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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 innsatts av mange medlemmer i norsk nevropsykologisk forening gjorde dette mulig. Faglig var dette
en meget interessant og vel mottatt kongress der
det meste av forskningen på forandringer i hjernefunksjon gjennom livsløpet ble presentert.
De fleste referatene i dette nummeret av Nevropsykologi er laget av interesserte tilhørere, og refererer
naturlig nok et begrenset utvalg av sesjoner og foredrag. 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 gjennom denne tiden, og jeg ønsker med dette en eventuell ny redaktør lykke til med arbeidet.
Maria Stylianou Korsnes

The Changing Brain - INS
Midyear-Meeting i Oslo 2012
Erik Hessen

Sommerens store arrangement er nå historie og det nye styret 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.

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 sendte e-post til mer enn 25000 psykologer over hele verden
gjentatte ganger med informasjon og lenker til kongressens
egen hjemmeside.

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 tilfredsstillende å konstatere.

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 vedlikeholdelsesaktivitet i forbindelse med opprettholdelse av den kliniske 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 nevropsykologikongresser.

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 oppsummering:
Kongressens vitenskapelige program var fullpakket med
flere parallelle sesjoner fra tidlig om morgenen til sen ettermiddag i 4 hele dager. Rammene var utsøkte med åpningsforelesninger i en nyoppusset Aula etterfulgt av en storslagen
og generøs mottagelse i Oslo Rådhus. Vi var i utgangspunktet noe usikre på om konferansefasilitetene på Radisson Blu
Scandinavia kunne bli for små i forhold til kongressens behov. I utgangspunktet hadde vi ventet mellom 500 og 600
deltagere. Av den grunn var vi overrasket da antall registrerte deltaker ble så høyt som 890, noe som innebærer at
vårt INS møte var det største som noen sinne har vært arrangert i Europa. Til tross for det høye deltagerantallet fungerte de relativt små kongresslokalene fint. Selv om majoriteten 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.

På alle INS møter er det et Continuing Education (CE) program av høy kvalitet som er lagt opp for å tilfredsstille de
kravene som American Psychological Association (APA) stiller. 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 sannsynlig 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 internasjonal 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 tilpasning 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.

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 hovedårsaker til den rekordhøye deltakelsen:
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Æresmedlem: ivar reinvang
Presentert av Instituttleder og Professor Kjetil Sundet, Psykologisk intitutt, uio
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 assessments 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 neuropsychology, 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, neuropsychology was not included as part of the regular curriculum. He introduced a compulsory course for all students
combining neuropsychological theory and assessment
with clinical case records, and he held classes in neuroimaging 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 strongest research fields.
For the third time in his career, Reinvang defined a new
research agenda for himself. This time genes and cognition, or “red psychology”, studying normal cognitive development 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 fulltime 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

Ivar Reinvang received his professional degree in psychology from the University of Oslo in 1969. During his
study years he developed an interest in clinical neuropsychology and received his clinical training at the Department 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 impairments 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 established “Institute for Aphasia and Stroke” at Sunnaas Rehabilitation 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 rehabilitation, and Reinvang had to build from scratch when faced with the challenge of finding assessment tools and
training programs for language impairments. He constructed a Norwegian aphasia test, based on the same
principals as laid down by Goodglass and Kaplan, and
Kertesz, later translated into the other Scandinavian languages. 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
4

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 numerous students, both at the master and the PhD-level,
he has given clinical supervision to a large group of Norwegian 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 Neuropsychology 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 reference. He doesn’t speak up too often, and never use capital 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 himself 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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symposia

‘Cognitive neuropsychology
state of the art and future
perspectives
Chair: Randi Starrfelt
Referat: Anja Vaskinn

Et metodologisk symposium som tok for seg
ulike innfallsvinker til ny og gammel kunnskap

si. Ren aleksi er en selektiv svekkelse i lesing etter posterior skade i venstre hemisfære. Det har vært påstått at lesing av tall er spart ved tilstanden. Starrfelt viste til sin
litteraturgjennomgang, nylig publisert i Neuropsychologia. Der fant hun at det ved bruk av statistiske kriterier er
mindre grunn til å hevde en slik dissosiasjon mellom lesing 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 lettere å lese den ene typen symboler enn den andre, uavhengig 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 dissosiasjon mellom lesing av tall og av bokstaver hos personer 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 statistisk og metodologisk nøysomhet kan gi oss en helt annen
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 pasientpopulasjoner, mer spesifikt av grupper, kan gi villedende 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 sammenheng betyr en dissosiasjon mellom to nevropsykologiske 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) pasient 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 ’kontrollpersoner’, 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.

Starrfeldt R & Behrmann M (2011). Number reading in
pure alexia – a review. Neuropsychologia 49(9),22832298.

Donald Stuss, Ontario Brain Institute: Advances,
advantages and limitations of small group
studies.

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

Fra Stuss fikk vi høre argumenter om å anvende den metodologien 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 metodologier, 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.

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 nevropsykologien. Hun fokuserte på det påståtte skillet mellom å
lese henholdsvis bokstaver og tall ved tilstanden ren alek6

tisk kognisjon/hukommelse/kontroll - at det å sammenholde 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.

Lambon Ralphs budskap var - med utgangspunkt i seman-

Psychiatric Disorders
following Traumatic Brain
Injury
Chair: Jennie Ponsford
Referat: Anita Kjeverud
Forskning viser at psykiatriske forstyrrelser så som angst
og depresjon hyppig forekommer etter traumatisk hjerneskade (TBI). Formålet med symposiet var å belyse
frekvens og forløp av psykiatriske forstyrrelser etter hjerneskade, samt hvilke faktorer som kan være av betydning for utvikling av psykiatriske forstyrrelser etter ervervet hjerneskade.

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/alvorlighetsgrad av skade og risiko for depresjonsutvikling.
Dikmen fremholdt også i sin presentasjon at demografiske 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.

Symposiets første taler, Dikmen, tok for seg frekvens av
depresjon etter TBI, samt sårbarhetsfaktorer med hensyn til å utvikle depresjon etter hjerneskade. Hun refererte 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”.

Jennie Ponsford tok i sin presentasjon for seg en undersøkelse av tilstedeværelse og sårbarhetsfaktorer for utvikling 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 fatigue, søvnproblemer, konsentrasjonssvikt og apati er
hyppige følgevirkninger av hjerneskade, medfører også
utfordringer mht diagnostisering siden symptomene i
noen grad er overlappende.

Undersøkelsene kjennetegnes av store utvalg og depresjonsvurderinger foretatt på flere tidspunkt over lengre
tidsrom. Det ble også gjennomført anamnestiske intervjuer 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 diagnostisert 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 aktuelle, og at risikoen vedvarte utover det første året. Risi-

Hun refererte til en australsk undersøkelse av 206 individer med mild til alvorlig grad av TBI hvor de hadde
benyttet et DSM-basert strukturert intervju (SCID –I),
som grunnlag for diagnostisering. Personene ble undersøkt ved innleggelse akuttsykehus, etter 3 måneder, 6
måneder og etter ett år, deretter en gang per år. Under7
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Matt A. Lambon Ralph, University of Manchester. Semantic cognition: new insights from
neuropsychology, computational modeling and
neuroimaging.

symposia

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, frustrasjon over mangel på fysisk, arbeidsmessig og emosjonell
fremgang, økonomiske problemer og tilbaketrekning
av profesjonelt hjelpeapparat etter hvert som tiden gikk.

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 alvorlighetsgrad av skade og sårbarhet for depresjonsutvikling.
Depresjon kan gi dårligere prognose etter en hjerneskade, 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 videreutviklingen av modellen inneha bedre mål på en rekke av
faktorene som kan ha betydning for utvikling av depresjon etter ervervet hjerneskade, så som strukturelle og
nevrokjemiske endringer etter organisk skade og mulige interaksjonseffekter mellom ulike kognitive utfall,
selvforståelse og grubling.

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 angstlidelse 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 forbindelse med utvikling av depresjon.

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 sårbarhetsfaktorer 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 mennesker med ervervet hjerneskade bør gjennomføre kontroller 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 medikamentell behandling

Schönberger la frem en undersøkelse som tok for seg
tidsmessig relasjon mellom depresjon, angst og funksjonsstatus etter traumatisk hjerneskade. Hensikten var
å belyse til hvilken grad psykiatriske lidelser etter hjerneskade var en årsak til eller en konsekvens av funksjonsstaus. Funksjonell status målet ved Glasgow Outcome Scale -Extended seks måneder etter aktuelle
predikerte depresjon og angst ett år etter skaden. Angst
og depresjon syntes dog ikke å predikere senere funksjonsstatus. Resultatene viser viktigheten av å bistå personer med ervervet hjerneskade i å mestre funksjonsutfall etter skade for å øke psykisk helse.
James Malec la frem en modell for forståelse av depresjon etter ervervet hjerneskade. Han minnet om at depresjon vanligvis, i tillegg til genetisk sårbarhet og lave
nivåer av serotonion i synapsene, forbindes med maladaptiv kognisjon, så som tendens til å fokusere på negative erfaringer, svart-hvitt tekning og negativt selvbilde.

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.

En gruppe av pasienter med moderate til alvorlige ervervede hjerneskader ble undersøkt med mål på funksjonsnivå (Mayo-Portland Adaptability Inventory
(MPAI-4)), Awareness Questionnaire og Becks Depression Inventory under sykehusinnleggelse og ett år etter
aktuelle. Hvorvidt en utviklet en depresjon eller ikke
trengte ikke henge sammen med ”hvor dårlig de fikk
8

Chair: Jennie Ponsford
Referat: Anita Kjeverud

Psykiatriske lidelser som angst og depresjon er hyppig
forekommende følgevirkninger etter ervervet hjerneskade. Det er derfor viktig å kjenne hvilke faktorer
som kan gi sårbarhet for å utvikle psykologisk mistilpasning etter en hjerneskade, og hvilke faktorer som
kan bidra til optimal psykisk helse, mestring og tilpasning til et liv med endret funksjonsnivå.
Coetzer snakket i sitt fremlegg hvorvidt den fenomenologiske opplevelsen av tap etter traumatisk hjerneskade 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 hjerneskade, kortfattet fordi mer omfattende spørreskjemaer 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 mindre i stand til dette.
Ikke overraskende viste det seg at opplevelse av tap
etter ervervet hjerneskade var assosiert med symptomer på angst og depresjon målt ved HAD i en gruppe på 54 pasienter med moderat til alvorlig hjerneskade.
Et poeng han trakk frem var at tid etter skade synes
å ha mindre betydning med hensyn til hvorvidt personene 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 hjerneskade.
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,

