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Leder
INS Distinguished Career Award
til Anne-Lise Christensen og
Hallgrim Kløve!
Under en seremoni på INS konferansen på “The Big
Island” på Hawaii 6. februar i år ble INS Distinguished
Career Award for første gang delt ut til seniorkolleger som
enten har nådd slutten av eller er ved slutten av sin karriere.
Styret i INS har besluttet at denne utmerkelsen kan deles ut
til seniorer i vårt fagfelt som har gitt vesentlige og varige bidrag
til det nevropsykologiske fagfeltet og til INS.
INS hadde identifisert 11 seniorkolleger, som har vært helt sentrale i
oppbyggingen av det nevropsykologiske fagfeltet internasjonalt,
som møtte disse kriteriene. Det er store og velkjente navn dette
dreier seg om: Dirk Bakker (Holland), Louis Costa (Canada),
Edith Kaplan (USA), Muriel Lezak (USA), Byron Rourke (Canada),
Paul Satz (USA), Otfried Spreen (Canada), Harry Van der Vlugt
(Holland), Elisabeth Warrington (England) og altså Anne-Lise
Christensen (Danmark) og Hallgrim Kløve (Norge).
Anne-Lise Christensen fremheves som en av de mest dynamiske
og energiske pionerene i klinisk nevropsykologi og rehabilitering
i Europa. Hun berømmes for publikasjonen av ”Luria’s
Neuropsychological Investigation” i 1975 som har bidratt til å
gjøre Lurias undersøkelse mer tilgjengelig. I tillegg vektlegges spesielt
at hun etablerte og drev Center for Hjerneskade i København, som
var det første senteret for nevropsykologisk rehabilitering
av pasienter med hjerneskade i Europa.
Hallgrim Kløve fremheves for sin sentrale rolle i nevropsykologiske
valideringsstudier i NordAmerika og Norge. Disse

kan betegnes som noen av de første krysskuturelle studiene i nevropsykologi. På
60-tallet var han direktør for klinisk nevropsykologi ved University of Wisconsin
School of Medicine. Sammen med dr.
Charles Matthews etablerte han der en av
de første treningsprogrammene innen klinisk
nevro-psykologi i USA. Han kom til Bergen
tidlig på 70-tallet og ble den første professor i
nevropsykologi her hjemme. Ved Universitetet i
Bergen etablerte han den første nevropsykologiske klinikk i Norge. Senere har han hatt en
vesentlig rolle i utvikling av nevropsykologi i
Norge og Skandinavia. Blant hans lederroller nevnes at han var president i INS fra 1986-87 og at
han var den første president i NNF i 1996.
Hallgrim har vært syk de senere årene og deltar
ikke lenger i faglige sammenhenger. Vi som er i
styret i NNF blir ofte påminnet om hans store
internasjonale innflytelse og kontaktnett når vi
er i kontakt med kolleger rundt omkring i verden. En stor andel av de internasjonale foreleserne som har vært invitert til våre møter de
senere årene har hatt gode relasjoner til
Hallgrim, ofte gjennom flere tiår. Våre forbindelser til et relativt bredt internasjonalt kontaktnett er også godt hjulpet av Hallgrims omfattende
bekjentskapskrets og nettverk av faglige kontakter. Selv
for meg som har kjent Hallgrim ganske godt, må jeg si at
det overrasker og gjør vesentlig inntrykk når helt sentrale
amerikanske seniorkolleger forteller meg at Hallgrim i sin
tid hadde stor betydning for utvikling av klinisk nevropsykologi i USA eller når andre meget veletablerte internasjonale kolleger med klar hentydning til Hallgrim, omtaler
Norge som et av nevropsykologiens hjemland.
Enten vi har stått Hallgrim og hans tradisjon nær eller
ikke, så er dette en viktig del av norsk nevropsykologi sin
bakgrunn og historie. Det er viktig at vi er oss dette
bevisst og at vi til fulle anerkjenner den betydningen
både han og Anne-Lise Christensen har hatt for utviklingen av nevropsykologi i vårt miljø.

REDAKTØRENS SPALTE
Flere artikler i denne utgaven viser
nevropsykologers praksis, og noe av
mangfoldet i medlemmenes virksomhet.
Også norsk forskning som får internasjonal
oppmerksomhet.
Vi minner også om årsmøtet 6-8 november
2008, se for øvrig annonse med foreløpig
program og påmeldingsskjema i dette
nummeret. I løpet av høsten kommer det ut
et temanummer i Nevropsykologi ved Norsk
Psykologforening. Arbeidet med dette
nummeret har vært ledet av Dr. Anne
Kristine Schanke, noe å se frem til, her er
både fortid, nåtid og fremtid representert, og
et brett spekter av temaer.
Se våre nettsider http://www.nevropsyk.org,
der legges ut en mal for dere som vil komme
med bidrag til neste nummer der frist for
innsending av bidrag er satt til 1. november
2008. Abstracts på maks 250 ord for frie
foredrag kan sendes undertegnede for vurdering før 1. oktober. Presentasjonene
(inkludet diskusjon) skal holde seg innenfor
15 minutter. Redaksjonen ønsker å takke
Knut Dalen og Nina Berg for at de igjen stilte opp som fotografer på forrige årsmøte. Vi
beklager at fotografenes navn falt ut i forrige nummer.
God sommer!
MARIA STYLIANOU KORSNES
Redaktør

Gratulerer Anne-Lise og Hallgrim!
ERIK HESSEN
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Hjerneaktivering
som predikerer feilhandlinger
TOM EICHELE, KENNETH HUGDAHL, KARSTEN SPECHT,
Avdeling for biologisk og medisinsk psykologi, Universitetet i Bergen

Denne artikkelen er et popularisert sammendrag på
norsk av en nylig publisert artikkel i PNAS om
hjernefunksjon og feilhandlinger:
Eichele, T., Debener, S., Calhoun, V., Specht, K.,
Engel, A., Hugdahl, K., von Cramon D.Y.,
Ullsperger, M. (2008). Prediction of human errors
by maladaptive changes in event-related brain networks. Proceedings of the National Acadademy of
Sciences, USA (PNAS), 105, 6173-6178.

Av og til begår vi feilhandlinger, spesielt i rutinepregede
situasjoner. De fleste feilhandlinger er uviktige og er lette
å kompensere for, men noen ganger kan slike feilhandlinger få alvorlige konsekvenser, både for eget og andres
liv og helse.
Forskningen er ganske godt kjent med hjerneaktivering
som blir utløst etter at en har begått en feilhandling. Ved
registrering av event-related potentials (ERPs) ser man
’error-related negativity’ i frontale elektroder som opptrer
fra 50 ms etter en respons (Debener et al., 2005).
Tilsvarende øket fMRI aktivering skjer i midtre del av

frontallappene, spesielt i rostrale cinglulum (Ridderinkhof et al., 2004). Det som skjer atferdsmessig etter en
handling er ofte at den neste responsen kommer litt forsinket, noe som virker å være en adaptiv respons styrt fra
‘kontrollsentralen’ i cingulum til motor-systemet. Denne
forskningen har generert en god del viten ved å se på den
hjerneaktivering som oppstår etter en handling. Problemet er imidlertid at denne forskningen ikke sier noe om
hvorfor en slik handling oppstår. Forskningen sier heller
ingen ting om i hvilken grad hjernen er involvert når det
skjer en feilhandling, eller om noen områder i hjernen er
spesielt involvert i generering av en feilhandling.
Det foreligger lite empirisk forskning som sier noe om
hvordan hjernen reagerer i tiden umiddelbart før en feilhandling blir begått. Den rådende forestillingen er at feilhandlinger er plutselige og tilfeldige hendelser. De
betraktes som en form for støy og det forutsettes derfor
at det vil ha liten informativ verdi å studere hendelsesforløpet i tiden før en feilhandling finner sted. En annen
mulighet er imidlertid at hjernen tilpasser seg over tid til
en tilstand som innebærer økt risiko for feilhandlinger.
En slik tilpassning kan tenkes å være redusert oppmerksomhet, øket avslappenhet og kanskje tretthet. I slike

Fra venstre:
K.Hugdahl, T.Eichele og
K.Specht
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situasjoner kan en observere forandringer i nevronalt
reaksjonsmønster, og det var nettopp dette vår studie
viste at øker risikoen for feilhandlinger.
Den første studien som antydet en slik “omvend kausalitet” for feilhandlinger ble utført av Dan Weissman ved
Duke University (Weissman et al, 2006). Weissman
brukte en enkel visuell oppgave hvor deltakerne skulle
trykke på en knapp så fort de så en målstimulus som ble
presentert sammen med andre stimuli (for å distrahere).
fMRI resultater viste økt aktivering i midtre del av parietallappene, og redusert aktivering i frontallappene litt
før deltakerne trykket på respons-knappen. De regioner i
frontallappen som var involvert er kjent for å være assosiert med kognitiv kontroll og eksekutive funksjoner,
som for eksempel styring av oppmerksomhet og fordeling av kognitive ressurser (Debener et al., 2005;
Weissman et al, 2006). Den mediale delen av parietallappen, inklusive posterior cingulum og precuneus er vanligvis deaktivert når individer løser oppgaver som involverer kognitiv kontroll, mens de samme områdene er
funnet aktivert når man ligger avslappet (og kanskje litt
trett) i skanneren uten å foreta seg noe spesielt. Disse
regionene er del av et nevronalt nettverk som er kjent
som ’Default Mode Network’ (Raichle et al., 2001).
Default Mode regioner forbruker mer energi når individet er i ro enn under kognitiv aktivitet. Dette gjør det
vanskelig å estimere fMRI respons for disse regioner
siden aktiveringen ikke er koblet til klart definerte hendelser. Det foregår en høyst spennende diskusjon angående disse spørsmålene internasjonalt, med divergerende
syn i saken (Raichle & Snyder, 2007; Morcom &
Fletcher, 2007).
Vår studie tok utgangspunkt i Weissmans arbeid, men vi
anvendte en annet eksperimentelt oppsett, en EriksenFlanker oppgave (Eichele et al., 2008), for mer spesifikt
å se på om det samme nevronale aktiveringsmønster som
Weissman observerte også er til stede før folk begår en
feilhandling . Eriksen-Flanker oppgaven går ut på at man
skal trykke på en knapp med venstre eller høyre hånd
avhengig av retning på en pil som vises for forsøkspersonen på skjermen inne i skanneren. Pilen som forsøkspersonen skal respondere til er flankert av andre piler som
enten peker i samme eller motsatt retting. Om de pilene
som flankerer respons-pilen peker i motsatt retning skjer
det omkring 20% feilhandlinger, mens når alle piler
peker i samme retning er det mindre enn 5 % feilhandlinger.
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Bildene viser organisert intrinsisk hjerneaktivitet representert av uavhengige komponenter i fMRI signalet i en rask
responstid oppgave. Denne aktiviteten kan ikke bli observert med tradisjonell fMRI analyse, men med ICA kan vi
ekstraktere relevante de relevante informasjonskildene. En
komponent (oransje) i høyre frontallapp er assosiert med
opprettholdelse av oppmerksomhet fokusert på oppgaven
som systematisk reduserer sin energi konsumering før en feil
oppstår. En annen komponent (blå) er lokalisert i precuneus, en stor dyp midtlinje struktur med relativt ukjent
funksjon, som blir inkrementelt mer aktiv før en feil. Samspillet mellom de to komponentene er høyst prediktiv for
fremtidig atferdsmessig nøyaktighet.

