF) er blant de vanligste 
konsekvensene etter en ervervet hjerneskade (aBI: aqui-
red Brain Injury)) hos barn. eksekutiv dysfunksjon kan 
få store konsekvenser for barns læreevne og psykososial 
tilpasning. Mange opplever vansker med å målrette atferd, 
å bli underytere på skolen, og mange har svikttegn som 
miljøet ikke forstår. på tross av de menneskelige lidelsene 
forbundet med eksekutiv dysfunksjon er det begrenset 
med standardiserte intervensjoner rettet mot disse van-
skene for barn. denne studien tok sikte på å vurdere gjen-
nomførbarheten og effekten av tre intervensjoner for eF 
hos barn med aBI. den første studien undersøkte om 
prospektiv minne (pM) kan bedres ved hjelp av stikkord 
uten innhold (content free cues). syv ungdommer i alde-
ren 12 til 17 år med ervervet hjerneskade gjennomgikk en 
pM øvelse hvor de måtte ringe til terapeut 3 ganger daglig 
over 3 uker før de fikk en kort behandling med Goal Ma-
nagement Training (GMT). I GMT utgjør husketeknik-
ken ”sTOpp” en vesentlig del av treningen. Målet med 
GMT er å lære personer strategier for å forbedre evnen til 
å planlegge aktiviteter og til å strukturere handlinger. I 
perioden etter behandling fikk deltakerne 6 tekstmeldin-
ger med stikkordet ”sTOpp” på tilfeldige tidspunkt de 
neste 10 dagene. I den andre studien gjennomgikk 4 barn 
med ervervet hjerneskade (alvorlig TBI) i alderen 9 til 14 
år GMT. I den siste studien gjennomgikk 15 barn i alde-
ren 9 til 17 år tjue uker med hukommelse og oppmerk-
somhetstrening (amsterdam Memory and attention Trai-
ning for Children – aMaT-C) på enten telefon (n = 8) 
eller ansikt til ansikt (n = 7). resultatene viste at alle 3 
studiene var gjennomførbare. prestasjon på en pM opp-
gave var signifikant bedre på dager hvor deltakerne fikk 
stikkord sammenlignet med dagene de ikke fikk stikkord 
i den første studien. I tillegg rapporterte fem av syv delta-
kere også bedring på pM oppgaver i hverdagen (generali-
sering). I studie 2 ble det funnet positive resultater for 2 
barn som viste forbedring på en økologisk valid eF opp-
gave (Cooking Task), og for 2 barn rapporterte kompa-
rente bedring på BrIeF. I den siste studien med bruk av 
aMaT-C ble det observert bedring på eksekutive mål og 
selvbilde etter behandling. Forskergruppen konkluderer 
med at eF intervensjoner på barn er gjennomførbare, og 
kan være effektive for barn som har overlevd hjerneskade.
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JAn STUBBERUD
gOAL MAnAgEMEnT TRAInIng Of ExECUTIvE 
fUnCTIOnS In PATIEnTS wITh SPInA BIfIDA.
kognitiv rehabilitering eller trening defineres som en pro-
sess hvor mennesker med hjerneskader arbeider sammen 
med helsepersonell for å forbedre eller lette kognitive, 
emosjonelle, psykososiale og atferdsmessige vansker for-
årsaket av nevrologiske insult eller skader. denne studien 
tar sikte på en videreutvikling av kunnskapsfeltet med vekt 
på å øke evnen til problemløsning basert på en gruppeba-
sert intervensjon, Goal Management Training (GMT). 
Hovedmålet i intervensjonen er å lære personer strategier 
for å forbedre evnen til å planlegge aktiviteter, og til å 
strukturere handlinger. Til tross for at avvik i kognitiv 
funksjon hos mennesker med ryggmargsbrokk i dag er 
godt dokumentert foreligger det ikke systematiske under-
søkelser hvor man har sett på effekten av kognitiv rehabi-
litering hos mennesker med ryggmargsbrokk. Hovedfor-
målet med denne studien var å undersøke 
gjennomførbarheten og effekten av kognitiv rehabilitering 
i gruppe (GMT) for personer med ryggmargsbrokk som 
har eksekutive vansker. I denne randomiserte kontrollerte 
studien (rCT) deltok 38 personer; intervensjonsgruppe 
(n=24) og kontrollgruppe/venteliste (n=14). Intervensjo-
nen besto av 3 opphold à 3 dager med totalt 21 timer 
GMT ved sunnaas sykehus HF i løpet av 3 måneder. 
deltakerne ble undersøkt før, umiddelbart etter og 6 må-
neder etter behandling med ulike spørreskjema og nevro-
psykologiske tester, inkludert Hotelloppgaven som er en 
skrivebordsmodell av en multitasking situasjon med fem 
delaktiviteter. resultatene viste en signifikant forbedring 
på Hotelloppgaven i intervensjonsgruppen umiddelbart 
og 6 måneder etter behandling sammenlignet med kon-
trollgruppen. konklusjonen er at GMT er gjennomførbar 
for pasienter med ryggmargsbrokk, og basert på forelø-
pige funn så er GMT effektiv i behandlingen av sympto-
mer på eksekutiv dysfunksjon. 

KRISTInE hERMAnSEn gRUnEwALDT

COMPUTERIzED wORKIng MEMORy TRAInIng 
In vERy LOw BIRTh wEIghT ChILDREn AT 
PRESChOOL AgE.
arbeidsminne er definert som evnen til å holde på, og 
manipulere informasjon over korte tidsperioder. redusert 
arbeidsminne er ofte observert hos for tidlig fødte barn 
(premature), og er forbundet med kognitive, atferdsmes-
sige og akademiske vansker. Målet til denne studien var å 
undersøke om bruk av et programvarebasert dataprogram 
ville forbedre ulike aspekter av arbeidsminne, læring/hu-
kommelse og atferd hos for tidlig fødte barn i førskolealder.
denne prospektive studien inkluderte 20 for tidlige fødte 
barn som hadde en gjennomsnittlig fødselsvekt på 1099 

gram. Barna trente på CogmedJM i 10-15 minutter hver 
dag, 5 dager i uken over 5 uker. Barna ble vurdert før og 
4 uker etter treningen. effekt på trente arbeidsminneopp-
gaver ble vurdert i dataprogrammet. Ikke-trente arbeids-
minnefunksjoner og generaliseringseffekter ble vurdert ved 
hjelp av nevropsykologiske tester (Nepsy). I tillegg ble 
spørreskjemaer om adHd utfylt av foreldrene før og et-
ter treningen. resultatene viste at deltakerne signifikant 
forbedret sine prestasjoner på trente arbeidsminneoppga-
ver. Gruppen forbedret seg også på ikke-trente arbeids-
minneoppgaver, og viste generaliseringseffekt på auditiv 
oppmerksomhet, fonologisk prosessering, minne for an-
sikter, narrativ hukommelse og setningsrepetisjon. Videre 
var det en trend i retning av redusert adHd score etter 
treningen. Forskergruppen konkluderer med at pc-basert 
arbeidsminnetrening for for tidlig fødte barn har positiv 
effekt på spesifikke arbeidsminnefunksjoner, i tillegg til 
generaliserte effekter på auditiv oppmerksomhet, fonolo-
gisk bevissthet, visuell og verbal hukommelse.

CAThERInE hASLAM

ERRORLESS LEARnIng EnhAnCES MEMORy In 
ChILDREn wITh ACqUIRED BRAIn InJURy.
Metoden feilfri læring (Fl) har gjennom en rekke studier 
dokumentert gode resultater hos voksne og eldre voksne. 
relativt få studier har undersøkt effekten av Fl hos barn 
med hukommelsesvansker. denne studien rapporterer 
funn fra en ny studie hvor man har undersøkt effekten av 
Fl hos barn med ervervet hjerneskade (aBI). To typer Fl 
ble sammenlignet - den etablerte metoden hvor undersø-
keren gir responser i løpet av læringen og en metode der 
deltakerne selv produserer sine egne responser. Tretti del-
takere i alderen 11 - 16 år deltok i denne studien; 15 
personer med ervervet hjerneskade (aBI) og 15 kontroller. 
deltakerne ble bedt om å lære forskjellige ordlister under 
tre ulike betingelser: standard Fl, Fl med egne responser, 
og prøving og feiling. Hukommelse for listelæringen ble 
undersøkt etter distraksjon og etter 20 minutter. resulta-
tene viste at kontrollgruppen presterte signifikant bedre 
enn aBI gruppen, uten forskjeller under de 3 ulike betin-
gelsene. derimot presterte aBI gruppen bedre under Fl 
betingelsene enn ved prøving og feiling. Forskergruppen 
konkluderer med at Fl kan være en nyttig metode for 
læring også hos unge mennesker med aBI. 

Referanser
Cicerone, k. d., dahlberg, C., kalmar, k., lan-

genbahn, d. M., Malec, J. F., Bergquist, T. F., . . . 
Morse, p. a. (2000). evidence-based cognitive 
rehabilitation: recommendations for clinical 
practice. arch phys Med rehabil, 81(12), 
1596-1615. doi: 10.1053/apmr.2000.19240
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BoTh sides Now: TraNsfer 
effeCT of workiNg MeMory 

TraiNiNg 
Chairs: Jens egeland, anne kristine aarlien og Brit-kari saunes

referat: knut Follesø

svikt i arbeidsminne regnes som en av kjernevanskene ved 
en rekke nevropsykiatriske tilstander, deriblant adHd. 
effektiv trening av arbeidsminne ville derfor være av stor 
klinisk betydning. det foreligger flere computerbaserte 
treningsprosedyrer som har vist treningseffekt på arbeids-
minne (klingberg et al 2002, 2005, løhaugen et al 2011). 
det er imidlertid mindre forskningsdata som dokumen-
terer at treningseffekter oppnådd i en treningssetting over-
føres til pasientens dagligliv.  Noen studier har vist at 
forbedret arbeidsminne har hatt positiv effekt på andre 
kognitive funksjonsområder som f.eks økt oppmerksom-
hetskontroll (klingberg 2002, 2005), forbedret visuell 
resoneringsevne (klingberg 2002, 2005), forbedret mate-
matiske ferdigheter (Holmes et al 2009), forbedrede hu-
kommelsesfunksjoner (løhaugen 2011) og forbedret le-
seforståelse dahlin 2010),  men disse resultatene er ikke 
konsistente, og funnene på feltet har vært til dels motstri-
dende. 
egeland understreket at dersom arbeidsminnetrening skal 
kunne aksepteres som en standard behandlingsmetode ved 
adHd, vil det ikke være tilstrekkelig å dokumentere at 
treningen har effekt på enkeltparametre, det må kunne 
dokumenteres at treningseffekten kan generaliseres til an-
dre funksjonsområder, og kunne måles på ulike nivå. 
egeland presenterte deretter et studie fra psykiatrien i 
Vestfold, hvor man ønsket å analysere generaliserbarheten 
av arbeidsminnetrening til 1) andre nevropsykologiske 
funksjoner som oppmerksomhet generelt (CCpT, CW,  
TMT), psykomotoriske tempo (CW,TMT) og læring og 
hukommelse (CaVlT, BVrT); 2) akademiske ferdigheter 
som matematiske ferdigheter (key- Math) og leseferdig-

heter (lOGOs); og 3) symptombelastningsvurderinger 
fra lærere og foreldre (pdQ, Brief ). I dette studiet inngikk 
72 barn i alderen 10-13 med adHd diagnose. Barna ble 
randomisert til trening og kontrollgruppe. det var ingen 
signifikante forskjeller mellom treningsgruppe og kon-
trollgruppe med henblikk på kjønn, medikamentell be-
handling eller IQ. Treningsgruppen mottok trening 5 
dager i uka på skolen med treningsprogrammet Cogmed 
robomemo.
dataene fra studien viser blandende resultat med henblikk 
på generaliserbarhet av arbeidsminnetreningen til andre 
nevropsykologiske funksjonsmål. Når man aggregerte 
tempomål i en samleindeks, kunne det påvises en signifi-
kant forbedring for treningsgruppen. det ble imidlertid 
ikke påvist sikker effekt av arbeidsminnetreningen på an-
dre oppmerksomhetsmål eller på innlærings og hukom-
melsesmål. på akademiske variabler ble det målt en signi-
fikant positiv effekt på generell 
problemløsningsferdigheter og på leseferdighet. Når det 
gjelder mål på symptombyrde i dagliglivet basert på lære-
res og foreldres vurdering (sdQ og Brief ) er bildet sam-
mensatt. Foreldrene beskriver en mulig positiv effekt av 
arbeidsminnetreningen på generell symptombelastning, 
mens slik forskjell ikke kunne påvises i lærernes vurderin-
ger. egeland understreket at de små effektene som ble 
påvist i dette studiet  holdt seg stabile over en 8 måneders 
oppfølgingsperiode, noe som tyder på at effektene er ge-
nuine og varige. 
I sin oppsummering poengterer egeland at dokumenta-
sjonen for generaliserbarheten av arbeidsminnetrening 
fremdeles er usikker, men at dette studiet sammen med 
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andre studier tyder på at det kan oppnås positive og ge-
neraliserbare effekter av arbeidsminnetrening, men at det 
er flere metodologiske problemer som må adresseres. For 
det første er det et metodeproblem at man i dette studiet 
kunne observere forbedring i akademiske ferdigheter hos 
elevene i treningsgruppen, uten at dette ble reflektert i 
lærernes vurdering av elevene på standard kartleggingsin-
strumenter. det er også et generelt metodeproblem at 
mange av studiene av effekter av arbeidsminnetrening kun 

studerer forskjeller mellom trenings og kontrollgrupper, 
mens man kanskje burde se nøyere på hvilke  undergrup-
per av pasienter som profitterer på trening, og hvilke som 
ikke gjør det. I egeland et al studie ble det f. eks observert 
at en undergruppe av umedisinerte barn med en primært 
uoppmerksom type av adHd hadde størst effekt  av ar-
beidsminnetreningen. det er derfor mulig at man i frem-
tiden vil må utvikle treningsprogram som er skreddersydd 
for de ulike undergruppene av adHd.

aNalysis of The siNgle Case iN 
CliNiCal praCTiCe: quaNTiTa-
Tive MeThods wiThouT Tears

Chair: John r. Crawford
referat: randi starrfelt

John Crawford kan noe som nesten ingen andre kan 
– han gjør statistikk og metodologiske betraktninger 
spennende, brukbare og lett tilgjengelige. dette klar-
te han også under sin workshop om single-case me-
toder i klinisk praksis under årets INs-møte, hvor 
han gjennomgikk forskjellige metoder man kan 
bruke, når man ønsker å analysere en persons test-
resultater i dybden. Og det beste er at for hver me-
tode / analyse har han laget et lite program, så man 
slipper å foreta kompliserte beregninger; bare tast 
data inn i programmet, trykk på [rUN] og vips, så 
får du vite om test-skårene adskiller seg signifikant 
fra det man skulle forvente.  Både programmene og 
de tilhørende artikler som beskriver de forskjellige 
metodene er å finne på Crawfords hjemmeside: 
http://homepages.abdn.ac.uk/j.crawford/pages/dept/
psychom.htm
Første del av workshop’en handlet om å bruke regre-
sjonsanalyse i klinisk praksis. Ikke noe de fleste av oss 
gjør særlig ofte...  Men som Crawford påpeker kan 
det være veldig nyttig, og med hans hjelp behøver det 
heller ikke være spesielt vanskelig. Man kan for ek-
sempel bruke regresjon til å måle endring over tid hos 
den samme person, forutsi en persons skåre ut fra 

demografiske variabler som alder eller utdannelse, el-
ler forutsi skårer på en test ut fra resultatet i en annen. 
som eksempel nevner Crawford at det i McCaffrey 
et al.1 finnes oversikt over test-retest effekter på en 
mengde nevropsykologiske tester, og disse kan brukes 
når man ønsker å undersøke om en gitt persons skå-
re har endret seg som forventet, eller mer / mindre 
enn forventet. programmet som Crawford og kolleger 
har utviklet til dette formål «regBuild.exe», gjør det 
til en smal sak å regne ut forventede skårer, om per-
sonen klarer seg som forventet, og om forskjellen 
eventuelt er signifikant mellom den oppnådde og den 
forventede skåre. 
andre del handlet om hva som er «abnormalt» i nev-
ropsykologiske tester. Vi er vant til å tenke at når man 
faller utenfor et gitt kriterium (f.eks. to standardavvik 
fra gjennomsnittet, eller under 5. persentil) på en test, 
så er det et avvikende resultat. Hvilket jo også er rik-
tig. Men hva er normalt hvis man undersøker den 
samme person med ti tester, spør Crawford. Vel – 
hvis disse ti testene har en gjennomsnittlig korrela-
sjon på 0.5, og vi sier at skårer under 5. persentil er 
abnormalt lave, så kan vi forvente at nesten 25% av 
befolkningen vil ha en abnormalt lav skåre på minst 
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en av de ti testene! Og det samme problemet får vi, 
hvis vi undersøker abnormale forskjells-skårer (f.eks. 
forskjell mellom skårene på to WaIs-tester). Vi ten-
ker ofte på en forskjell mellom to skårer som abnor-
mal hvis kun 5 % av normpopulasjonen utviser en 
sånn forskjell. Men hvis vi nå har testet med ti for-
skjellige tester, så er det en større del av normalbe-
folkningen som vi vise minst en «abnorm» forskjell i 
skåre mellom to tester. denne del av workshop’en var 
spesielt opplysende for undertegnede, som ærlig talt 
aldri hadde tenkt på dette problemet før... Og hel-
digvis har Crawford nok en gang ikke bare identifisert 
problemet, men også designet en løsning som er re-
lativt brukervennlig: programmet «percentabnormk.
exe» gjør det mulig å estimere hvor stor del av norm-
befolkningen som viser hvor mange abnormalt lave 
skårer (eller forskjeller i skåre) på gitte tester, hvis 
man bare kjenner korrelasjonen mellom disse testene 
(og den er ofte oppgitt i manualene). For å gjøre det 
hele enda enklere, har Crawford og kolleger til og 
med laget skreddersydde programmer for hyppig 
brukte tester som WaIs-IV, WIsC IV og d-keFs, 
hvor disse korrelasjonene allerede er lagt inn, så alt 
man behøver å gjøre er å taste inn skårene på de tes-
tene man har brukt. Nice!
percentiles please! het tredje del av workshop’en. 
Crawford tok utgangspunkt i at mange anbefaler at 
man ikke skal uttrykke nevropsykologiske testresul-
tater som persentiler. Men, sier Crawford, persentiler 
er faktisk den mest direkte måte å uttrykke hvor van-
lig eller uvanlig en skåre er i norm-populasjonen, og 
det er jo ofte nettopp det vi gjerne vil vite. Og likevel 
må man skal passe på. For det første fordi studier har 
vist at psykologer og psykologistudenter er ganske 
dårlige til å oversette mellom standardiserte skårer og 