og i så fall av hvilken type og av hvilken grunn?
Hvem er det i så fall som erfarer dette? Post traumatisk vekst har av Tedeschi og Calhoun (2004) blitt
definert som at en ”erfarer positive psykologiske endringer etter å ha stått i betydelig utfordrende livssituasjoner”.
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 personlige 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 grupper 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 gruppe friske kontroller som hadde opplevd tap av en nær
person, konflikter eller andre belastende livshendelser. Det ble ikke funnet at sosiodemografiske variabler
ellet type/grad av skade hadde betydning for opplevelse 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 funnet en liten negativ korrelasjon mellom grad av post
traumatisk vekst og depresjon, men det ble også understreket av post traumatisk vekst ikke var ensbetydende 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 forskning på hva som predikerer god psykologisk tilpas9
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ning og/eller post traumatisk vekst. Han viste til en
undersøkelse av 42 personer med ervervet hjerneskade som ble undersøkt på to ulike tidspunkt for å
kartlegge forløp, de ble undersøkt med ulike mål på
angst/depresjon, mestringsstil, self efficacy (mestringstro) 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 allikevel 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, spesielt eksekutive funksjoners, har betydning for mestring og psykologisk tilpasning etter ervervet hjerneskade. En kan tenke seg at godt fungerende eksekutiv
funksjon kan gi bedre problemløsningsevne og dermed økt grad av aktiv mestring etter en hjerneskade.
En gruppe av 78 hjemmeboende personer med ervervet hjerneskade ble undersøkt med tester av eksekutiv funksjon (hotell-oppgaven) og vedvarende oppmerksomhet.
I
tillegg
fylte
de
ut
egenrapporteringsskjemaer som skulle måle mestringsstil, humør og fatigue. Undersøkelsen indikerte
at resultatene på delmål på test av eksekutiv funksjon,
spesielt skåren på variabelen ”goal neglekt” på Hotelloppgaven 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 atferdsbasert modell for tilpasning etter hjerneskade. Modellen søker å trekke linjer fra forskning til klinikken.
Med hensyn til å forstå tilpasning etter ervervet hjerneskade er det viktig å ha kjennskap til predisponerende faktorer, triggere og opprettholdene faktorer.
Å forstå tilpasning etter en hjerneskade skiller seg i så
måte ikke fra å forstå tilpasning etter andre betydningsfulle 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 situasjon. Det synes å være viktig at personer får mulighet
til å delta i meningsfull aktivitet, utvikle mestringsstrategier 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 hjerneskade, og samtidig gi utrykk for at en erfarer personlig vekst.
Enkelte undersøkelser indikerer at svikt i eksekutiv
funksjon er assosiert med unngående mestring, fatigue og depresjon. Det å arbeide med å fremme strategier 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 Psychological Adjustment to Aquired brain Injury
Schönberger, M: Development and Correlates of Psychological Adjustment and
Emotional Distress Following Traumatic
Brain Injury?
Coetzer, R: Is the phenomenolocical experience 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 cognitive-behavioral model of adjustment following brain injury
Künemund, A: Posttraumatic growth following aquired brain injury
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Chair: Kristine B Walhovd
Referent: Kristine B Walhovd
The chair of the symposium suggested some principles of change in structural brain and cognition:
Change is (1) continuous, (2) coordinated, (3) regionally variable, (4) individual, (5) dimensional, not
categorical, and (6) influenced by endo- and exogenous factors. New data were shown illustrating
each of the points. For instance, longitudinal brain
development happens in a coordinated fashion, where functional brain circuits tend to change together.
One example is that longitudinal change in hippocampal volume goes together with change in most of
the Papez circuit.

with subjective memory complaints but without objective 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 contributed 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 depression scores are likely caused by the depression,
and not by underlying neurodegenerative disease
which may be harder to target with cognitive intervention. Finally, Engvig showed preliminary results
indicating regional cortical increase in thickness after
eight weeks of training.

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 behavioral correlates. Jernigan showed data demonstrating that the brain undergoes continuous remodeling
during development, illustrated by new data on cortical thickness, area and volume in a large multi-site
American sample from the PING (Pediatric Imaging,
Neurocognition and Genetics) study. Huge developmental effects were seen in all parameters, but substantial individual differences were also evident. Additionally, 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 geneenvironment interactions to aid intervention in development.

The final speaker was Heidi Johansen-Berg from Oxford. 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 changes 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 recent results demonstrating that application of transcranial 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.

Next speaker was Andreas Engvig from the Center
for the Study of Human Cognition, Department of
Psychology, University of Oslo. Engvig presented results from a memory intervention study with patients
11
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Nevrokognisjon ved
psykotiske lidelser; forandring eller stabilitet?
Chairs: Merete Glenne Øie og Kjetil Sundet
referat: Merete Øie
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, England, og Philip D. Harvey fra University of Miami,
USA.

= 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 forandring i verbal IQ og arbeidsminne var størst i pasientgruppen, særlig hos de med affektiv psykose. Disse
forandringene hadde i hovedsak skjedd tidlig i sykdomsperioden før første hospitalisering. Samlet sett
tydet resultatene på en relativ stabil nevrokognitiv funksjon 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).

Tema for professor Woods foredrag var: Endring over
tid i nevrokognitiv funksjon hos personer med ultrahøy risiko for psykose. Det er fortsatt uklart om tidlig
psykosedebut er assosiert med forverring i nevrokognitiv 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 gjennomsnitt syv år. Resultater indikerte i hovedsak at overgangen til psykosedebut ikke var assosiert med forverring
av nevrokognitiv funksjon. Resultatene viste også at de
med god nevrokognisjon hadde bedring av disse funksjonene 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 psykosedebut, enn resultater fra mer tradisjonelle kognitive
oppgaver (se Brewer et al., 2006).

Foredraget til professor Harvey hadde fokus på nevrokognisjon hos eldre pasienter med schizofreni. Enkelte
eldre pasienter med schizofreni som har vært institusjonalisert, viser tegn på endringer i nevrokognitive funksjoner ved 3-5 års oppfølging. Professor Harvey presenterte en studie som undersøkte endringer i
nevrokognisjon, hverdagslivfunksjon og sosial funksjon
hos eldre personer med schizofreni (N=111, gjennomsnitt 65 år). Utvalget hadde forskjellig lengde på institusjonsopphold. Friske kontroller var også inkludert.
Gruppene ble fulgt opp til 45 måneder og re-undersøkt
to ganger. Forverring av hverdagslivets funksjon ble funnet hos de pasientene med mest kronisk og alvorlig sykdom. Lengden på hospitalisering var assosiert med forverring av sosial- og hverdagslivets funksjon.
Nevrokognitiv funksjon hos pasientene var ikke forverret 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 schizofreni 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).

Professor Reichenberg sitt foredrag fokuserte på utvikling av nevrokognitiv funksjon i de første 10 årene hos
et epidemiologisk utvalg av pasienter med førstegangs
psykose. Mye tyder på at nedsatt nevrokognitiv funksjon ved schizofreni er relativt stabilt gjennom de første
årene av sykdommen. Professor Reichenberg presenterte 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
12

Chair: Joseph T. Giacino
Referat: Solveig Lægreid Hauger
«A systematic, evidence based approach to diagnostic assessment, outcome prediction and rehabilitation in patients with disorders of consciousness».
Joseph T. Giacino har de siste årene vært direktør og forskningsansvarlig ved et av rehabiliteringsprogrammene ved
Spaulding Rehabilitation Hospital. Han har stått for utarbeidelsen 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 spesialisert program ved det såkalte «Spaulding Rehabilitation
network», som består av et bredt sammensatt behandlingsprogram som bygger på systematiske og kunnskapsbaserte fremgangsmåter, med det formål å optimalisere funksjonell bedring hos voksne pasienter med de alvorligste
følgevirkningene.

For systematisk kartlegging av forbigående posttraumatisk
forvirringstilstand (Post-Traumatic Confusional State)
benyttes kartleggingsverktøyet Confusion Assessment Protocol (CAP). Andre strukturerte kartleggingsinstrumenter
omfatter kartlegging av apraksi, funksjonell kommunikasjon, svelgefunksjon, monitorering av hjerneaktivering,
dysautonomi, konsistente og nøyaktige ja/nei svar, samt
protokoller for neglekt/synsfeltutfall og vedvarende oppmerksomhet. 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 diagnostiske skiller mellom vegetativ (VT; pasienter som
ikke fremviser atferdsmessige tegn til bevissthet) og minimalt bevissthet (MBT; pasienter med sikre, men lavfrekvente 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.

Programmet omfatter de pasientene som etter en ervervet
hjerneskade ikke har gjenvunnet evnen til å følge enkle
instruksjoner, kommunisere eller utføre enkle ADL handlinger. Behandlingsprogrammet inkorporerer også forskningsaktivitet med det formål å beskrive skademekanismer, forbedre diagnostiske og prognostiske vurderinger,
samt utvikle virkningsfulle behandlingsmetoder. Gjennomsnittslengden for pasientoppholdene er 69 dager, og
behandlingsteamet er tverrfaglig sammensatt. Familieperspektivet er tydelig representert i programmet, der pårørende 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 systematisering 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 indikasjoner for valg av videre behandlingstiltak. Det strukturerte
kartleggingsverktøyet Coma Recovery Scale- Revised
(CRS-R) benyttes klinisk for å vurdere grad av bevissthet.

«Ethical Decision- Making on Behalf of Patients with Disorders 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 problemstillinger 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 erfaringer 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 kon13
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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 underlegen posisjon de pårørende har i møtet med helsevesenet,
som representerer en spesialisert kunnskap om hjerneskader og skadeforløp. De pårørende blir brått kastet ut i en
overveldende ny og ukjent situasjon de har lite kunnskaper om på forhånd. Ansatte i helsevesenet har en etisk
forpliktelse i møtet med de pårørende til å bruke sin kunnskapsmakt 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 pårørende, og omhandler flere vanskelige problemstillinger,
som valg knyttet til prolongering av livsforlengende behandling, prognostiske vurderinger og valg av langsiktige
rehabiliteringstiltak. Aktuelle referanser til sistenevnte
tema ble nevnt i foredraget: Fins JJ. Nature Reviews Neuroscience, 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 behandling og prognostiske vurderinger. Diagnostiske og behandlingsrettede beslutninger som tas tidlig i forløpet tenderer
å bli stående som gjeldende kriterier for beslutningstakning rundt behandling og videre tiltak, der revurderinger
uteblir fra spesialiserte helsetjenester. Dette står i motsetning 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 forpliktelse i helsevesenet til å ta i bruk den kunnskapen som
nyere forskning har fremskaffet vedrørende DOC med
hensyn til behandling, metoder for kartlegging samt teknologi for alternativ kommunikasjon.

Group der man har tatt i bruk funksjonell MR (fMRI) i
forbindelse med påføring av smertestimuli, viser klar forskjell mellom pasienter i vegetativ tilstand Mens pasienter
i VT på gruppebasis viser aktivitet kun i primære smerteområder i hjernen (hjernestammen, thalamus og primær
somatosensorisk korteks, viser pasienter i MBT i tillegg
aktivitet i assosiasjonsområder knyttet til affektiv smerteprosessering, som anterior cingulum. Hjerneaktiviteten
hos MBT-pasientene ligner også vesentlig på den aktiviteten som friske kontroller viser (Boly et al, Lancet Neurol,
2008, Schnakers et al. Pain, 2010). De avgrensede aktiverte primærområdene hos VT antas således å være isolert
fra mer høytfungerende assosiasjonsområder i korteks som
er sentrale i bevisst smerteopplevelse og kognitiv prosessering 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 persepsjon av smerte hos DOC pasienter for best mulig smertebehandling. Schnakers et al (2010). har utarbeidet et
klinisk kartleggingsinstrument for vurdering av smerteopplevelse ved DOC, The Nociception Scale (NCS). Skalaen 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 smertekartleggingsinstrumenter 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 validitetsstudien at NCS-skårene var høyere i gruppen i MBT sammenlignet med VT, mens skårene på flere av de andre
smerteskalaene ikke differensierte mellom de to pasientkategoriene. Schnakers viste i sitt foredrag til at resultatene kan ses i sammenheng med tidligere studier hvor det
fremkommer forskjeller i hjerneaktivering mellom VT og
MBT. NCS anbefales således som klinisk kartleggingsinstrument for smerte ved DOC pasienter. Det er nylig
publisert en nyere studie hvor man har undersøkt sensitivitet og spesifisitet av delskalaene ved NCS, der den verbale 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 oppsummerte 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 nytteverdi i klinisk praksis ved behandling av smerte hos DOC
pasienter.

«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 undersøkelsesmetoder ved redusert bevissthet, samt at hun har gjort
studier knyttet til kartleggingsmetoder av smerte og smertebehandling ved pasienter med alvorlig hjerneskade. I sitt
foredrag skildret Dr. Schnakers sentrale aspekter vedrørende smerteopplevelse hos DOC pasienter. Forskning
utført av Dr. Schnakers og kollegaer ved Coma Science
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Chairs: Marja Laasonen, Päivi Helenius og Jeanette Wasserstein
Referat: Ruth Elizabeth Hypher
Laasonen åpnet symposiet og presenterte kort de fire
foredragene. Symposiet ville i all hovedsak fokusere
på vår nåværende forståelse av og tilnærming til fenomenet ADHD i voksen alder. Det er de atferdsmessige manifestasjonene av uoppmerksomhet, hyperaktivitet og impulsivitet som utgjør kriteriene for
dagens diagnosemanualer. En klar forståelse av kjernesymptomene 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.