For å kunne se på hjerneaktiveringen før feilhandlinger
skjer, i tillegg til det dynamiske forløpet fra trial til trial,
videreutviklet vi en metode for “blind” faktoranalyse
(ICA, http://icatb.sourceforge.net), som gjør det
mulig å modellere og beregne fMRI-BOLD respons til
hver enkelt trial. Analysen ble gjort separat for de trials
der forsøkspersonene trykket feil og de trial der forsøkspersonene trykket korrekt.
Det vi så var at nettopp de to nevronale nettverkene
knyttet til hvile og kognitiv aktivitet gradvis forendret
aktivering innenfor de siste 30 sekunder før feilhandling
skjedde. Når aktivering i høyre inferiore frontale gyrus og
i medial superior frontale gyrus ble redusert i løpet av de
siste 30 sekunder før respons, samtidlig som aktivering i
precuneus og posterior cingulum ikke i tilsvarende grad
ble deaktivert, var sannsynligheten for at en feilhandling
ville skje ved neste respons øket med omkring 50%.
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At en feilhandling skal kunne forutses hele 30 sekunder
før den skjer kom som en overraskelse siden dette tidsrommet virket litt for langt til å være relatert til feilhandlinger i en kausal forstand. Liknende resultater ble imidlertid publisert av en gruppe ved Yale University (Li et
al., 2007), og bare en uke før vår artikkel ble publisert,
kom det et arbeid fra John-Dylan Haynes gruppe ved
Bernstein senter i Berlin (Soon et al., 2008), som så på
hvilke områder i hjernen som predikerer valg. Haynes
gruppe fant noen av de samme områder i hjernen som vi
så, og at disse områder predikerte deltakernes valg opp til
10 sekunder før de ble foretatt. Her er det viktig å påpeke at Haynes et al. sitt arbeid ikke var relatert til oppmerksomhet (Weissman et al., 2006) eller feilhandlinger
(Eichele et al., 2008, Li et al., 2007).
Vi syns at våre funn angående feilhandlinger er spennende, og de har allerede gitt opphav til fantasifulle spekulasjoner i media: Vil det i fremtiden være mulig å overvåke hjerneaktivitet (via f eks EEG) hos fabrikkarbeidere,
flykapteiner etc. i den hensikt å varsle i tide når sannsynligheten for å begå en feilhandling overstiger en viss terskel? En bør imidlertid også ha en litt kritisk holdning til
disse første resultatene på menneskelige feilhandlinger og
hjernefunksjon. Det er for eksempel uklart hva som
egentlig skjer i hjernen og hvordan de ulike nevronale
“mode states” interagerer, så videre forskning er nødvendig for å få en bedre forståelse av disse fenomenene. Men
noe virker åpenbart: Hjernen avgjør ting før du avgjør
dem. Og om det blir en feil så har hjernen skylden!

Raichle, M. E. & Snyder, A. Z. (2007). A default mode
of brain function: A brief history of an evolving idea.
NeuroImage, 37, 1083-1090; discussion 1097-1089.
Raichle, M. E., MacLeod, A. M., Snyder, A. Z., Powers,
W. J., Gusnard, D. A., & Shulman, G. L. (2001). A
default mode of brain function. Proceedings of the
National Academy of Sciences of the United States of
America, 98, 676-682.
Ridderinkhof, K. R., Ullsperger, M., Crone, E. A., &
Nieuwenhuis, S. (2004). The role of medial frontal cortex in cognitive control. Science, 306, 443-447.
Soon, C. S., Brass, M., Heinze, H. J., & Haynes, J. D.
(2008). Unconscious determinants of free decisions in
the human brain. Nature neuroscience, 11, 543-545.
Weissman, D. H., Roberts, K. C., Visscher, K. M., &
Woldorff, M. G. (2006). The neural bases of momentary
lapses in attention. Nature neuroscience, 9(7), 971-978.

Referanser:
Debener, S., Ullsperger, M., Siegel, M., Fiehler, K., von
Cramon, D. Y., & Engel, A. K. (2005). Trial-by-trial
coupling of the simultaneously recorded EEG and fMRI
in an event-related design. Journal of Neuroscience, 25,
11730-11737.
Eichele, T., Debener, S., Calhoun, V. D., Specht, K.,
Engel, A. K., Hugdahl, K., von Cramon, D. Y., &
Ullsperger, M. (2008). Prediction of human errors by
maladaptive changes in event-related brain networks.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the
United States of America 105, 6173-6178.
Li, C. S., Yan, P., Bergquist, K. L., & Sinha, R. (2007).
Greater activation of the “default” brain regions predicts
stop signal errors. NeuroImage, 38, 640-648.
Morcom, A. M. & Fletcher, P. C. (2007). Cognitive neuroscience: The case for design rather than default.
NeuroImage, 37(4), 1073-1082.
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Forholdet mellom hjerne og kognisjon et genetisk perspektiv.
Professor IVAR REINVANG og post doc. THOMAS ESPESETH, psykologisk institutt. UIO

Gjennom historien har nevropsykologien hatt som mål å
kartlegge forholdet mellom hjerne og kognisjon, med
grunnlag i de metoder som til en hver tid er tilgjengelige.
Da Paul Broca mente at et område frontalt i venstre hjernehalvdel lå til grunn for språkfunksjonen, så var det på
grunnlag av kliniske symptomer og antagelser om lokalisering av såkalte høyere funksjoner. Først da pasienten
døde flere år senere kunne man fastslå hvor skaden virkelig var lokalisert. Observasjon av relasjonen mellom skadelokalisasjon og utfall fra slutten av 1800-tallet og framover er grunnlaget for de modeller for lokalisering av
kognitive funksjoner som fortsatt er grunnleggende for
en nevropsykologisk forståelse. Det var først på 1970 tallet at computer tomografi (CT) kunne gi pålitelig informasjon om lokalisering av skader hos levende mennesker.
Resultatene bidro til å styrke lokalisasjonstenkningen,
som en periode var under sterk kritikk fra de som så hjernen som et mer fleksibelt og udifferensiert organ.
Artikler av Geschwind (1965) bidro sterk til å gjenetablere klassiske modeller for lokalisering av språkfunksjon
og førte til utarbeidelse av kartleggingsverktøy basert på
disse modellene. Norsk Grunntest for Afasi (Reinvang og
Engvik 1980) er et eksempel.
Et neste skritt i metodeutvikling var funksjonell hjerneavbildning med muligheter for å studere endringer i
lokalisert hjerneaktivitet under løsning av kognitive oppgaver. PET, fMRI og ERP er sentrale metoder som innen
funksjonell hjerneavbildning og de kom i utstrakt bruk
utover på 1990-tallet. Innvirkningen på nevropsykologisk tenkning var å gi støtte til lokalisasjonsmodellene,
men også å gi innhold til tanken om at nevrale nettverk
med knutepunkter ulike steder i hjerne må aktiveres på
en koordinert måte for å løse kognitive oppgaver. En
illustrasjon kan være forståelsen av arbeidshukommelse
som en prosess der delområder innen frontal og parietaltemporal hjernebark aktiveres i et differensiert og tidsmessig koordinert mønster (Curtis og D’Esposito 2003).
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Et nytt skritt i forståelsen av det biologisk grunnlaget for
kognisjon er at grunnklaget for arv og arvelighet nå er
mulig å studere på et molekylært nivå. I de senere år har
det vært en sterk utvikling innenfor molekylær medisin
og genetikk, som har gitt en ny innfallsvinkel til forståelse av nevronale funksjoner. Det er derfor interessant å
spørre om denne forståelsen kan integreres i våre tankemodeller for hjerne og kognisjon og derved berike den.
Arvelighet og genetikk
Det har lenge vært klart på grunnlag av tvillingundersøkelser at arv spiller en betydelig rolle for normal kognisjon (Finkel et al. 1995), psykoser og nevrologiske sykdommer. Høy arvelighet sier ikke i seg selv noe om hvilke gener eller genetiske faktorer som er involvert. Dette
gjelder ikke minst i forhold til komplekse og heterogene
lidelser som psykoser. Innen schizofreniforskningen
framkom derfor den tanken at i stedet for å søke etter
gener for schizofreni, så var det mer realistisk å finne
gener for mer homogene trekk som utgjør en del av det
sammensatte syndromet som schizofreni er (Kennedy et
al. 2003). Kognitive utfall er hyppige ved schizofreni, og
kanskje spesielt forstyrrelser i arbeidshukommelse knyttet til underaktivering av prefrontale hjerneområder.
Dominerende hypoteser om årsaker til schizofreni fokuserer på dopaminerge mekanismer, og det var derfor nærliggende for Weinberger, Goldberg og en rekke andre forskere ved National Institutes of Health omkring starten
av 2000-tallet å fokusere på assosiasjon mellom arbeidshukommelse og variasjon i dopaminrelaterte gener. Mer
om resultatene nedenfor.
Omkring samme tidspunkt tok andre forskere utgangspunkt i at vi har gode kognitive og nevrobiologiske
modeller for oppmerksomhetssystemet hos mennesker,
og at det derfor kan være fruktbart å studere sammenhengen mellom komponenter i oppmerksomhetssyste-
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met og genetikk. Greenwood og Parasuraman (2003) har
vært banebrytere for å etablere kognitiv nevrogenetikk
som et fagområde.
Gener og genetiske mekanismer
Det menneskelige genom er nå kartlagt, og viser seg å
inneholde i alt 25-30 000 gener. Hvert gen består av en
tvunnet streng med baser (A,G,C eller T ordnet parvis)
som er flere tusen basepar lang. De ulike kombinasjonene av baser utgjør en kode som når genet er aktivt, fører
til dannelsen av et protein, og proteiner er byggesteinene
i alle celler i kroppen. Nyere viten har avslørt at innen
hvert gen er det større variabilitet enn tidligere kjent, og
en hyppig forekommende type av variasjon er at en base
er byttet ut med en annen (et sted i strengen der de fleste
mennesker har T så har noen en C). Dette er Single
Nucleotide Polymorphisms (SNP eller “snipper”), og
noen, men ikke alle slike variasjoner fører til en endring i
det proteinet som dannes. En naturlig forskningsstrategi
er å undersøke sammenhengen mellom en kjent SNP
(kalt “snipp”) variasjon og kognitive funksjoner, ideelt sett
også med data på hjernestruktur og aktiveringsmønster
som brobygger mellom molekylære mekanismer og kognisjon. Det er nå oppdaget flere millioner snipper i genomet, så et stort problem er å gjøre et godt begrunnet valg
for hvilke man vil fokusere på. Teknologisk er det fullt
mulig å undersøke et stort antall snipper samtidig, til og
med å gjøre en “whole genome scan”, men risikoen for å
finne tilfeldige sammenhenger øker dermed. I vårt miljø
har vi til nå valgt en hypotesetestende tilnærming med
fokus på utvalgte snipper, og jeg skal redegjøre for noen
sentrale funn innen denne tilnærmingen. I utgangspunktet kan man velge gener med ulike typer av hovedfunksjoner for så å undersøke kjente snipper i disse genene.
Gener som regulerer signaloverføring mellom nevroner
Dette er gener som er forbundet med de kjente signalstoffene som er aktive i hjernen og de reseptorene som
disse stoffene binder seg til. Når signalstoffene frigjøres er
det nedbrytnings- og transportmekanismer (enzymer)
som avgjøre hvor effektive de er.
Schizofreniforskerne (se Goldberg og Weinberger 2004)
fokuserte på signalstoffet dopamin fordi dominerende
teorier antar at ubalanse i dopaminsystemet er sentralt i
schizofreni, og at medikamentell behandling har fokus på
dopaminregulering. De fant tidlig at genet for CathecolO- Methyltransferase (COMT) har en SNP som fører til
proteinendring i et enzym som påvirker nedbryting og
re-opptak av dopamin i synapsekløften. Den suboptimale