persentiler. Og for det andre – og dette er viktigere 
– fordi det finnes flere forskjellige definisjoner av per-
sentiler, og alt etter hvilken definisjon man tar ut-
gangspunkt i, kan resultatet variere betydelig. det er 
derfor viktig når man forholder seg til persentiler, å 
sjekke hvilken definisjon som er anvendt. Crawford 
rakk heretter såvidt å komme inn på hvordan man 
kan estimere konfidens-intervaller for persentil-skå-
rer, men så slapp han også opp for tid. Heldigvis fin-
nes både bakgrunnen, en beskrivelse av problemene, 
og Crawford og kollegers forslag til løsning lett til-
gjengelig i form av artikler og skåringsprogrammer 
på hans hjemmeside.
Crawford og hans kolleger’ skriver mange artikler om 
metodologiske problemer både i klinisk nevropsyko-
logisk praksis og i nevropsykologiske pasientstudier 
(som var tema for et annet av Crawford’s bidrag på 
konferansen), og ikke minst om deres forslag til løs-
ninger på disse problemene. de fleste av disse arti-
klene er, som workshop’en, relativt lett tilgjengelige 
selv for noviser i statistikk og metode. Jeg har tidli-
gere savnet en samlet fremstilling av Crawfords ar-
beider, men dette er nå tilgjengelig i hvert fall for den 
delen som handler om metoder til bruk i klinisk 
praksis: Crawford har i boken Clinical Nevropsycho-
logy: a practical guide to assessment and manage-
ment for clinicians (Goldsteinn & McNeill, 2012) 
skrevet et kapitel om kvantitative aspekter ved nev-
ropsykologisk assessment. Vel verdt å lese!

Referanse:

McCaffrey et al. (eds) (2000). practitioner’s 
Guide to evaluating Change with Nev-
ropsychological assessment Instruments.  
Ny: kluwer academics.
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George prigatano, som regnes for å være en av de mest 
fremtredende kapasitetene innen feltet nevropsykologisk 
rehabilitering, holdt en workshop på konferansens åp-
ningsdag, med tittelen ”Unawareness of deficit Following 
Various Brain disorders: Implications for assesment and 
rehabilitation”. det første han fremhevet var at vår selv-
forståelse og oppfattelse av våre evner og ferdigheter dan-
ner grunnlaget for hvordan vi opplever å fungere i ”den 
virkelige verden”. redusert innsikt (impaired self aware-
ness) påvirker den enkeltes evne til å få utbytte av rehabi-
literingen og videre bedring. det er derfor vesentlig for 
den enkelte pasient at man gjør en god vurdering av disse 
vanskene, for å tilrettelegge rehabiliteringen og videre til-
tak på en så optimal og realistisk måte som mulig. priga-
tano understreket at det å forstå hvordan de ulike nevro-
logiske tilstander påvirker selvbevisstheten, i tillegg har 
viktige teorietiske og forskningsmessige implikasjoner. I 
løpet av workshopen ønsket prigatano å gi et bilde av vår 
nåværende kunnskap og forståelse av redusert innsikt og 
anosognosi i ulike pasientgrupper, samt skape en tilnær-
ming til den nevropsykologiske utredningen som inklu-
derer intervjuteknikker og psykometriske måleinstrumen-
ter. Videre ville han se på hvordan resultatene fra disse kan 
brukes til å diagnostisere og håndtere tilstandene og sette 
rammer for videre rehabilitering. Gjennom workshopen 
ville han også berøre fenomenet fornekting av funksjons-
vansker (denial of disability), som skiller seg fra den orga-
nisk betingede redusert innsikt eller anosognosi hos pasi-
enter med traumatiske hjerneskader (TBI). 

Tilstander som gir økt risiko for å utvikle redusert innsikt 
eller anosognosi er, ifølge prigatano, alvorlig hodeskade, 
store cerebrovaskulære skader, alzheimers demens, milde 
kognitive vansker med amnesi, fromtotelporaldemens, 
samt ikke-demente og ikke.-deprimerte parkinsonpasien-
ter. I workshopen fokuserte han i hovedsak på den trau-
matiske hjerneskadepopulasjonen. prigatano tok en gjen-
nomgang av tidligere forskning på fenomenet 
anosognosi og redusert innsikt. Han påpekte at de ulike 
formene for redusert innsikt har i begrenset grad blitt for-

uNawareNess of defiCiT 
followiNg various BraiN 

disorders: iMpliCaTioNs for 
assessMeNT aNd rehaBiliTaTioN

Chair: George prigatano
referat: ruth elizabeth Hypher

sket på og forstått. I 1898 skrev Gabriel anton en avhand-
ling ”On focal diseases of the brain which are not percei-
ved by the patient”, hvor han observerte at pasienter med 
redusert innsikt hadde skader i de områder som var rele-
vante nettopp for den nedsatte funksjonen. et eksempel 
på dette er occipitallappsskade og kortikal blindhet. Han 
bemerket videre at bevissthetsvanskene var assosierte med 
bilaterale kortikale skader. Jo mer konsistent bilateral ska-
den var, jo mer permanent var anosognosien. pasientene 
selv avviste alle bevis for at de faktisk hadde funksjonsvan-
sker, men virket ellers ikke å være demente eller ha andre 
store kognitive utfall, som kunne forklare deres manglen-
de evne til å oppfatte egen funksjonssvikt. Joseph Babin-
sky (1914) var den første til å bruke terminologien ano-
sognosi for å beskrive neglekt for venstresidig hemiplegi. 
Han stilte spørsmål ved om det kunne være slik at ano-
sognosi var spesifikk for skader i høyre hemisfære. priga-
tano viste så til flere andre betydningsfulle forskere som 
har kastet lys over fenomenet i det 1900-århundre: Ni-
elson (1938), sandifer (1942, Weinstein og kahn (1955), 
Germann et al (1964), roser og daly (1974) og Bisiach 
et al (1986). Bisiach postulerte at anosognosi for venstre-
sidig hemiplegi var noe mer enn et utrykk for uoppmerk-
somhet. I sin studie fant han at 4 av 10 pasienter med 
alvorlig anosognosi for hemianopia hadde minimal ano-
sognisi for hemiplegi. Han konkluderte ut i fra dette at 
hjernens monitorering av egne prosesser ikke er ivaretatt 
av et generelt, overordnet modul, men er desentralisert i 
de ulike funksjonelle områdene som er ansvarlige for funk-
sjonene. dette medfører, ifølge Bisiach, at det er vanskelig 
å definere fenomenet med en enkelt definisjon.  Hver en-
keltpasient som presenterer anosognosi bør utredes indi-
viduelt for å avdekke de unike manifestasjonene av deres 
skade. Bisiach utviklet en skala for å vurdere grad av ano-
sognosi, Bisiach’s scale of anosognosia, som har vært mye 
brukt innenfor feltet. spørreskjemaet patient Compe-
tency rating scale (pCrs), som prigatano selv har vært 
med å utvikle, ble først publisert i boken Neuropsycholo-
gical rehabilitation after Brain Injury (prigatano, 1986). 
skjemaet dannet et grunnlag for å måle forstyrrelser i 
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selvbevissthet etter TBI. Flere studier, bl a prigatano, alt-
man and O’brien (1990) viser at TBI pasienter gjennom-
gående undervurderer vansker med emosjonell kontroll 
og sosial interaksjon. Nevropsykologiske testskårer kor-
relerte i denne studien med pasientens egen vurdering av 
dagliglivets gjøremål, men ikke på de spørsmål som un-
dersøkte sosial interaksjon og emosjonell kontroll. Berti 
et al viser i sin studie fra 2005 at det er den samme korti-
kale anatomien som representerer både kontroll av og 
bevissthet for motorisk aktivitet. de foreslår at brodmann- 
områdene 6,4,44 og 4 med insula utgjør et nettverk som 
er involvert i programmeringen av motoriske handlinger. 
Også karnath et al (2005) finner i sin studie at skade i 
insula fører til anosognosi for hemiplegi, i langt større grad 
enn hos pasienter med hemiplegi uten anosognosi. Insula 
er i sin tur koblet til anterior cingulate cortex, amygdala, 
hypothalamus, ventrale striatum og orbitofrontal cortex. 
Craig (2010) hevder at insula cortex er avgjørende for 
opplevelsen av seg selv som en enhet. 

anosognosi kan således, ifølge prigatano, defineres som 
en mangel på en bevisst representasjon av en nevrologisk/
nevropsykologisk dysfunksjon, som er forårsaket av en 
varig eller temporær skade i de nettverk som er avgjø-
rende for funksjonen. størrelsen på skaden og mengden 
hjernevev som er berørt, påvirker hjernens evne til å re-
presentere funksjonen på et bevisst plan. en funksjon 
benytter nettverk over mange hjerneregioner. en lokal 
skade vil derfor sjelden gi fullstendig fravær av innsikt, 
men redusert i viss grad. prigatano la vekt på at det ligger 
i hjernens natur å alltid forsøke å skape mening av det som 
skjer, basert på erfaring. Når hjernen skades, vil den for-
søke å sette sammen den tilgjengelige informasjon, for å 
forklare observasjoner og atferd.

prigatano påpekte at ved anosognosi ved alvorlig hodeska-
de, er skaden nesten utelukkende bilateral. Videre ser man 
ofte frontale kontusjoner og flere skader gjennom hele hjer-
nen Milde til moderate hodeskader gir sjelden forstyrrelser 
i selvbevisstheten, bemerket prigatano. dersom det regis-
treres innsiktsvansker etter milde hodeskader, kan det enten 
vise seg å være en mer alvorlig hodeskade enn tidligere an-
tatt, eller være underliggende, komorbide psykiatriske til-
stander der fornekting og/eller undertrykking er del av 
symptombildet. Forstyrrelser i selvbevissthet kan således 
deles inn i to kategorier, ifølge prigatano: Totalt syndrom 
(anosognosi) og partielt syndrom (redusert innsikt). det 
partielle syndromet kan igjen deles inn i ikke-defensive 
mestringsmetoder og defensive mestringsmetoder. 

prigatano understreket nødvendigheten av skille fornek-
ting fra anosognosi, for å tilpasse behandlingstilnærmin-
gen på en så optimal måte som mulig. Ut ifra klinisk er-

faring, beskrev prigatano forskjeller i svarstil og atferd hos 
pasienten med henholdsvis fornekting og anosognosi. 
pasienter som fornekter at de har fått en skade med store 
konsekvenser, vil ofte legge problemet ut i omverdenen 
heller enn å forholde seg til sine vansker selv. de vil hyp-
pig reagere med irritasjon og virke lite overrasket over 
tilbakemeldinger om at de har funksjonsvansker. ansikts-
utrykk vil ofte være tvetydige. angst og depresjon er ikke 
sjelden underliggende, komorbide tilstander. anosogno-
sipasienter vil på den andre siden, sjelden fremtre irriterte 
eller gjøre motstand mot opplysninger om funksjonssvikt. 
de vil ofte komme med alternative forklaringer til van-
skene og virke heller forvirret over de problemer som opp-
står som følge av funksjonssvikten. et annet forhold man 
bør være oppmerksom på ved klinisk intervju, er hvordan 
pasienten forteller sin historie. prigatano trakk her frem 
pasientens ordvalg, samt hvor mange ”ja, men” uttalelser 
pasienten kommer med.  Han understreker at det er vik-
tig å utforske pasientenes vansker på en forsiktig og em-
patisk måte, for å unngå fornekting eller negativ motstand 
i utredningsprosessen. Han bemerket videre at spørreskje-
maer i seg selv sjelden vil fange opp forskjellene mellom 
fornekting og anosognosi, men må utforskes i samtale. It 
takes a relation, avsluttet han denne kliniske delen av 
workshopen med. 

prigatano pekte på flere utfordringer når det gjelder vår 
kunnskap om fenomenet anosognosi og dets implikasjoner. 
det er for det første ikke utviklet en fullstendig modell for 
hvordan bevisstheten oppstår i hjernen. Videre kan vansker 
med selvbevissthet som følge av ulike tilstander og skader, 
variere over tid og ha ulike utrykk, avhengig av etiologi. 
det er å skille fornekting fra anosognosi eller redusert inn-
sikt, kan være vanskelig både i klinikken og forskningen. 
prigatano understreket videre at selvbevissthet er en feno-
menologisk tilstand som ikke kan måles med objektive 
måleinstrumenter. ”kjernefenomenet” blir derfor alltid 
indirekte målt og undersølt i forskningsprosjekter.

prigatano illustrerte hvordan anosognosi eller redusert 
innsikt påvirker rehabiliteringsprosessen, gjennom å trek-
ke frem flere studier omhandlende dette tema. pedersen 
et al (1996) gjennomførte en studie med 566 slagpasien-
ter i akutt fase. 21% viste symptomer på anosognosi ved 
innkomst. Tilstedeværelsen av anosognosi predikerte 11,5 
lavere poeng ved utreise på Barthel indexen. Videre økte 
den sannsynligheten for å dø under oppholdet med 4.4%, 
samt påvirket sannsynligheten for å leve et selvstendig liv 
ved utreise. sherer et al (2003) undersøkte redusert inn-
siktt i 129 TBI pasienter i akutt fase, og fant at redusert 
innsikt tidlig i forløpet var prediktivt for graden av aktiv 
tilbakegang til arbeidslivet ved utskriving fra sykehuset. 
Trahan, pépen og Hopps (2006) sammenliknet i sin studie 
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denne workshop hadde fokus på utvikling og anvendelse 
av Behavior rating Inventory of executive Functions 
(BrIeF). BrIeF er et standardisert spørreskjema for be-
dømming av eksekutive funksjoner i hverdagssituasjoner 
hos førskolebarn, skolebarn, ungdom og voksne. BrIeF 
egner seg for utredning av barn og voksne med et bredt 
spekter av både utviklingsrelaterte og ervervede nevrolo-
giske tilstander, samt psykiatriske og medisinske tilstander. 

Gioia på en grundig, lettfattelig og engasjerende måte beskrev 
de ulike metoder for å vurdere eksekutive funksjoner på mi-
kro til makro nivåer, inkludert deres styrker og svakheter. 

Han påpekte at eksekutive dysfunksjoner manifesterer seg på 
unike måter som ofte er kontekstavhengig. dette skaper en 
utfordring for klinisk vurdering og behandling av disse kom-
plekse og dynamiske kontroll prosesser. Ofte er eksekutive 
funksjoner mindre mottagelig for utredning med statiske 
verktøy og performance tester. det er derfor viktig å vurdere 
utredningen som fanger opp den enkeltes hverdag funksjon, 
og fokuserer på intervensjoner som adresserer eksekutive dys-
funksjoner i sammenheng med reelle hverdagskrav. Til slutt 
viste Gioia gjennom illustrerende eksempler på hvordan 
BrIeF kunne anvendes som et verktøy i forbindelse med 
overvåke pågående intervensjon eller behandlingstiltakene. 

Brief as a diagNosTiC aNd 
iNTerveNTioN iNsTruMeNT iN 
CliNiCal NeuropsyChology

Chair: Gerard Gioia
referat: Jude Nicholas

pasientens egenvurdering opp mot behandlerens i hen-
holdsvis en gruppe TBI-pasienter og en gruppe med rygg-
margskader. de så spesielt på sammenhengen mellom 
redusert selvbevissthet og oppfølging av behandlingspla-
nen. de fant, som replisert i flere studier, at TBI-pasienter 
undervurderer egne sviktegn, spesielt på kognitive, affek-
tive og atferdsmessige områder. sviktende selvbevissthet 
var relatert til ustabil oppfølging av behandlingsplanen. 
denne sammenhengen fant man ikke hos ryggmargska-
degruppen. 