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 lavere terskel for å respondere i denne gruppen. Laasonen konkluderte med at både personer med dysleksi 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 vansker 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 ADHD-gruppen hadde raskere responstid. Begge gruppene hadde vansker med delt oppmerksomhet, nøyaktighet 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 presenterte symposiets andre foredrag, med tittelen
”Impaired Neural Activation of the Ventral Attention Pathway in ADHD”. Forskergruppen som Helenius representerer, har sett nærmere på det kortikale grunnlaget for LPC (late positive ERP
component), ved å undersøke det ventrale oppmerksomhetssystemet. 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 integriteten til det ventrale oppmerksomhetssystemet
i ADHD, ved å kombinere MEG (magnetoencephalografi) og ERP-målinger. Man fulgte aktiveringen
som ble utløst av frekvente ”Go” - og ufrekvente
”NoGo” – visuelle stimuli i 10 ADHD-pasienter og

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 (oppmerksomhet og eksekutiv funksjon) på en fullgod måte. I
presentasjonen fokuserte Laasonen på det kognitive
analysenivået, det vil si visuell oppmerksomhet, implisitt 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 generaliserte vansker, sammenlignet med ADHD-gruppen.
Dysleksigruppen hadde vansker med visuell oppmerksomhet, som igjen spilte en rolle for deres prestasjon 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 kriteriene som definerer dysleksi og ADHD. Og til
slutt, resultatene fra testingen i klassiske betingning
ga ikke støtte til hypotesen om en cerebellær dysleksi. Det ser heller ut til at tilstanden i ren form er
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I den første, med tittelen ”Diagnosis of ADHD in
Adults: Appropriate Symptom Threshold and the
Role og Executive Function Measurement”, har Wasserstein sett nærmere på hvorvidt de nåværende diagnosekriteriene 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 deltagere i studien, som alle fylte kriteriene ifølge DSMIV for ADHD, både den kombinerte og den uoppmerksomme subtypen. Diagnostiseringen ble
gjennomført ved det strukturerte DSM-IV intervjuet, CAADID. Samtlige deltakere fylte også ut
spørreskjemaet Conner’s Adult ADHD Rating Scale (CAARS), der svar som lå over halvannet standardavvik over normalgjennomsnittet ble brukt for
å identifisere et forhøyet symptomtrykk. På bakgrunn 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 Function (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- symptomer 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 fanget 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-IVmandat med 6 HI-symptomer, ekskluderer et signifikant antall voksne personer med et høyt symptomtrykk. 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 ”Nonpharmacological Treatment of Executive Dysfunction in
Adults with ADHD”, kom Wassertsein inn på behandlingsmessige 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, yrkesmessig og sosialt, påpekte Wasserstein. Standard
medikamentell behandling kan effektivt dempe kjernesymptomer som uoppmerksomhet og impulsivitet
ved ADHD, men har lite virkning på eksekutive

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 nevronale systemer. Det dorsale oppmerksomhetssystemet omfatter fokusert, top-down-styrt oppmerksomhet. 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 presenteres (også kalt P3 eller LPC) moduleres av hvor
sannsynlig det er at stimulus vil inntreffe. P3 er videre 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 frekvente Go-stimuliene betydelig mindre, sammenlignet med kontrollgruppen under LCP. MEG- signalene avdekket at aktiveringen som kunne måles
under LPC var lokalisert bilateralt i posteriore temporale cortex. Bilateral aktivering av temporallappsområdet 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, reflekterer aktiveringen av det ventrale oppmerksomhetssystemet. Dette systemet fasiliterer en mer adaptiv
prosessering av pågående inntrykk, ved at det avbryter og igangsetter den fokuserte, dorsale oppmerksomhetssystemet. Igangsettingen av dette stimulisdrevne reorienteringssystemet var defekt i
ADHD-gruppen, på tross av overordnet gode prestasjoner på oppgavene. Forskerteamet stiller spørsmål ved om det kan være slik, at personer med
ADHD har vansker med å opprettholde et adekvat
våkenhetsnivå under gjennomføringen av ulike oppgaver, som gjør dem ute av stand til å håndtere plutselige 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 oppmerksomhetsforstyrrelser.
Jeanette Wasserstein presenterte de to siste studiene.
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pemøte, som fulgte spesifikke retningslinjer. Effekten
av de to betingelsene ble målt både før og etter intervensjonene, gjennom selvrapporteringsskjema
(CAARS), som ble utfylt av både deltakeren selv og
en informant. En blindvurdering ble også gjennomført, 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 kontrollgruppen. Effekten var robust. Bedringen var ikke
relatert til medisineringsstatus, og effekten var størst
for de av deltagerne som hadde de mest uttalte vanskene. Wasserstein konkluderte med at voksne med
ADHD kan ha god nytte av behandling med primært psykologiske metoder, spesielt for vansker med
eksekutiv funksjon. Bedringen synes å være uavhengig av bruk av medikamenter, og mest robust for de
med de mest uttalte vanskene.

Neuropsychological
Functioning and Pharmacological Treatment of
College Students with ADHD
Chair: Lisa Weyandt’s
Referat: Astri Lundervold

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

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 Lisdexamfetamine Dimesylate (LDX) on the Neuropsychological 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 results than the control group.

The next two lectures illustrated the importance of
combining information about neuropsychological,
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vansker. Presentasjonen tok for seg en studie som har
undersøkt psykososiale intervensjoners effekt på eksekutive vansker hos voksne med ADHD, mer spesifikt en evidensbasert metode utviklet ved Mount
Sinai Medical School i NY. Totalt 88 personer deltok 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 uoppmerksomme gruppen og 2/3 den uoppmerksomme
og hyperaktive gruppen. Deltagerne ble randomisert
til en behandlingsgruppe og en aktiv kontrollgruppe.
Behandlingsbetingelsen bestod av et manualisert metakognitivt gruppeterapiprogram, der man fokuserte på ferdigheter som håndtering av tid og organisering av daglige gjøremål.
Den aktive
kontrollbetingelsen omfattet et ukentlig støttegrup-

symposia

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 regimes on executive functions and brain activity in
healthy old adults.
Falkenstein og Gajewski har undersøkt effekt av trening 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 (arbeidsminneoppdatering, sensitivitet for feilresponser). Resultatene gir holdepunkter for at en mer spesifikk kognitiv
trening kan være verdifull for eldre.

Formålet med symposiet var å oppsummere ny forskning på hjerneforandringer som følger med normal
aldring og deres sammenheng med kognitive endringer. Forholdet er plastisk og påvirkelig av mange faktorer, der mulighet for treningsrelatert endring er særlig aktuelt. Kognitiv aldring kan ta et avvikende forløp
og lede til lett kognitiv svikt (mild cognitive impairment – MCI). Den vanligste formen for svikt, amnestisk 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 gjennom det voksne aldersspekteret, mens mengde av hvit
substans viser et kurvelineært forløp med reduksjon
etter 45-50 års alder. Han diskuterte likheter og ulikheter mellom normale aldersendringer og det mønsteret 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. Mønstret i endring har ellers mange likhetspunkter

Lars Nyberg , (Universitetet i Umeå ) Association of
MCI in Parkinson’s disease to altered fronto-striatal 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 eksekutive funksjoner, og ikke svikt i hukommelse som
ved AD. Nyberg har undersøkt om denne type svikt
henger sammen med nedsatt funksjon i fronto-striatale 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 underaktivering av anterior cingulate. Det ble gjort en
PET undersøkelse av dopamin opptak i basalgangliene (n. kaudatus) som viste at prestasjon på oppgaven
hang sammen med nivå av dopaminopptak. Resultatene bekrefter hypotesen om sammenheng mellom
kognitiv svikt og fronto-striatal dysfunksjon. Enkelte
pasienter viser positiv effekt av dopamin medikasjon
på kognitiv funksjon.

David Ziegler (University of California at San Francisco). Cognitive control networks in the aging
brain.
Ziegler har undersøkt diffusjon (fraksjonell anisotropi o.a.), et MR mål på funksjon i hjernens fiberbaner, og vist at mål på nedsatt funksjon frontalt er korrelert 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 aktivitet 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 kognitiv kontroll og gamma aktivitet, og MR mål på diffusjon kan tyde på at skade av nervefibrenes myelinlag
er en mulig årsak.
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Chair: Priscila Covre
Referat: Jan Stubberud
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 interesse 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 forskning innen fagfeltet kognitiv rehabilitering (e.g., Cicerone et al., 2000; Cicerone et al., 2005; Cicerone et al.,
2011).

Nedsatte eksekutive funksjoner (EF) er blant de vanligste
konsekvensene etter en ervervet hjerneskade (ABI: Aquired 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 vanskene for barn. Denne studien tok sikte på å vurdere gjennomførbarheten 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 alderen 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 Management Training (GMT). I GMT utgjør husketeknikken ”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 tekstmeldinger 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 alderen 9 til 17 år tjue uker med hukommelse og oppmerksomhetstrening (Amsterdam Memory and Attention Training 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 oppgave 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 deltakere også bedring på PM oppgaver i hverdagen (generalisering). I studie 2 ble det funnet positive resultater for 2
barn som viste forbedring på en økologisk valid EF oppgave (Cooking Task), og for 2 barn rapporterte komparente 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.

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 anterograd amnesi (på grunn av hjerneskade, slag, eller encephalitt). 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 presentasjonen med ord. Disse foreløpige funnene kan ha betydning for hvordan man legger til rette for kognitiv rehabilitering for pasienter med amnesi.

Anna-Lynne R. Adlam
Neurocognitive Interventions For Executive Function In Children Who Have Survived A Brain Injury.
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Jan Stubberud
Goal Management Training of Executive
Functions in Patients with Spina Bifida.

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 arbeidsminneoppgaver ble vurdert i dataprogrammet. Ikke-trente arbeidsminnefunksjoner og generaliseringseffekter ble vurdert ved
hjelp av nevropsykologiske tester (NEPSY). I tillegg ble
spørreskjemaer om ADHD utfylt av foreldrene før og etter treningen. Resultatene viste at deltakerne signifikant
forbedret sine prestasjoner på trente arbeidsminneoppgaver. Gruppen forbedret seg også på ikke-trente arbeidsminneoppgaver, og viste generaliseringseffekt på auditiv
oppmerksomhet, fonologisk prosessering, minne for ansikter, 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, fonologisk bevissthet, visuell og verbal hukommelse.

Kognitiv rehabilitering eller trening defineres som en prosess hvor mennesker med hjerneskader arbeider sammen
med helsepersonell for å forbedre eller lette kognitive,
emosjonelle, psykososiale og atferdsmessige vansker forårsaket 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 gruppebasert 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 undersøkelser hvor man har sett på effekten av kognitiv rehabilitering hos mennesker med ryggmargsbrokk. Hovedformålet 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). Intervensjonen 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 måneder etter behandling med ulike spørreskjema og nevropsykologiske 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 kontrollgruppen. Konklusjonen er at GMT er gjennomførbar
for pasienter med ryggmargsbrokk, og basert på foreløpige funn så er GMT effektiv i behandlingen av symptomer på eksekutiv dysfunksjon.

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 undersøkeren gir responser i løpet av læringen og en metode der
deltakerne selv produserer sine egne responser. Tretti deltakere 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. Resultatene viste at kontrollgruppen presterte signifikant bedre
enn ABI gruppen, uten forskjeller under de 3 ulike betingelsene. 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.