Nevropsykologi nr. 1-2008

varianten av denne snippen er ikke spesifikk for schizofreni, men den er forbundet med aktiveringsendringer i prefrontal korteks og endret prestasjon på krevende arbeidsminneoppgaver. Her har man altså ikke funnet et “schizofreni-gen”, men en genetisk variasjon som er knyttet til en
kognitiv mekanisme som er sentral i schizofreni.
Flere signalstoffer er sentrale for oppmerksomhet, blant
annet acethylcholin. Nikotin har en stimulerende effekt
på oppmerksomhet samtidig som det er avhengighets
skapende. Hjernen har en spesialisert reseptor for nikotin, og strukturen til denne reseptoren er bestemt av flere
gener. Et av disse (CHRNA4) har flere polymorfismer,
og en av dem er nærmere studert av flere forskningsgrupper, blant annet oss (Espeseth m. fl. 2006, 2007). Vi har
kunnet vise en effekt av genvariasjon både på elektrofysiologiske komponenter, på mengde av hvit substans målt
på MR og på reaksjonstid.
Gener med sammensatte effekter
Det finnes flere gener med SNP´er som har statistisk
relasjon til økt risiko for kognitiv svikt, men som har
sammensatte virkningsmekanismer. Apolipoprotein E er
et slikt gen som fikk mye oppmerksomhet da man i 1993
kunne fastslå at en relativt hyppig variant var assosiert
med økt risiko for Alzheimers sykdom med tidlig debut.
Hos personer som får en demens forårsaket av
Alzheimers sykdom i 70-75 års alder er forekomsten av
epsilon 4 allelet klart høyere enn i den friske befolkningen og høyere enn hos dem som får Alzheimers sykdom i
80-85 års alder (Raber m.fl. 2004). Det er blitt klart at
geneffekten på kognisjon kan henge sammen med redusert evne til reparasjon av celleskader, med redusert evne
til reparasjon av myelinskader og med redusert evne til å
hemme senile plakk. Det sistnevnte er en mekanisme
spesielt relevant ved Alzheimers sykdom, mens de to første fenomenene er relevante for normal aldring og nevronskader (Mahley m.fl.2006). Vi har kunnet bekrefte
tidligere funn fra Parasuraman og Greenwood (2003) om
at friske bærere av epsilon 4 allel har en mindre effektivt
fungerende mekanisme for å styre spatial oppmerksomhet (Espeseth m.fl. 2006) . Lind m.fl (2006) har også vist
underaktivering hos velfungerende e4 bærere under utførelse av hukommelsesoppgaver. I vårt miljø har vi
gjennom de senere år samlet data på ca. 500 friske deltagere med MR data tilgjengelig for ca. 200. Vi har nå kunnet begynne å se på sammenheng i et bredt aldersspenn
mellom morfologiske endringer i hjernen i form av kortikal tykkelse, genetisk variasjon og kognitiv funksjon.
Noe overraskende har vi funnet at friske middelaldrende
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bærere av epsilon 4 alle har tykkere korteks i begrensede
regioner, men at reduksjon i tykkelse med økende alder
synes å gå raskere hos e4 bærere (Espeseth et al. 2008).
Vi avventer om longitudinelle data kan bekrefte denne
tendensen. Lind et al. (2005) har funnet aktiveringsendringer parietalt hos friske e4 bærere som senere viser
kognitiv reduksjon over tid, og hun planlegger nå fMRI
undersøkelser av Oslo-gruppen.

Fordi vi brukte et oppmerksomhetsparadigme (Posner
paradigmet) som tillater oss å skille mellom ulike oppmerksomhetsprosesser, så kunne vi fastslå at den genetiske effekten skyldes en forlenget reaksjonstid på den forsøksbetingelsen som krever reorientering av oppmerksomhet etter et villedende (invalid) ledetråd (Figur 2).

BDNF- Brain Derived Neurotrophic Factor er et gen
med høy aktivitet i hippokampus og er viktig for plastisitet og læring. Hariri m.fl. (2003) har funnet at en SNPvariant i dette genet er forbundet med redusert hukommelse og redusert aktivering av hippokampus. Genet er
svært interessant, men funnet er vanskelig å reprodusere.
Vår gruppe samarbeider med andre om utredning av en
større gruppe gener som samvirker med BDNF for derved å klarlegge sammenhengen.
Effekten av SNP variasjon i ett enkelt gen er antagelig i
de fleste tilfeller av begrenset betydning, og det er sannsynlig at interaksjon mellom flere gener innvirker på
mange forhold. Et eksempel på dette fant Espeseth et al.
(2006), da vi fant at interaksjon mellom to gener (APOE
og CHRNA4) hadde betydning både for mengde av hvit
substans i hjernen og reaksjonstid på visuelle stimuli.
(Figur 1).

A. Gjennomsnittlig reaksjonstid over ulike forsøksbetingelser for
bærere av ulike allelkombinasjoner av APOE og CHRNA4. B.
Totalt volum av hvit substans i hjernen målt ved hjelp av kvantifisert MRI for bærere av ulike allelkombinasjoner av APOE og
CHRNA4.
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Effekt av valid (fordel) og invalid (kostnad) ledetråd for bærere av
ulike allelkombinasjoner av APOE og CHRNA4. Figuren viser
økt kostnad for bærerer av kombinasjonen e4/TT.

Klinisk betydning
Det vi har redegjort for her er først og fremst en forskningsfront som bidrar til å utvide perspektivet for en nevropsykologisk forståelse av kognisjon, der også det genetiske og molekylære aspektet inngår. Av og til opplever
jeg (IR) imidlertid at kunnskapen også har en klinisk
anvendelse. Pasient OCH (se Reinvang 2007) er en 66
år gammel akademisk utdannet mann som er operert for
en liten svulst (meningeom) frontalt over høyre hemisfære. Tidligere har han vært plaget av tinnitus (øresus) og
ble ifølge egne opplysninger uføretrygdet pga. dette. I tillegg til høy utdanning og samsvarende yrke har han vært
meget aktiv i lokalt organisasjonsliv med ledende verv.
Etter operasjonen har han klaget over betydelige hukommelsesproblemer som han tilskriver tumor, mens det har
vært klinisk mistanke om mer sammensatte årsaker. Ved
nevropsykologisk undersøkelse to år etter operasjonen
angir han angir at tilstanden har vært uforandret, men at
han hadde et epileptisk anfall for ca. et halvt år siden.
MR viser postoperative forandringer frontalt på høyre
side, og EEG viser lett innslag av langsom aktivitet.
Han viser et sammensatt testmønster med svikt på flere
funksjonsområder. Han fungerer bra i forhold til ordforråd og språklige kunnskaper med IQ på 130, men for
øvrig har han store problemer med mer krevende oppgaver enten de gjelder oppmerksomhet eller resonnering.
Hukommelsestestene viser svak innprenting idet han
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husker 5-7 ord fra ordlisten på 16 ord (CVLT), men klarer ikke å øke antallet etter gjentatte presentasjoner.
Hukommelse over tid for innlærte ord er svak, men han
viser i tillegg et klinisk påfallende trekk ved at hjelp i
form av hint fører til at han i økende grad tror å huske
ord som faktisk ikke ble presentert.
Testresultatene samsvarer dårlig med en liten skade i
høyre prefrontale område. Pasienten er homozygot for
apolipoprotein e4 og har patologiske verdier for betaamyloid i spinalvæsken. Sammenholdt med testresultatene gir disse funnene grunnlag for å reise mistanke om
Alzheimer’s sykdom, og de genetiske resultatene styrker
mistanken. Etter de nye forskningskriteriene som nå er
foreslått (DuBois et al. 2007) tilfredsstiller denne pasienten kriteriene for Alzheimer’s sykdom.
Oppsummering, konklusjon
Kunnskap om genetikk utvider rammen for å forstå
sammenhengen mellom kognisjon og hjernebiologi, og
kunnskapen kan ha klinisk betydning. Videre framskritt
i forskningen er avhengig av gode modeller for kognitiv
funksjon og begrunnede hypoteser om mulige genetiske
sammenhenger. Det er nå flere eksempler i litteraturen på
studier som har lykkes med å påvise sammenhenger, og
vi mener at kognitive aldringsforandringer studert med
MR-baserte mål og spesifikke kognitive paradigmer er
godt egnet for videre genassosiasjonsstudier.
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Hjerneskade og synshemming.
Nevropsykologisk vurdering som ledd
i en tverrfaglig synsutredning
AASE FROSTAD FASTING,
psykologspesialist, Huseby kompetansesenter.