Når det gjelder muligheten til å påvirke og trene opp nev-
rologisk betinget redusert innsikt, var ikke prigatano spe-
sielt optimistisk. I en studie av Ownsworth et al. fra 2006 
undersøkte man hvorvidt det er mulig å påvirke redusert 
selvbevissthet gjennom metakognitiv trening i postakutt 
fase etter TBI. de konkluderte med at det var mulig å 

bedre antallet feil som pasienten gjorde på den spesifikke 
eksperimentoppgaven, men ikke hans generelle bevissthet 
for øvrige feil i dagliglivet. Man kunne med andre ord 
endre atferd, men ikke den overordnede, subjektive opp-
levelsen. prigatano viste til at det heller ikke i andre stu-
dier har vært mulig å bevise at redusert innsikt kan bedres 
gjennom trening, annet enn å påvirke atferden på den 
spesifikke oppgaven. på bakgrunn av dette, talte til slutt 
prigatano for en helhetlig tilnærming til nevropsykologisk 
rehabilitering etter TBI, med et etablert terapeutisk miljø, 
kognitiv trening, psykoterapeutiske intervensjoner, spesi-
fikk ferdighetstrening, involvering og undervisning av 
pårørende, samt en enhetlig tilnærming fra behandlings-
teamet. Hans anerkjente artikkel, ”disordered Mind, 
Wounded soul” fra 1991 er stadig like aktuell, med tanke 
på å skape rammer og mening rundt den sårbare hjerne-
skadepasienten.
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Vicki anderson er opptatt av sosiale problemer som en 
viktig og varig følge av hjerneskade hos barn. Årsakene til 
disse vanskene kan være andre enn for fysiske og kogni-
tive svikttegn. særlig har miljøet/omgivelsene stor betyd-
ning. sosiale ferdigheter utvikles raskt gjennom barndom 
og i ungdomsalderen og er i den modne hjernen avhengig 
av spesifikke hjerneområder. Ved traumatisk hjerneskade 
rammes typisk dorsolaterale, ventromediale og orbitale 
områder, dvs. områder kjent som knyttet til planlegging, 
resonnering, oppmerksomhet, selvregulering, medfølelse 
og metakognisjon (”Theory of mind”). det er likevel usik-
kert i hvilken grad kunnskapen om voksnes nevrale sub-
strater for sosial kognisjon kan brukes til å forstå også 
barn. sosiale funksjonssvikttegn er mer sannsynlig etter 
alvorlig enn etter moderat hjerneskade og kan øke med 
tid etter skade, d.v.s. jo større skade, desto mindre sosial 
kompetanse over tid. alder ved skadetidspunktet har in-
gen signifikant betydning (Greenham m.fl. 2011), men 2 
½ år etter alvorlig traumatisk hjerneskade ses kliniske 
svikttegn hos mer enn 30 % av barn (anderson m.fl. 
2006). Vanlige sosiale problemer etter hjerneskader hos 
barn er dårlig samspill med jevnaldrende, aggressiv og im-
pulsiv adferd, lav deltagelse i sosiale aktiviteter, ensomhet, 
sosial isolasjon og tilbaketrekking, og det er gjerne først 
etter utskrivning disse vanskene viser seg.
Typiske foreldreutsagn er: ”Hun har mistet troen på seg 
selv. Hun er engstelig og blir ikke med i lek og spill.”, 
”Han har et ”delay” – en liten pause - når han svarer eller 
snakker med folk.”, ”Hun gråter når hun er sliten og blir 
frustrert.”, og: ”Vennene inviterer ham ikke lenger med 
på lek.” Barna, på sin side, forteller: ”det tok litt tid, men 
jeg har det fint på skolen nå.”, ”Jeg liker lego og TV, men 
nå kan jeg ikke løpe og hoppe.”, og: ”Jeg konsentrerer meg 
greit nå, men jeg blir veldig sliten. Jeg kan ikke være oppe 
så sent som vennene mine, så jeg holder meg ofte hjem-
me.” Normal selvhevding er vanligste sosiale problemløs-
ningsstrategi også hos barn med moderat/alvorlig TBI, 
men disse barna bruker i mye større grad enn kontroller 
også uhensiktsmessige strategier som unngåelse og aggre-
sjon (Ganesalingam m.fl. 2007). Mens barn vurderer ven-
ner som det viktigste for seg og skolearbeid som nestvik-
tigst, vurderer foreldre og klinikere både helse og skole 

developMeNTal soCial 
NeurosCieNCe: CoNTriBuTioNs 

To CliNiCal praCTiCe 
Chair: Vicki anderson

referat: Hilde Bergersen

som viktigere for barnet enn venner (Bohnert m.fl. 1997; 
Gordon, in press). det kan altså synes som vi voksne lett 
glemmer hvor avgjørende viktig det sosiale livet oppleves 
å være for barna selv. Ved lav sosioøkonomisk status, van-
skjøtsel (”deprivasjon”) og mishandling (”maltreatment”) 
minsker hjernebjelken, hippocampus og lillehjernen (Bel-
sky & de Haan, 2011), og språkferdigheter, IQ, skole-
prestasjoner, selvregulering og sosiale ferdigheter blir sva-
kere (raizada & kishiyama, 2010; Boss m.fl., 2009). 
samtidig ses at tiltak kan bedre førskolebarns selvregule-
ring og eksekutive funksjon (diamond m.fl., 2007). det 
er kjent at familiens sosioøkonomiske status påvirker barns 
adferd, men for barn med alvorlig hjerneskade og til en 
viss grad også for barn med moderat hjerneskade er lav 
status ekstra uheldig, og den sosiale funksjonssvikten vil 
dessuten øke over tid. I familier med høy sosioøkonomisk 
status vil en moderat hjerneskade vanligvis ikke skade bar-
nets adferd (Taylor m.fl., 2002).
Mens alvorlig hjerneskade rammer både arbeid, forhold 
og leveferdigheter, kan en studie av barns livskvalitet og 
funksjonssvikt etter hjerneskade, videre tyde på at mode-
rat hjerneskade går litt ut over arbeid/fritid, men ikke 
hemmer generelle leveferdigheter. det kan dessuten se ut 
som mellommenneskelige forhold etter moderat hjerne-
skade faktisk kan bedres (anderson m.fl., 2009). ett år 
etter hjerneskade er den nevrologiske svikten stabil, og den 
kan være stor. etter to-tre år ses det samme for kognitiv 
svikt. sosial funksjon og adferd vil dermed alt etter et år 
kunne bedres og etter fem kunne være som før skaden. 
det er lettere finne gode tiltak for å behandle sosiale svikt-
tegn enn å behandle kognitiv svikt eller nevral svikt. an-
derson presenterte en studie (N=48) av et 12 ukers be-
handlingsprogram (”signpost”) med foreldretiltak basert 
på kognitiv adfersterapi. programmet inneholder informa-
sjon om traumatisk hjerneskade og om bedring, hvordan 
man gjenkjenner og håndterer problem adferd og finner 
årsaken til adferden samt om hvordan en kan utvikle en 
fast og forutsigbar reaksjon overfor barnet. rådene gis 
individuelt eller over telefon. Både etter individuell rådgiv-
ning og etter telefonkontakten, og særlig når barna før 
behandlingen viste kliniske svikttegn, merket foreldrene 
bedret adferd, bedret egen mental helse og mindre livs-
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stressorer. anderson påpekte at vi fortsatt mangler kunn-
skap om hva som er det nevrologiske grunnlaget for barns 
sosiale ferdigheter og om hvordan sosiale ferdigheter pre-
sist kan måles. Hun påpekte at vi bør lære av fagfelt som 

utviklings-psykopatologi og sosial- og utviklings-psykolo-
gi. Hun etterlyste til slutt videre forskning om hvilke tiltak 
som vil hjelpe hvem og på hvilket tidspunkt

Mange undersøkelser av utkomme etter mild, moderat 
og alvorlig Traumatisk hjerneskade (TBI) har funnet at 
fatigue og/eller trettbarhet er en vanlig og vedvarende 
følgevirkning etter skade.  

For å skape en evidensbasert behandling for fatigue og 
søvnforstyrrelser etter hjerneskade har en undersøkt blant 
annet hva som kjennetegner subjektiv fatigue og søvnfor-
styrrelser, og hvilke faktorer som kan være av betydning 
for utvikling av symptomene. Innbyrdes forhold mellom 
fatigue og søvnforstyrrelser har blitt undersøkt, i tillegg 
til melatonin-produksjon, søvnendringer målt ved po-
lysomnografi og potensielle behandlingsmetoder. sam-
menhengen mellom fatigue og svikt innen oppmerksom-
hetsfunksjoner og informasjonsprosesseringshastighet har 
også blitt undersøkt. 

Fatigue har blitt definert som ”redusert kapasitet for fy-
sisk og/eller mental aktivitet på grunn av forstyrrelse i 
tilgjengelighet, bruk og/eller gjenvinning av ressurser 
nødvendig for å utføre aktiviteter” (aaronson et al 1999 
p 46).  en skiller mellom fysiologisk og psykologisk fati-
gue. Fysiologisk fatigue kan skyldes sentralnervøse for-
styrrelser, så som svikt i hypothalamus eller retikulærsub-
stansen, for lave verdier av hormoner eller 
nevrotransmittere, eller svikt i signaloverføringen mellom 
det sentrale og perifere nervesystemet. Fysiologisk fatigue 
kan også skyldes malfunksjon i det perifere nervesystemet 
eller redusert evne til muskulær kontroll. psykologisk fa-
tigue kan henge sammen med depresjon eller angstfor-
styrrelser. Ofte vil opplevelsen av fatigue skyldes en kom-
binasjon av flere faktorer. 

en undersøkelse tok for seg omfang og egenrapporterte 

faTigue aNd sleep disTurBaN-
Ce followiNg TrauMaTiC 

BraiN iNjury
Chair: Jennie ponsford
referat: anita kjeverud

årsaker til fatigue hos 139 personer med ervervet hjerne-
skade uten tidligere nevrologisk eller psykiatrisk sykdom. 
disse ble sammenliknet med en gruppe friske kontroller. 
Forhold mellom fatigue, demografiske og skaderelaterte 
variabler, ortopediske skader, medisinbruk, smerte, angst 
og depresjon ble undersøkt. Følgende måleinstrumenter 
ble benyttet: Visual analogue scale for Fatigue (lee et al 
1991), Fatigue severity scale (krupp et al 1989), Causes 
of Fatigue Questionnaire, Had og Brief pain Inventory. 
det ble også innhentet demografiske data, informasjon 
om skadeomfang og medikamentbruk. det ble funnet av 
personene med ervervet hjerneskade opplevde større grad 
av subjektiv fatigue som innvirket på hverdagen enn kon-
trollpersonene gjorde. en rekke fysiske og mentale akti-
viteter syntes å forårsake fatigue. det ble dog ikke funnet 
signifikant assosiasjon mellom fatigue og alvorlighetsgrad 
av skade, alder eller ortopedisk skade. det var en moderat 
sammenheng mellom smerte, bruk av smertestillende og 
fatigue. kvinner opplevde større grad av fatigue enn 
menn, og graden av fatigue ble ikke mindre over tid. det 
viste seg at det var en sterk assosiasjon mellom depresjon, 
angst og subjektiv fatigue, uten at en fant en klar retning 
for sammenhengen. 

en annen undersøkelse satte seg fore å finne sammenheng 
mellom fatigue og svikt i informasjonsprosseserings-has-
tighet og oppmerksomhetsfunksjoner. van Zomeren og 
kollegaer har hevdet at fatigue etter hjerneskade henger 
sammen med behov for å kompensere for oppmerksom-
hetssvikt og redusert informasjonsbearbeidingshastighet 
etter hjerneskade gjennom økt psykofysiologisk belast-
ning. Omkostningene er assosiert med økt mental akti-
vering under oppgaveløsning, økning i systolisk blod-
trykk og mer ”våkne” eeG-mønstre enn det en ser hos 
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individer uten ervervet hjerneskade. 139 personer med 
hjerneskade og 77 kontroller gjennomgikk en nevropsy-
kologisk undersøkelse som omfattet tester av vigilanse, 
selektiv og delt oppmerksomhet, arbeidsminne og infor-
masjonsbearbeidingshastighet. I tillegg til at fylte de ut 
Vas-skala for fatigue, Had og målte blodtrykk. det ble 
funnet at langsom informasjonsprosessering og reduserte 
prestasjoner på oppgaver som krever arbeidsminne eller 
delt oppmerksomhet, var assosiert med høyere nivå av 
subjektiv fatigue. på vigilanseoppgaven var langsom ut-
førelse med flere feilresponser assosiert med høyere rap-
portering av fatigue. reduserte prestasjoner på testene var 
assosiert med psykofysiologiske omkostninger i form av 
stress og økt blodtrykk. Høy forekomst av feil på vigilan-
setest og økning i systolisk blodtrykk var assosiert med 
høyere nivåer av angst og depresjon på Had. Implika-
sjoner av disse funnene er å modifisere krav til oppmerk-
somhet i hverdagen og at personer med symptomer på 
angst og depresjon får bistand til å mestre dette slik at en 
unngår forverring av oppmerksomhets- og fatigue-pro-
blematikk. 

søvnighet må skilles fra fatigue og kan forstås som trett-
het. Tretthet kom til utrykk som behov for å ta en lur når 
en ønsker å være våken, eller som søvnforstyrrelser så som 
hyppige oppvåkninger. etter ervervet hjerneskade rap-
porterer helt opp mot 80% søvnendringer, både dårli-
gere søvnkvalitet og økt grad av søvnighet på dagtid. 
smerter, depresjon og angst i hjerneskadepopulasjonen 
er assosiert med noen av de rapporterte endringene. I 
tillegg har det blitt funnet at søvnighet på dagen var as-
sosiert med mindre totalvolum av pons, fatigue var as-
sosiert med mindre volum i hjernestamme. de underlig-
gende mekansimene for søvnforstyrrelser i TBI-gruppen 
er antakelig sammensatte. skaderelaterte forstyrrelser i 
søvn-våkenhetssentre, deres forbindelse og nevrotransmit-
tersystemer, kan være involvert. 

Underliggende mekanismer bak søvn-våkenhetsforstyr-
relser etter ervervet hjerneskade har blitt undersøkt ved 
polysomnografiske søvnregistreringer, vurdering av søvn-
kvalitet, melatonin-rytmer og mulig tilstedeværelse av 
stemningsforstyrrelser. en gruppe på 23 hjerneskadepa-
sienter og en tilsvarende kontrollgruppe tilbrakte to net-
ter i et søvnlaboratorium hvor det ble foretatt søvnregis-
treringer, samt flere målinger av melatoninkonsentrasjon. 
det viste seg at hjerneskadegruppen hadde mindre ni-
våer av melatoninproduksjon på ettermiddagen, noe som 
tyder på at circadisk regulering melatoninsyntese er for-
styrret, noe som kan gi mindre reM søvn og flere opp-
våkninger. det ble også funnet en økning i slow-wave 
søvn, noe som kan reflektere en nevral respons på skaden. 

Funnene på de ulike undersøkelsene bidrar til å danne en 
base for å utvikle intervensjoner for å redusere grad av 
fatigue og søvnforstyrrelser etter hjerneskade. en trenger 
å vurdere mulige faktorer som bidrar, så som oppmerk-
somhetssvikt, medisiner, smerter, sinnstilstand, samt å 
legge til rette for livsstilsendringer som minimerer fatigue 
og reduserer stress. en bør jobbe med strategier som be-
grenser at en blir overveldet av informasjon. en bør også 
vurdere objektive søvnvurdering og henvise til søvnlabo-
ratorier. God kondisjon kan bidra til å redusere fysisk 
fatigue. det er ikke anbefalt at en benytter benzodiazepi-
ner over tid for å redusere insomni siden disse er assosiert 
med bivirkninger som kan gi svekket kognitiv funksjon 
og søvnighet på dagtid, noe som på sikt kan bidra til å 
forverre tilstedeværende problem. 

lysterapi har blitt utprøvd som en metode for å redusere 
fatigue og søvnighet etter TBI. lysterapi har vist seg å 
redusere søvnighet, øke vigilanse og humør i andre po-
pulasjoner. I tillegg innvirker terapien på fysiologiske mål, 
herunder også melatoninnivå. Foreløpige resultater tyder 
på at lysterapi hadde en gunstig effekt i en gruppe på 30 
hjerneskadepasienter, og det kunne synes som at effekten 
var større enn ved behandling med medikamentet Mo-
dafinil 100-200 mg. Metoden har ingen bivirkninger, og 
flere av pasientene rapporterte at de følte seg mer uthvilt 
og hadde mindre behov for å ta seg lurer. ponsford un-
derstreker dog at en trenger mer forskning på feltet, og 
med større utvalg. det hadde også vært ønskelig å prøve 
ut bruk av melatononin for søvnforstyrrelse symptom-
lette. 

alt i alt konkluderes det med at både fatigue og søvnfor-
styrrelser er vanlig etter TBI, noe som bidrar til funk-
sjonssvikt i hverdagen. Årsakene virker å være sammen-
satte av biologiske, kognitive, følelsesmessige og 
skaderelaterte faktorer. Behandling må vurdere og alle 
disse faktorene, for så å finne adekvate bahendlingsmeto-
der. 

JEnnIE POnSfORD

fATIgUE AnD SLEEP DISTURBAnCE fOLLOwIng 
TRAUMATIC BRAIn InJURy-CREATIng An 
EvIDEnCE BASE fOR ThE DEvELOPMEnT Of 
EffICACIOUS TREAMTMEnS.
Mange undersøkelser av utkomme etter mild, moderat 
og alvorlig Traumatisk hjerneskade (TBI) har funnet at 
fatigue og/eller trettbarhet er en vanlig og vedvarende 
følgevirkning etter skade.  

For å skape en evidensbasert behandling for fatigue og 
søvnforstyrrelser etter hjerneskade har en undersøkt blant 
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annet hva som kjennetegner subjektiv fatigue og søvnfor-
styrrelser, og hvilke faktorer som kan være av betydning 
for utvikling av symptomene. Innbyrdes forhold mellom 
fatigue og søvnforstyrrelser har blitt undersøkt, i tillegg 
til melatonin-produksjon, søvnendringer målt ved po-
lysomnografi og potensielle behandlingsmetoder. sam-
menhengen mellom fatigue og svikt innen oppmerksom-
hetsfunksjoner og informasjonsprosesseringshastighet har 
også blitt undersøkt. 

