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Depresjon  
•  Stemningslidelse 

–  Nedstemthet 
–  Interesseløshet 
–  Lite energi 
–  Grubling 

•  Nedsatt funksjonsnivå og redusert livskvalitet 

•  Risiko for tilbakefall 
–  50% opplever tilbakefall i løpet av de to første årene etter en episode 
–  WHO; depresjon regnes for å være en av de ledende årsaker til uførhet 
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Eksekutive funksjoner 

 
•  Delis Kaplan Executive Function System (D-KEFS) 

Ø  Inhibisjon  
 (Color Word Interference Test) 

Ø  verbal flyt 
 (Verbal Fluency Test) 

Ø mental fleksibilitet 
 (Trail Making Test) 

Ø  problemløsning og planlegging 
 (Tower Test) 
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Eksekutiv funksjon ved faser av depresjon 

•  Depresjon; nedsatt/svekket eksekutiv funksjon 
–  Akutt fase 
–  Symptomreduksjon og remisjon 
 
•  Vedvarende svekket EF 

 
•  Tilstede ved første episode?  

•  Implikasjoner for sykdomsforløpet?  
•  Øke sårbarhet for tilbakefall? 
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Gjentagende depresjon 

•  Inklusjon 
ü  24 pasienter og 24 kontrollpersoner 
ü Akutt fase, moderat til alvorlig depresjon 

ü Svekket eksekutive funksjoner i akutt fase; inhibisjon og 
semantisk flyt 

ü Mål på fonemisk flyt, mental fleksibilitet og problemløsning 
og planlegging var ikke svekket 

•  Oppfølgingsdata, 9 måneder 
ü 20 pasienter og 19 kontrollpersoner 
ü Alder; 38 år i gjennomsnitt i begge gruppene 
ü Pasientene i symptombedring 
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Gjentagende depresjon- 9 mnd oppfølging 
 

Kliniske	og	demografiske	data	for	pasient-		og	kontrollgruppen	
ved	9	mnd	oppfølging.	
Gjennomsnitt(M)/standardavvik	(SD)

Pasientgruppen Kontrollgruppen
	N=	20 N=19
M(SD) M(SD)

Alder 38.85(11.46) 38.15(10.84)
År	utdanning 12.45(2.21) 12.85(2.32)
Mann/Kvinne 3/17 5/14
IQ	ved	inklusjon 105.58(10.86) 110.5(7.97)
MADRS 14.65(6.04) **
HDRS 11.75(4.61) **

Ved inklusjon: 24 pasienter og 24 kontrollpersoner 



uib.no 

Resultater, Artikkel 1 
 
ü  Vedvarende svekket funksjon i 

inhibisjon og semantisk flyt 
 
 
ü  Svekket inhibisjon var stabilt fra 

inklusjon til oppfølgingen 

ü  Uavhengig av symptombelasting 

ü  Stabilt trekk ved depresjon?  
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Første episode 
•  Inklusjon 

ü 30 pasienter og 30 kontrollpersoner 
ü Første episode 
ü 16 menn og 14 kvinner i hver gruppe 
ü Alder; 26 år i gjennomsnitt 
ü Ikke hospitaliserte pasienter 
ü Akutt fase, moderat til alvorlig depresjon 

•  Svekket eksekutiv funksjon i første episode? 
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Artikkel 2 og 3: Første episode  

Avdeling / enhet 

Kliniske	og	demografiske	data	for	pasient-	og	kontrollgruppen	ved	inklusjon	og	ved	1	års	oppfølging
Gjennomsnitt	(M)Standardavvik(SD).