Innledning
En rekke studier har påvist at en hjerneskade på ulike
måter kan påvirke synsfunksjonen, i tillegg til at skaden
kan føre til andre funksjonsvansker (McKenna, 2006;
Dutton, 2006; Jacobson et al., 2006). Synsproblematikk
kan oppstå for eksempel hos voksne etter hjerneslag og
hjerneblødning, ofte i form av hemianopsi eller halvsidig
synsfeltutfall (Kerty, 2005; Reese et al., 2005). En hjerneskade kan også føre til synsproblematikk som er knyttet til visuell kognisjon eller til hjernens bearbeiding av
synsinntrykk. Hos barn kan både medfødte og tidlige
skader i hjernen så vel som senere skader, hjernesvulst
eller traume kunne innebære at barnet får synsproblemer
(Hoyt, 2003). I forbindelse med prematur fødsel er det
påvist økt forekomst av synsrelatert problematikk
(Dutton. 2006; Stiers, 2001; Atkinson & Braddick,
2007; Jacobson et al., 2006). Tar en utgangspunkt i forekomst av synshemming hos barn, er faktisk ulike former
for hjerneskader nå den hyppigste årsak til synshemming
i den vestlige verden (Hoyt, 2007).
En kan kanskje tro at øyet og synssansen er systemer som
kan studeres og forståes som relativt avgrensete og oversiktelige systemer. Slik vet vi at det ikke er. Synshemming
defineres iflg. WHO’s kriterier ut fra visus (skarpsyn) og
synsfelt. Dersom visus er dårligere enn 0.3 foreligger det
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iflg. kriteriene en synshemming. Når synsfeltet er mindre
enn 10º defineres også tilstanden som en synshemming.
Synsfunksjon er imidlertid mer enn å se og omfatter både
kontrastsyn, akkomodasjon, øyemotorikk og persepsjon.
Stimuli som treffer øyet involverer flere systemer og store
deler av hjernen.. På grunn av de snevre kriteriene for
klassifikasjon av synshemming vil mange både barn og
voksne som har en cerebralt betinget synsproblematikk
ikke bli oppdaget ved vanlig øyelegeundersøkelse selv om
de har betydelige synsrelaterte vansker knyttet til visuell
kognisjon.
Synsproblematikk utredes øyemedisinsk enten ved en
øyeavdeling eller hos privatpraktiserende spesialist i øyesykdommer. Spørsmål om hvordan nevropsykologiske
forhold eller visuokognitive funksjoner relatert til synsproblematikken kan bidra til å forklare og beskrive eventuelle vansker, og hvordan funn fra en nevropsykologisk
kartlegging kan legges til grunn i opplæring og rehabilitering blir bare sjelden fokusert (Mathias, 2004). Det er
lite klinisk erfaring med nevropsykologisk vurdering av
kognitive funksjoner hos personer som er svaksynte eller
blinde.. Ved synsrehabilitering overses gjerne kognitive
vansker som kan ha stor betydning når det gjelder kapasitet for å ta kompenserende strategier i bruk og for effekt
av eventuell synstrening.
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Kartlegging og beskrivelse av synsfunksjon i bredere forstand, dvs. hvordan personen bruker den synskapasitet
hun har i dagliglivet, er også viktig for å kunne gi anbefaling vedrørende nødvendig tilrettelegging og aktuelle
hjelpemidler for vedkommende.
Det er flere spørsmål som ofte volder usikkerhet ved øyemedisinsk utredning og forståelse av synshemming.
Noen av spørsmålene illustrerer hvorfor det er viktig at
andre funksjoner enn de rent synsmessige utredes. Visuell
oppmerksomhet, hukommelse og visuell kognisjon er
avgjørende for en persons synsfunksjon og opplevelse av
å se. En bredere kartlegging av perseptuelle og kognitive
funksjoner kan gi nødvendige bidrag til forståelsen av
den enkeltes fungering generelt sett og av de særlige vanskene som foreligger. Å utrede sterke og svake funksjonsområder og samspillet mellom kognitive funksjoner og
syn kan derfor gi viktige bidrag til anbefalinger om synsmessig tilrettelegging og rehabilitering.
Noen aktuelle problemstillinger er:
• Hvordan kan en nevropsykologisk undersøkelse og
vurdering bidra til forståelsen av en synshemming og
av personens generelle fungering og læringsstrategier
• Hvordan kan en slik undersøkelse gjennomføres når
personen er blind eller svaksynt
• Hvilke tilpasninger av metoder og testbetingelser er
nødvendig og mulig
• For hvilke brukergrupper er det ønskelig at det foretas
en nevropsykologisk utredning som ledd i utredning
av synsfunksjon ved hjerneskade
Nevropsykologisk vurdering ved synshemming
Formålet med en nevropsykologisk utredning når det
foreligger synshemming er å kartlegge en eventuell hjerneskade eller dysfunksjons effekt på synsfunksjonen, til
forskjell fra andre forhold som påvirker synsfunksjon og
atferd. Å utrede andre kognitive funksjonsområder og
samspillet mellom disse og synsfunksjonen vil være særlig viktig for å vurdere mulige kompenseringstiltak.
Verbale delprøver fra Wechsler testene kan anvendes om
test-personen er synshemmet, men resultatet ved enkelte
delprøver kan være påvirket av mangelfulle tidlige synserfaringer, særlig vil dette gjelde for barn med tidlige skader. I tillegg til verbale prøver bør også personer som har
en synshemming presenteres for utføringsprøver og nevropsykologiske deltester så langt råd er. Det er en utfordring å sette sammen testbatterier som er omfattende
nok til å kartlegge ulike funksjonsområder, som kan si
noe om synsfunksjonen, og som likevel i størst mulig
grad er synsuavhengig. Det vil dessuten variere hvilket
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utvalg av tester en kan bruke, blant annet ut fra den
enkeltes grad av synshemming og mulighet for å forholde seg til visuelt materiale. Når testbetingelsene er endret,
må det selvsagt også tas forbehold ved tolkning av resultater. En må tillempe både testmateriale og administrasjon og tillate større grad av klinisk skjønn i fortolkning.
En kan kombinere resultat fra deler av flere tester eller
lage nytt materiale. Kunnskap om grader av synstap og
hvilke konsekvenser dette har i forhold til bruk av visuelt
materiale er viktig (Lanca et al., 2003). Dersom en synshemmet person får svake resultat på utføringstester, kan
dette være et uttrykk for redusert visus eller en vanskelig
øyemotorikk og ikke for en eventuell kognitiv svikt.
En nevropsykologisk undersøkelse av barn med synshemming bør baseres på kunnskap om mulige sammenhenger mellom spesifikke mønstre av vansker, medisinsk
forhistorie og komplikasjoner, MR-funn (Skranes et al.,
2007; Fazzi et al., 2007; Andersson et al., 2006; Van den
Hout et al., 2004) og det vi vet om synsrelaterte cerebrale funksjoner. Funnene må og vurderes opp mot eventuelle andre forhold som kan spille inn.
Tverrfaglig synsutredning ved Huseby
Personer med mistanke om hjernebetinget synsproblematikk henvises ofte til Huseby kompetansesenter som
har et tverrfaglig utredningsteam bestående av øyelege(r),
optometrist, synspedagog(er) og nevropsykolog. Teamet
har gjennom årene samlet betydelig erfaring med vurderinger knyttet til cerebralt betinget synsproblematikk
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både hos barn og voksne. De fleste som henvises er førskole- og skolebarn som er prematurt født Også voksne
personer med synshemming henvises med spørsmål om
rehabilitering og synstrening etter ulike former for hjerneskade. En tverrfaglig utredning starter med en undersøkelse av selve øyet; skarpsyn, synsfelt, øyets reflekser og
øyebevegelser. En vurdering av kontrast- og fargesyn og
kartlegging av synsfunksjonen i vid forstand, dvs hvordan personen bruker synet sitt i ulike type situasjoner,
både i nærarbeid og ved orientering inngår i undersøkelsen. Elektrofysiologiske undersøkelser (VEP og ERG)
er aktuelt for noen. Øyelege, optiker og synspedagog
foretar disse utredningene.
En står overfor særlige vansker ved bruk av nevropsykologiske tester ved undersøkelse av personer som er synshemmet, fordi mange av de aktuelle testene består av
visuelt materiale. Det er nødvendig med tilpasninger av
testmateriale og prosedyrer i henhold til det en vet om
personens synsfunksjon. Tilpasninger kan for eksempel
omfatte bruk av farger der det ikke er farger, fortykning
av streker, bedring av kontraster og forstørrelse av materialet når testpersonen er svaksynt. Det kan og være aktuelt å bruke taktile versjoner av deltester som kan ekvivalere visuelle oppgaver.. Ved testing knyttet til spørsmål
om cerebral synsproblematikk vurderes visuell oppmerksomhet, visuopersepsjon og visuokonstruksjon, og hvorvidt det foreligger særlige perseptuelle vansker som ulike
former for agnosi, vansker med romlig forståelse eller
oppmerksomhetsvansker som ved neglekt (Das et al.,
2007).
En utredning bør munne ut i forslag til tiltak og hjelpemidler som best mulig kan bidra til at personen kan
utnytte den synsfunksjon som er tilstede og kompensere
for vansker i det daglige liv. Ved mistanke om hjernebetinget synshemming hos barn står vi ofte overfor særlige
differensialdiagnostiske problemstillinger. Det kan være
spørsmål om det foreligger en forsinket synsutvikling,
synsnerveatrofi, synsnervehypoplasi eller cerebral betinget synsnedsettelse, eller om det kanskje dreier seg om en
generell eller spesifikk utviklingsforstyrrelse. Vurdering
av slike problemstillinger krever et samarbeid mellom
flere profesjoner med flere typer undersøkelser og observasjoner. Ved utredning av mindre barn med synshemming er det sjelden aktuelt å foreta en full nevropsykologisk utredning, fordi barnet ikke vil være i stand til å
gjennomføre aktuelle tester. Å anvende kunnskapen om
utvikling, syn og hjerne samt forekomst av spesifikke
mønstre av vansker knyttet til visuell kognisjon vil likevel
være aktuelt og vil kunne gi viktige bidrag til forståelse av
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barnets problematikk og for å kunne gi forslag om kompenserende tiltak.
Illustrerende kasus
Kasus 1.

5 år gammel jente henvist for tverrfaglig vurdering av
synsfunksjon. Medfødt hydrocephalus, shuntet. Har fått
diagnose cerebral parese, høyresidig hemiplegi og konstatert epilepsi ved 3 års alder. Har vært fulgt opp av øyelege siden spedbarnsalder på grunn av skjeling, diagnose:
øyemotoriske vansker. Cerebral synshemming (CVI).
Hun har blitt nevropsykologisk vurdert med WPPSI-R,
MVPT-3, delprøver fra NEPSY (visuell oppmerksomhet,
visuo-motorisk presisjon) samt delprøver fra Bayley og
tegning/kopiering. Det var vanskelig å gjennomføre testing med standardbetingelser, resultatene måtte tas med
forbehold. På språklige prøver er ord- og begrepsforståelse best men likevel i nedre normalområde. Hun har
enkle tallbegreper. Hun klarer ikke enkle puslespill, kan
kopiere linje og sirkel, men kan ikke tegne et menneske.
Visuell oppmerksomhet er svak, likeledes visuell persepsjon og hun har vansker med romlig oppfatning. Visuokonstruksjon er svak, til tross for at fin-håndmotorikk
synes å være god. Må betegnes som betydelig synshemmet både på grunn av redusert skarpsyn, vanskelig øyemotorikk og spesifikke vansker med bearbeiding av visuell informasjon. Vanskene indikerer at hun vil få vansker
med lesing/skriving på skolen, likeledes med matematikk, orientering og tempo. En må ta hensyn til trettbarhet. Hun vil trenge synsmessig tilrettelegging med merking hvor hennes gode språkfunksjoner og evne til å forstå verbal informasjon utnyttes. Det bør søkes om PC og
opplæring i bruk bl.a. med forstørring, da dette sannsynligvis vil bli hennes skriveredskap. Hun må utredes igjen
i løpet av to år.
Kasus 2.

Mann f. 1960, henvist for synsrehabilitering etter å ha
blitt blind for 2 år siden. I forbindelse med mobilitetsopplæring og dataopplæring ble det reist spørsmål om
kognitive funksjoner. Han er flyktning og snakker godt
engelsk, noe norsk. Han har 12 års skolegang og har
arbeidet som journalist i hjemlandet. Han var fengslet i
½ år, utsatt for tortur. Kort tid etter han kom til Norge
ble det oppdaget en stor hjernetumor (supracellulært
meningeom) som ble operert med frontoorbital craniectomi og reseksjon. Han ble da blind på begge øyne.
Hypofysesvikt tilkom og han behandles med hormonsubstitusjon. Han opplevde psykiske problemer i tilslut-
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ning til sykdommen, initialt også reduserte frontale
funksjoner. Han ble testet med verbale delprøver av
WAIS, Lurias ti-ord test, delprøver fra ITVIC
(Intelligence Test for Visually Impaired children 6-16 år)
som er delprøver som ekvivalerer utføringsprøver fra
Wechsler testene, men i taktil form. Han ble observert
under testing som foregikk over 3 økter og i praktiske
ferdigheter bl.a. når det gjelder å ta seg frem ved hjelp av
mobilitetsteknikker. Testbetingelser ble endret, vurderingen er gjort ut fra klinisk inntrykk samt observasjon
og resultatene på deltestene. Han samarbeidet godt
under testingen, men ble fort trett. Han gjorde godt rede
for sin tidligere historie og for hendelsene opp til han
mistet synet. Resultater ved verbale delprøver og samtale
viser god generell forståelse og kunnskap samt evne til å
resonnere. Han har imidlertid betydelige problemer med
ny-innlæring, planlegging og gjennomføring av praktiske
oppgaver og har og vansker med romlig forståelse. Han
er selv klar over sine hukommelsesvansker og problemet
med ny-innlæring. Han er ikke selv opptatt av omfattende mobilitetsopplæring, men ønsker å dyktiggjøre seg
i norsk. Han er særlig interessert i samfunnskunnskap og
i å holde seg orientert om hva som skjer i hjemlandet.
Han ønsker opplæring i data. Dette er områder som bør
prioriteres i opplæring og rehabilitering, og en må legge
til grunn at han må ha mange gjentakelser, er betydelig
trettbar og vil trenge tid på å lære nye ferdigheter.
Konklusjon
Nevropsykologiske studier har gitt oss viktig kunnskap
om visuell kognisjon og perseptuelle prosesser.
Hjerneskade som involverer synsproblematikk kan oppstå i ulike deler av hjerne og involvere en eller flere deler
av synssystemet. Når det reises spørsmål om synsfunksjon eller foreligger mistanke om redusert syn hos en person etter en hjerneskade bør det derfor foretas en tverrfaglig synsfunksjonsutredning som og inkluderer en nevropsykologisk vurdering. Ved slik problematikk stilles
undersøkeren overfor problemet det er å skulle teste
mange funksjoner i mange modaliteter, men med et mer
eller mindre begrenset testutvalg. Det dreier seg om å tilpasse enkelte testoppgaver og finne rimelige alternativ til
standard tester. Målet er å sette sammen et batteri av deltester som så langt råd er kan kartlegge de funksjoner
som vi ønsker å undersøke og er tilpasset testpersonens
synskapasitet. Det må selvsagt tas nødvendige forbehold
ved tolkning av resultater når betingelsene er modifisert.
En nevropsykologisk undersøkelse, med nødvendige tilpasninger og forbehold som er nevnt ovenfor, vil gi et
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nødvendig supplement til andre undersøkelser og vil
bedre grunnlaget for å kunne gi råd om opplæring og
rehabilitering både når det gjelder kompensering og
utnyttelse av synsrest. Å øke forståelsen for spesifikke
mønstre av synsrelaterte vansker relatert til hjerneskade
vil ha stor betydning for planlegging av målrettet opplæring og rehabilitering for barn og voksne som har slike
vansker (Fazzi et al., 2007; Anderson, 2003; Dutton,
2003).
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Nevropsykologi som U-hjelp
KNUT HESTAD
Psykologisk Institutt, NTNU, Trondheim