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, atferdsmessige og akademiske vansker. Målet til denne studien var å
undersøke om bruk av et programvarebasert dataprogram
ville forbedre ulike aspekter av arbeidsminne, læring/hukommelse 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
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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 arbeidsminne (Klingberg et al 2002, 2005, Løhaugen et al 2011).
Det er imidlertid mindre forskningsdata som dokumenterer at treningseffekter oppnådd i en treningssetting overføres til pasientens dagligliv. Noen studier har vist at
forbedret arbeidsminne har hatt positiv effekt på andre
kognitive funksjonsområder som f.eks økt oppmerksomhetskontroll (Klingberg 2002, 2005), forbedret visuell
resoneringsevne (Klingberg 2002, 2005), forbedret matematiske ferdigheter (Holmes et al 2009), forbedrede hukommelsesfunksjoner (Løhaugen 2011) og forbedret leseforståelse Dahlin 2010), men disse resultatene er ikke
konsistente, og funnene på feltet har vært til dels motstridende.
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 andre 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 kontrollgruppe med henblikk på kjønn, medikamentell behandling 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 signifikant forbedring for treningsgruppen. Det ble imidlertid
ikke påvist sikker effekt av arbeidsminnetreningen på andre oppmerksomhetsmål eller på innlærings og hukommelsesmål. På akademiske variabler ble det målt en signifikant
positiv
effekt
på
generell
problemløsningsferdigheter og på leseferdighet. Når det
gjelder mål på symptombyrde i dagliglivet basert på læreres og foreldres vurdering (SDQ og Brief ) er bildet sammensatt. Foreldrene beskriver en mulig positiv effekt av
arbeidsminnetreningen på generell symptombelastning,
mens slik forskjell ikke kunne påvises i lærernes vurderinger. 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 genuine og varige.
I sin oppsummering poengterer Egeland at dokumentasjonen 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 generaliserbare 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 kartleggingsinstrumenter. 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 undergrupper 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 arbeidsminnetreningen. Det er derfor mulig at man i fremtiden vil må utvikle treningsprogram som er skreddersydd
for de ulike undergruppene av ADHD.

Analysis of the single case in
clinical practice: Quantitative 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 klarte han også under sin workshop om single-case metoder i klinisk praksis under årets INS-møte, hvor
han gjennomgikk forskjellige metoder man kan
bruke, når man ønsker å analysere en persons testresultater i dybden. Og det beste er at for hver metode / 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 regresjonsanalyse 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 eksempel bruke regresjon til å måle endring over tid hos
den samme person, forutsi en persons skåre ut fra

demografiske variabler som alder eller utdannelse, eller 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 skåre 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 personen 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 nevropsykologiske 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 riktig. Men hva er normalt hvis man undersøker den
samme person med ti tester, spør Crawford. Vel –
hvis disse ti testene har en gjennomsnittlig korrelasjon 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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persentiler. Og for det andre – og dette er viktigere
– fordi det finnes flere forskjellige definisjoner av persentiler, og alt etter hvilken definisjon man tar utgangspunkt 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-skårer, men så slapp han også opp for tid. Heldigvis finnes både bakgrunnen, en beskrivelse av problemene,
og Crawford og kollegers forslag til løsning lett tilgjengelig i form av artikler og skåringsprogrammer
på hans hjemmeside.
Crawford og hans kolleger’ skriver mange artikler om
metodologiske problemer både i klinisk nevropsykologisk praksis og i nevropsykologiske pasientstudier
(som var tema for et annet av Crawford’s bidrag på
konferansen), og ikke minst om deres forslag til løsninger på disse problemene. De fleste av disse artiklene er, som workshop’en, relativt lett tilgjengelige
selv for noviser i statistikk og metode. Jeg har tidligere savnet en samlet fremstilling av Crawfords arbeider, 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 Nevropsychology: A practical guide to assessment and management for clinicians (Goldsteinn & McNeill, 2012)
skrevet et kapitel om kvantitative aspekter ved nevropsykologisk assessment. Vel verdt å lese!
Referanse:
McCaffrey et al. (Eds) (2000). Practitioner’s
Guide to Evaluating Change with Nevropsychological Assessment Instruments.
NY: Kluwer Academics.
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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 tenker ofte på en forskjell mellom to skårer som abnormal hvis kun 5 % av normpopulasjonen utviser en
sånn forskjell. Men hvis vi nå har testet med ti forskjellige tester, så er det en større del av normalbefolkningen 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 heldigvis har Crawford nok en gang ikke bare identifisert
problemet, men også designet en løsning som er relativt brukervennlig: Programmet «PercentAbnormK.
exe» gjør det mulig å estimere hvor stor del av normbefolkningen 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 testene 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 testresultater som persentiler. Men, sier Crawford, persentiler
er faktisk den mest direkte måte å uttrykke hvor vanlig 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

workshop

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 avhandling ”On focal diseases of the brain which are not perceived by the patient”, hvor han observerte at pasienter med
redusert innsikt hadde skader i de områder som var relevante 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 skaden var, jo mer permanent var anosognosien. Pasientene
selv avviste alle bevis for at de faktisk hadde funksjonsvansker, men virket ellers ikke å være demente eller ha andre
store kognitive utfall, som kunne forklare deres manglende evne til å oppfatte egen funksjonssvikt. Joseph Babinsky (1914) var den første til å bruke terminologien anosognosi for å beskrive neglekt for venstresidig hemiplegi.
Han stilte spørsmål ved om det kunne være slik at anosognosi var spesifikk for skader i høyre hemisfære. Prigatano viste så til flere andre betydningsfulle forskere som
har kastet lys over fenomenet i det 1900-århundre: Nielson (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 venstresidig hemiplegi var noe mer enn et utrykk for uoppmerksomhet. I sin studie fant han at 4 av 10 pasienter med
alvorlig anosognosi for hemianopia hadde minimal anosognisi 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 funksjonene. Dette medfører, ifølge Bisiach, at det er vanskelig
å definere fenomenet med en enkelt definisjon. Hver enkeltpasient som presenterer anosognosi bør utredes individuelt for å avdekke de unike manifestasjonene av deres
skade. Bisiach utviklet en skala for å vurdere grad av anosognosi, Bisiach’s Scale of Anosognosia, som har vært mye
brukt innenfor feltet. Spørreskjemaet Patient Competency rating scale (PCRS), som Prigatano selv har vært
med å utvikle, ble først publisert i boken Neuropsychological Rehabilitation after Brain Injury (Prigatano, 1986).
Skjemaet dannet et grunnlag for å måle forstyrrelser i

George Prigatano, som regnes for å være en av de mest
fremtredende kapasitetene innen feltet nevropsykologisk
rehabilitering, holdt en workshop på konferansens åpningsdag, med tittelen ”Unawareness of Deficit Following
Various Brain Disorders: Implications for Assesment and
Rehabilitation”. Det første han fremhevet var at vår selvforståelse og oppfattelse av våre evner og ferdigheter danner grunnlaget for hvordan vi opplever å fungere i ”den
virkelige verden”. Redusert innsikt (impaired self awareness) påvirker den enkeltes evne til å få utbytte av rehabiliteringen 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 tiltak på en så optimal og realistisk måte som mulig. Prigatano understreket at det å forstå hvordan de ulike nevrologiske 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 tilnærming til den nevropsykologiske utredningen som inkluderer intervjuteknikker og psykometriske måleinstrumenter. 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 funksjonsvansker (denial of disability), som skiller seg fra den organisk betingede redusert innsikt eller anosognosi hos pasienter 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 Parkinsonpasienter. I workshopen fokuserte han i hovedsak på den traumatiske hjerneskadepopulasjonen. Prigatano tok en gjennomgang av tidligere forskning på fenomenet
anosognosi og redusert innsikt. Han påpekte at de ulike
formene for redusert innsikt har i begrenset grad blitt for24

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 hyppig reagere med irritasjon og virke lite overrasket over
tilbakemeldinger om at de har funksjonsvansker. Ansiktsutrykk vil ofte være tvetydige. Angst og depresjon er ikke
sjelden underliggende, komorbide tilstander. Anosognosipasienter vil på den andre siden, sjelden fremtre irriterte
eller gjøre motstand mot opplysninger om funksjonssvikt.
De vil ofte komme med alternative forklaringer til vanskene og virke heller forvirret over de problemer som oppstår 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 viktig å utforske pasientenes vansker på en forsiktig og empatisk måte, for å unngå fornekting eller negativ motstand
i utredningsprosessen. Han bemerket videre at spørreskjemaer 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.

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 avgjørende for funksjonen. Størrelsen på skaden og mengden
hjernevev som er berørt, påvirker hjernens evne til å representere 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 forsøke å sette sammen den tilgjengelige informasjon, for å
forklare observasjoner og atferd.

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 innsikt, kan være vanskelig både i klinikken og forskningen.
Prigatano understreket videre at selvbevissthet er en fenomenologisk tilstand som ikke kan måles med objektive
måleinstrumenter. ”Kjernefenomenet” blir derfor alltid
indirekte målt og undersølt i forskningsprosjekter.

Prigatano påpekte at ved anosognosi ved alvorlig hodeskade, er skaden nesten utelukkende bilateral. Videre ser man
ofte frontale kontusjoner og flere skader gjennom hele hjernen Milde til moderate hodeskader gir sjelden forstyrrelser
i selvbevisstheten, bemerket Prigatano. Dersom det registreres innsiktsvansker etter milde hodeskader, kan det enten
vise seg å være en mer alvorlig hodeskade enn tidligere antatt, eller være underliggende, komorbide psykiatriske tilstander 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 illustrerte hvordan anosognosi eller redusert
innsikt påvirker rehabiliteringsprosessen, gjennom å trekke frem flere studier omhandlende dette tema. Pedersen
et al (1996) gjennomførte en studie med 566 slagpasienter 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 innsiktt 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

Prigatano understreket nødvendigheten av skille fornekting fra anosognosi, for å tilpasse behandlingstilnærmingen på en så optimal måte som mulig. Ut ifra klinisk er25
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selvbevissthet etter TBI. Flere studier, bl a Prigatano, Altman and O’brien (1990) viser at TBI pasienter gjennomgående undervurderer vansker med emosjonell kontroll
og sosial interaksjon. Nevropsykologiske testskårer korrelerte i denne studien med pasientens egen vurdering av
dagliglivets gjøremål, men ikke på de spørsmål som undersøkte sosial interaksjon og emosjonell kontroll. Berti
et al viser i sin studie fra 2005 at det er den samme kortikale anatomien som representerer både kontroll av og
bevissthet for motorisk aktivitet. De foreslår at brodmannområdene 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.
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pasientens egenvurdering opp mot behandlerens i henholdsvis en gruppe TBI-pasienter og en gruppe med ryggmargskader. De så spesielt på sammenhengen mellom
redusert selvbevissthet og oppfølging av behandlingsplanen. De fant, som replisert i flere studier, at TBI-pasienter
undervurderer egne sviktegn, spesielt på kognitive, affektive og atferdsmessige områder. Sviktende selvbevissthet
var relatert til ustabil oppfølging av behandlingsplanen.
Denne sammenhengen fant man ikke hos ryggmargskadegruppen.

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 opplevelsen. Prigatano viste til at det heller ikke i andre studier 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, spesifikk ferdighetstrening, involvering og undervisning av
pårørende, samt en enhetlig tilnærming fra behandlingsteamet. Hans anerkjente artikkel, ”Disordered Mind,
Wounded Soul” fra 1991 er stadig like aktuell, med tanke
på å skape rammer og mening rundt den sårbare hjerneskadepasienten.

Når det gjelder muligheten til å påvirke og trene opp nevrologisk betinget redusert innsikt, var ikke Prigatano spesielt 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

BRIEF as a Diagnostic and
Intervention Instrument in
Clinical Neuropsychology
Chair: Gerard Gioia
Referat: Jude Nicholas

Denne workshop hadde fokus på utvikling og anvendelse
av Behavior Rating Inventory of Executive Functions
(BRIEF). BRIEF er et standardisert spørreskjema for bedømming 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 nevrologiske tilstander, samt psykiatriske og medisinske tilstander.

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 komplekse 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 dysfunksjoner 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.