Fatigue har blitt definert som ”redusert kapasitet for fy-
sisk og/eller mental aktivitet på grunn av forstyrrelse i 
tilgjengelighet, bruk og/eller gjenvinning av ressurser 
nødvendig for å utføre aktiviteter” (aaronson et al 1999 
p 46).  en skiller mellom fysiologisk og psykologisk fati-
gue. Fysiologisk fatigue kan skyldes sentralnervøse for-
styrrelser, så som svikt i hypothalamus eller retikulærsub-
stansen, for lave verdier av hormoner eller 
nevrotransmittere, eller svikt i signaloverføringen mellom 
det sentrale og perifere nervesystemet. Fysiologisk fatigue 
kan også skyldes malfunksjon i det perifere nervesystemet 
eller redusert evne til muskulær kontroll. psykologisk fa-
tigue kan henge sammen med depresjon eller angstfor-
styrrelser. Ofte vil opplevelsen av fatigue skyldes en kom-
binasjon av flere faktorer. 

en undersøkelse tok for seg omfang og egenrapporterte 
årsaker til fatigue hos 139 personer med ervervet hjerne-
skade uten tidligere nevrologisk eller psykiatrisk sykdom. 
disse ble sammenliknet med en gruppe friske kontroller. 
Forhold mellom fatigue, demografiske og skaderelaterte 
variabler, ortopediske skader, medisinbruk, smerte, angst 
og depresjon ble undersøkt. Følgende måleinstrumenter 
ble benyttet: Visual analogue scale for Fatigue (lee et al 
1991), Fatigue severity scale (krupp et al 1989), Causes 
of Fatigue Questionnaire, Had og Brief pain Inventory. 
det ble også innhentet demografiske data, informasjon 
om skadeomfang og medikamentbruk. det ble funnet av 
personene med ervervet hjerneskade opplevde større grad 
av subjektiv fatigue som innvirket på hverdagen enn kon-
trollpersonene gjorde. en rekke fysiske og mentale akti-
viteter syntes å forårsake fatigue. det ble dog ikke funnet 
signifikant assosiasjon mellom fatigue og alvorlighetsgrad 
av skade, alder eller ortopedisk skade. det var en moderat 
sammenheng mellom smerte, bruk av smertestillende og 
fatigue. kvinner opplevde større grad av fatigue enn 
menn, og graden av fatigue ble ikke mindre over tid. det 
viste seg at det var en sterk assosiasjon mellom depresjon, 
angst og subjektiv fatigue, uten at en fant en klar retning 
for sammenhengen. 

en annen undersøkelse satte seg fore å finne sammenheng 
mellom fatigue og svikt i informasjonsprosseserings-has-

tighet og oppmerksomhetsfunksjoner. van Zomeren og 
kollegaer har hevdet at fatigue etter hjerneskade henger 
sammen med behov for å kompensere for oppmerksom-
hetssvikt og redusert informasjonsbearbeidingshastighet 
etter hjerneskade gjennom økt psykofysiologisk belast-
ning. Omkostningene er assosiert med økt mental akti-
vering under oppgaveløsning, økning i systolisk blod-
trykk og mer ”våkne” eeG-mønstre enn det en ser hos 
individer uten ervervet hjerneskade. 139 personer med 
hjerneskade og 77 kontroller gjennomgikk en nevropsy-
kologisk undersøkelse som omfattet tester av vigilanse, 
selektiv og delt oppmerksomhet, arbeidsminne og infor-
masjonsbearbeidingshastighet. I tillegg til at fylte de ut 
Vas-skala for fatigue, Had og målte blodtrykk. det ble 
funnet at langsom informasjonsprosessering og reduserte 
prestasjoner på oppgaver som krever arbeidsminne eller 
delt oppmerksomhet, var assosiert med høyere nivå av 
subjektiv fatigue. på vigilanseoppgaven var langsom ut-
førelse med flere feilresponser assosiert med høyere rap-
portering av fatigue. reduserte prestasjoner på testene var 
assosiert med psykofysiologiske omkostninger i form av 
stress og økt blodtrykk. Høy forekomst av feil på vigilan-
setest og økning i systolisk blodtrykk var assosiert med 
høyere nivåer av angst og depresjon på Had. Implika-
sjoner av disse funnene er å modifisere krav til oppmerk-
somhet i hverdagen og at personer med symptomer på 
angst og depresjon får bistand til å mestre dette slik at en 
unngår forverring av oppmerksomhets- og fatigue-pro-
blematikk. 

søvnighet må skilles fra fatigue og kan forstås som trett-
het. Tretthet kom til utrykk som behov for å ta en lur når 
en ønsker å være våken, eller som søvnforstyrrelser så som 
hyppige oppvåkninger. etter ervervet hjerneskade rap-
porterer helt opp mot 80% søvnendringer, både dårli-
gere søvnkvalitet og økt grad av søvnighet på dagtid. 
smerter, depresjon og angst i hjerneskadepopulasjonen 
er assosiert med noen av de rapporterte endringene. I 
tillegg har det blitt funnet at søvnighet på dagen var as-
sosiert med mindre totalvolum av pons, fatigue var as-
sosiert med mindre volum i hjernestamme. de underlig-
gende mekansimene for søvnforstyrrelser i TBI-gruppen 
er antakelig sammensatte. skaderelaterte forstyrrelser i 
søvn-våkenhetssentre, deres forbindelse og nevrotransmit-
tersystemer, kan være involvert. 

Underliggende mekanismer bak søvn-våkenhetsforstyr-
relser etter ervervet hjerneskade har blitt undersøkt ved 
polysomnografiske søvnregistreringer, vurdering av søvn-
kvalitet, melatonin-rytmer og mulig tilstedeværelse av 
stemningsforstyrrelser. en gruppe på 23 hjerneskadepa-
sienter og en tilsvarende kontrollgruppe tilbrakte to net-
ter i et søvnlaboratorium hvor det ble foretatt søvnregis-
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treringer, samt flere målinger av melatoninkonsentrasjon. 
det viste seg at hjerneskadegruppen hadde mindre ni-
våer av melatoninproduksjon på ettermiddagen, noe som 
tyder på at circadisk regulering melatoninsyntese er for-
styrret, noe som kan gi mindre reM søvn og flere opp-
våkninger. det ble også funnet en økning i slow-wave 
søvn, noe som kan reflektere en nevral respons på skaden. 

Funnene på de ulike undersøkelsene bidrar til å danne en 
base for å utvikle intervensjoner for å redusere grad av 
fatigue og søvnforstyrrelser etter hjerneskade. en trenger 
å vurdere mulige faktorer som bidrar, så som oppmerk-
somhetssvikt, medisiner, smerter, sinnstilstand, samt å 
legge til rette for livsstilsendringer som minimerer fatigue 
og reduserer stress. en bør jobbe med strategier som be-
grenser at en blir overveldet av informasjon. en bør også 
vurdere objektive søvnvurdering og henvise til søvnlabo-
ratorier. God kondisjon kan bidra til å redusere fysisk 
fatigue. det er ikke anbefalt at en benytter benzodiazepi-
ner over tid for å redusere insomni siden disse er assosiert 
med bivirkninger som kan gi svekket kognitiv funksjon 
og søvnighet på dagtid, noe som på sikt kan bidra til å 
forverre tilstedeværende problem. 

lysterapi har blitt utprøvd som en metode for å redusere 
fatigue og søvnighet etter TBI. lysterapi har vist seg å 
redusere søvnighet, øke vigilanse og humør i andre po-
pulasjoner. I tillegg innvirker terapien på fysiologiske mål, 
herunder også melatoninnivå. Foreløpige resultater tyder 
på at lysterapi hadde en gunstig effekt i en gruppe på 30 
hjerneskadepasienter, og det kunne synes som at effekten 
var større enn ved behandling med medikamentet Mo-
dafinil 100-200 mg. Metoden har ingen bivirkninger, og 
flere av pasientene rapporterte at de følte seg mer uthvilt 
og hadde mindre behov for å ta seg lurer. ponsford un-
derstreker dog at en trenger mer forskning på feltet, og 
med større utvalg. det hadde også vært ønskelig å prøve 
ut bruk av melatononin for søvnforstyrrelse symptom-
lette. 

alt i alt konkluderes det med at både fatigue og søvnfor-
styrrelser er vanlig etter TBI, noe som bidrar til funk-
sjonssvikt i hverdagen. Årsakene virker å være sammen-
satte av biologiske, kognitive, følelsesmessige og 
skaderelaterte faktorer. Behandling må vurdere og alle 
disse faktorene, for så å finne adekvate bahendlingsmeto-
der. 

Flere kognitive syndromer kaller på behandling, 
farmakologisk og evt. i kombinasjon med andre 
tilnærminger, inkl. kosthold. Hvordan kan kunn-
skap framkommet de siste årene om den moleku-
lære, cellulære og nevropsykologiske basis for læ-
ring og hukommelse brukes på mennesker? 
robbins gjennomgikk noen kandidater med po-
tensiale til å forsterke kognitiv funksjon relatert til 
alzheimer sykdom, parkinsons sykdom, schizo-
freni og adHd. stoffer som virker via diverse kon-
vensjonelle og nye mekanismer både i pasientpo-
pulasjoner, frivillige personer og dyreeksperiment. 
Han illustrerte noen punkter med utgangspunkt i 
alzheimers sykdom som medfører endringer i hjer-

CogNiTive eNhaNCiNg drugs: 
prospeCTs aNd proBleMs

Chair: Trevor robbins
referat: Ingar Hauglund larsen

nebarken i tillegg til hippocampus, amygdala og 
nucleus basalis Meynert.  reduksjon av enzymet 
acetylkolintransferase som bidrar til å danne trans-
mittoren acetylkolin, minsker mengden med ace-
tylkolin, som igjen er satt i sammenheng med svikt 
i kognitive funksjoner, inkludert hukommelse. 
avleiring av amyloid beta protein (aβ) er et pato-
logisk kjennetegn ved alzheimer. det omdannes 
ved at gamma sekretase deler amyloid precursor 
protein (app). Forsøk på å påvirke sykdomsutvik-
ling eller forløpet ville kunne skje ved utvikling av 
medikamenter som adresserer enten sykdoms etio-
logien på molekylært nivå ved produksjonen, f.eks. 
sekretase inhibitorer, eller opphopningsprosessen 
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med aggregerings inhibitorer, eller ved fjerning av 
opphopningen (plaque). det er fortsatt uavklarte 
forhold som hvilke funksjoner aβ og gamma se-
kretase har kjemisk og biologisk, samt mulige bi-
virkninger. Å angripe etiologi innebærer også tidlig 
påvisning.
prestasjoner målt med CaNTaB Visuospatial pai-
red associates learning er funnet sensitive og spe-
sifikke nok til å skille pasienter med alzheimer fra 
pasienter med depresjon og eldre friske forsøksper-
soner på basis av tidlige svikttegn. et tidlig svikt-
tegn kan være å huske plassering av stimuli, og 
involvere svikt i innkoding og hippocampus. et 
dilemma er likevel at diagnosen fortsatt stilles seint 
i prosessen. Muligheter for å påvirke årsaken, eller 
fjerne amyloid kaskadene (plaque), beskytte nevro-
nene og hindre tap av nevroner, er i praksis forelø-
pig små. spørsmålet er om man kan bedre funksjon 
etter at skade er skjedd? 
Nevrokjemisk modulering av eksekutive funksjoner 
involverer forbindelser fra hjernestammen til pre-
frontal cortex og dopamin (da), norepinephrine 
(Ne), serotonin (5-HT) og acetylcholin (ach) 
knyttet til nettverk med forbindelser dorsolateralt, 
ventrolateralt og til visuell cortex. 
dopaminerge forbindelser i den menneskelige 
hjerne er assosiert med belønning og motivasjon, 
forsterkning, læring, rusmisbruk og mulig antipsy-
kotisk effekt, og er knyttet til kognisjon ved schi-
zofreni, parkinson og adHd.  dopamin systemer 
i den menneskelige hjerne involverer substantia 
negra, ventrale tegmentale område, amygdala, tu-
beroinfundibular da system, nucleus accumbens 
(ventrale striatum), striatum (caudate nucleus, pu-
tamen, globus pallidus) og frontal cortex. Ved par-
kinson er som kjent særlig motorikk og bevegelse 
svært synlig.
redusert prefrontal dopamin fører til svikt og bl.a. 
reduserte spatial arbeidsminne prestasjoner, og at 
da agonister kan motvirke svikt, har lenge vært 
kjent. Forholdet mellom frontal da, arbeidsminne 
er gjenstand for yerkes-dodsons lov: en omvendt 
U fra utilstrekkelig stimulering og redusert presta-
sjon via optimal som god stimulering/prestasjon og 
til overstimulering og redusert prestasjon i andre 
enden. en da antagonist vil kunne gi utilstrekke-
lig stimulering (av d1 reseptor), bedre med anta-
gonist + agonist, nærmere optimal med stress 

sammen med en antagonist, eller for høy med for 
mye stress eller en da agonist (arnsten 1998). dy-
restudier har demonstrert at da projeksjonene til 
pFC regulerer oppmerksomhet og arbeidsminne 
prestasjoner differensielt, ga støtte til hypotese om 
optimal d1 stimulering, men også at hva som er 
optimalt kan variere for ulike funksjoner og deler 
av pFC (Chudsama & robbins 2004). 
skader særlig i dorsolateralt område fører til svikt 
i spatialt arbeidsminne. ritalin forbedrer spatial 
arbeidsminne og øker «effektivitet» i dorsolateral 
pFC nettverk hos unge friske forsøkspersoner (el-
liot 1997 og Metha 2000). arbeidsminne kapasitet 
målt før inntak av medikament, predikerer baseline 
mål på tallspenn. Men forholdet mellom arbeids-
minne kapasitet og nytte av ritalin (methylpheni-
date) var inverst og baselineavhengig, dvs. de som 
hadde lav baseline funksjon hadde mest nytte av 
ritalin (Mehta et al. 2000), og gjelder også for 
friske forsøkspersoner.
en studie av spatial arbeidsminne prestasjoner etter 
behandling med d2/d3 agonisten pramipexol 
(parkinson medisin) tyder på at nivå av perifere 
biomarkører for d3 reseptor messenger rNa 
(mrNa) i blod, kan predikere individuell variasjon 
i arbeidsminne og er foreslått vurdert i klinisk prak-
sis for å avklare en pasients nytte av dopaminerg 
medikasjon, samt nærmere studier av perifert 
mrNa relatert til nevrotransmitter funksjon og 
respons på behandling av andre nevropsykiatriske 
lidelser (ersche et al 2011).

Ved skader i frontallappene, særlig dorsolateralt og 
dorsomedialt, ses reduserte planleggings prestasjo-
ner målt med Tower of london testen (Manes et 
al 2000). ritalin øker denne planleggingsfunksjon 
på Tol hos unge, friske kontroller, samtidig som 
elliot 1997 fant redusert prestasjon på lette Tol 
oppgaver hos individer som fikk ritalin etter at de 
hadde trent på oppgaven. 
Oppgavens vanskelighetsgrad spiller også inn, samt 
genvarianter som innvirker på enzym og da nivå 
(Mattay et al 2003).

parkinson rammer cortico striatale nettverk invol-
vert i kognisjon, motivasjon og bevegelse. Grad av 
dopamintap i striatum nettverket har størst inn-
virkning på motor, så spatiale og visuelle og minst 
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på affekter. l-dOpa er funnet å ha noen fordelak-
tige effekter for parkinson pasienter målt med Tol 
speed, spatial arbeidsminne oppgave og Tol accu-
racy, men ikke på gjenkjenningsoppgave (lange et 
al. 1992) men svekker prestasjon på reversert læ-
ringsoppgave hos personer med parkinsons sykdom 
(Cools et al. 2001). det som er optimalt for noen 
funksjoner er dårlig for andre funksjoner og nett-
verk

Voksne med adHd – ganske utbredte reduksjon i 
tetthet i grå materie (r: mid/inferior frontal gyrus, 
l: mid frontal gyrus. Bilateralt: posterior putamen, 
hippocampus & amygdala, Cerebellum (vermis + 
hemisfærene)). Ikke forskjeller mellom voksne med 
adHd og kontroller mht d2/d3 reseptor tilgjen-
gelighet. ritalin bedrer prestasjon på oppgave som 
krever rask visuell informasjons prosessering og ved-
varende oppmerksomhet hos personer med lav ba-
seline prestasjon og lav d2/d3 binding i caudate 
kjernene.

Ulike stimulerende virkestoff med ulike virknings-
mekanismer. ritalin øker dopamin og noradrena-
lin. Nikotin reseptor agonister har potensiale til å 
øke kolinerg frigjøring pre- og postsynaptisk.  Mo-
noaminerge projeksjoner fra hjernestammen til 
cortex via det oppstigende retikulære aktiverings-
systemet kan være en type aktivering som stimule-
res av ytre årvåkenhet, der individet er på vakt mot 
trusler fra omgivelsene. det kan involvere dopa-
min, noradrenalin, serotonin og acetylkolin (aCh). 
evne til å aktivere dette systemet øker overlevelse 
og stimulanter som amfetamin og koffein aktiverer 
systemet. Mht. Modafinil er virkningsmekanis-
mene uklare, mulighetene inkluderer indirekte me-
diering av aCh og/eller adrenerg alfa-1 reseptor 
aktivitet. det synes å innvirke på hypotalamus ore-
xin og histamin og har mindre effekt på dopamin 
transport aktivitet. dette antas å være en mer re-
fleksiv type av rolig våkenhet, en indre årvåkenhet 
mot eksekutive funksjoner, mens personen fokuse-
rer på kognitive oppgaver. det kan medieres via 
oppadstigende histamine nevroner med utspring i 
hypothalamus. evne til å aktivere dette systemet 
kan innvirke på problemløsning, læring og kreati-
vitet. stimulerende stoffer og koffein kan aktivere 
dette systemet, samtidig som de aktiverer stimulert 

årvåkenhet, mens det nye modafinil kan aktivere 
normal våkenhet uten å aktivere stimulert årvåken-
het.