I 2007 bevilget Senter for Internasjonalisering av høyere
utdanning (SIU) oppstartmidler til et masterprogram i
klinisk nevropsykologi gjennom NORADs program for
masterstudier i Zambia. Hovedsamarbeidspartnere for
dette prosjektet er Norsk Teknisk og Naturvitenskaplig
Universitet (NTNU) i Trondheim og University of
Zambia i Lusaka.
I 2008 regner vi med at ti studenter blir tatt opp på dette
masterprogrammet. Det vil bli en generell utdanning i
klinisk nevropsykologi, både i tilknytning til barn og
voksne, hvor den kliniske delen med praktisk opplæring
blir sentralt.
En av hovedhensiktene er å bygge kompetanse med tanke
på å hjelpe til når det gjelder forskjellige typer hjerneskader som kan opptre på grunn av HIV infeksjon.
I Zambia er det slik at HIV er en alvorlig epidemi, hvor
en regner med at ca. 20% av befolkningen er smittet og
at prevalenstallene er særlig høye i aldersgruppen mellom
15 og 40 år. HIV for det meste overføres ved heteroseksuell kontakt i Zambia.
I Zambia blir mastergraden et samarbeidsprosjekt
mellom tre forskjellige fakulteter. Prosjektet blir basert på
Fakultet for Medisin, mens det er Psykologisk Institutt
som er hovedsamarbeidspartner med NTNU.
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Undervisningskrefter vil også bli hentet fra Pedagogisk
Institutt hvor barneaspektet blir ivaretatt. Studentene vi
få en innføring i nevrovitenskap og psykiatri, men hovedvekten av undervisningen vil rette seg inn mot nevropsykologi.
Når det gjelder undervisning i klinisk nevropsykologi vil
vi bruke krefter fra Universitetet i Zambia, NTNU og fra
University of California i San Diego, som er med på samarbeidet både omkring utvikling av mastergraden og også
av forskning knyttet til HIV.
Målet vårt er i første omgang å utdanne folk som kan
være med å hjelpe til i en klinisk sammenheng. Dernest
håper vi at noen av studentene kommer til å fortsette på
en Ph.D. etter fullført mastergrad. Prosjektet som sådan
kommer til å bli en integrert del av hva Universitetet i
Zambia kan tilby sine studenter.
Om en ser på hva som finnes av undervisningskrefter og
kompetanse i Zambia er dette faktisk ikke lite, men økonomien er dårlig og de har vanskeligheter selv med å
stable på beina utdanning utover grunnkompetanse. Jeg
håper derfor at dette bidraget gjennom midler fra
NORAD kan være med på å utvikle kompetanse innen
klinisk nevropsykologi i den tredje verden.
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Funksjonssvikt i frontallappene,
kliniske erfaringer
LEIF GUNNAR BJERKE, spesialpsykolog, Trygderetten

Innledning
Frontallappenes funksjon og betydning for daglig fungering er beskrevet i de fleste lærebøker i nevropsykologi. Ut
fra dette forventer vi å møte personer med åpenbare fungeringsvansker når vi kommer ut i klinisk praksis. Men hvor
vanlig er det egentlig å møte “den typiske frontallappsskadde”? Er det samsvar mellom lærebok og den kliniske hverdagen? Påvises funksjonsforskjeller ”innad” i frontallappene? Har slike skader innvirkning på arbeidsevnen?
En klinisk psykologpraksis gir lite rom for studier av
selekterte pasientgrupper, bruk av kontrollgrupper osv.
En må ta imot de pasienter som blir henvist. Den norske
befolkningen er homogen, og det antas at de som henvises til nevropsykologisk undersøkelse ikke er systematisk
forskjellig avhengig av hvilken nevropsykolog de henvises
til. Hver enkelt nevropsykolog sine erfaringer, kan derfor
ha en allmenn interesse for andre.
Erfaring fra klinisk praksis kan gi viktig informasjon om
bestemte pasientgrupper sett i ettertid. Dette forutsetter
at erfaringene er samlet inn mest mulig systematisk, og
med bruk av samme referanserammer over lang tid.
Erfaringsbasert kunnskap, og kunnskap fremkommet
gjennom mer kontrollerte vitenskaplige oppsett, bør
anvendes parallelt i den faglige utviklingen. Systematisert
klinisk erfaring kan gi nyttige innspill for senere mer
kontrollerte studier.
“Kontrollgruppen” i klinisk nevropsykologisk praksis er
tidligere forskning om testers pålitelighet, kunnskap om
variasjon i befolkningen og de grenseverdier som er satt
for diagnostisk bruk. Om de samme grenseverdier er like
meningsfylte når funksjon skal ”overføres” til dagliglivet
er imidlertid usikkert. Her blir det den enkelte psykologs
erfaring avgjørende.
Forfatteren har i 25 år foretatt nevropsykologiske funksjonsundersøkelser etter henvisning fra leger og sykehus,
samt foretatt utredninger om trygde- og arbeidsmessige
forhold etter henvisning fra NAV trygd og NAV arbeid.
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Leif Gunnar Bjerke

Mange er også henvist i en privatrettslig sammenheng (forsikrings/skadeoppgjør). Hensikten med denne artikkelen
er å beskrive forfatterens kliniske erfaring, ikke å presentere
resultater fra en kontrollert vitenskapelig undersøkelse.
Bare et lite antall data som er registrert blir referert.
Metode:
Statistikk fra en privat erfaringsbase har metodiske
begrensninger. Den sier noe om de pasienter undertegnede har undersøkt, og hvilke tolkninger og overveielser
som er gjort i en klinisk sammenheng der og da. Slike
vurderinger kan endres over tid ettersom kunnskap og
erfaring tilegnes. Mengden av bakgrunnsinformasjon
varierer, men har jevnt over vært godt, spesielt ved erstatningssaker. Resultater på enkelttester er ikke er registrert.
Dette ville ha vanskeliggjort senere oppsummering av
erfaring om nye tester ble tatt i bruk. Resultater på
enkelttester har dessuten begrenset overføringsverdi om
en skal si noe om attføringspotensialet og arbeidsevnen.
Ved frontallappsskader kan personlighetsmessige forhold
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dessuten være mer avgjørende for konklusjonen enn testresultater, noe som krever andre funksjonsmål enn dem
som kan avledes av testresultater.
Et registreringsskjema med til sammen 223 temaer ble
laget i 1982. Dette er utfylt ved avslutningen av en nevropsykologisk undersøkelse. Et totalmål på funksjoner
ble registrert, skåret som ikke endret, lett svekket, moderat svekket og klart svekket. Forutsetningen er at en har
tilstrekkelig data til å si noe om dette. For alle kategorier
er det lagt til grunn at en lett forstyrrelse/utfall ikke anses
å ha nevneverdig betydning for daglig funksjon. En
moderat og markert funksjonssvekkelse tilsvarer økende
negativ innflytelse på daglig funksjon, funksjonssvikten
anses som problem skapende. Vurdering av alle funksjoner er altså gjort i forhold til den innvirkning som antas
å foreligge på dagliglivets og arbeidsmessig funksjon, idet
det er dette en nevropsykolog blir bedt om å vurdere fra
oppdragsgivere, for eksempel NAV.

•
•

•

•

påvirkning ansett som hovedårsak (primært løsemiddelproblematikk). I 7% av tilfellene (N=9) er skader
med ‘nakkesleng’-problematikk registrert som antatt
årsak (også dette trafikkulykker).
3% hadde diverse årsaker (svulst, betennelse og lignende).
For 108 personer forelå det opplysninger om bevisstløshet. 22% hadde en bevisstløshetsperiode på mer
enn en uke, 19% mellom ett døgn og èn uke, 17%
mellom 15 minutter og ett døgn og 44% hadde ikke
vært bevisstløse, evt. under 15 min (commotio).
Unormale funn ved CT/MR ble gjort hos 71% der
dette var tatt/kjent (N=98), hvorav atrofi ble vist hos
53%, infarktforandringer hos 16% og ’annet’ hos
31%.
Kliniske nevrologiske utfall (alle grader) var blitt påvist
av nevrolog hos 63% (N=104).
Resultater

Kartlegging av symptomer er ikke gjort med skjemaer
der skadelidte selv graderer sine symptomer på en skala,
men er foretatt av undertegnede basert på systematisk
utspørring omkring de enkelte symptomer i et klinisk
intervju (og gradert som normalt, lett, moderat, markert
redusert funksjon/plaget). De siste årene ble SCL-90
brukt som et hjelpemiddel.

Hyppighet og tidspunkt for henvisning: For 26 pasienter er
det konkludert med en fokal skade i høyre frontallapp,
23 i venstre. 96 pasienter ble ansett å ha bifrontale skader. Bare 13% ble henvist det første året etter sykdomsdebut, 59% mellom ett og fem år etter og 28% mer enn
fem år etter.

Følgende inndeling er brukt ved rubrisering av skadelokalisasjon: Høyre frontallapp (HF), venstre frontallapp
(VF) og bifrontale skader (BI). Hvilken gruppe de enkelte er rubrisert under er avgjort ut fra en helhetlig sluttvurdering etter nevropsykologisk undersøkelse, der også
nevrologiske funn, CT/MR-funn, opplysninger om skademekanisme mv. er hensyntatt.

Subjektive plager: Bare 3 symptomer omtales her. Alle
grader av symptomopplevelse er slått sammen (lett,
moderat og markert). Depressivitet plaget 74 % av dem
med skade i høyre frontallapp (HF), 49% av dem med
bifrontale skader (BI) og 24% av de med skader i venstre
frontallapp (VF). Økt trettbarhet ble angitt av 89% i
gruppen HF, 77% i gruppen BI og 61% av gruppen VF.
Økt irritabilitet ble angitt økt i alle gruppene (72% ved
BI, 63% ved HF og 50% etter skade VF.