Gioia på en grundig, lettfattelig og engasjerende måte beskrev
de ulike metoder for å vurdere eksekutive funksjoner på mikro til makro nivåer, inkludert deres styrker og svakheter.
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Chair: Vicki Anderson
Referat: Hilde Bergersen
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 kognitive svikttegn. Særlig har miljøet/omgivelsene stor betydning. 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 usikkert i hvilken grad kunnskapen om voksnes nevrale substrater 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 ingen 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 impulsiv 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 hjemme.” Normal selvhevding er vanligste sosiale problemløsningsstrategi også hos barn med moderat/alvorlig TBI,
men disse barna bruker i mye større grad enn kontroller
også uhensiktsmessige strategier som unngåelse og aggresjon (Ganesalingam m.fl. 2007). Mens barn vurderer venner som det viktigste for seg og skolearbeid som nestviktigst, vurderer foreldre og klinikere både helse og skole

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, vanskjøtsel (”deprivasjon”) og mishandling (”maltreatment”)
minsker hjernebjelken, hippocampus og lillehjernen (Belsky & de Haan, 2011), og språkferdigheter, IQ, skoleprestasjoner, selvregulering og sosiale ferdigheter blir svakere (Raizada & Kishiyama, 2010; Boss m.fl., 2009).
Samtidig ses at tiltak kan bedre førskolebarns selvregulering 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 barnets 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 moderat hjerneskade går litt ut over arbeid/fritid, men ikke
hemmer generelle leveferdigheter. Det kan dessuten se ut
som mellommenneskelige forhold etter moderat hjerneskade 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 svikttegn enn å behandle kognitiv svikt eller nevral svikt. Anderson presenterte en studie (N=48) av et 12 ukers behandlingsprogram (”Signpost”) med foreldretiltak basert
på kognitiv adfersterapi. Programmet inneholder informasjon 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 rådgivning og etter telefonkontakten, og særlig når barna før
behandlingen viste kliniske svikttegn, merket foreldrene
bedret adferd, bedret egen mental helse og mindre livs33
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stressorer. Anderson påpekte at vi fortsatt mangler kunnskap om hva som er det nevrologiske grunnlaget for barns
sosiale ferdigheter og om hvordan sosiale ferdigheter presist kan måles. Hun påpekte at vi bør lære av fagfelt som

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

Fatigue and Sleep Disturbance following Traumatic
Brain Injury
Chair: Jennie Ponsford
Referat: Anita Kjeverud
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.

årsaker til fatigue hos 139 personer med ervervet hjerneskade 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 kontrollpersonene gjorde. En rekke fysiske og mentale aktiviteter 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.

For å skape en evidensbasert behandling for fatigue og
søvnforstyrrelser etter hjerneskade har en undersøkt blant
annet hva som kjennetegner subjektiv fatigue og søvnforstyrrelser, 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 polysomnografi og potensielle behandlingsmetoder. Sammenhengen mellom fatigue og svikt innen oppmerksomhetsfunksjoner og informasjonsprosesseringshastighet har
også blitt undersøkt.
Fatigue har blitt definert som ”redusert kapasitet for fysisk 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 fatigue. Fysiologisk fatigue kan skyldes sentralnervøse forstyrrelser, så som svikt i hypothalamus eller retikulærsubstansen, 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 fatigue kan henge sammen med depresjon eller angstforstyrrelser. Ofte vil opplevelsen av fatigue skyldes en kombinasjon av flere faktorer.

En annen undersøkelse satte seg fore å finne sammenheng
mellom fatigue og svikt i informasjonsprosseserings-hastighet og oppmerksomhetsfunksjoner. van Zomeren og
kollegaer har hevdet at fatigue etter hjerneskade henger
sammen med behov for å kompensere for oppmerksomhetssvikt og redusert informasjonsbearbeidingshastighet
etter hjerneskade gjennom økt psykofysiologisk belastning. Omkostningene er assosiert med økt mental aktivering under oppgaveløsning, økning i systolisk blodtrykk og mer ”våkne” EEG-mønstre enn det en ser hos

En undersøkelse tok for seg omfang og egenrapporterte
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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 oppmerksomhetssvikt, medisiner, smerter, sinnstilstand, samt å
legge til rette for livsstilsendringer som minimerer fatigue
og reduserer stress. En bør jobbe med strategier som begrenser at en blir overveldet av informasjon. En bør også
vurdere objektive søvnvurdering og henvise til søvnlaboratorier. God kondisjon kan bidra til å redusere fysisk
fatigue. Det er ikke anbefalt at en benytter benzodiazepiner 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 populasjoner. 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 Modafinil 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 understreker 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 symptomlette.

Søvnighet må skilles fra fatigue og kan forstås som tretthet. 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 rapporterer helt opp mot 80% søvnendringer, både dårligere 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 assosiert med mindre totalvolum av pons, fatigue var assosiert med mindre volum i hjernestamme. De underliggende mekansimene for søvnforstyrrelser i TBI-gruppen
er antakelig sammensatte. Skaderelaterte forstyrrelser i
søvn-våkenhetssentre, deres forbindelse og nevrotransmittersystemer, kan være involvert.

Alt i alt konkluderes det med at både fatigue og søvnforstyrrelser er vanlig etter TBI, noe som bidrar til funksjonssvikt i hverdagen. Årsakene virker å være sammensatte av biologiske, kognitive, følelsesmessige og
skaderelaterte faktorer. Behandling må vurdere og alle
disse faktorene, for så å finne adekvate bahendlingsmetoder.

Underliggende mekanismer bak søvn-våkenhetsforstyrrelser etter ervervet hjerneskade har blitt undersøkt ved
polysomnografiske søvnregistreringer, vurdering av søvnkvalitet, melatonin-rytmer og mulig tilstedeværelse av
stemningsforstyrrelser. En gruppe på 23 hjerneskadepasienter og en tilsvarende kontrollgruppe tilbrakte to netter i et søvnlaboratorium hvor det ble foretatt søvnregistreringer, samt flere målinger av melatoninkonsentrasjon.
Det viste seg at hjerneskadegruppen hadde mindre nivåer av melatoninproduksjon på ettermiddagen, noe som
tyder på at circadisk regulering melatoninsyntese er forstyrret, noe som kan gi mindre REM søvn og flere oppvåkninger. Det ble også funnet en økning i slow-wave
søvn, noe som kan reflektere en nevral respons på skaden.

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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individer uten ervervet hjerneskade. 139 personer med
hjerneskade og 77 kontroller gjennomgikk en nevropsykologisk undersøkelse som omfattet tester av vigilanse,
selektiv og delt oppmerksomhet, arbeidsminne og informasjonsbearbeidingshastighet. 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 utførelse med flere feilresponser assosiert med høyere rapportering av fatigue. Reduserte prestasjoner på testene var
assosiert med psykofysiologiske omkostninger i form av
stress og økt blodtrykk. Høy forekomst av feil på vigilansetest og økning i systolisk blodtrykk var assosiert med
høyere nivåer av angst og depresjon på HAD. Implikasjoner av disse funnene er å modifisere krav til oppmerksomhet 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-problematikk.
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kollegaer har hevdet at fatigue etter hjerneskade henger
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annet hva som kjennetegner subjektiv fatigue og søvnforstyrrelser, 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 polysomnografi og potensielle behandlingsmetoder. Sammenhengen mellom fatigue og svikt innen oppmerksomhetsfunksjoner og informasjonsprosesseringshastighet har
også blitt undersøkt.
Fatigue har blitt definert som ”redusert kapasitet for fysisk 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 fatigue. Fysiologisk fatigue kan skyldes sentralnervøse forstyrrelser, så som svikt i hypothalamus eller retikulærsubstansen, 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 fatigue kan henge sammen med depresjon eller angstforstyrrelser. Ofte vil opplevelsen av fatigue skyldes en kombinasjon av flere faktorer.
En undersøkelse tok for seg omfang og egenrapporterte
årsaker til fatigue hos 139 personer med ervervet hjerneskade 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 kontrollpersonene gjorde. En rekke fysiske og mentale aktiviteter 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.

Søvnighet må skilles fra fatigue og kan forstås som tretthet. 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 rapporterer helt opp mot 80% søvnendringer, både dårligere 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 assosiert med mindre totalvolum av pons, fatigue var assosiert med mindre volum i hjernestamme. De underliggende mekansimene for søvnforstyrrelser i TBI-gruppen
er antakelig sammensatte. Skaderelaterte forstyrrelser i
søvn-våkenhetssentre, deres forbindelse og nevrotransmittersystemer, kan være involvert.
Underliggende mekanismer bak søvn-våkenhetsforstyrrelser etter ervervet hjerneskade har blitt undersøkt ved
polysomnografiske søvnregistreringer, vurdering av søvnkvalitet, melatonin-rytmer og mulig tilstedeværelse av
stemningsforstyrrelser. En gruppe på 23 hjerneskadepasienter og en tilsvarende kontrollgruppe tilbrakte to netter i et søvnlaboratorium hvor det ble foretatt søvnregis-

En annen undersøkelse satte seg fore å finne sammenheng
mellom fatigue og svikt i informasjonsprosseserings-has36

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 populasjoner. 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 Modafinil 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 understreker 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 symptomlette.

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 oppmerksomhetssvikt, medisiner, smerter, sinnstilstand, samt å
legge til rette for livsstilsendringer som minimerer fatigue
og reduserer stress. En bør jobbe med strategier som begrenser at en blir overveldet av informasjon. En bør også
vurdere objektive søvnvurdering og henvise til søvnlaboratorier. God kondisjon kan bidra til å redusere fysisk
fatigue. Det er ikke anbefalt at en benytter benzodiazepiner 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.

Alt i alt konkluderes det med at både fatigue og søvnforstyrrelser er vanlig etter TBI, noe som bidrar til funksjonssvikt i hverdagen. Årsakene virker å være sammensatte av biologiske, kognitive, følelsesmessige og
skaderelaterte faktorer. Behandling må vurdere og alle
disse faktorene, for så å finne adekvate bahendlingsmetoder.

Cognitive enhancing drugs:
Prospects and problems
Chair: Trevor Robbins
Referat: Ingar Hauglund Larsen

Flere kognitive syndromer kaller på behandling,
farmakologisk og evt. i kombinasjon med andre
tilnærminger, inkl. kosthold. Hvordan kan kunnskap framkommet de siste årene om den molekulære, cellulære og nevropsykologiske basis for læring og hukommelse brukes på mennesker?
Robbins gjennomgikk noen kandidater med potensiale til å forsterke kognitiv funksjon relatert til
Alzheimer sykdom, Parkinsons sykdom, schizofreni og ADHD. Stoffer som virker via diverse konvensjonelle og nye mekanismer både i pasientpopulasjoner, frivillige personer og dyreeksperiment.
Han illustrerte noen punkter med utgangspunkt i
Alzheimers sykdom som medfører endringer i hjer-

nebarken i tillegg til hippocampus, amygdala og
nucleus basalis Meynert. Reduksjon av enzymet
acetylkolintransferase som bidrar til å danne transmittoren acetylkolin, minsker mengden med acetylkolin, som igjen er satt i sammenheng med svikt
i kognitive funksjoner, inkludert hukommelse.
Avleiring av amyloid beta protein (Aβ) er et patologisk kjennetegn ved Alzheimer. Det omdannes
ved at gamma sekretase deler Amyloid Precursor
Protein (APP). Forsøk på å påvirke sykdomsutvikling eller forløpet ville kunne skje ved utvikling av
medikamenter som adresserer enten sykdoms etiologien på molekylært nivå ved produksjonen, f.eks.
sekretase inhibitorer, eller opphopningsprosessen
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treringer, samt flere målinger av melatoninkonsentrasjon.
Det viste seg at hjerneskadegruppen hadde mindre nivåer av melatoninproduksjon på ettermiddagen, noe som
tyder på at circadisk regulering melatoninsyntese er forstyrret, noe som kan gi mindre REM søvn og flere oppvåkninger. Det ble også funnet en økning i slow-wave
søvn, noe som kan reflektere en nevral respons på skaden.