Pasientgruppen Kontrollgruppen	 Pasientgruppen	 Kontrollgruppen
N=30 N=	30 N=	28 N=28
M(SD) M(SD) M(SD) M(SD)

Alder 26.2(5.94) 26.17(5.69) 26.93(5.33) 26.93(5.18)
År	utdanning 13.97(1.71) 14.03(1.65) 14.29(1.76) 14.79(1.69)
Mann/kvinne 16/14 16/14 14/14 14/14
IQ	ved	inklusjon 118.53(8.12) 120.97(8.23) *** ***
MADRS 24.6(3.73) ** 9.96(6.01) **

Ved	inklusjon 1	års	oppfølging
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Resultater, artikkel 2 
 
ü  Svekket inhibisjon og semantisk 

flyt ved første episode 
 
ü  Noen mål på psykomotorisk 

tempo 
 

ü  Mental fleksibilitet, planlegging 
og problemløsning og fonemisk 
flyt var ikke svekket 

 

ü  Ingen assosiasjon med 
symptombelasting 
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Første episode 1 års oppfølging 

ü  28 pasienter og 28 kontrollpersoner 
ü  14 menn og 14 kvinner 
ü  Remisjon 

ü  Tre subgrupper! 

Inklusjon  
akutt fase 

1år oppfølging 
Remisjon ? 
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Subgrupper 

•  11 pasienter 
ü Opplevd tilbakefall 
ü I remisjon ved oppfølgingen  

•  12 pasienter  
ü Ingen tilbakefall 
ü I remisjon ved oppfølgingen  

•  5 pasienter  
ü Ingen endring 
ü Ingen symptombedring eller remisjon 
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Artikkel 2 og 3: Første episode  

Avdeling / enhet 

Kliniske	og	demografiske	data	subgrupper	av	deprimerte	pasienter	og	kontrollpersoner	
ved	inklusjon	og	ved	1	års	kontroll.
Gjennomsnitt(M),	Standardavvik(SD).

Tilbakefall Ingen	tilbakefall	 Ingen	endring Kontrollgruppen
(N=11) (N=12) 	(N=5) 	(N=30)

Inklusjon	 M(SD) M(SD) M(SD) M(SD)
Alder 25.09(6.47) 25.25(4.09) 29.6(4.88) 26.17(5.69)
Utdanning 14.27(1.62) 14.25(1.96) 13(1.41) 14.03(1.65)
Mann/kvinne 3/8 10/2 1/4 14/14
IQ	ved	inklusjon 115.46(6.53) 119.08(9.65) 123.4(7.57) 120.97(8.23)
MADRS 25(4.36) 23(2.49) 28(3.16) *
Ved	1	års	kontroll
MADRS 9.09(5.19) 7.42(3.53) 18(6.33) *
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Problemstillinger artikkel 3 

•  Var svekket inhibisjon og semantisk flyt vedvarende til tross 
for remisjon i en 1 års oppfølging? 

•  Er svekket inhibisjon og semantisk flyt ved inklusjon assosiert 
med tilbakefall av depresjonen? 
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Resultater, artikkel 3 
 
ü  Vedvarende svekket funksjon i 

inhibisjon og semantisk flyt 

ü  Inhibisjon/mental fleksibilitet 

ü  Stabil svekkelse  

 
 
ü  Svekket inhibisjon/mental 

fleksibilitet i akutt fase assosiert 
med grad av tilbakefall. 
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Resultater første episode- subgrupper av deprimerte 

*	

*	
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No	significant	differences	between	
groups.	
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Oppsummert 
•  Svikt ved spesifikke eksekutive funksjonsmål 
 
•  Tilstede tidlig i sykdomsforløpet og vedvarer i faser med 

symptomreduksjon og remisjon 
 
•  Stabilt trekk ved depresjon? 

•  Ulike subgrupper  
 
•  Svekket inhibisjon assossieres med tilbakefall, kan dette være en 

sårbarhetsfaktor?   

•  Implikasjoner for behandling og forebygging 
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Color Word Interference Test 

Avdeling / enhet 

Betingelse 1: benevnelse Betingelse 2: lese hastighet 

Betingelse 3: Inhibisjon Betingelse 4: Inhibisjon/mental fleksibilitet 
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Avdeling / enhet 

Betingelse 2 

Betingelse 3 

Betingelse 1 

Verbal Fluency Test 
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Trail Making Test 

Avdeling / enhet 
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Tower Test 

Avdeling / enhet 