Materiale:
145 personer (70% menn) av totalt 1771 undersøkte
pasienter viste seg å ha skade eller sykdom i frontallappene
og er med i denne oversikten. Dette utgjør 25% av undersøkte pasienter med traumatiske hodeskader (N=580).
Utover de som har frontallappsskader, har 180 personer
mer utbredte skader med samtidig involvering av tinninglapper. Disse er ikke tatt med i denne oversikten.
• 9% er henvist fra leger, 33% fra sykehus, 30% fra
Aetat (nå NAV arbeid) og 28% fra andre (NAV trygd,
bedriftshelsetjeneste, parter i forsikringsoppgjør og lignende).
• De fleste er skadet ved traumatiske hendelser (69%,
N=92),- 7 av 10 i trafikken. 10% hadde sènfølger etter
blødning eller infarkt og i 11% av tilfellene ble toksisk
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Nevropsykologisk totalfunksjon: Det er registrert til sammen 20 nevropsykologiske mål basert på anerkjente
funksjonstester og èn samlet konklusjon av testprotokollen. Gruppen med bifrontale skader (BI) har noe oftere
samlet utfall av moderat eller markert grad (57%).
Halvparten (50%) av HF-gruppen hadde moderate eller
markert testutfall, men bare 26% av gruppen VF (74% i
denne gruppen hadde imidlertid lette utfall).
Lateraliserte forskjeller i testresultater: Generell intellektuell funksjon (FIQ) vurdert ut fra WAIS, viser ingen nevneverdige forskjeller mellom HF og og VF-gruppen, men
det er 10% flere i nedre normalområde i gruppen med
bifrontale skader. Verbal-språklig funksjon er lite svekket
i utvalget sett under ett. En del med skader i venstre hjer-
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nehalvdel har lett (2 av 10) og moderat (1 av 10) svekket
funksjon. Høyre hemisfæreskadde hadde tilsvarende vansker i størrelsesorden 4-8%. Åtti prosent med bifrontale
skader hadde normal verbal-språklig funksjon.
Konstruksjonsapraksi ble ikke registrert hos noen i gruppen VF. Andelen er 12% (moderat og markerte funn slått
sammen) for gruppen HF, i tillegg tilkommer her 12%
med lette forstyrrelser. I gruppen bifrontalt skadde hadde
16% problemskapende apraksi og 9% lette vansker.
Problemskapende innlærings- og hukommelsesvansker
vurdert ut fra testprestasjoner er relativt lav ved unilaterale skader (14% i gruppen VF og 27% i gruppen HF),
men klart mer uttalt ved bifrontal skade (49%). Redusert
romoppfatning påvises sjelden; bare i 6% av tilfellene i
moderat og alvorlig grad ved både VF og HF og 8% ved
bilateral skader.
Reguleringsfunksjon: (Her innbefattes dimensjonene
abstraheringsevne, planleggings- og problemsløsningsevne og intellektuell fleksibilitet. Registreringen er basert
både på målte prestasjoner, på en kvalitativ vurdering av
testadferd samt på klinisk intervju om daglig fungering).
Andelen med problemskapende (moderat eller markert)
svekket evne til abstrakt tenkning er lav for alle grupper;
bare 16% av gruppen BI, 12% i gruppen HF og 5% i
gruppen VF. Andelen er mye høyere for svekket planleggings- og problemløsningsevne samt for intellektuell
infleksibilitet; nesten 7 av 10 (65%) ved bifrontale skader
har her problemskapende funksjonssvikt, mot 5 av 10
(47%) i gruppen HF og under 3 av 10 (23%) av gruppen VF.
Selvinnsikt, målrettethet og driv: Svekket selvinnsikt i problemskapende grad (moderat og markert) var litt mer
uttalt ved frontallappsskader i begge hemisfærer (34%),
mot 30% ved HF og 26% i VF-gruppen. Målrettethet er
definert som evnen til å være utholdende, fastholde planer og gjøremål uten å spore av for mye. Denne evnen er
mer svekket av moderat og/eller markert grad ved bifrontale skader (51%) i forhold til unilaterale skader (28%
for HF-gruppen og 5% for VF-gruppen). Svekket
driv/initiativ/økt passivitet er noe mer uttalt hos de med
skader i venstre frontallapp (34%) i forhold til høyre
(23%), men mest etter bilaterale skader (40%).
Personlighetsmessige forstyrrelser: (Vurderingen er basert på
en oppsummerende helhetsvurdering av inntrykk etter
klinisk intervju og testadferd). Mest uttalte endringer
(moderate og markerte endringer slått sammen) påvises
ved bifrontale skader (73%), dernest ved høyresidige skader (59%) og minst ved venstresidige frontallappsskader
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(43%). Bare 9% av gruppen BI var uten registrerbare
personlighetsmessige endringer, mot 39% i gruppen VF.
Yrkesdeltakelse og stabilitet: Det arbeidsmessige problemet
i gruppen fremkommer ved at ca. halvparten ikke hadde
noe ansettelsesforhold ved undersøkelsestidspunktet. Det
er overvekt av personer med bifrontale skader som er
uten arbeidsgiver (64%). I gruppen høyre frontal-skade
var andelen 58% mot 48% i gruppen venstre-frontal.
Ustabiliteten i arbeidsmessig sammenheng kan gjenspeiles i antall arbeidsforhold de har hatt mellom skadetidspunkt og undersøkelsestidspunkt. 41% med skader i
venstre frontallapp hadde hatt bare èn arbeidsgiver, 21%
av gruppen HF og 17% av gruppen BI. En ganske stor
andel (18-25%) hadde hatt mer enn 3 arbeidsgivere etter
skade/sykdomsdebut (hele utvalget).
Innvirkning på arbeidsevnen: Personer med anslått uendret arbeidsevne fordeler seg med 17% (BI), 19% (HF)
og 41% (VF). Andelen som ble ansett som varig arbeidsuføre viser i tråd med dette at 4 av 10 av gruppene HF
(39%) og BI (42%) ikke anses å ha utnyttbar arbeidsevne, mot bare 1 av 10 (9%) av de med skade i venstre
frontallapp. Redusert arbeidsevne (må ha kortere daglig
belastning, tilpasset arbeid etc.) er anslått for om lag 4 av
10 i alle gruppene (34% v/BI, 39% v/HF, 46% v/VF).
Diskusjon
Resultatene støtter inntrykket av at det er sjelden å få
henvist en person med en fokal frontallapsskade (8%) i
en nevropsykologisk praksis. En fjerdedel av de med
traumatisk hodeskade har imidlertid skade frontalt, noe
som viser at disse områdene er utsatt ved traumer. Det er
litt vanligere å finne skader som også involverer tinninglappene (ytterligere 10%).
Tid mellom skade og undersøkelse er relativt lang. At så
mange henvises nevropsykolog så mange år i ettertid, kan
tyde på enten ubegrunnet optimisme mtp. senskader etter
akuttfasen, eller at de spesifikke tegnene på frontallappskade ikke har blitt erkjent. Redusert selvinnsikt hos den
skadde kan også medvirke. Ideelt sett burde personer med
mistenkte frontallappsskader ”sluses” inn i en tiltakskjede
med kontinuerlig oppfølging fra de skrives ut fra sykehus.
Andelen med subjektive plager er lav, og lavest etter skader i høyre frontallapp.
Dette er som forventet, idet høyre frontallapp ofte assosieres med redusert sykdomsinnsikt og overvurdering av
egen funksjon. På den andre side opplever noe overraskende de med skader i høyre frontallapp mer trettbarhet,
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mer irritabilitet og mer senket stemningsleie enn de med
skader på venstre side. At så mange opplever depressivitet
i denne gruppen kan bero på at forståelsen av egen svikt
er usikker, - at de opplever funksjonsvansker i dagliglivet
som verken de selv eller omgivelsene forstår helt ut. En
direkte effekt av skadet hjernevev kan heller ikke utelukkes. Økt trettbarhet og økt irritabilitet må anses å ha
betydning for arbeidskapasiteten. Det er grunn til å
merke seg at andelen med slike plager er ganske høy.
Det oppsummerte mål på nevropsykologisk totalfunksjon viser at skader i venstre frontallapp gir mange med
lette utfall, men færre alvorlige, mens skader i høyre frontallapp gir mer alvorlige og problemskapende funksjonsforstyrrelser. Bifrontal affeksjon har imidlertid størst
negativ effekt på testprestasjonene. Dette kan synes noe
overraskende idet det ofte fremheves at høyre frontallapp
ses på som et funksjonsmessig ”dødt område”.
Skader i frontallappene påvirker imidlertid ikke den
generelle intellektuell funksjon (målt med WAIS), selv
om det påvises en lavere tendens hos dem med bilaterale
frontallappsskader. Det er likevel ikke sikkert at dette
viser en redusert funksjon i forhold til premorbid fungering. Merkbare språklige vansker er relativt sjeldene,
andelen med problemskapende apraksi er liten, bare hos
èn av 10 er dette et problem hos dem med skade i høyre
frontallapp. Kartlegging av denne funksjonen har alltid
vært vektlagt fordi den erfaringsmessig har stor betydning for evnen til å klare praktisk arbeid.
Innlærings- og hukommelsesfunksjonen er sentral ved
nevropsykologisk undersøkelse. Denne var svekket hos
nesten halvparten av de med skader i begge frontallapper,
men klart færre ved unilaterale skader. Om der er innlæringsvansker som dominerer (passiv innlæring), kan ikke
belyses nærmere med dette materialet.
Utvalget preges altså ikke av de dramatiske nevropsykologiske utfallene, verken når det gjelder generell intellektuell reduksjon, verbalt-teoretisk svikt, apraksi eller innlærings/hukommelsessvikt. Tendensene til lateraliserte
forstyrrelser er der, men ikke uttalte. Dette kan gjøre det
forståelig at mange av pasientene heller ikke har fremstått
som “hjerneskadede” i møte med helsevesen eller NAV.
Tallene viser at det må fokuseres på planleggingsevne og
fleksibilitet ved mistanke om frontallappsskader, spesielt
ved bifrontale skader, mens skader i høyre frontallapp gir
noe mer svikt enn ved skader i venstre frontallapp. I de
to første gruppene har halvparten problemer med disse
funksjonene. Samme tendens fremkommer for evne til
abstrakt tenkning.
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Funksjonene initiativ, driv og selvinnsikt er ikke ansett
som å være problematisk svekket hos flertallet av de skadde uansett gruppe. Antallet er imidlertid så vidt høyt at
det er viktig å identifisere dem som har et reelt problem
gjennom systematisk observasjon eller utspørring av pasient eller nærstående. Sett under ett ble det hos om lag 7
av 10 ikke påvist svikt i disse funksjonene (av en slik grad
at det ikke anses å ha praktisk betydning, dvs. ikke svekket eller lett svekket). Slike funksjoner kan være viktige i
mange skole- og jobbmessige sammenhenger idet de sier
noe om en persons effektivitet.
Selvinnsikt var mest svekket ved bilaterale skader. Skader
i høyre frontallapp ga noe mer uttalt redusert selvinnsikt
enn skader i venstre frontallapp. Økt initiativsvekkelse er
mer vanlig etter skade på venstre side i forhold til høyre,
men mest svekket ved bilaterale skader.
De tre sistnevnte funksjonsmålene anses for å være svært
viktige for en persons evne til å kunne delta i skole og
arbeidsliv. Funksjonene kartlegges ikke gjennom formell
testing alene, slik at en generell klinisk tilnærming er viktig.
Personlighetsendringer påvises i langt større grad enn
intellektuelle endringer. Størst negativ effekt på personligheten er vurdert å foreligge når begge pannelapper er
involvert, dernest ved skader i høyre frontallapp. Det er
likevel interessant å se at også 4 av 10 med venstre frontallappsskader har anslått problemskapende personlighetsendring. Klinisk vurdering av personlighet er derfor
et usikkert diagnostisk kriterium med tanke på lateralisering.
Når det gjelder arbeidsmessige forhold er det tendens til at
personer med bifrontale skader, og dernest høyresidige skader, hadde hatt flere arbeidsgivere etter skaden, og at de
dessuten var uten arbeidsgiver ved undersøkelsestidspunktet. Også for den halvdelen som har et ansettelsesforhold,
kan det være grunn til å spørre om det foreligger en funksjonsforstyrrelse. Hvorfor er de henvist til nevropsykolog?
Vurdering arbeidsevnen ved frontallappsskader må baseres på alle relevante opplysninger; testresultater, klinisk
inntrykk, testadferd, relevante medisinske forhold, skoleog arbeidsbakgrunn, uttalelser fra arbeidsgiver, observasjoner under arbeidsutprøvning, uttalelser fra Aetat
(NAV arbeid) mv. Slike vurderinger blir nødvendigvis
skjønnsmessige, og blir påvirket av undersøkerens erfaring med tverrfaglig attføring av pasientgruppen.
Konsekvensen for arbeidsevnen anses som stor etter frontallappsskader, mest uttalt etter bilaterale og høyresidige
skader. Skader i venstre frontallapp er altså vurdert til å
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ha en bedre arbeidsmessig prognose. Selv om andelen
med skader i venstre frontallapp synes å ha beholdt mer
av sin arbeidsevne (færre anses uføre), er det likevel
mange som har redusert arbeidsevne. Dette kan henge
sammen med at lettere skader i verbalt/teoretiske evner
setter flere begrensninger i dagens arbeidsmarked uten at
de tilsier full uførhet, idet praktiske arbeidsoppgaver kan
mestres fortsatt.
Den oppsummerte koding av arbeidsevnen representerer
ingen ‘objektiv sannhet’ om arbeidsevne hos frontallappskadde, men er erfaringsbasert. Siden pasientene er
undersøkt relativt lenge etter oppstått skade, har en imidlertid fått god mulighet til å ‘nøste opp’ pasientens daglige problemer etter skaden så vel privat som i forhold til
skole og arbeid. Denne type opplysninger om funksjon
har dessuten vært et hovedfokus ved undersøkelsen, idet
det er den arbeidsmessig prognose oppdragsgivere ofte
har vært interessert i å få vurdert.