Fleksibilitet, evne til set shifting og reversert læring 
involverer forskjellige pFC nettverk. Ved behand-
ling med modafinil har personer med schizofreni 
prestert bedre på set shifting oppgaver.

aMpa modulatoren ampakin er funnet å øke 
gjenkalling av «nonsense syllables» blant eldre per-
soner, har potent virkning på korttidshukommelse 
og oppmerksomhet, samt øker regional metabo-
lisme i frontal og temporallappene hos rhesus aper.
mGlu5 reseptor proteinet er vidt spredt over hele 
hjernen. NMdar svikt er i økende grad knyttet 
til kognitiv svikt assosiert med schizofreni. mGlU5 
metabotropiske reseptorerer vist å interagere med 
NMdar. de forekommer i cortex, hippocampus 
og amygdala nettverk og involvert i emosjoner, at-
ferd, motivasjon og kognisjon, men redusert i cor-
tex hos pasienter med schizofreni. studier kan tyde 
på at mGlU5 aktivering øker NMdar funksjon.

Oppsummering
erfaringsbasert tommelfingerregel for å predi-
kere effekten av medisiner på kognitive presta-
sjoner:

•	 Type	oppgave/situasjon	(og	nevronale	
 nettverk/nevrotransmitter systemer som er  
 engasjert)
•	 Dosering	av	virkestoff
•	 Baseline	prestasjonsnivå

 o Genotype 
 o Nivå av aktivering, stress, motivering, 
  affekt, fatigue, alder (og relative 
  endringer i forskjellige nevrale systemer)

•	 Uunngåelige	(?)	kostnader	ved	optimal	tuning	
 av spesifikke, noe uavhengige systemer)
•	 Generell	optimisme	om	at	effektive	
 behandlinger vil bli tilgjengelige for kognitiv 
 svikt, men vil effektene overføres til 
 hverdagen?
•	 Potensiell	kognitive	«forbedrere»	for	normal	
 fungerende?!
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Before giving her lecture, rosemary Tannock 
asked the audience whether they preferred  a 
“yes”, “no” or “maybe” answer to the question 
in the title. The latter answer was clearly most 
frequent. 

rosemary Tannock continued by giving some 
good reason for believing that memory trai-
ning will affect cognitive function. One major 
reason was related to recent knowledge about 
neural plasticity. secondly, we are probably 
influenced by reading about working memo-
ry training in scientific papers, as well as by 
intensive advertisement trying to make us 
believe that training may relieve almost all 
problems related to cognitive deficits. 

rosemary Tannock became interested in wor-
king memory training some years ago.  she 
was invited by prof. Terje sagvolden to work 
in Oslo. during her stay in scandinavia, she 
met Torkel klingberg, who presented his trai-
ning programs and very positive results. later 
on, she as well as several others have taken 
part in this extremely time-consuming pro-
gram, where trained and highly motivated 
psychologists, parents and teachers are enga-
ged in the training of a single child or small 
groups of children. In spite of this, few con-
trolled studies are until now presented, and 
with mixed results.

a study run in Toronto was presented in more 
detail. The study included groups of ado-
lescents and younger children with adHd 

CaN workiNg MeMory Be 
iMproved iN adhd? 

Chair: rosemary Tannock
referat: astri lundervoll

and language disabilities. The effect of trai-
ning was classified by 1) criterion measures 
(visual and verbal span tasks, which were si-
milar to the training activities); 2) non-trai-
ned measures of working memory and other 
cognitive tasks; and 3) measures of behavior, 
academic achievement, and working memory 
function in daily life. The results were descri-
bed as promising on the criterion measures, 
but less on other measures. 

Tannock argues that although these training 
effects are challenging, one should be modest 
due to several limitations, including small 
sample sizes and response-biases. she was also 
a bit concerned by the procedure, arguing 
that it does not seem to be based on know-
ledge from educational psychology. However, 
use of such programs, often presented to-
gether with other interventions, has inspired 
development of new training programs. 

rosemary ends by presenting one such new 
program, and concludes that the answer to 
the question in the title depends on if one sees 
the “glass as half full or half empty”. I think 
that rosemary Tannock really engaged the 
audience in being aware of both potentials 
and limitations of computational training 
programs, realizing that such programs seem 
to have profound impact on some individu-
als, but also that there are potential for misu-
se, both clinically regarding the time used to 
conduct it, and because of the tendency to 
commercialize such programs.
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Noen ganger utfordrer enkeltpasienter etablert 
lærdom. Mange som har arbeidet innen hjerne-
skadefeltet har lært at etter to år er det lite nytt 
som skjer og følgevirkningene bør betraktes som 
permanente. dr. Giacino illustrerte i sitt foredrag 
viktige aspekter ved hjernens plastisitet under sitt 
foredrag der han beskriver en nevropsykologiske 
og strukturelle hjerneendringer hos en mann som 
hadde levd med en svært alvorlig skade i 19 år.

TERRy wALLIS
Terry Wallis var 19 år gammel, han var gift med 
sin 17 år gamle kone og hadde et barn på 6 uker. 
Han hadde fullført 10 års skolegang, og var en 
junidag i 1984 ute og kjørte sin pickup bil. Han 
kjørte utfor autovernet, bilen fløy 7 meter gjen-
nom luften, og landet deretter opp ned i et uttør-
ket elveløp. Terry blir ikke funnet før dagen et-
terpå, hvorpå han fraktes til sykehus, blir intubert 
og ventilert. To uker senere våkner han fra koma, 
men familien får beskjed om at utsiktene til be-
dring anses å være svært små. Tre måneder etter 
ulykken overflyttes han til et lokalt sykehjem/re-
habiliteringssenter. der blir han i 19 år, uten noe 
systematisk behandlingstilbud. Ut fra foreliggende 
journalopplysninger synes han å ha vært i en mi-
nimalt bevisst tilstand. Mot slutten av 90-tallet 
fremviser han visuelle følgebevegelser, og virker å 
grynte eller blinke ved spørsmål, men har ikke for-
ståelig verbalisering. Han har alvorlige kontraktu-
rer i alle fire ekstremiteter og ingen aktive bevegel-
ser i bena. I helgene er han hjemme hos familien 
sin, og ligger da i en sykehusseng i stuen, mens han 
ivaretas av familien. der eksponeres han for fami-
liens samtaler og dagligdagse aktiviteter. 

BiologiCal MeChaNisMs 
uNderlyiNg laTe reCovery 
froM The MiNiMally CoNs-

Cious sTaTe: The re-awakeNiNg 
of Terry wallis afTer 19 years 

Chair: Joseph Giacino
referat: Marianne løvstad

Tolvte juni 2003 er Terrys mor på besøk, og sy-
kepleieren spør ham hvem som er der. ”Mamma” 
svarer han. dagen etter sier han ”pepsi”. Fjor-
tende juni sier han ”pappa”. etter tre dager retur-
nerer han til sykehjemmet etter hjemmebesøk, 
og moren spør: ”Terry, hva kan du si?”. ”Hva jeg 
vil”, svarer han. Mamma sier ”jeg er stolt av deg”, 
og Terry svarer ”jeg er stolt av meg også”. I løpet 
av 72 timer går Terry altså fra å ytre enkeltord til 
å snakke i fulle setninger. Han innvilges en må-
neds rehabilitering, men ikke mer, da myndighe-
tene anser mulighetene for tilbakevending til 
arbeid for å være små. Familien tar ham da med 
hjem på permanent basis for å trene mer med 
ham, og datteren amber vender tilbake til en ak-
tiv rolle i hans liv. Hun er nå 19 år gammel og 
gravid med sitt første barn. Hun ”trener” med 
Terry, to ganger om dagen. 

fORSKnIngEn
en TV-kanal fatter interesse for Terrys ”oppvåk-
ning”. I slutten av mars 2004 overflyttes Terry 
Wallis til New Jersey og New york for nevropsy-
kologiske, nevrorehabiliterings- og hjerneavbild-
ningsundersøkelser.

Nevropsykologisk funksjon mars 2004. Ved før-
ste undersøkelse er Terry våken og alert. Han er 
orientert for egen person, men ikke for sted. Han 
mener året er 1984, at han selv er under 20 år 
gammel og at ronald reagan er amerikansk pre-
sident. Motorisk har han kontrakturer i begge 
ben, og spontan aktivitet kun i venstre ben. Vi-
suelt har han følgebevegelser i alle retninger. Han 
er alvorlig dysartrisk grunnet dystoni i tungen og 
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manglende tenner. Han har flytende tale, men 
redusert verbal flyt, god gjenstandsbenevning, 
han kan lese, og følger enkle verbale komman-
doer. Han har oppmerksomhetsvansker og alvor-
lig svekket arbeidsminne. Hukommelsen var re-
dusert; han husker ikke transporten til New 
Jersey 48 timer tidligere, og han mener datteren 
er hans kone (som for øvrig er like gammel nå 
som hans kone var da han skadet seg). Han kan 
gjengi tre ord umiddelbart, men husker ingen av 
ordene etter en distraktoroppgave. Han husker 
ingen av 10 strektegninger etter 5 minutter, selv 
om han kunne benevne alle ved innlæring. Terry 
fremviste for øvrig betydelige reguleringsvansker 
atferdsmessig med disinhibisjon, perseverasjoner 
og betydelig innsiktsmangel.

Hjerneavbildingsfunn i 2004. strukturell Mr 
viste utbredt substanstap som involverte hjerne-
stammen, cerebellum, corpus callosum, periven-
trikulær hvit substans samt frontotemporal kor-
teks på begge sider men med overvekt av 
høyresidig skade. diffusion tensor imaging 
(dTI), som kvantifiserer hvit substans, viste re-
dusert tetthet og direksjonalitet (anosotropi) av 
hvit substans fibre, og i corpus callosum, forenlig 
med alvorlig diffus aksonal skade. derimot var 
det sammenlignet med friske personer en økning 
i anosotropi i mesiale parieto-occipitale (MpO) 
områder. Ved bruk av positron emission Tomo-
graphy (peT) så man en ledsagende økning i 
glukose opptak i samme område – MpO. Man 
vurderte også Terry med funksjonell Mr (fMrI) 
i et passivt språkparadigme, og fant robust akti-
vering av hjernens språknettverk.

18 måneder senere – hva da? I oktober 2005 fat-
ter et nytt TV-selskap interesse for Terrys utvik-
ling, og man klarer å få finansiert et nytt opphold 
i New Jersey/Newyork for en ny vurdering. Han 
er fortsatt våken og alert, og mener ikke lenger 
det er 1984, men nekter å gjette på hvilket år det 
kan være. Han kan angi sin bostedsadresse og 
hvem han bor sammen med, men benekter å 
være gift og at han har barn. Han kan anerkjenne 
at datteren amber finnes når man bruker navnet 
hennes, men tror tidvis at barnebarnet er hans 
datter. Motorisk har han kommet seg, særlig i 

venstre underekstremitet, han kan nå spenne 
kroppen i bue, og rulle seg over i sideliggende 
stilling, noe han ikke kunne tidligere. Han har 
fortsatt dysartri, men er lettere å forstå enn ved 
forrige undersøkelse. språklig er benevning fort-
satt god, mens tvungen ordproduksjon er redu-
sert. Oppmerksomhetsvanskene er også uendret, 
og betydelige hukommelsesvansker vedvarer. ek-
sekutive funksjoner virker noe bedret. Han kan 
fortsatt være impulsiv, men i mindre grad enn 
tidligere, og seksualisert atferd er ikke lenger til-
stede. Mens han i 2004 hadde en ukontrollert 
taleflom, er dette nå bedre. disinhibisjon og per-
serverasjoner ses fortsatt i testsituasjonen, og han 
har fremdeles betydelig redusert innsikt. 

avbildningsundersøkelsene ble også gjentatt. 
dTI viste at det var en reduksjon av hvit materie 
tetthet i MpO som tidligere hadde mer enn nor-
malt, samtidig som det var tilkommet økt hvit 
substans i cerebellum. Man antar at dette kan 
skylles aksonal sprouting fra deler av hjernen som 
er minst skadd (MpO) til de mest skadde områ-
dene (medial prefrontal korteks og cerebellum). 
Man så en økning i glukoseopptak i områder 
med økt hvitmaterietetthet, og cerebellum end-
ringene var korrelert med den motoriske bedrin-
gen. 

OPPSUMMERIng
den overraskende spontanbedringen hos Terry 
Wallis 19 år etter at han ble skadd eksemplifiserer 
at hjernen kan være betydelig mer plastisk enn 
man tidligere har trodd, og at klinisk betydnings-
full plastisitet kan forekomme selv flere tiår etter 
skaden. en hypotese er at det som ligger til grunn 
for en slik prosess, er aksonal reorganisering. Hvis 
man kunne forstå bedre hva som ligger til grunn 
for slike sene spontanbedringer, vil man kanskje 
kunne oppnå nye metoder for biologisk behand-
ling etter traumatiske hjerneskader. 

Forskningsgruppen rundt Terry Wallis har publi-
sert sine funn, og for de med interesse for å lese 
mer om denne uvanlige saken, kan lese artikkelen 
her: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/
pMC1483160/
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prof. Iverson innledet med de gode nyhetene: 
det er mange standardiserte og godt normer-
te nevropsykologiske tester, og nevropsyko-
loger er godt trent i å benytte slike tester til 
å gjøre kliniske vurderinger. Men det er fort-
satt ikke noen klar enighet om hvilke krite-
rier som definerer kognitiv svikt, og heller 
ingen klar enighet om hva som er en god 
eller dårlig prestasjon eller skåre på testene vi 
benytter.

Tolkningen av resultatene baserer seg i stor 
grad på klinisk vurdering, som igjen er avhen-
gig av «klinisk erfaring» og personlig skjønn. 
Hvor lave skårer foretrekker man eller er mest 
vant til å benytte for å definere svikt: under 
16%-til, eller under 10, 5 eller 2%-til? avhen-
gig av hvor man setter nivået, så øker antall 
lave skårer, og til flere tester som benyttes, til 
flere lave skårer vil man få.  Hva er så fore-
komsten av lave skårer hos friske personer? 
For de fleste testbatterier er svaret: vi vet ikke. 
Men lave skårer er forholdsvis vanlig i alle 
testbatterier, uten at det trenger å være noe 
galt med pasienten. dette gjør at vi ofte ikke 
vet nok om vårt eget presisjonsnivå, slik at når 
vi konkluderer at noen har en kognitiv svikt 
så vet vi ikke med tilstrekkelig grad av sikker-
het om det virkelig er riktig. 

Iverson problematiserte spesielt vanskene 
knyttet til diagnostisering av de lettere former 
for kognitiv svikt, som begynnende demens 
og de ulike tilstander som etter hvert har blitt 
betegnet Mild Cognitive Impairment (MCI). 
dette er en heterogen gruppe med ulike svikt-
tegn, som alle kan ha en rekke årsaker, og det 
er til nå ingen etablert enighet om hvilke kri-

evideNCe-Based NeuropsyCho-
logiCal assessMeNT

Chair: Grant l. Iverson
referat: rune raudeberg

terier som til sammen utgjør en mild svikt i 
kognisjon. de mest sensitive nevropsykolo-
giske testene er samtidig de minst spesifikke, 
og dersom man ikke tar hensyn til de psyko-
metriske problemene knyttet til å bruke man-
ge forskjellige testskårer, øker risikoen for fal-
ske negative eller falske positive diagnoser 
over akseptabelt nivå.

Iverson foreslo en løsning på disse probleme-
ne. Ved å kartlegge forekomsten av lave skårer 
hos friske personer på for eksempel WaIs-IV 
og WMs-IV (20 deltester), fant han at 44,4% 
hadde en eller flere skårer svarende til 5%-til 
(skalert skåre 5). Forekomsten av 1 skalert 
skåre ≤ 8 på WaIs-IV hos en person med 
gjennomsnittlig IQ er 51,8%, men forekom-
sten av 3 skårer ≤ 8 er bare 9%. en person 
med gjennomsnittlig IQ og WMs-IV indeks 
for eksempel Immediate Memory Index på 
83, forekommer bare hos 13% av friske. etter 
klinisk skjønn ville man kanskje si at en stan-
dardskåre på 83 er innenfor hva man må ak-
septere som normalt; men etter Iverson et al.s 
tall vil en si at dette forekommer så sjelden at 
det må tillegges vekt. Iverson foreslo at test-
skårere som fremkommer sjeldnere enn 20% 
av tilfellene i normalbefolkningen kan klas-
sifiseres som «possible Impariment», og at 
sjeldnere enn 10% kan betegnes «probable 
Impariment»; under betingelse av at man kor-
rigerer for IQ. 

Iverson vektla at hensikten med denne måten 
å vurdere testresultater på tar hensyn til base 
rater og mønsteranalyse. slik kan nøyaktighe-
ten i våre vurderinger økes og i større grad 
frigjøres fra klinisk skjønn. 
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prof stuss innledet med å vise til at frem til slutten 
av 1980-tallet var det lite oppmerksomhet rundt 
muligheten for at cerebellum hadde noen andre 
funksjoner enn motoriske. I 1998 publiserte så 
schmahmann og sherman sin beskrivelse av “the 
cerebellar cognitive-affective syndrome”, og cere-
bellare lesjoner ble knyttet til svikt i en rekke kog-
nitive funksjoner, mange assosiert med funksjoner 
tillagt frontallappene. listen over affiserte funksjo-
ner forbundet med cerebellumlesjoner har etter 
hvert blitt lang: arbeidsminne, responskontroll, 
inhibisjon, timing, verbal flyt, etc. etc. For frontal-
lappene har man kunnet demonstrere at lesjoner 
i mediale deler påvirker særlig initiativ og driv; 
venstre ventrolaterale lesjoner påvirker bla.  kate-
gorisering og evne til å skrifte til nye kategorier 
(perseverering), og at laterale lesjoner i høyre fron-
tallapp ofte påvirker monitorering. Fra forskning 
på frontalappene vet vi at verbal flyt er redusert 
etter lesjoner i vestre ventrolaterale frontallapp og 
at interferenseffekt på stroop test er vanlig.  Hy-
potesen var at de kognitive effektene av cerebel-
lare lesjoner var relatert til cerebellar-cerebrale 
forbindelser, og særlig cerebellar-frontale forbin-
delser. en vil da forvente at lokaliserte lesjoner i 
cerebellum vil gi noenlunde samme type svikt som 
det lokaliserte lesjoner i frontallappene kan gi. 