Innlegg

med aggregerings inhibitorer, eller ved fjerning av
opphopningen (plaque). Det er fortsatt uavklarte
forhold som hvilke funksjoner Aβ og gamma sekretase har kjemisk og biologisk, samt mulige bivirkninger. Å angripe etiologi innebærer også tidlig
påvisning.
Prestasjoner målt med CANTAB Visuospatial Paired Associates Learning er funnet sensitive og spesifikke nok til å skille pasienter med Alzheimer fra
pasienter med depresjon og eldre friske forsøkspersoner på basis av tidlige svikttegn. Et tidlig svikttegn 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 nevronene og hindre tap av nevroner, er i praksis foreløpig små. Spørsmålet er om man kan bedre funksjon
etter at skade er skjedd?
Nevrokjemisk modulering av eksekutive funksjoner
involverer forbindelser fra hjernestammen til prefrontal 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 antipsykotisk effekt, og er knyttet til kognisjon ved schizofreni, Parkinson og ADHD. Dopamin systemer
i den menneskelige hjerne involverer substantia
negra, ventrale tegmentale område, amygdala, tuberoinfundibular DA system, nucleus accumbens
(ventrale striatum), striatum (caudate nucleus, putamen, globus pallidus) og frontal cortex. Ved Parkinson 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 prestasjon via optimal som god stimulering/prestasjon og
til overstimulering og redusert prestasjon i andre
enden. En DA antagonist vil kunne gi utilstrekkelig stimulering (av D1 reseptor), bedre med antagonist + agonist, nærmere optimal med stress

sammen med en antagonist, eller for høy med for
mye stress eller en DA agonist (Arnsten 1998). Dyrestudier 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 (Elliot 1997 og Metha 2000). Arbeidsminne kapasitet
målt før inntak av medikament, predikerer baseline
mål på tallspenn. Men forholdet mellom arbeidsminne kapasitet og nytte av Ritalin (methylphenidate) 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 praksis 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 prestasjoner 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 involvert i kognisjon, motivasjon og bevegelse. Grad av
dopamintap i striatum nettverket har størst innvirkning på motor, så spatiale og visuelle og minst
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årvåkenhet, mens det nye modafinil kan aktivere
normal våkenhet uten å aktivere stimulert årvåkenhet.
Fleksibilitet, evne til set shifting og reversert læring
involverer forskjellige PFC nettverk. Ved behandling 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 personer, har potent virkning på korttidshukommelse
og oppmerksomhet, samt øker regional metabolisme 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, atferd, motivasjon og kognisjon, men redusert i cortex hos pasienter med schizofreni. Studier kan tyde
på at mGLU5 aktivering øker NMDAR funksjon.

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 tilgjengelighet. Ritalin bedrer prestasjon på oppgave som
krever rask visuell informasjons prosessering og vedvarende oppmerksomhet hos personer med lav baseline prestasjon og lav D2/D3 binding i caudate
kjernene.
Ulike stimulerende virkestoff med ulike virkningsmekanismer. Ritalin øker dopamin og noradrenalin. Nikotin reseptor agonister har potensiale til å
øke kolinerg frigjøring pre- og postsynaptisk. Monoaminerge projeksjoner fra hjernestammen til
cortex via det oppstigende retikulære aktiveringssystemet kan være en type aktivering som stimuleres av ytre årvåkenhet, der individet er på vakt mot
trusler fra omgivelsene. Det kan involvere dopamin, noradrenalin, serotonin og acetylkolin (ACh).
Evne til å aktivere dette systemet øker overlevelse
og stimulanter som amfetamin og koffein aktiverer
systemet. Mht. Modafinil er virkningsmekanismene uklare, mulighetene inkluderer indirekte mediering av ACh og/eller adrenerg alfa-1 reseptor
aktivitet. Det synes å innvirke på hypotalamus orexin og histamin og har mindre effekt på dopamin
transport aktivitet. Dette antas å være en mer refleksiv type av rolig våkenhet, en indre årvåkenhet
mot eksekutive funksjoner, mens personen fokuserer 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 kreativitet. Stimulerende stoffer og koffein kan aktivere
dette systemet, samtidig som de aktiverer stimulert

Oppsummering
Erfaringsbasert tommelfingerregel for å predikere effekten av medisiner på kognitive prestasjoner:
• 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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på affekter. L-DOPA er funnet å ha noen fordelaktige effekter for Parkinson pasienter målt med ToL
speed, spatial arbeidsminne oppgave og Tol Accuracy, men ikke på gjenkjenningsoppgave (Lange et
al. 1992) men svekker prestasjon på reversert læringsoppgave hos personer med Parkinsons sykdom
(Cools et al. 2001). Det som er optimalt for noen
funksjoner er dårlig for andre funksjoner og nettverk
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Can Working Memory be
Improved in ADHD?
Chair: Rosemary Tannock
Referat: Astri Lundervoll

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.

and language disabilities. The effect of training was classified by 1) criterion measures
(visual and verbal span tasks, which were similar to the training activities); 2) non-trained 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 described as promising on the criterion measures,
but less on other measures.

Rosemary Tannock continued by giving some
good reason for believing that memory training will affect cognitive function. One major
reason was related to recent knowledge about
neural plasticity. Secondly, we are probably
influenced by reading about working memory 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.

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 knowledge from educational psychology. However,
use of such programs, often presented together with other interventions, has inspired
development of new training programs.

Rosemary Tannock became interested in working 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 training programs and very positive results. Later
on, she as well as several others have taken
part in this extremely time-consuming program, where trained and highly motivated
psychologists, parents and teachers are engaged in the training of a single child or small
groups of children. In spite of this, few controlled studies are until now presented, and
with mixed results.

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 individuals, but also that there are potential for misuse, both clinically regarding the time used to
conduct it, and because of the tendency to
commercialize such programs.

A study run in Toronto was presented in more
detail. The study included groups of adolescents and younger children with ADHD
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Chair: Joseph Giacino
Referat: Marianne Løvstad
Noen ganger utfordrer enkeltpasienter etablert
lærdom. Mange som har arbeidet innen hjerneskadefeltet 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.

Tolvte juni 2003 er Terrys mor på besøk, og sykepleieren spør ham hvem som er der. ”Mamma”
svarer han. Dagen etter sier han ”Pepsi”. Fjortende juni sier han ”pappa”. Etter tre dager returnerer 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 måneds rehabilitering, men ikke mer, da myndighetene 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 aktiv rolle i hans liv. Hun er nå 19 år gammel og
gravid med sitt første barn. Hun ”trener” med
Terry, to ganger om dagen.

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 gjennom luften, og landet deretter opp ned i et uttørket elveløp. Terry blir ikke funnet før dagen etterpå, hvorpå han fraktes til sykehus, blir intubert
og ventilert. To uker senere våkner han fra koma,
men familien får beskjed om at utsiktene til bedring anses å være svært små. Tre måneder etter
ulykken overflyttes han til et lokalt sykehjem/rehabiliteringssenter. Der blir han i 19 år, uten noe
systematisk behandlingstilbud. Ut fra foreliggende
journalopplysninger synes han å ha vært i en minimalt bevisst tilstand. Mot slutten av 90-tallet
fremviser han visuelle følgebevegelser, og virker å
grynte eller blinke ved spørsmål, men har ikke forståelig verbalisering. Han har alvorlige kontrakturer i alle fire ekstremiteter og ingen aktive bevegelser 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 familiens samtaler og dagligdagse aktiviteter.

Forskningen
En TV-kanal fatter interesse for Terrys ”oppvåkning”. I slutten av mars 2004 overflyttes Terry
Wallis til New Jersey og New York for nevropsykologiske, nevrorehabiliterings- og hjerneavbildningsundersøkelser.
Nevropsykologisk funksjon mars 2004. Ved første 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 president. Motorisk har han kontrakturer i begge
ben, og spontan aktivitet kun i venstre ben. Visuelt har han følgebevegelser i alle retninger. Han
er alvorlig dysartrisk grunnet dystoni i tungen og
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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 fortsatt god, mens tvungen ordproduksjon er redusert. Oppmerksomhetsvanskene er også uendret,
og betydelige hukommelsesvansker vedvarer. Eksekutive funksjoner virker noe bedret. Han kan
fortsatt være impulsiv, men i mindre grad enn
tidligere, og seksualisert atferd er ikke lenger tilstede. Mens han i 2004 hadde en ukontrollert
taleflom, er dette nå bedre. Disinhibisjon og perserverasjoner ses fortsatt i testsituasjonen, og han
har fremdeles betydelig redusert innsikt.

manglende tenner. Han har flytende tale, men
redusert verbal flyt, god gjenstandsbenevning,
han kan lese, og følger enkle verbale kommandoer. Han har oppmerksomhetsvansker og alvorlig svekket arbeidsminne. Hukommelsen var redusert; 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.

Avbildningsundersøkelsene ble også gjentatt.
DTI viste at det var en reduksjon av hvit materie
tetthet i MPO som tidligere hadde mer enn normalt, 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 områdene (medial prefrontal korteks og cerebellum).
Man så en økning i glukoseopptak i områder
med økt hvitmaterietetthet, og cerebellum endringene var korrelert med den motoriske bedringen.

Hjerneavbildingsfunn i 2004. Strukturell MR
viste utbredt substanstap som involverte hjernestammen, cerebellum, corpus callosum, periventrikulær hvit substans samt frontotemporal korteks på begge sider men med overvekt av
høyresidig skade. Diffusion tensor imaging
(DTI), som kvantifiserer hvit substans, viste redusert 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 Tomography (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 aktivering av hjernens språknettverk.

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 betydningsfull 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 behandling etter traumatiske hjerneskader.

18 måneder senere – hva da? I oktober 2005 fatter et nytt TV-selskap interesse for Terrys utvikling, 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

Forskningsgruppen rundt Terry Wallis har publisert 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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Chair: Grant L. Iverson
Referat: Rune Raudeberg

Prof. Iverson innledet med de gode nyhetene:
det er mange standardiserte og godt normerte nevropsykologiske tester, og nevropsykologer er godt trent i å benytte slike tester til
å gjøre kliniske vurderinger. Men det er fortsatt ikke noen klar enighet om hvilke kriterier som definerer kognitiv svikt, og heller
ingen klar enighet om hva som er en god
eller dårlig prestasjon eller skåre på testene vi
benytter.

terier som til sammen utgjør en mild svikt i
kognisjon. De mest sensitive nevropsykologiske testene er samtidig de minst spesifikke,
og dersom man ikke tar hensyn til de psykometriske problemene knyttet til å bruke mange forskjellige testskårer, øker risikoen for falske negative eller falske positive diagnoser
over akseptabelt nivå.
Iverson foreslo en løsning på disse problemene. 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 forekomsten 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 standardskåre på 83 er innenfor hva man må akseptere 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 testskårere som fremkommer sjeldnere enn 20%
av tilfellene i normalbefolkningen kan klassifiseres som «Possible Impariment», og at
sjeldnere enn 10% kan betegnes «Probable
Impariment»; under betingelse av at man korrigerer for IQ.

Tolkningen av resultatene baserer seg i stor
grad på klinisk vurdering, som igjen er avhengig 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? Avhengig 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 forekomsten 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 sikkerhet 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 svikttegn, som alle kan ha en rekke årsaker, og det
er til nå ingen etablert enighet om hvilke kri-

Iverson vektla at hensikten med denne måten
å vurdere testresultater på tar hensyn til base
rater og mønsteranalyse. Slik kan nøyaktigheten i våre vurderinger økes og i større grad
frigjøres fra klinisk skjønn.
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Frontal-Cerebellar Systems:
How Closely do the Functions Map Together?
Chair: Donald Stuss
referat: Rune Raudeberg
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 cerebellare lesjoner ble knyttet til svikt i en rekke kognitive funksjoner, mange assosiert med funksjoner
tillagt frontallappene. Listen over affiserte funksjoner forbundet med cerebellumlesjoner har etter
hvert blitt lang: arbeidsminne, responskontroll,
inhibisjon, timing, verbal flyt, etc. etc. For frontallappene har man kunnet demonstrere at lesjoner
i mediale deler påvirker særlig initiativ og driv;
venstre ventrolaterale lesjoner påvirker bla. kategorisering og evne til å skrifte til nye kategorier
(perseverering), og at laterale lesjoner i høyre frontallapp 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. Hypotesen var at de kognitive effektene av cerebellare lesjoner var relatert til cerebellar-cerebrale
forbindelser, og særlig cerebellar-frontale forbindelser. En vil da forvente at lokaliserte lesjoner i
cerebellum vil gi noenlunde samme type svikt som
det lokaliserte lesjoner i frontallappene kan gi.

heller ingen forskjell i arbeidsminne, målt med
tallspenn. Det var ingen forskjell i språkfunksjoner, hverken taleproduksjon eller grammatikk var
rammet, det var ingen funn forenlig med parafasi og ingen forskjell mellom gruppene på Boston Naming Test. Visuoperseptutelle ferdigheter,
målt med bedømmelse av linjeorientering var lik
for gruppene. Det var heller ingen forskjell i hukommelse målt med CVLT-II, og ingen forskjell
i eksekutive funksjoner målt med Trails B eller på
Behavioural Assessment of the Dysexecutive Syndrome (BADS). Langt de fleste testene ga således
helt normale resultat for både høyre- og venstresidige 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 utelukkende for pasienter med lesjoner i høyre cerebellare 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 cerebellum kan gi kognitiv svikt i akutt fase, men i
kronisk fase er svikten subtil. Mønsteret i de få
testfunnene fra undersøkelsen hadde et visst samsvar 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 cerebellum. De færreste får plager som er invalidiserende, 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.