Adekvat funksjonskartlegging med en sannsynliggjort
årsaksforklaring kan bidra til økt forståelse hos både den
det gjelder og de pårørende, være avgjørende for valg av
terapeutiske tiltak og ikke minst ha betydning for inntektssikringen, enten som grunnlag for hensiktsmessige
attføringstiltak eller som begrunnelse for trygdeytelser.
Forfatterens erfaring er at personer med skader i frontallappene under- eller feildiagnostiseres i sterkere grad enn
ved andre skadetyper. De ”psykologbehandles” for ‘gale’
problemer og blir ikke akseptert til å ha en varig skade i
trygderettslig sammenheng, tross klare funksjonsforstyrrelser. Av slike grunner er det viktig å bruke en bredest
mulig tilnærming ved undersøkelse av personer med en
mulig frontallappskade.

Omlag 3 av 10 (30-36%, alle grupper) hadde for øvrig
andre problemer i tillegg til hodeskaden, som sannsynligvis også påvirket arbeidsevnen (ikke vist i resultatdelen).
Avsluttende kommentarer
Nevropsykologer har sin kunnskap dels fra teoretiske studier og dels fra egen erfaring. Det er viktig at egen erfaring blir systematisert, slik at en over tid kan se tendenser fra et større antall undersøkte pasienter, samt at erfaringene for dagliglivets funksjon settes i fokus. Erfaring
som nevropsykolog vil påvirke både forventninger, tolkninger og konklusjoner om konsekvenser for hverdagslivet. Erfaring setter oss i stand til å stille de rette spørsmål,
velge de mest optimale tester og søke etter andre relevant
kilder til sakens opplysning.
Om symptomer ”deles opp” i områder som i denne oversikten, kan en over tid få en ”selvoppfyllende” tendens,
ved at forventninger kan bli bekreftet, og vi ”grupperer”
pasientene etter dette. Denne ulempen anses å være mindre enn verdien av å se sine erfaringer over år. Ingen husker alle sammenlignbare saker gjennom noen 10-år.
Selv om denne artikkelen viser at de klassiske frontallappsskadene sjelden påtreffes i en nevropsykologisk
praksis utenom sykehus, er det viktig å tenke i retning av
mulig svikt frontalt der en person synes å ha mislyktes i
skole eller arbeidsliv, eller der uklare personlighetsmessige problemer kan dominere. Begrensede utfall på tester
betyr ikke at det ikke foreligger funksjonssvikt med
betydning for dagliglivets fungering.
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Førerkortvurderinger
ved kognitiv svikt, hvordan få en
mer lik praksis i Norge?
ANNE-KRISTINE SCHANKE,
sjefpsykolog, dr.philos, Sunnaas sykehus.

Vurdering av hvorvidt personer er egnet for å beholde
førerkortet, er en vurdering fastleger i stor grad forholder
seg til. Men kognitiv svikt etter skader som berører hjernen eller der det er mistanke om dette, er også blant de
problemstillinger nevropsykologer kommer i berøring
med. For noen nevropsykologer er problemstillingen lavfrekvent, hos andre hyppig. Vurderingene vil alltid inneha aspekter av skjønn, der mange typer informasjon
sammenholdes. Dette kan gjøre vurderingene kompliserte. Det er ønskelig at psykologers vurderinger ikke spriker for mye med forskjellsbehandling som konsekvens.
Inndragelse av førerkort har stor betydning for mennesker med funksjonsnedsettelser. Av den grunn ser man
også at konfliktpotensialet kan være høyt og det er ikke
uvanlig med second-opinionvurderinger og ankesaker.
Førerkorvurderinger omhandler en rekke pasientgrupper
slik som pasienter med traumatiske hjerneskader, ulike
former for demens, multiple sclerose, Parkinson sykdom
og hjerneslag. Men problemstillingen omfatter også
hvorvidt personer uten førerkort bør starte førerkortopplæring, som pasienter med cerebral parese, psykisk utviklingshemming, utviklingsforstyrrelser, ryggmargsbrokk,
ADHD og Aspergers syndrom. Det foreligger spesielle
retningslinjer for personer med ADHD i form av at diagnosert ADHD krever dispensasjon fra førerkortforskriften fra fylkeslegen. For regelverk og førerkort, se
www.shdir.no/publikasjoner/retningslinjer.
Dispensasjonsregler kan også gjelde for noen personer
med for eksempel synsfeltutfall. Det er ønskelig at nevropsykologer er kjent med når synsfeltutfall bør utredes
videre, hvis de ikke selv har egnet metodikk. På Sunnaas
foretas synsfeltsundersøkelser av psykologer. Alle nevropsykologer vil ha metodikk for å utrede neglekt.
Forholdet mellom synsfeltutfall og neglekt kan være
komplisert, hvor begge berører bilkjøring og regelverket.
Vi vil komme tilbake til egnet metodikk i arbeidsgruppen som nå er under arbeid, se under.
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I tillegg til overnevnte, blir nevropsykologer bedt om å
vurdere hvorvidt yrkessjåfører, sjåførlærerere og trafikklærere skal få beholde førerkortet etter skader. Her skal
flere type førerkortklasser vurderes. Dette krever kjennskap til kravene til de ulike førerkortklasser som arbeidsgruppen også vil beskrive. Man må også kjenne til at det
stilles krav til å kjøre moped. Vi vil også i retningslinjene
foreslå når vurderinger bør henvises til instanser som ikke
berører den terapeutiske allianse med pasienter. Ikke sjeldent utgjør dette et problem, og det er velkjent at dette
kan være vanskelig også for fastleger. I noen tilfeller kan
det være ønskelig at en annen psykolog en den behandlende foretar førerkortvurderingen. Det må være rett til
av avgrense seg, men ikke overse problemstillingen.
Frem til i dag, har det vært få retningslinjer innen feltet
førerkortvurdering ved kognitiv egnethet for bilkjøring.
Praksis blant norske nevropsykologer har vært divergerende. Vi må nok påregne at alle nevropsykologer ikke er
kjent med regelverket og at de heller ikke har kjennskap
til den omfattende, men tildels fragmenterte empiri som
foreligger. Det er nok også grunn til en viss bekymring
for at enkelte nevropsykologer beveger seg på kanten av
fagetiske retningslinjer for nordiske psykologer, dvs. at de
foretar vurderinger der de ikke har tilstrekkelig kompetanse til å foreta kvalifiserte vurderinger. Det er derfor
behov for bedre retningslinjer slik at personer med kognitiv svikt sikres en mer lik praksis. For psykologer som
foretar lavfrekvente førerkortvurderinger, bør det være
avtaler om at de kan rådføre seg med kollegaer med spisskompetanse. Undertegnede får endel telefoner og mailer.
Noen ganger kommer det fra kvalifiserte psykologer der
det er forholdsvis enkelt å gi råd eller sammen komme
frem til en konklusjon. Andre ganger har psykologen
såpass lite erfaring eller såpass få egnete metoder tilgjengelig, at rådet vil kunne være at førerkortvurderingen bør
henvises videre. Vi kan på sikt kanskje tenke oss et flytdiagram der de mer enkle vurderinger kan fattes på ett nivå
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(egnet-ikke egnet) mens de mer kompliserte vurderinger
hvor det er tvil, henvises til sentre med spisskomptanse.
I tillegg til at den enkelte psykolog har et selvstendig
ansvar for å arbeide i pakt med fagetiske retningslinjer og
ikke gå ut over eget kompetanseområde har også NNF og
NPF et ansvar for å sikre at nevropsykologer får retningslinjer for å kunne arbeide i henhold til evidensbasert
kunnskap eller beste praksis. Dette har ikke blitt ivaretatt
frem til nå. I den senere tid er dette løftet opp i form av
et felles initiativ mellom NPF og NNF. Det er etablert en
arbeidsgruppe bestående av aktører som har erfaring med
førerkortvurderinger, og den skal også suppleres med fagfelt der vi ikke tror denne type vurderinger er så vanlige,
som innen psykisk helsevern og rusfeltet.
Mandatet for gruppen tar utgangspunkt i helsepersonelloven §34 hvor det står:
§ 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.
Departementet kan i forskrift gi nærmere bestemmelser til
gjennomføring og utfylling av første ledd, og kan gi reglene i
første ledd tilsvarende anvendelse i forhold til pasienter som
har tjeneste utenfor luftfartøy, dersom tjenesten har betydning for luftfartens sikkerhet.
Denne paragrafen har aksentuert behovet for å tydeliggjøre psykologers arbeidsmåte og metodevalg når det
gjelder førerkortvurderiinger, men også hvordan meldeplikten skal tolkes og praktiseres. Mange fagfelt blir
berørt; habilitering, geriatri, rehabilitering, rusfeltet og
psykisk helsevern. I tillegg vil førerkortproblematikken
også angå privatpraktiserende psykologer.
Problemstillingen for arbeidsgruppens mandat kan tredeles:
• å få norske psykologer til å bli bevisst meldeplikten i
Helsepersonelloven,
• å sikre forsvarlige vurderinger av personer som har skader som berører hjernen eller hvor det er mistanke om
dette,
• å bidra til at saksgang og beslutningsprosesser foregår
på en hensiktsmessig måte.
I tillegg har vi hatt kontakt med de nordiske nevropsykologiske foreningene for å forsøke å komme frem til mer
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overordnede nordiske retningslinjer. Dette møtet er
beskrevet i dette nummeret av Knut Follesø, som sitter i
styret for NNF. Bakgrunnen for møtet var en nordisk
førerkortkonferanse i Danmark september 2007 hvor
noen norske nevropsykologer også var til stede.
Som nevnt har førerkortvurderinger de senere år blitt satt
på kartet i form av Helsepersonelloven § 34. Vi trenger
retningslinjer for hvordan loven skal tolkes, og hvordan
psykologer skal opptre. Det planlegges et innlegg i
Tidsskrift for Norsk Psykologforening der foreningens
jurist Ingunn Myklebust i samråd med arbeidsgruppen
ved Knut Follesø og Carsten Stroebel utarbeider dette.
Empiri om førerkortvurderinger er omfattende, spesialisert og fragmentert. Studier er ofte ikke enkelt sammenliknbare som følge av ulike diagnoser, testmetoder herunder simulatorer, prosedyrer og outcome-mål. Videre
skiller lovgivningen seg fra land til land. Dette gjør det
vanskelig for nevropsykologer å tilegne seg en bred oversikt over empirien i en travel hverdag, selv om de kan ha
lest enkelte studier. Delvis som følge av mangel på felles
referanseramme empirisk, er det diskusjon om hva som
er gullstandard for førerkortvurderinger. Her trengs både
litteraturgjennomgang og begrepsavklaringer. Hva mener
vi med økologisk validitet, prediktiv validitet mm.
Arbeidsgruppen vil gjennomgå litteraturen og prøve å
organisere de empiriske funn slik at de blir mer tilgjengelige for nevropsykologer i en Veileder. Veilederen vil
også utarbeides med sikte på andre fagfelt i psykologi
som kommer i berøring med problemstillinger som
omhandler førerkort. Undertegnede sitter også i et utvalg
der vi håper å kunne lage bedre retningslinjer for leger
og psykologer samlet når det gjelder førerkort og kognitiv svikt. Disse prosessene må samordnes.
Det arbeides med å lage en førerkortkonferanse for
psykologer som er involvert i førerkortvurderinger i løpet
av 2009. Dette vil omhandle psykologer innen demensfeltet, rehabilitering, habilitering, psykisk helsevern, rus
samt privatpraktiserende. Nevropsykologer utgjør en viktig gruppe.
Hvor står vi kunnskapsmessig per idag?
Det er holdepunkter for at nevropsykologiske tester isolert ofte har en usikker prediktiv verdi. Men det betyr
ikke at de ikke er viktige som del av en helsefaglig vurdering. Internasjonal og nasjonal kunnskap tilsier at multimodale tilnæringer er påkrevet ved de kompliserte vurderingene, dvs. at det utføres medisinske, nevropsykologiske og praktiske prøver
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Hvis det er tvil om egnethet etter nevropsykologisk
undersøkelse henvises pasienten ofte til en praktisk kjøreprøve. Det er kommet signaler på at sjåførlærere i
Norge vil bli mindre sentrale fremover fordi deres vurderinger har lav reliabilitet, og at Trafikkstasjoner i større
grad vil bli involvert. En prosjekt som forsøker å standardisere vurderingene ved Trafikkstasjonene pågår.
Hvilke svikttegn skal vektlegges:
Det er ikke tilstrekkelig klarhet i hvilke funksjoner som
skal tillegges vekt blant nevropsykologer. Jeg vil mene at
vi bør forholde oss til de kognitive svikttegn beskrevet i
Retningslinjer for utfylling av helseattest mm, revidert
2007. Disse er:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