Tidligere studier på området kan ha vært påvirket 
av flere faktorer, bl.a. at de er utført i akutt eller 
subakutt fase og at lesjonene ikke har vært skarpt 
avgrenset til cerebellum. stuss og medarbeidere 
gjorde derfor en undersøkelse av nøye utvalgte 
pasienter med fokale cerebellare lesjoner, som ble 
kontrollert mot en gruppe nevrologisk friske.  de 
fant ingen signifikant gruppeforskjell i motoriske 
funksjoner, målt med Trails a, Fingertapping, 
pegboard eller enkel reaksjonstid (rT). det var 

froNTal-CereBellar sysTeMs: 
how Closely do The fuNC-

TioNs Map TogeTher?
Chair: donald stuss 

referat: rune raudeberg

heller ingen forskjell i arbeidsminne, målt med 
tallspenn. det var ingen forskjell i språkfunksjo-
ner, hverken taleproduksjon eller grammatikk var 
rammet, det var ingen funn forenlig med para-
fasi og ingen forskjell mellom gruppene på Bos-
ton Naming Test. Visuoperseptutelle ferdigheter, 
målt med bedømmelse av linjeorientering var lik 
for gruppene. det var heller ingen forskjell i hu-
kommelse målt med CVlT-II, og ingen forskjell 
i eksekutive funksjoner målt med Trails B eller på 
Behavioural assessment of the dysexecutive syn-
drome (Bads). langt de fleste testene ga således 
helt normale resultat for både høyre- og venstre-
sidige cerebellare lesjoner, i kontrast til det man 
finner for lesjoner i tilsvarende frontale regioner. 
det var riktig nok noen forskjeller på noen få 
tester, som redusert verbal flyt på COWaT og 
interferenseffekt på stroop, men nesten uteluk-
kende for pasienter med lesjoner i høyre cerebel-
lare hemisfære; disse pasientene hadde funn slik 
som man kan finne for pasienter med lesjoner i 
venstre laterale frontale regioner. 

stuss konkluderte med at fokale lesjoner i cere-
bellum kan gi kognitiv svikt i akutt fase, men i 
kronisk fase er svikten subtil. Mønsteret i de få 
testfunnene fra undersøkelsen hadde et visst sam-
svar med svikttegn en finner ved laterale frontale 
lesjoner. I følge stuss er det kanskje noe som kan 
kalles “a cerebellar cognitive affective syndrome”. 
Men den kognitive komponent er ikke spesielt 
dramatisk, og varer ikke ved hos voksne pasienter 
som har fått fokale lesjoner begrenset til cerebel-
lum. de færreste får plager som er invalidiseren-
de, men for barn er det en annen historie; her ser 
effekten av lesjonen ut til å være mye større. stuss 
oppfordret til at man burde utforske dette mer 
enn det som er gjort til nå.

44



IN
N

leG
G

Torsdag ettermiddag, i forbindelse med konferan-
sens offisielle åpning i Universitetets aula, var den 
anerkjente forskeren og professoren Marsel Mesu-
lam invitert til å holde en æresforelesning (Birch 
lecture) om primær progressive afasi (ppa) og de 
språklige nettverkene.  Mesulam la vekt på at han 
i størst mulig grad ville belyse aspekter ved språk-
syndromet som er relevante for en mer generell 
forståelse av det språklige nettverket. det var Me-
sulam selv som først beskrev tilstanden ppa som et 
spesifikt syndrom i 1982.  Han innledet presenta-
sjonen med å ta en kort gjennomgang av tidligere 
forskning på språkområdene.  paul Brocas kasus av 
pasienten leborgne i 1861, som post mortem vis-
te seg å ha en lesjon i nedre del av venstre frontal-
lapp, senere kjent som Brocas område, markerte 
startpunktet for en mer vitenskapelig forståelse av 
hjernens organisering av språkfunksjonene. I 1874 
fremsatte Carl Wernicke hypotesen om at reseptiv 
afasi var relatert til områder i den øvre, venstre tem-
porale gyrus. I 1965 videreførte Norman Geshwind 
ideene til Broca og Wernicke og utviklet Wernicke-
Geshwind modellen for forståelsen av språkproses-
sering. Modellen postulerte blant annet at språk-
prosessering er seriell, noe som har vist seg å være 
en forenklet forklaring på den komplekse prosessen 
som språk faktisk utgjør. I løpet av de siste tiårene 
har forståelsen av det klassiske språklige nettverket 
blitt kraftig revidert, på bakgrunn av nyere fors-
kning.  Hjerneavbildningsstudier støtter hypotesen 
om at modulbaserte områder ivaretar komponenter 
av språket (som fonetiske, semantiske og syntak-
tiske komponenter), men viser imidlertid at språk-
prosesseringen er parallell. Modulene synes å være 
hierarkisk organisert, det vil si at jo mer kompleks 
oppgaven er, jo flere områder rekrutteres. de om-
råder man regner som del av språknettverket er, i 
tillegg til Brocas og Wernickes område, primær 
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motorisk-, auditiv- og visuell cortex, arcuate fasci-
culus og angular gyrus. den for tiden domineren-
de oppfatningen synes, ifølge Mesulam, å være at 
visse hjerneområder er spesialisert for enkelte funk-
sjoner, men at det er utstrakte forbindelser mellom 
de ulike områdene slik at så å si all hjerneaktivitet 
medfører aktivering av store nettverk fordelt over 
store deler av hjernen. anatomiske studier viser at 
det er mange forbindelser mellom språkområdene 
i venstre hjernehalvdel, men også mellom disse om-
rådene og de tilsvarende områdene i motsatt he-
misfære. Venstre hjernehalvdel er den mest aktive 
under språkprosessering, men nettverket innebefat-
ter altså begge storhjernehalvdeler, og det synes å 
være individuelle forskjeller i hvor lateralisert språk-
bearbeidelsen er.

klassifiseringen av ppa overlapper både klinisk og 
patologisk med ulike former for demens, i hoved-
sak forårsaket av alzheimers sykdom (ad) og fron-
totemporal degenerasjon (FTld).  ad fører oftest 
til en amnestisk demens, der hukommelsestap er 
hovedårsaken bak redusert daglig fungering. dette 
er i samsvar med de initiale degenerative nevrefor-
andringene i hippocampus.  Nevropatologiske end-
ringer ved FTld omfatter atrofier, enten med så-
kalte mikrovakuolare endringer eller med 
pick-endringer. atrofiene viser seg i store, korti-
kale nerveceller i fremre og nedre del av temporal-
lappen og celler i striatum. FTld kan føre til rene 
kognitive forandringer, som ppa, eller den atferds-
messige varianten av frontotemporal demens (be-
havioural variant, bvFTd).  Mesulam viste således 
til at ppa er et fokalt, degenerativt syndrom som 
karakteriseres av en isolert og gradvis oppløsning 
av evnen til ordleting og ordbruk. syndromet re-
presenterer en heterogen gruppe tilstander, der post 
mortem obuksjoner har avdekket flere underlig-
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gende grunnlidelser, oftest demensrelaterte. diag-
nosekriteriene for ppa er basert på retningslinjer 
utviklet av Mesulam, sist revidert i 2003. en klinisk 
ppa-diagnose forutsetter at tilstanden har en sni-
kende debut og en gradvis, fremadskridende forver-
ring av språkproduksjonen, benevning av objekter, 
syntaks eller ordforståelse. Vanskene gjør seg gjel-
dende enten i samtale eller ved testning av språk-
funksjonen. språkforstyrrelsen skal i sykdommens 
tidlige fase være det mest fremtredende og funks-
jonsnedsettende symptomet. dette betyr imidlertid 
ikke at det ikke kan være andre tilstedeværende 
kognitive vansker, understreket Mesulam, men 
disse er i så fall mindre fremtredende i løpet av de 
to første årene etter sykdomsdebuten. Noen pasi-
enter utvikler betydelige vansker med grammatikk, 
andre med semantikk og ordforståelse. Talen kan 
være både flytende og ikke-flytende eller stakkato 
ved ppa. Hukommelse, visuell prosessering og per-
sonlighetstrekk berøres i liten grad i de første stadi-
ene av sykdommen. premorbid språkfunksjon skal 
ha vært normal. afasien er videre forårsaket av en 
underliggende degenerativ sykdom, det vil si at tu-
morer og slag er utelukket. 
Mesulam påpekte at ppa er primært en selektiv 
forstyrrelse i de venstresidige språkområder, noe 
som bekreftes av både strukturelle og fysiologiske 
hjerneavbildningsmetoder. ppa kan deles inn i tre 
subtyper. agrammatisk ppa refererer til den ikke-
flytende typen afasi og kjennetegnes av vansker 
med ordproduksjonen. Talen er haltende og an-
strengt, setningene enkle og korte. Ved semantisk 
ppa, mister pasienten gradvis kunnskapen om ords 
betydning og bruken av gjenstander.  Ofte er kunn-
skapen om ord eller gjenstanders generelle katego-
ritilhørighet bevart, men deres spesifikke betydning 
er tapt. den tredje varianten, logopenisk ppa, 
kjennetegnes av store ordletings- og benevnings-
vansker. det er imidlertid verdt å merke seg at ver-
ken agrammatisk eller semantisk afasi finnes i ren 
form, de fleste afasipasienter har symptomer av 
både ekspressiv og reseptiv art. anatomiske post 
mortem studier viser at ved agrammatisk ppa står 
FTld for ca 80% av tilfellene, mens 20%  av tilfel-
lene har ad som grunnsykdom. Også den seman-
tiske subtypen hadde en liknende fordeling av un-
derliggende grunnlidelse. Ved den logopeniske 
typen av ppa utgjorde ad ca 60% av tilfellene, 

mens FTld stod for ca 40 %. det er derfor van-
skelig å vurdere hvilken grunnlidelse som er den 
bakenforliggende årsaken i hvert individuelt til-
felle, basert på ppa-symptomer alene. 
ppa er en sjelden tilstand, fremhevet Mesulam. 
FTld, som representerer den største sykdomsår-
saken for utvikling av ppa, utgjør kun 5-10% av 
demensene, mens ad står for ca 50%. det er der-
for et sterkt behov for mer forskning på dette feltet 
fra flere internasjonale forskningsmiljøer. sykdom-
mens progresjon og prognose varierer i stor grad. 
Ifølge Mesulam, er ikke utsiktene for å behandle 
tilstanden særlig oppløftende. Farmakologisk be-
handling av ppa er fortsatt under utprøving. Fore-
løpige resultater viser at ved agrammatisk ppa har 
litiumbehandling en mulig, beskjeden effekt. an-
ticholinesterase har også en mulig effekt på seman-
tisk ppa. I de initiale fasene av sykdommen, har 
pasienter god nytte av taletrening. ettersom syk-
dommen progredierer og flere hjerneområder be-
røres, vil de fleste behandlingsintervensjonene ha 
ingen eller beskjeden nytteverdi. det er videre fore-
løpige funn som kan tyde på at ssrI-preparat har 
en gunstig effekt på ppa med FTld som underlig-
gende grunnlidelse. 
Mesulam nevnte avslutningsvis at ”The Northwes-
tern ppa research Team”, basert ved universitetet 
der Mesulam har sitt daglige virke, har flere pågå-
ende prosjekter for å øke vår kunnskap og forstå-
else av degenerative sykdommer som påvirker 
språkfunksjonen. det er fortsatt behov for å belyse 
de mekanismene som avgjør den initiale utvelgel-
sen av språkområdene ved sykdomsdebuten og den 
asymmetriske atrofien ved ppa. syndromet gir også 
en særskilt mulighet til å utforske den kognitive 
oppbygningen av de språklige prosessene og de 
nevrobiologiske avtrykkene til det språklige nett-
verket, konstaterte Mesulam. Han inviterte tilhø-
rerne til å oppsøke websiden ”International ppa 
Connection”, med adresse www.ppa.org, som tilbyr 
informasjon og faglige ressurser både for pasienter 
og fagpersoner. Man kan her melde seg inn i et 
internasjonalt nettverk, med kontakter i flere titalls 
land, for både fagutvikling og forskningssamarbeid.  
For mer detaljert referat og utfyllende litteratur-
liste, kan man kontakte ruth.elisabeth.hypher@
sunnaas.noFeraT
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dette videreutdannings-seminaret gikk rett inn i kjernen 
av det de faglige og psykometriske utfordringene som fa-
get vårt nå står opp i ettersom nevropsykologisk kunnskap 
blir stadig mer relevant ovenfor ny pasientegrupper med 
mer subtile og sammensatte vansker enn nevropsykologer 
tradisjonelt har møtt i sitt arbeid med pasienter med sto-
re funksjonsutfall.

I stadig større grad vil nevropsykologer måtte si noe om 
relative styrker og svakheter kognitivt hos personer med 
mindre lærevanskeproblematikk eller med mulige funk-
sjonsutfall etter ulykker med der potensialet for hjerne-
skade er høyst usikkert. på gruppenivå vet vi eksempelvis 
en del om  effektstørrelsen av ulik påvirkning av sentral-
nervesystemet. Ifølge Iverson  var den allmenne effektstør-
relsen både av amfetaminmisbruk, depresjon og juridiske 
tvister hver på rundt et halvt standardavvik. effekten av 
en lett hodeskade var betydelig mindre, og effekten av 
adHd antydningsvis større. problemene oppstår når 
denne typen kunnskap skal omsettes til vurderinger på 
enkeltpersonnivå med et testbatteri bestående av over 36 
ulike mål på kognitiv funksjon.  Hvordan skal vi vurdere 
personen som fikk en lett hodeskade i en bilulykke der 
han var påvirket av amfetamin som han hadde brukt i 
store doser i flere år, muligens som selvmedisinering for 
adHd?  Hvordan skal vi vurdere to svake enkeltresulta-
ter i kontekst av 34 gode prestasjoner? 

I seminaret ble dette belyst hovedsakelig som to problem-
stillinger: Baserate og normproblemet. reduksjon i antall 
falske negative og falske positive ligger i en god psykome-
trisk tilnærming, heller enn å skjerpe kravet til kunnskap 
om hjerne-atferd relasjoner. Mer om dette senere. 

BASERATEPROBLEMET
Baserate problemet er basert på at klinikeren fortolker 
testresultatene post Hoc og ofte ikke korrigerer for mul-
tiple sammenligninger. sannsynligheten for at en person 
skårer under 5. prosentilnivå på en test av oppmerksomhet 
er 5 %. sannsynligheten for at hun eller han skårer under 
5. prosentil nivå på et hvilket som helst av de 36 målene 
som inngår i testbatteriet NaB er derimot 70 prosent!  
det er altså behov for enten å predikere på forhånd hvilke 
spesifikke mål som forventes redusert, eller å foreta en 

evideNCe Based NeuropsyCho-
logiCal assessMeNT 

Chair: Grant Iverson
referat: Jens egeland 

statistisk korreksjon for multiple sammenligninger. det 
kan enten skje ved en strengere kuttepunkt for signifikant 
reduksjon eller ved å sette krav til et økt antall mål under 
kuttepunktet for mulig redusert funksjon. Iverson forføl-
ger sistnevnte strategi og viser til at man ved å sette krav 
til 5 mål under 5. prosentil kun klassifiserer 16. prosent 
av et normalutvalg som å ha en mulig kognitiv svikt på 
NaB. 

SPESIfISERTE nORMER
Nevropsykologer er vel kjent med problemstillingen knyt-
tet til å vurdere premorbid nivå når man skal fortolke lave 
prestasjoner innenfor lett forstyrrbare kognitive funksjo-
ner som oppmerksomhet, arbeidsminne og hukommelse. 
Iverson dokumenterte dette svært grundig. eksempelvis 
var forekomsten av personer i normeringsutvalget til NaB 
som hadde 5 eller flere skårer under 5. prosentilnivå 49 % 
blant personer med lav- gjennomsnittlig intelligens, mens 
den var kun på 3.5 % for de med intelligens over gjen-
nomsnittet. Også demografiske kjennetegn som utdan-
ning/yrke, kjønn og etnisitet spiller inn, men det er sann-
synlig at den intelligens-relaterte variansen overlapper med 
varians for disse forholdene. 

RELIABILITET
Baserate og normproblemet er sentralt for fortolkning av 
testresultatene og kan gjerne forutsette perfekt reliabilitet. 
Iverson understreker imidlertid også at reliabiliteten syn-
ker ved økende sensitivitet. da jeg startet som nevropsy-
kolog i utredning av demens, hadde de fleste som kom til 
undersøkelse en omfattende kognitiv svikt, som riktignok 
kunne skyldes ulike forhold. Validiteten av vurderingen 
var avgjørende. Nå kan nevropsykologer få pasienter til 
undersøkelse der man observerer kun lette dysfunksjoner 
(MCI) og skal vurdere sannsynligheten for videre utvik-
ling til en demenstilstand. det foreligger mange undersø-
kelser som gir forekomst for videre progresjon gitt eksem-
pelvis amnestisk eller mer allmenn MCI. det foreligger 
mindre kunnskap m.h.t. overgang tilbake til normalfunk-
sjon hos de som initialt fikk påvist en lett dysfunksjon. I 
lys av de alvorlige prognostiske implikasjonene av en slik 
diagnose er det tankevekkende når Iverson nettopp pre-
senterer en oversikt over slike studier, - hvorav to hadde 
en forekomst på omtrent 50 % overgang tilbake til nor-
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malfunksjon etter henholdsvis et eller fire år! dette må vi 
tro handler om målefeil og kan handle om at tilfeldig si-
tuasjonsspesifikk varians (dårlig søvn, angst) kan spille en 
like stor rolle som de subtile mulige ekte reduksjonssymp-
tomer . 