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
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Chair: Marsel Mesulam
Referat: Ruth Elizabeth Hypher
Torsdag ettermiddag, i forbindelse med konferansens offisielle åpning i Universitetets aula, var den
anerkjente forskeren og professoren Marsel Mesulam 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 språksyndromet som er relevante for en mer generell
forståelse av det språklige nettverket. Det var Mesulam selv som først beskrev tilstanden PPA som et
spesifikt syndrom i 1982. Han innledet presentasjonen med å ta en kort gjennomgang av tidligere
forskning på språkområdene. Paul Brocas kasus av
pasienten Leborgne i 1861, som post mortem viste seg å ha en lesjon i nedre del av venstre frontallapp, 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 temporale gyrus. I 1965 videreførte Norman Geshwind
ideene til Broca og Wernicke og utviklet WernickeGeshwind modellen for forståelsen av språkprosessering. Modellen postulerte blant annet at språkprosessering 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 forskning. Hjerneavbildningsstudier støtter hypotesen
om at modulbaserte områder ivaretar komponenter
av språket (som fonetiske, semantiske og syntaktiske komponenter), men viser imidlertid at språkprosesseringen er parallell. Modulene synes å være
hierarkisk organisert, det vil si at jo mer kompleks
oppgaven er, jo flere områder rekrutteres. De områder man regner som del av språknettverket er, i
tillegg til Brocas og Wernickes område, primær

motorisk-, auditiv- og visuell cortex, arcuate fasciculus og angular gyrus. Den for tiden dominerende oppfatningen synes, ifølge Mesulam, å være at
visse hjerneområder er spesialisert for enkelte funksjoner, 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 områdene og de tilsvarende områdene i motsatt hemisfære. Venstre hjernehalvdel er den mest aktive
under språkprosessering, men nettverket innebefatter altså begge storhjernehalvdeler, og det synes å
være individuelle forskjeller i hvor lateralisert språkbearbeidelsen er.
Klassifiseringen av PPA overlapper både klinisk og
patologisk med ulike former for demens, i hovedsak forårsaket av Alzheimers sykdom (AD) og frontotemporal 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 nevreforandringene i hippocampus. Nevropatologiske endringer ved FTLD omfatter atrofier, enten med såkalte mikrovakuolare endringer eller med
Pick-endringer. Atrofiene viser seg i store, kortikale nerveceller i fremre og nedre del av temporallappen og celler i striatum. FTLD kan føre til rene
kognitive forandringer, som PPA, eller den atferdsmessige varianten av frontotemporal demens (behavioural 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 representerer en heterogen gruppe tilstander, der post
mortem obuksjoner har avdekket flere underlig45
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gende grunnlidelser, oftest demensrelaterte. Diagnosekriteriene for PPA er basert på retningslinjer
utviklet av Mesulam, sist revidert i 2003. En klinisk
PPA-diagnose forutsetter at tilstanden har en snikende debut og en gradvis, fremadskridende forverring av språkproduksjonen, benevning av objekter,
syntaks eller ordforståelse. Vanskene gjør seg gjeldende enten i samtale eller ved testning av språkfunksjonen. Språkforstyrrelsen skal i sykdommens
tidlige fase være det mest fremtredende og funksjonsnedsettende 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 pasienter 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 personlighetstrekk berøres i liten grad i de første stadiene av sykdommen. Premorbid språkfunksjon skal
ha vært normal. Afasien er videre forårsaket av en
underliggende degenerativ sykdom, det vil si at tumorer 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 ikkeflytende typen afasi og kjennetegnes av vansker
med ordproduksjonen. Talen er haltende og anstrengt, setningene enkle og korte. Ved semantisk
PPA, mister pasienten gradvis kunnskapen om ords
betydning og bruken av gjenstander. Ofte er kunnskapen om ord eller gjenstanders generelle kategoritilhørighet bevart, men deres spesifikke betydning
er tapt. Den tredje varianten, logopenisk PPA,
kjennetegnes av store ordletings- og benevningsvansker. Det er imidlertid verdt å merke seg at verken 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 tilfellene har AD som grunnsykdom. Også den semantiske subtypen hadde en liknende fordeling av underliggende grunnlidelse. Ved den logopeniske
typen av PPA utgjorde AD ca 60% av tilfellene,

mens FTLD stod for ca 40 %. Det er derfor vanskelig å vurdere hvilken grunnlidelse som er den
bakenforliggende årsaken i hvert individuelt tilfelle, basert på PPA-symptomer alene.
PPA er en sjelden tilstand, fremhevet Mesulam.
FTLD, som representerer den største sykdomsårsaken for utvikling av PPA, utgjør kun 5-10% av
demensene, mens AD står for ca 50%. Det er derfor et sterkt behov for mer forskning på dette feltet
fra flere internasjonale forskningsmiljøer. Sykdommens progresjon og prognose varierer i stor grad.
Ifølge Mesulam, er ikke utsiktene for å behandle
tilstanden særlig oppløftende. Farmakologisk behandling av PPA er fortsatt under utprøving. Foreløpige resultater viser at ved agrammatisk PPA har
litiumbehandling en mulig, beskjeden effekt. Anticholinesterase har også en mulig effekt på semantisk PPA. I de initiale fasene av sykdommen, har
pasienter god nytte av taletrening. Ettersom sykdommen progredierer og flere hjerneområder berøres, vil de fleste behandlingsintervensjonene ha
ingen eller beskjeden nytteverdi. Det er videre foreløpige funn som kan tyde på at SSRI-preparat har
en gunstig effekt på PPA med FTLD som underliggende grunnlidelse.
Mesulam nevnte avslutningsvis at ”The Northwestern PPA Research Team”, basert ved universitetet
der Mesulam har sitt daglige virke, har flere pågående prosjekter for å øke vår kunnskap og forståelse av degenerative sykdommer som påvirker
språkfunksjonen. Det er fortsatt behov for å belyse
de mekanismene som avgjør den initiale utvelgelsen 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 nettverket, konstaterte Mesulam. Han inviterte tilhørerne 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 litteraturliste, kan man kontakte ruth.elisabeth.hypher@
sunnaas.noFERAT
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Chair: Grant Iverson
Referat: Jens Egeland
Dette videreutdannings-seminaret gikk rett inn i kjernen
av det de faglige og psykometriske utfordringene som faget 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 store funksjonsutfall.

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 forfølger 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.

I stadig større grad vil nevropsykologer måtte si noe om
relative styrker og svakheter kognitivt hos personer med
mindre lærevanskeproblematikk eller med mulige funksjonsutfall etter ulykker med der potensialet for hjerneskade er høyst usikkert. På gruppenivå vet vi eksempelvis
en del om effektstørrelsen av ulik påvirkning av sentralnervesystemet. Ifølge Iverson var den allmenne effektstørrelsen 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 enkeltresultater i kontekst av 34 gode prestasjoner?

Spesifiserte normer
Nevropsykologer er vel kjent med problemstillingen knyttet til å vurdere premorbid nivå når man skal fortolke lave
prestasjoner innenfor lett forstyrrbare kognitive funksjoner 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 gjennomsnittet. Også demografiske kjennetegn som utdanning/yrke, kjønn og etnisitet spiller inn, men det er sannsynlig 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 synker ved økende sensitivitet. Da jeg startet som nevropsykolog 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 utvikling til en demenstilstand. Det foreligger mange undersøkelser som gir forekomst for videre progresjon gitt eksempelvis amnestisk eller mer allmenn MCI. Det foreligger
mindre kunnskap m.h.t. overgang tilbake til normalfunksjon 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 presenterer en oversikt over slike studier, - hvorav to hadde
en forekomst på omtrent 50 % overgang tilbake til nor-

I seminaret ble dette belyst hovedsakelig som to problemstillinger: Baserate og normproblemet. Reduksjon i antall
falske negative og falske positive ligger i en god psykometrisk 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 multiple 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
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malfunksjon etter henholdsvis et eller fire år! Dette må vi
tro handler om målefeil og kan handle om at tilfeldig situasjonsspesifikk varians (dårlig søvn, angst) kan spille en
like stor rolle som de subtile mulige ekte reduksjonssymptomer .

sannsynlighetsberegninger for avvik gitt ulike konfigurasjoner av IQ-korrigerte svake skårer innenfor hver av de
fem kognitive funksjonsområdene som batteriet kartlegger. 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 baserateproblematikken og at testresultatet tolkes Post Hoc. En forhåndshypotese om at akkurat den spesifikke testen skulle
være under 2. prosentil, ville imidlertid fortsatt ha en
sannsynlighet på 2. prosentil nivå.

Statistiske sannsynlighetsberegninger
eller kunnskap om hjerne-atferd-relasjoner
Klinikere opplært i den kvalitative prosesstilnærmingen
vil innvende mot Iversons statistiske tilnærming at han jo
presenterer en ”nevropsykologi uberørt av menneskehjerner” i den forstand at klinikerens vurdering av meningsfulle utfallsmønstre forsvinner. I klinikken vil man sette
testprofilen i sammenheng med kunnskap om mulig skademekanisme 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 interessant spesialistoppgave kunne være å blande ekte protokoller 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 protokollene ble beskrevet som meningsfulle uttrykk for en
bestemt type dysfunksjon. Dette problemet har naturligvis sammenheng med at testene våre ikke måler rene funksjonerer, som oppmerksomhet, hukommelse eller eksekutivfunksjon. 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 Complex Figure Test, men gjør mange feil på gjenkjenningsoppgaven. 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. Tilhengeren 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 behandles som nevropsykologens Rorschach-plansje.

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 forhold 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 dokumenterte utfallsmønstre. For eksempel kunne man ha
tilsvarende statistiske modeller for samlede testkonfigurasjoner av svake og sterke tester og sannsynlighet for henholdsvis en mulig/sannsynlig amnestisk profil, oppmerksomhetsmedierte vansker, spesifikke språklige vansker
eller andre hyppige utfall.