STATISTISKE SAnnSynLIghETSBEREgnIngER 
ELLER KUnnSKAP OM hJERnE-ATfERD-RELA-
SJOnER 
klinikere opplært i den kvalitative prosesstilnærmingen 
vil innvende mot Iversons statistiske tilnærming at han jo 
presenterer en ”nevropsykologi uberørt av menneskehjer-
ner” i den forstand at klinikerens vurdering av menings-
fulle utfallsmønstre forsvinner. I klinikken vil man sette 
testprofilen i sammenheng med kunnskap om mulig ska-
demekanisme samt annen anamnestisk informasjon, mer 
enn en ”automatisk” fortolkning av antall tester under et 
gitt kuttepunkt. Hans advarsel knyttet til et slikt forsvar 
er imidlertid at fortolkningene alltid skjer post Hoc med 
en sterk motivasjon for å gi mening til profilen. en inter-
essant spesialistoppgave kunne være å blande ekte proto-
koller med protokoller der man tilfeldig fordelte skårer 
med et visst antall tester tilfeldig under kuttepunkt for 
avvik. så kunne man be norske nevropsykologer fortolke 
profilen og se om man også profilen i de tilfeldige proto-
kollene ble beskrevet som meningsfulle uttrykk for en 
bestemt type dysfunksjon. dette problemet har naturlig-
vis sammenheng med at testene våre ikke måler rene funk-
sjonerer, som oppmerksomhet, hukommelse eller ekseku-
tivfunksjon. derimot vil en og samme test kunne lade på 
alle funksjonene, riktignok i ulik grad. Nybegynnerfeilen, 
vil erfarne veiledere si, er å sette likhetstegn mellom test 
og funksjon og oversette testformatet til en funksjon, og 
eksempelvis skrive i rapporter at ”pasienten har god fri 
gjenkalling, men vansker med visuell gjenkjenning” for 
en pasient som gjør det godt på utsatt minne på rey Com-
plex Figure Test, men gjør mange feil på gjenkjennings-
oppgaven. den erfarne vil si at visuell gjenkjenning ikke 
er en kognitiv funksjon. Man kan imidlertid velge å si at 
hukommelsen er god med referanse til god fri gjenkalling 
som er mye vanskeligere enn gjenkjenning, og at den 
svake gjenkjenningen da betraktes som en artefakt. Til-
hengeren av den kvalitative prosess-tilnærmingen vil si at 
man ikke kan fortolke funn som bryter med kunnskap om 
hjerne-atferd relasjoner, men jeg tror Iverson ville ha sagt 
at du kan heller ikke uten videre se bort fra resultater du 
ikke liker! da vil alt få mening og testprotokollen behand-
les som nevropsykologens rorschach-plansje. 

hvA ER Så IvERSOnS LøSnIng? 
Med utgangspunkt i normgruppen for den forkortede 
versjonen av NaB, d.v.s. et testbatteri bestående av 15 av 
de 24 testene som utgjør hele batteriet, presenterte han 

sannsynlighetsberegninger for avvik gitt ulike konfigura-
sjoner av IQ-korrigerte svake skårer innenfor hver av de 
fem kognitive funksjonsområdene som batteriet kartleg-
ger. eksempelvis består oppmerksomhetsmodulen av 5 
tester som gir 6 mål. kuttepunktet for en mulig reduksjon 
er satt til resultatkonfigurasjoner med en forekomst på 
mindre enn 20 % i populasjonen, mens kuttepunktet for 
en sannsynlig reduksjon er resultater med en forekomst 
på mindre enn 10 %. Med IQ i middelområdet vil fem 
oppmerksomhetstester svakere enn 25. prosentil svare til 
en mulig reduksjon (samlet forekomst på under 20 %). 
det samme gjelder hvis tre av skårene avviker mer enn et 
standardavvik, hvis 2 av dem er svakere enn 10. prosentil 
eller en av testene under 2. prosentil. Hvis IQ er over 
middels vil de samme kuttepunktene tilsi en sannsynlig 
heller enn en mulig reduksjon. det sistnevnte funnet om 
en test under 2. prosentil ville ellers ofte regnes som et 
sikkert avvik hvis man ikke tok hensyn til baserateproble-
matikken og at testresultatet tolkes post Hoc. en for-
håndshypotese om at akkurat den spesifikke testen skulle 
være under 2. prosentil, ville imidlertid fortsatt ha en 
sannsynlighet på 2. prosentil nivå. 

klassifikasjon av en sannsynlig reduksjon, svarende til 10 
% av utvalget, foretas ved gjennomsnittlig IQ hvis alle seks 
mål var under 25 prosentil, fire under 1.s.d., tre under 10. 
prosentil eller 2 tester svakere enn 2. prosentil.

For anmelderen var Iversons seminar tankevekkende i for-
hold til diskrepansen mellom kuttepunkt for enkelttester 
og baserate av reduserte skårer i normalbefolkningen. 
evidens-basert nevropsykologi må ta dette inn over seg, 
men etter min vurdering også kombinere den statistiske 
tilnærmingen med kunnskap om kjente empirisk doku-
menterte utfallsmønstre. For eksempel kunne man ha 
tilsvarende statistiske modeller for samlede testkonfigura-
sjoner av svake og sterke tester og sannsynlighet for hen-
holdsvis en mulig/sannsynlig amnestisk profil, oppmerk-
somhetsmedierte vansker, spesifikke språklige vansker 
eller andre hyppige utfall.
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REgELvERK, EvIDEnS Og PRAKSIS
arbeidet med den faglige veileder i førerkortsaker 
er nå ferdigstilt, og er lagt ut på psykologforenin-
gens hjemmeside. 

BAKgRUnn
psykologer har siden Helsepersonell-loven trådte 
i kraft 2001 hatt meldeplikt i forhold til motor-
vognførere som ikke tilfredsstiller førerkortfor-
skriftens helsekrav. psykologer kommer jevnlig i 
kontakt med pasienter med helseproblemer som 
kan ha betydning for evnen til å føre motorkjø-
retøy. Bevisstheten om at dette utløser melde-
plikt, er trolig for lav blant psykologer. 
Meldeplikten går juridisk foran taushetsplikten, 
jf helsepersonell-lovens § 23, se Myklebust et al, 
2008 i TNpF. Manglende overholdelse av mel-
deplikten kan medføre reaksjoner fra statens Hel-
setilsyn.
Fra flere hold har det blitt fokusert på psykolo-
gers ulike praksis når det gjelder førerkortsaker. 
dette gjelder også for leger. på denne bakgrunn 
ble Norsk Nevropsykologisk Forening, hvis med-
lemmer foretar mange førerkortvurderinger av 
personer med kognitiv svikt, og Norsk psykolog-
forening enige om at det var behov for en faglig 
veileder. 
det ble 24.06.2008 laget et mandat med sikte-
mål å øke psykologers bevissthet i forhold til mel-
deplikten i helsepersonelloven § 34:  ”Opplys-
ninger i forbindelse med førerkort og sertifikat”: 
”lege, psykolog eller optiker som finner at en 
pasient med førerkort for motorvogn eller serti-
fikat for luftfartøy, ikke oppfyller de helsemessige 
kravene som stilles, skal oppfordre pasienten til 
å innlevere førerkortet eller sertifikatet. dersom 
pasientens helsetilstand antas ikke å være kortva-
rig, skal helsepersonell som nevnt gi melding til 
offentlige myndigheter etter nærmere regler fast-
satt av departementet i forskrift.” 

Norsk psykologforeNiNgs 
faglige veileder i 
førerkorTsaker 

det er særlig utdypning av helsekravene i fører-
kortforskriftens Vedlegg 1 § 2 pkt. 4, 5 og 6 som 
er sentrale og som faller innenfor psykologens 
arbeidsområde: 
4. ”det må ikke være alvorlig sinnslidelse, vesent-
lig mental retardasjon  eller personlighetsavvik 
som medfører nedsatt dømmekraft, impulskon-
troll eller adferdsforstyrrelser, som samtidig kan 
være farlig i trafikken. 
5. det må ikke være misbruk av alkohol, eller 
andre rusmidler og ikke bruk av beroligende eller 
bedøvende midler i doser som reduserer årvåken-
het eller kjøreevne. 
6. det må ikke være andre sykdomstilstander 
som gjør eller kan gjøre føreren uskikket til å føre 
motorvogn.
I mandatet angis at det at det skal utarbeides for-
slag til innhold av faglige vurderinger av fører-
kortsaker og hvordan meldeplikten skal praktise-
res. det angis også at arbeidsgruppen koordinerer 
seg med andre grupper som arbeider med helse-
kravene tilknyttet førerkort. prosjektet er foran-
kret i sekretariatet i Norsk psykologforening og 
organiseres med en arbeidsgruppe. sekretariatet 
deltar med en observatør. 
I dag er det slik at psykologer melder få saker til 
myndighetene. I enkelte fylker kommer det så å 
si ikke inn meldinger fra psykologer. det kan 
bety at psykologer ikke forstår hvordan melde-
plikten skal håndheves. Men meldeplikten er ikke 
begrenset til de tilfeller hvor psykologen er bedt 
om å vurdere helsekravene til førerkort spesielt, 
men gjelder alle psykologer i en behandlerrolle, 
som i sitt arbeid, det være seg utredning eller be-
handling, blir kjent med at førerkortforskriftens 
helsekrav ikke er oppfylt eller der det reises tvil 
om dette. Men det kan også skyldes at psykologer 
opplever en konflikt mellom behandlerrollen og 
meldeplikten, slik man også ser hos leger. det er 
viktig og ikke å blande sammen spørsmålene om 
helsekravene er oppfylt eller ikke, og om dispen-
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sasjon bør innvilges. den enkeltes behov for fø-
rerrett skal ikke tas med i vurderingen om helse-
kravene er innfridd. alle psykologer vil ikke 
nødvendigvis oppleve seg kompetente til å vur-
dere om en person fyller helsekravene. dette er 
greit, men man må likevel ha en adresse for å 
melde sin tvil, og det er fylkesmannen. psykolo-
ger har anledning til å rådføre seg med personer 
hos fylkesmannen i vanskelige saker med hensyn 
til hvordan saken videre skal håndteres. 
Ikke sjeldent vil flere fagpersoner være inne i for-
hold til en pasient/klient. den lege, psykolog el-
ler optiker som til enhver tid konfronteres med 
mistanke om at pasienten ikke fyller kravene for 
sikker bilkjøring, har et selvstendig ansvar for å 
utrede og ev. melde dette.  dette forhindrer ikke 
at psykologen kan rådføre seg med øvrige be-
handlere som har meldeplikt. 
den faglige veilederen har vært arbeidskrevende 
å fullføre. det har sammenheng med at man har 
innhentet synspunkter fra mange norske psyko-
logmiljøer. det har også vært lagt ned et betyde-
lig arbeid i å harmonisere den faglige veilederen 
med Helsedirektoratets veiledere Is-1437 regler 
og faglig veiledning for utfylling av helseattest for 
førerkort og Is-1348 retningslinjer for fylkes-
mennenes ved behandling av førerkortsaker, som 
nylig har blitt revidert. den faglige veilederen 
beskriver lovverket, konkretiserer hvordan regel-
verket skal tolkes, omhandler evidensbasert fors-
kning for mange diagnosegrupper psykologer 
kommer i kontakt med av relevans for førerkort 
og angir forslag til metoder som skal brukes i 
vurderingene.  For en rekke helsekrav foreligger 
det per i dag ikke evidensbaserte anbefalinger. 
I tidsskriftet 2011, 48, 1184- 86, angir personer 
fra rusfeltet, karin elisabeth lange og Tone sc-
høyen, at de opplever at meldeplikten kommer i 
konflikt med behandling: Hvis meldeplikten au-
tomatisk utløses for personer som kommer til 
behandling, frykter man at personer vil unngå 
behandling. Vi er enige i at det er viktig å hånd-
heve meldeplikten for personer med rus- og 
medikamentmisbruk siden de er blant de grupper 
som topper ulykkesstatistikken. samtidig åpner 
Is-1348  for individuelle vurderinger:  «personer 
som er innlagt i institusjon eller er i behandling 
på annen måte for sin rusmiddellidelse, oppfyller 

i utgangspunktet ikke førerkortforskriftens hel-
sekrav. det må alltid gjøres en individuell vurde-
ring før melding eventuelt sendes fylkesmannen. 
« selv om pasienten ikke fyller helsekravet og 
meldeplikten utløses, vil det etter søknad kunne 
gis dispensasjon ved tilfredsstillende behandlings 
og kontrollopplegg av rusmisbruket. 
den faglige veilederen anviser metoder for utred-
ning av psykiske og kognitive svikttegn. 
det er ønskelig at man prøver ut metodene, dels 
for å få felles erfaring med dem, dels fordi felles 
metodebruk kan gi oss anledning til å gjennom-
føre en nasjonal multisenterstudie for å få bedre 
kunnskap om praksis. per i dag utgjør fører-
kortvurderinger til dels kompliserte risikovurde-
ringer. det er mål å utvikle en mer evidensbasert 
og mer lik, og derved rettferdig praksis for de 
pasienter vi møter. den faglige veilederen er et 
skritt i denne retning. 
Veilederen er å anse for et levende dokument, hvor 
det vil foretas revisjoner når det er grunnlag for det. 
Til slutt: regelverket som omhandler meldeplik-
ten er lite kjent for pasienter, selv om bilførerens 
ansvar følger av Vegtrafikkloven § 21:
 ”Ingen må føre eller forsøke å føre kjøretøy når 
han er i en slik tilstand at han ikke kan anses 
skikket til å kjøre på trygg måte, hva enten dette 
har sin årsak i at han er påvirket av alkohol eller 
annet berusende eller bedøvende middel, eller i 
at han er syk, svekket, sliten eller trett, eller skyl-
des andre omstendigheter.”
det kan være aktuelt å informere pasienter som 
befinner seg i situasjoner der meldeplikten kan 
utløses på generelt grunnlag, slik at de er forbe-
redt på at dette er en problemstilling som kan bli 
reist. Vi er kjent med at Helsedirektoratet vurde-
rer nettopp dette.
Vi håper til høsten å arrangere en workshop hvor 
man gjennomgår førerkortkasuistikker i HHT 
retningslinjer anvist i Veilederen.

For redaksjonsgruppen i Norsk psykologfore-
nings førerkortveileder, 
anne-kristine schanke, 
Carsten strobel, 
knut Follesø, 
Hans Johansen og 
andreas Høstmælingen
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KASUS/AnAMnESE
Nokre år tilbake vart Ola (9 år) tilvist BUp med øn-
ske om diagnostisering og kartlegging av individuell 
profil. Han sleit med sosiale vanskar, rigiditet, hyp-
pige sinnesutbrot og motoriske vanskar. 

Ola var fødd til termin, med navlestrengen rundt 
halsen. apgar var 8/9. det var litt startproblem med 
amminga, og tidleg motorisk utvikling var noko sein. 
då Ola starta i barnehage som 3-åring var han sosialt 
interessert, men sleit med kodane og var sosialt passiv. 
Han hadde hyppige hals- og luftvegsinfeksjonar. et-
terkvart viste han framgang sosialt, viste meir initiativ 
og leika etterkvart parallell-leik med andre. då han 
som 4-åring både fekk briller (pga strabisme og sterk 
langsyntheit) og fjerna mandlar omtrent samstundes, 
kom det ei positiv endring i aktivitet, trivsle og ini-
tiativ. 

Ola kunne alfabetet, og kunne skrive nokre ord som 
4-åring. Han var tidleg flink med tal. Han var glad i 
å prate, og hadde eit godt ordforråd. språket var noko 
monotont, veslevakse og fraseprega, og uttalen var 
utydeleg. Han brukte jamt over høg stemme, og vo-
lum og repetisjon av fraser auka med aukande stress. 
Ola brukte ofte om igjen humoristiske replikkar han 
hadde hatt suksess med. empati og innføling var van-
skeleg, men han utvikla seg stadig på dette området.

på skulen hevda han seg godt fagleg - særleg i mate-
matikk. Han var god til å pugge og hadde mykje 
fakta-kunnskap om geografi og fotball. Han trivdest 
godt med klart definerte oppgåver og aktivitetar, men 
kunne bli frustrert når desse var friare. Trass dårleg 
balanse og betydelege fin – og grovmotoriske vanskar, 
hadde han stor glede av å drive med fotball på fritida. 

Heime vart Ola lett sinna, særleg når han var trøytt 
(søvnbehovet var stort), og når ting ikkje gjekk som 

kasus: Nevropsykologiske 
fuNN ved Chiari i-MalforMasjoN

samandrag frå spesialistoppgåve i klinisk nevropsykologi.

anita Helgeland Wannberg, psykologspesialist

planlagt. Han hadde kontrolltap ved sinnesutbrot. 
Han gret ofte under desse utbrota, og fekk dårleg 
samvit etterpå. Han var kresen i matvegen. Bortsett 
frå synsproblemet, var det ingen i familien med lik-
nande vanskar som Ola. 

nEvROPSyKOLOgISK PROfIL
som del av ei generell barnepsykiatrisk kartlegging, 
vart det gjennomført evnetesting (WIsC-III) og stan-
dard nevropsykologisk kartlegging med utgangspunkt 
i Halstead-reitan-batteriet. Ola samarbeidde godt 
under testing. Nokre testar vart for vanskelege å gjen-
nomføre grunna motoriske vanskar.

det var svært stor diskrepans mellom skårane på ver-
baldelen (101) og utføringsdelen (40) på WIsC-III, 
slik at generelt evnenivå var vanskeleg å bestemme. 
Total IQ var 69.  skåren på faktor for Verbal forståing 
var på 92. skåren på faktor for perseptuell organise-
ring var <49. på Merksemds-faktoren fekk han skåren 
122 og på faktor for Hurtigheit, 68.