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
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Regelverk, evidens og praksis

Det er særlig utdypning av helsekravene i førerkortforskriftens Vedlegg 1 § 2 pkt. 4, 5 og 6 som
er sentrale og som faller innenfor psykologens
arbeidsområde:
4. ”Det må ikke være alvorlig sinnslidelse, vesentlig mental retardasjon eller personlighetsavvik
som medfører nedsatt dømmekraft, impulskontroll 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 årvåkenhet 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 forslag til innhold av faglige vurderinger av førerkortsaker og hvordan meldeplikten skal praktiseres. Det angis også at arbeidsgruppen koordinerer
seg med andre grupper som arbeider med helsekravene tilknyttet førerkort. Prosjektet er forankret 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 meldeplikten 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 behandling, 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-

Arbeidet med den faglige veileder i førerkortsaker
er nå ferdigstilt, og er lagt ut på Psykologforeningens hjemmeside.
Bakgrunn

Psykologer har siden Helsepersonell-loven trådte
i kraft 2001 hatt meldeplikt i forhold til motorvognførere som ikke tilfredsstiller førerkortforskriftens helsekrav. Psykologer kommer jevnlig i
kontakt med pasienter med helseproblemer som
kan ha betydning for evnen til å føre motorkjøretøy. Bevisstheten om at dette utløser meldeplikt, 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 meldeplikten kan medføre reaksjoner fra Statens Helsetilsyn.
Fra flere hold har det blitt fokusert på psykologers ulike praksis når det gjelder førerkortsaker.
Dette gjelder også for leger. På denne bakgrunn
ble Norsk Nevropsykologisk Forening, hvis medlemmer foretar mange førerkortvurderinger av
personer med kognitiv svikt, og Norsk Psykologforening enige om at det var behov for en faglig
veileder.
Det ble 24.06.2008 laget et mandat med siktemål å øke psykologers bevissthet i forhold til meldeplikten i helsepersonelloven § 34: ”Opplysninger i forbindelse med førerkort og sertifikat”:
”Lege, psykolog eller optiker som finner at en
pasient med førerkort for motorvogn eller sertifikat 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 kortvarig, skal helsepersonell som nevnt gi melding til
offentlige myndigheter etter nærmere regler fastsatt av departementet i forskrift.”
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drøfting

Norsk Psykologforenings
faglige veileder i
førerkortsaker

drøfting

sasjon bør innvilges. Den enkeltes behov for førerrett skal ikke tas med i vurderingen om helsekravene er innfridd. Alle psykologer vil ikke
nødvendigvis oppleve seg kompetente til å vurdere om en person fyller helsekravene. Dette er
greit, men man må likevel ha en adresse for å
melde sin tvil, og det er fylkesmannen. Psykologer 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 forhold til en pasient/klient. Den lege, psykolog eller 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 behandlere som har meldeplikt.
Den faglige veilederen har vært arbeidskrevende
å fullføre. Det har sammenheng med at man har
innhentet synspunkter fra mange norske psykologmiljøer. Det har også vært lagt ned et betydelig 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 fylkesmennenes ved behandling av førerkortsaker, som
nylig har blitt revidert. Den faglige veilederen
beskriver lovverket, konkretiserer hvordan regelverket skal tolkes, omhandler evidensbasert forskning 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 Schøyen, at de opplever at meldeplikten kommer i
konflikt med behandling: Hvis meldeplikten automatisk utløses for personer som kommer til
behandling, frykter man at personer vil unngå
behandling. Vi er enige i at det er viktig å håndheve 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 helsekrav. Det må alltid gjøres en individuell vurdering 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 utredning 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 gjennomføre en nasjonal multisenterstudie for å få bedre
kunnskap om praksis. Per i dag utgjør førerkortvurderinger til dels kompliserte risikovurderinger. 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 meldeplikten 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 skyldes 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 forberedt på at dette er en problemstilling som kan bli
reist. Vi er kjent med at Helsedirektoratet vurderer nettopp dette.
Vi håper til høsten å arrangere en workshop hvor
man gjennomgår førerkortkasuistikker i HHT
retningslinjer anvist i Veilederen.
For redaksjonsgruppen i Norsk Psykologforenings førerkortveileder,
Anne-Kristine Schanke,
Carsten Strobel,
Knut Follesø,
Hans Johansen og
Andreas Høstmælingen
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KASUS: NEVROPSYKOLOGISKE
FUNN VED CHIARI I-MALFORMASJON
Samandrag frå spesialistoppgåve i klinisk nevropsykologi.
Anita Helgeland Wannberg, Psykologspesialist
Kasus/anamnese
Nokre år tilbake vart Ola (9 år) tilvist BUP med ønske om diagnostisering og kartlegging av individuell
profil. Han sleit med sosiale vanskar, rigiditet, hyppige sinnesutbrot og motoriske vanskar.

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 liknande vanskar som Ola.

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. Etterkvart 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 initiativ.

Nevropsykologisk profil
Som del av ei generell barnepsykiatrisk kartlegging,
vart det gjennomført evnetesting (WISC-III) og standard nevropsykologisk kartlegging med utgangspunkt
i Halstead-Reitan-batteriet. Ola samarbeidde godt
under testing. Nokre testar vart for vanskelege å gjennomføre grunna motoriske vanskar.
Det var svært stor diskrepans mellom skårane på verbaldelen (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 organisering var <49. På Merksemds-faktoren fekk han skåren
122 og på faktor for Hurtigheit, 68.

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 volum og repetisjon av fraser auka med aukande stress.
Ola brukte ofte om igjen humoristiske replikkar han
hadde hatt suksess med. Empati og innføling var vanskeleg, men han utvikla seg stadig på dette området.
På skulen hevda han seg godt fagleg - særleg i matematikk. 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

Figur 2: Frå afasi-test
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dei testane som var gjennomførte i Halstead-Reitanbatteriet, 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 lillehjernen går ned gjennom foramen magnum (Khoury, 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 operasjon (Novegno et al., 2008).

Figur 3: Rey Osterreith Test – Kopidel

Ola var venstredominant både for hand, fot og auge
(som far sin). Han hadde normale testresultat på enkle motoriske oppgåver (Finger Tapping, Foot Tapping), 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 problem med kopiering, brukte han svært store bokstavar, roterte arket 90 grader mellom ulike oppgåver,
og gjorde nokre stavefeil på Afasi-testen.

Etter MR-funnet vart det interessant å sjå nærare på
vanskebiletet. Kunne ein trekke linjer mellom Ola
sine vanskar og malformasjonen? Barnelegen vurderte det slik at ein ikkje såg typiske «inneklemmingssymptom» ved nevrologisk undersøking, men oppsummert såg ein m.a. ei rekke motoriske problem
som kan vere symptom ved CM-I. Testresultat og
anamnese tydde på taktile vanskar. Det var indikasjonar på svelg-vanskar. Strabismen kunne moglegvis
også ha samanheng med CM-I (Kowal, Yahalom &
Shuey, 2006).

Det var nokre taktile utfall. Fingertupp-skriving var
invalid. På Knox Cube Test skåra Ola litt over aldersgjennomsnittet. Han hadde svake skårar både på Category 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.

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 (sinnesutbrot 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).

Diskusjon
Det var vanskeleg å konkludere i saka, både fordi
testing var komplisert og fordi vanskebiletet var samansett. Trass i gode rekneferdigheiter, valde eg først
å samanfatte den nevropsykologiske funksjonsprofilen 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. Seinare fekk Ola diagnosen barneautisme. Eg konkluderte med at vanskane sannsynlegvis hadde eit hjerneorganisk
grunnlag,
m.a.
fordi
konstruksjonsproblem/dyspraksi var openbare. Ut frå

Patologisk EEG (uspesifikk abnormitet, med diffus
utbreding og overvekt fronto-temporalt høgre side),
lågt prosesseringstempo, forseinka motorisk utvikling, sosiale vanskar og eksekutive vanskar, kunne
moglegvis vere knytte til CM-I spesifikt (Brill, Gutierrez & Mishkin påpeika i 1997; Elia et al., 1999;
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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 uttalevanskar. Minnefunksjon var skildra som god, men
var ikkje testa.

forskjellege tolkingar av det radiologiske funnet.
Dette kunne ha konsekvensar for oppfølging. I nevropsykologiske 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 ulikskapar mellom fagmiljø i forhold til tolking av nevrologiske/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? Undervurderer medisinarane slike funn? Uansett har nevropsykologar som faggruppe eit unikt tilfang av
kunnskap på vårt felt, som det er klinisk relevant at
me formidlar vidare overfor andre faggrupper!

I dei få nevropsykologiske studia som er gjort på barn
med CM-I, har ein funne normal intelligens, men
minnevanskar (særleg verbale), lågt prosesseringstempo, eksekutive vanskar, namgjevings-/ordleitingsvanskar og kvalitative språkvanskar (Lacy, Austria &
Frim, 2008; Novegno et al., 2008). Ein har imidlertid påpeika stor variabilitet av kognitivt uttrykk ved
ulike cerebellære malformasjonar (Poretti, 2011; Bolduc et al., 2011b og Riva et al., 2011).
Ulike fagpersonar merka seg uvanlege kropps-proporsjonar og uvanleg stram muskulatur hjå Ola, noko
som kunne få ein til å tenke i retning av eit mesodermalt avvik -eller syndrom. Då ein mesodermal mekanisme sannsynlegvis er den hyppigaste forklaringa
på utviklinga av CM-I (Marin-Padilla & Marin-Padilla, 1981; Padget, 1972; Milhorat et al., 1999), vart
det også nærliggande å tenke at «inneklemming» av
lillehjerne-strukturar kunne vere årsak til nevropsykologiske vanskar hjå dette kasuset.
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Beretning om styrets
virksomhet i årsmøteperioden november 2011 til juni 2012
Styret har hatt 2 samlinger i årsmøteperioden:
26-27/1-12, og 12-13/4-12. Styret har behandlet følgende sentrale saker:

Venke Arntsberg Grane (Chair, organizational
work), Anne-Kristin Solbakk (Program cochair), Bob Bornstein (Executive secretary
INS), Jennifer Manly (Chair CE-courses), og
Sandra Weintraub (President INS, 2012).
Det er for øvrig rekruttert en stor programkomite og en profesjonell kongressarrangør
(Gyro Conference, v/ Jørn Holst Kristiansen)
har vært engasjert. Deltagere i programkomiteen kommer fra de nordiske landene, NNF,
Norge og INS. Kasserer i NNF, Knut Follesø,
har hatt en sentral rolle i arbeidet med å holde oversikt over det økonomiske forholdet
mellom NNF og INS-møtet.

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

Kongressen har egen hjemmeside: www.insoslo2012.no. Det har i det drøye halvåret siden
årsmøtet i November 2011 vært avholdt en
lang rekke planleggingsmøter, og forberedelsene har intensivert seg i mengde etter hvert
som konferansen nærmet seg. Man var også
representert på INS-møtet i Montreal Februar 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 enkeltmedlemmer av styret ifm. INS-møtet.
Endelig økonomisk oppgjør etter arrangementet forventes å være klart 3-4 måneder
etter konferansen.

2. The Changing Brain - INS/Nordic Oslo
2012. NNF arrangerer fellesmøte INS Midyear Meeting og Nordic Meeting in Neuropsychology fra 27-30 juni 2012 i Oslo på Radisson SAS Scandinavia Hotel. Planlegging av
detet arrangementet har vært styrets høyest
prioriterte oppgave siden årsmøtet i november 2011, og nær hele siste styresamling dreide seg om dette.
Program- og organisasjonsarbeidet har vært
drevet med mandat fra styret i NNF og under
ledelse av en Management Committee. Denne består av: Erik Hessen (Program chair),

3. Internasjonalt samarbeid
a. Erik Hessen representerer NNF i styret i
ESN. Neste ESN kongress, planlegges i 2013
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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 representant 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 representanter fra ledelsen i de nordiske foreningene. Der
vil man diskutere fremtidig samarbeid, og
forhåpentlig legge grunnlag for mer aktivt
samarbeid i året som kommer.

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 frilansoppdrag. 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 oppdatert stoff på hjemmesiden, og man har kunnet legge ut nyheter om INS-møtet fortløpende. Styret har vært svært fornøyd med
denne løsningen. I løpet av høsten 2012 planlegges omlegging av NNF´s hjemmesider slik
at de blir harmonisert med NPF sine sider, og
også driftes teknisk av NPF, da med web-redaktøransvaret fortsatt i NNFs styre.

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 assistanse med henblikk på innkreving av kontingent, innbetaling av kursavgift via NPF,
drifting/vedlikehold av medlemsregister samt
håndtering av regnskap/revisjon.

7. Nevropsykologi.
Det er utkommet ett nummer av Nevropsykologi så langt i 2012. Maria Korsnes har
varslet at hun vil trekke seg fra styret på årsmøtet i 2012. Likevel har hun påtatt seg redaktøroppdraget 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 styrets arbeid.

De to foreningene har god fortløpende kontakt og i tillegg avtale om årlig møte på ledelsesnivå. 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 problemstillinger knyttet til medlemsregisteret.
I oktober 2011 ledet Merete Glenne Øie og
Erik Hessen et to-dagers kurs om nevropsykologi for kliniske psykologer innen psykisk
helsevern for voksne. Kurset fikk generelt

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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