Figur 2: Frå afasi-test

51



Ola var venstredominant både for hand, fot og auge 
(som far sin). Han hadde normale testresultat på en-
kle motoriske oppgåver (Finger Tapping, Foot Tap-
ping), men hadde problem med dei meir komplekse 
(t.d. Maze Coordination Test og pegs). Han skalv 
noko på nondominant hand. Ola hadde problem 
med kopierings-oppgåver på afasi-testen (figur 2.) og 
på rey Osterreith Complex Figure Test (figur 3.). på 
rOCF mangla overordna struktur/gestalt fullstendig, 
men nokre detaljar var gjenkjennelege. Forutan pro-
blem med kopiering, brukte han svært store boksta-
var, roterte arket 90 grader mellom ulike oppgåver, 
og gjorde nokre stavefeil på afasi-testen.

det var nokre taktile utfall. Fingertupp-skriving var 
invalid. på knox Cube Test skåra Ola litt over alders-
gjennomsnittet. Han hadde svake skårar både på Ca-
tegory Test (T 37) og WCsT. Han hadde mange 
perseverative responsar og feil (T 37 på begge) på 
WCsT, og skåren på ”learning to learn”- indeksen 
var svak (11-16 persentil). på pIC var adjustment 
scale og Intellectual screening scale heva. 

DISKUSJOn
det var vanskeleg å konkludere i saka, både fordi 
testing var komplisert og fordi vanskebiletet var sa-
mansett. Trass i gode rekneferdigheiter, valde eg først 
å samanfatte den nevropsykologiske funksjonsprofi-
len under overskrifta «nonverbale lærevanskar» 
(NVl). dette fordi skilnaden mellom språklege og 
visuelle/utførings-ferdigheiter var så utprega. I første 
omgang lot eg biletet med sosiale vanskar, rigiditet 
og motoriske vanskar gå inn under NVl-fana. sei-
nare fekk Ola diagnosen barneautisme. eg konklu-
derte med at vanskane sannsynlegvis hadde eit hjer-
neorganisk grunnlag, m.a. fordi 
konstruksjonsproblem/dyspraksi var openbare. Ut frå 

dei testane som var gjennomførte i Halstead-reitan-
batteriet, kunne ein ikkje sjå nokon gjennomgåande 
tendens til lateralisering, men det kunne vere fleire 
indikasjonar på høgresidig- enn venstresidig cerebral 
affeksjon. 

sidan testing føreslo organisitet, vart det gjennomført 
Mr, der ein fann Chiari I-malformasjon (CM-I). 
CM-I er ein anatomisk anomali der tonsillane i lil-
lehjernen går ned gjennom foramen magnum (khou-
ry, patterson & dashe, 2010). symptom kan kome 
frå ryggmargen, frå hjernenerver, frå hjernestammen 
eller frå lillehjernen, og ein kan få symptom på auka 
intrakranielt trykk (schijman, 2004). Betydelege 
symptom kan i mange tilfelle underlettast ved opera-
sjon (Novegno et al., 2008).

etter Mr-funnet vart det interessant å sjå nærare på 
vanskebiletet. kunne ein trekke linjer mellom Ola 
sine vanskar og malformasjonen? Barnelegen vur-
derte det slik at ein ikkje såg typiske «inneklemmings-
symptom» ved nevrologisk undersøking, men opp-
summert såg ein m.a. ei rekke motoriske problem 
som kan vere symptom ved CM-I. Testresultat og 
anamnese tydde på taktile vanskar. det var indika-
sjonar på svelg-vanskar. strabismen kunne moglegvis 
også ha samanheng med CM-I (kowal, yahalom & 
shuey, 2006). 

Ved nevropsykologisk kartlegging såg ein eit spekter 
av vanskar som kunne peike mot lillehjerne-affeksjon. 
Forutan dei motoriske vanskane, såg ein eksekutive 
vanskar (rigiditet), emosjonell dysregulering (sinnes-
utbrot med kontrolltap), visuospatiale problem og 
sosiale vanskar/autisme – eit vanskebilete liknande 
det såkalla «cerebellære kognitiv-affektive syndromet» 
(CCas; schmahmann, 2010). CCas er også skildra 
hjå barn, der nonverbale lærevanskar og autistiske 
trekk kan vere ein del av biletet (schmahmann, 2010; 
O´Halloran, kinsella & storey, 2012; Gross-Tsur, 
Ben-Bashat, shalev, revav & sira, 2006). 

patologisk eeG (uspesifikk abnormitet, med diffus 
utbreding og overvekt fronto-temporalt høgre side), 
lågt prosesseringstempo, forseinka motorisk utvik-
ling, sosiale vanskar og eksekutive vanskar, kunne 
moglegvis vere knytte til CM-I spesifikt (Brill, Gu-
tierrez & Mishkin påpeika i 1997; elia et al., 1999; 

Figur 3: rey Osterreith Test – kopidel 
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Grosso et al., 2001; Haapanen, 2007). Hjå Ola var 
språkleg funksjon aldersadekvat ut frå testing, men 
han hadde pragmatiske språkvanskar og visse uttale-
vanskar. Minnefunksjon var skildra som god, men 
var ikkje testa. 

I dei få nevropsykologiske studia som er gjort på barn 
med CM-I, har ein funne normal intelligens, men 
minnevanskar (særleg verbale), lågt prosesserings-
tempo, eksekutive vanskar, namgjevings-/ordleitings-
vanskar og kvalitative språkvanskar (lacy, austria & 
Frim, 2008; Novegno et al., 2008). ein har imidler-
tid påpeika stor variabilitet av kognitivt uttrykk ved 
ulike cerebellære malformasjonar (poretti, 2011; Bol-
duc et al., 2011b og riva et al., 2011).

Ulike fagpersonar merka seg uvanlege kropps-pro-
porsjonar og uvanleg stram muskulatur hjå Ola, noko 
som kunne få ein til å tenke i retning av eit mesoder-
malt avvik -eller syndrom. då ein mesodermal me-
kanisme sannsynlegvis er den hyppigaste forklaringa 
på utviklinga av CM-I (Marin-padilla & Marin-pa-
dilla, 1981; padget, 1972; Milhorat et al., 1999), vart 
det også nærliggande å tenke at «inneklemming» av 
lillehjerne-strukturar kunne vere årsak til nevropsy-
kologiske vanskar hjå dette kasuset. 

ein kunne alternativt tenke seg at eit subtilt ektoder-
malt avvik i utviklinga, anten med eller utan genetisk 
bakgrunn (t.d. eit syndrom) kunne vere årsak til både 
malformasjonen og den nevropsykologiske dysfunk-
sjonen (Brill, Gutierrez & Mishkin, 1997; schijman, 
2004; elia et al., 1999). eventuelt kunne Mr-funnet 
vore heilt tilfeldig, og vanskebiletet kunne vore utan 
relasjon til CM-I: kunne det t.d. vere snakk om eit 
fødsle-traume? Høgresidig cortikal dysfunksjon utan 
lillehjerne-affeksjon? I dette tilfellet såg ein ikkje den 
typiske progresjonen av symptom som er vanleg ved 
CM-I, og ein fann også atypisk hyporefleksi. kunne 
det kanskje lege perifere problem til grunn for både 
motoriske og taktile vanskar? ein kunne eventuelt 
tenke seg ein kombinasjon av ulike forklaringsmodel-
lar. dreidde det seg om ei utviklingsforstyrring/au-
tisme med assosiert (eller traumerelatert) hjerneorga-
nisk dysfunksjon, saman med ein tilnærma 
asymptomatisk CM-I? 

I denne saka hadde ulike involverte fagpersonar vidt 

forskjellege tolkingar av det radiologiske funnet. 
dette kunne ha konsekvensar for oppfølging. I nev-
ropsykologiske fagmiljø er det no ei kjensgjerning at 
lillehjernen har mange bidrag til funksjon ut over dei 
reint motoriske. I medisinske/nevrologiske fagmiljø, 
er imidlertid dette framleis eit kontroversielt tema 
(sullivan, 2010). det er viktig å vere klar over ulik-
skapar mellom fagmiljø i forhold til tolking av nev-
rologiske/radiologiske funn (sullivan, 2010). ein bør 
vere kritisk når ein vurderer ny litteratur om moglege 
samanhengar mellom nevropsykologisk dyfunksjon 
og strukturelle radiologiske funn. Har me kanskje 
som faggruppe ein tendens til å overfortolke? Under-
vurderer  medisinarane slike funn? Uansett har nev-
ropsykologar som faggruppe eit unikt tilfang av 
kunnskap på vårt felt, som det er klinisk relevant at 
me formidlar vidare overfor andre faggrupper!
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styret har hatt 2 samlinger i årsmøteperioden: 
26-27/1-12, og 12-13/4-12. styret har be-
handlet følgende sentrale saker:

konstituering av nytt styre ble foretatt 26. 
januar 2012 med følgende sammensetning og 
funksjon:

leder: erik Hessen
Nestleder: Marianne løvstad
Web-redaktør: Jan Magne krogstad
redaktør: Maria korsnes 
kasserer: knut Follesø 

styremedlemmer:
Jude Nicholas  
Merete Glenne øie
eirin alexandersen Hoel
rune raudeberg
Jens egeland

2. The Changing Brain - INs/Nordic Oslo 
2012. NNF arrangerer fellesmøte INs Midy-
ear Meeting og Nordic Meeting in Neuropsy-
chology fra 27-30 juni 2012 i Oslo på radis-
son sas scandinavia Hotel. planlegging av 
detet arrangementet har vært styrets høyest 
prioriterte oppgave siden årsmøtet i novem-
ber 2011, og nær hele siste styresamling drei-
de seg om dette. 

program- og organisasjonsarbeidet har vært 
drevet med mandat fra styret i NNF og under 
ledelse av en Management Committee. den-
ne består av: erik Hessen (program chair), 

BereTNiNg oM sTyreTs 
virksoMheT i årsMøTeperio-

deN NoveMBer 2011 Til juNi 2012

Venke arntsberg Grane (Chair, organizational 
work), anne-kristin solbakk (program co-
chair), Bob Bornstein (executive secretary 
INs), Jennifer Manly (Chair Ce-courses), og 
sandra Weintraub (president INs, 2012). 
det er for øvrig rekruttert en stor program-
komite og en profesjonell kongressarrangør 
(Gyro Conference, v/ Jørn Holst kristiansen) 
har vært engasjert. deltagere i programkomi-
teen kommer fra de nordiske landene, NNF, 
Norge og INs. kasserer i NNF, knut Follesø, 
har hatt en sentral rolle i arbeidet med å hol-
de oversikt over det økonomiske forholdet 
mellom NNF og INs-møtet.

kongressen har egen hjemmeside: www.inso-
slo2012.no. det har i det drøye halvåret siden 
årsmøtet i November 2011 vært avholdt en 
lang rekke planleggingsmøter, og forberedel-
sene har intensivert seg i mengde etter hvert 
som konferansen nærmet seg. Man var også 
representert på INs-møtet i Montreal Febru-
ar 2012, og hadde planleggingsmøter med 
INs der. Når denne beretningen skrives er det 
registrert 876 deltagere, noe som gjør dette til 
det klart største INs-møtet i europa noen 
sinne. Gjennom vinteren og våren 2012 har 
en rekke arbeidsoppgaver vært fordelt til en-
keltmedlemmer av styret ifm. INs-møtet. 
endelig økonomisk oppgjør etter arrange-
mentet forventes å være klart 3-4 måneder 
etter konferansen.

3. Internasjonalt samarbeid
a. erik Hessen representerer NNF i styret i 
esN. Neste esN kongress, planlegges i 2013 

55



i Berlin. se informasjon på hjemmesiden til 
esN: www.fesn.eu. erik Hessen går ut av 
NNF-styret i juni 2012: styret har besluttet 
at han fortsetter å representere NNF i styret 
frem til møte i Berlin i 2013, og at en ny re-
presentant deltar der og eventuelt trer inn i 
hans sted. 
b. Nordisk samarbeid. det er fortsatt mindre 
nordisk samarbeid enn vi skulle ønske oss. 
Imidlertid har de nordiske landene hvert sitt 
inviterte symposium under INs-møtet i Oslo, 
og det blir avholdt en lunsj med representan-
ter fra ledelsen i de nordiske foreningene. der 
vil man diskutere fremtidig samarbeid, og 
forhåpentlig legge grunnlag for mer aktivt 
samarbeid i året som kommer. 

4. samarbeid med NpF
Norsk Nevropsykologisk forening har siden 
2009 vært organisert innenfor NpF, som en 
egen intresseforening. samkjøringen mellom 
de to foreningene har foregått over flere år. 
samarbeidet vedrører teknisk og praktisk as-
sistanse med henblikk på innkreving av kon-
tingent, innbetaling av kursavgift via NpF, 
drifting/vedlikehold av medlemsregister samt 
håndtering av regnskap/revisjon. 

de to foreningene har god fortløpende kon-
takt og i tillegg avtale om årlig møte på ledel-
sesnivå. styret i NNF hadde møte med sentral 
ledelse i NpF i januar 2012. Hovedsaker der 
var samarbeid og bistand ifm INs2012, hjelp 
til omlegging av NNF´s nettsider, samt pro-
blemstillinger knyttet til medlemsregisteret.

I oktober 2011 ledet Merete Glenne øie og 
erik Hessen et to-dagers kurs om nevropsy-
kologi for kliniske psykologer innen psykisk 
helsevern for voksne. kurset fikk generelt 

gode tilbakemeldinger. det er avtalt med 
NpF at et nytt tilsvarende to-dagers kurs blir 
arrangert som Festspillkurs i Bergen i mai 
2013.  

4.Web-siden. 
Frem til årsskiftet hadde vært lite aktivitet på 
web-siden til NNF. etter møte med NpF i 
januar ble det tatt kontakt med arne Olav 
Hageberg som jobber for Tidsskrift for Norsk 
psykologforening, men også tar frilansopp-
drag. Han har lagt ut stoff på hjemmesiden i 
samarbeid med Jan-Magne krogstad som har 
fungert som web-redaktør i perioden. dette 
har medført at det nå er betydelig mer opp-
datert stoff på hjemmesiden, og man har kun-
net legge ut nyheter om INs-møtet fortlø-
pende. styret har vært svært fornøyd med 
denne løsningen. I løpet av høsten 2012 plan-
legges omlegging av NNF´s hjemmesider slik 
at de blir harmonisert med NpF sine sider, og 
også driftes teknisk av NpF, da med web-re-
daktøransvaret fortsatt i NNFs styre.

7. Nevropsykologi. 
det er utkommet ett nummer av Nevropsy-
kologi så langt i 2012. Maria korsnes har 
varslet at hun vil trekke seg fra styret på års-
møtet i 2012. likevel har hun påtatt seg re-
daktøroppdraget med å lage et nummer fra 
INs2012. dette er styret meget glad for, da 
en eventuelt ny redaktør ikke ville kunnet 
påta seg dette oppdraget siden det nye styret 
ikke vil konstituere seg før i.l.a. høsten 2012. 
diskusjoner knyttet til videre utvikling av 
Nevropsykologi vil stå sentralt i det nye sty-
rets arbeid.

Erik Hessen, Leder NNF, 28. juni 2012
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Årsmøte i Norsk Nevropsykologisk Forening 
Tid: 29. juni 2012, Radisson Blu Scandinavia Hotel, Oslo  

 
1. Valg av møteleder og referent.  
Jan Stubberud ble foreslått og valgt som møteleder. Kjell Tore Hovik ble foreslått og valgt 
som referent. Dagsorden ble godkjent.  
 
2. Beretning om styrets virksomhet i årsmøteperioden.  
Leder Erik Hessen gjennomgikk og utdypet styrets årsberetning. (Se vedlegg 1).  
  
Vedtak: Årsmøtet tar styrets årsberetning til etterretning.  
 
3. Framlegging og behandling av revidert regnskap.  
Årsregnskapet for 2011 ble fremlagt og gjennomgått av kasserer Knut Follesø. Det ble et 
underskudd sammenlignet med 2010, hovedsaklig grunnet reduserte kurs og 
konferanseinntekter. Regnskapet for 2011 er forelagt revisor og godkjent. 
 
Vedtak: Regnskapet ble godkjent ved akklamasjon (Se vedlegg 2). Styret innvilges 
ansvarsfrihet for regnskapet. 
  
4. Budsjett 2013.  
Budsjettforslag for 2013 ble fremlagt og gjennomgått av kasserer Knut Follesø. Det blir 
sannsynligvis et solid overskudd i 2012 grunnet inntekter fra årets vellykkede kongress, men 
størrelsen er usikkert. Budsjettet for 2013 blir omtrent det samme som i 2012.    
 
Årsmøte i 2013 blir som før i november.  
 
Vedtak: Budsjettforslaget ble vedtatt ved akklamasjon (Se vedlegg 3).   
 
5. Behandling av innkomne forslag. 
Det var ikke kommet inn forslag. 
 
6. Fastsettelse av kontingent og kontingentens gyldighetstid.  
Kontingenten er i dag 450 kroner. Styret foreslo at nåværende kontingent videreføres i neste 
periode. 
 
Vedtak: Nåværende kontingent på 450,- fastholdes.  
 

7. Valg av nye styremedlemmer 
Valgkomiteen har innstilt følgende kandidater til styret: 
 
Jude Nicholas (gjenvalg) 
Merethe Øie (gjenvalg) 
Anja Vaskinn 
Thomas Menghoel 
Pål Dåstøl 
Roar Glefjell 
 
 
Endelig valgresultat vil foreligge ca. 14 dager etter årsmøtet.  
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