redusert generell oppmerksomhet
neglekt
visuell agnosi
forlenget reaksjonstid
visuospatial svikt
apraksi
betydelig redusert hukommelse
kritikkløshet og nedsatt dømmekraft
anosognosi og
rapporterte problemer i trafikken.

Noen psykologer foretar også synsfeltsundersøkelser med
perimeter.
Når det gjelder de funksjoner som er beskrevet ovenfor,
er det min vurdering at man bør bruke tester som er mest
mulig standardiserte og sensitive for å avdekke disse spesifikke svikttegn. Noen nevropsykologer måler imidlertid en rekke kognitive funksjoner utover dette.
Det er et spørsmål blant nevropsykologer om de diagnostiske grupper er så ulike at det krever ulik metodikk.
Erfaring med førerkortvurdering ut fra alle de grupper
jeg har beskrevet ovenfor, er at det fungerer godt å bruke
en felles grunnstamme av metoder for førerekortvurderinger, og supplere tester ved behov der man ønsker utdypende informasjon (som ved ADHD eller reguleringssvikt) eller der testene ikke er tilstrekkelig valide (som ved
afasi eller etniske minoriteter). Spørreskjema om sykdomsinnsikt er meget viktige og bør brukes, her finnes
flere alternativer. Vi trenger å bli enige om hvilke funksjoner vi skal måle, sekundært hvilke metoder som er
egnet for å måle dem, tertiært hvilke normer vi skal
bruke. Gruppen vil arbeide videre med at flere kritiske
tester med relevans for førerkortvurderinger kan bli tilgjengelige for flere.
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Hvilke aspekter har betydning
for å kunne ferdes sikkert i trafikken?
Empirisk synes tre viktige hovedaspekter å ha betydning
for sikker bilkjøring ved hjerneskader eller sykdommer
som berører hjernen. For det første dokumenteres i
økende grad at premorbid funksjon innvirker på kjøreferdighet og bidrar til å forklare mye av ulykkene, se for
eksempel Pietrapiana mfl. Brain Injury, 2005. For det
andre vet vi at visse kognitive utfall er trafikkfarlige og
uforenelige med sikker bilkjøring, men altså ikke alle.
Dette slo van Zomeren fast allerede i 1987: Personer med
hjerneskader kan være sikre sjåfører. For det tredje vet vi
at sykdomsinnsikt, som ofte omfatter reguleringssvikt, er
avgjørende for å kunne kompensere for sikker kjøreatferd
etter hjerneskader. I en nylig studie av Schanke med flere
finner vi at personer med hjerneslag endrer signifikant
kjøremønster etter skade. De kolliderer ikke mer enn
normalbefolkningen. Et entydig og signifikant funn var
at personer med traumatiske hjerneskader ikke endrer
kjøremønster. Det fremkommer at de har økt antall ulykker sammenliknet med normmaterialet. Dette til tross
for at de var klarert etter en multimodal vurdering.
Nevropsykologer måler primært kognitive funksjoner. Vi
vektlegger sjeldent i vårt beslutningsgrunnlag premorbid
funksjon eller sykdomsinnsikt. Hva angår reguleringssvikt, baserer vi oss oftest på psykometriske vurderinger,
selv om atferdsobservasjoner tilsier at svikttegnene er
betydelige, og av og til så store at kognitiv testing kanskje
ikke burde være nødvendig for å fatte en beslutning.
Pasientens metakognitive ferdigheter er dermed sentrale
og vår svenske kollega Anna Lundqvist er blant de som
har gitt viktige bidrag innen førerkortempirien.
Det er meget positivt at en arbeidsgruppe nå har satt
denne type viktige problemstillinger på dagsordenen og
at det tas et ansvar for å heve kompetansen blant norske
psykologer. Vi trenger også å være i dialog med andre etater som forvalter regelverket, og det foregår tilnærminger
også her.
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Nordisk samarbeid
om førerkortvurderinger etablert
KNUT FOLLESØ, klinisk nevropsykolog, Fredrikstad.

Den 26. og 27. februar 2008 ble det avholdt et Nordisk
møte om vurderinger av kognitiv egnethet for bilkjøring.
Møtet fant sted på Neurohuset i Helsinki. Hensikten
med møtet var å utveksle erfaringer og gjeldende praksis
i de nordiske land. Dette møtet kommer på et tidspunkt
hvor Norsk Nevropsykologisk Forening (NNF) allerede
er engasjert i en prosjektgruppe nedsatt av Norsk
Psykolog Forening med mandat å tydeliggjøre psykologers arbeidsmåte, metodevalg og kriterier i forhold til å
forvalte helsepersonellovens §34. Denne paragrafen
pålegger psykologer, leger og optikere et ansvar for å
melde fra når de kommer i kontakt med pasienter som
ikke oppfyller førerkortforskriftenes helsekrav. Møtet i
Finland passet således godt inn i dette pågående komiteearbeidet.
Møtet samlet en liten gruppe delegater fra de nevropsykologiske foreningene og trafikkmedisinske miljø i
Norge, Sverige og Finland. Representantene fra
Danmark måtte dessverre melde avbud på kort varsel.
Fra Norge deltok Anne-Kristine Schanke fra Sunnås
Sykehus, Knut Follesø fra NNF og Per Olav Rike, psykolog ved Sunnås Sykehus som planlegger doktorgradsarbeid på førerkortfeltet. Mye av møtet gikk med til å presentere status i de ulike land, men det ble også tid til et
studiebesøk til trafikksimualtoren ved Neurohuset i
Helsinki.
Presentasjonen av aktuell status og praksis viser at nevropsykologer som jobber med førerkortproblematikk i de
nordiske land er opptatt av mange av de samme faglige
og metodiske problemstillingene. Det viser seg imidlertid
å være store forskjeller mellom de nordiske land når det
gjelder hvem som utreder førerkortspørsmål, hvordan
denne utredningen er organisert, og hvilken rolle psykologer og nevropsykologer har i forhold til vurdering av
egnethet for bilkjøring.
I Finland er førerkortvurderinger primært en oppgave
for leger. Lovverket pålegger leger en informasjonsplikt
når pasientenes helsetilstand er problematisk i forhold til
bilkjøring. Psykologer har ikke tilsvarende informasjonsplikt i Finland. Nevropsykologer er involvert i førerkort-
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Anne-Kristine Schanke tester den finske kjøresimulatoren

vurderinger, men da ofte på oppdrag fra en lege. I
Finland er det dessuten en sterk tradisjon for å legge stor
vekt på praktiske førerprøver. De finske nevropsykologene rapporterte bekymring for at de praktiske førerprøvene er tilfeldige og lite standardiserte. Det er også et
problem at helsevesenet ikke har kapasitet til å tilby pasientene førerkortutredninger, og at pasienten ofte er henvist til å betale dette selv. Det er ingen spesielle forskningsinstitutt eller nasjonale kompetansesenter for trafikkmedisinske spørsmål i Finland, men det fins en organisasjon av omtrent 40 leger som har kompetanse på
dette feltet.
I Sverige er det også legen som primært har ansvar for
førerkortvurderinger og det er i utgangspunktet ikke
obligatorisk med psykolog eller nevropsykologvurdering
ved spørsmål om kognitiv egnethet for bilkjøring. Det er
imidlertid vanlig at legen benytter seg av nevropsykologisk ekspertise i saker hvor kognitiv funksjon anses for å
være en sentral problemstilling i førerkortvurderingen. I
Sverige har man et system med trafikkmedisinsk kompetansesenter både ved Lund og ved Salgrenska sykehus. I
tillegg har flere av universitetssykehusene egne trafikkmedisinske team. I Sverige er det veimyndighetene som
har ansvaret for trafikksikkerhet. Myndighetene har fastsatt en såkalt null-visjon om at ingen skal skades eller
drepes i trafikken. Som en del av denne målsetningen har
myndighetene ambisjon om å bedre arbeidet med å identifisere sjåfører med forhøyet ulykkesrisiko. Det foreligger blant annet planer om å øremerke noe av veiskatten
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til å finansiere et bedre nettverk av trafikkmedisinske
team som kan forestå førerkortvurderinger.
Norge synes å være det eneste landet i Norden som har
en automatisk meldeplikt både for psykologer, leger og
optikere. Disse yrkesgruppene er pålagt å informere fylkesmannen dersom man avdekker helseforhold som er
problematisk i forhold til bilkjøring. I Norge finnes det
et trafikkmedisinsk kompetanse- og forskningsmiljø ved
Sunnaas Sykehus, men det er ikke utbygd et nettverk av
regionale kompetansesenter som kan bistå helsemyndighetene med denne typen vurderinger. I Norge arbeides
det i dag med to hovedutfordringer i forhold til psykologers bidrag på førerkortområdet. For det første er det i
gangsatt arbeid med å gjøre psykologer bedre kjent med
informasjonsplikten og hvordan denne skal håndteres.
Det er også avdekket stor variasjon i hvordan forskjellige
psykologer/nevropsykologer utreder førerkortspørsmål,
og hvilke metoder de velger. Det er derfor også et behov
for å utarbeide retningslinjer som gir grunnlag for mer
ensartet praksis.
Møtet konkluderte med at de nordiske landene har

mange felles utfordringer i forhold til vurdering av kognitiv egnethet for bilkjøring, og at de nordiske landene er
best tjent med å samarbeide om disse problemstillingene
i tiden fremover. Det ble derfor besluttet å omgjøre dette
møtet til en fast arbeidsgruppe med mandat om å utvikle felles nordiske retningslinjer for førerkortvurderinger.
Gruppen ila seg selv som mandat å besvare fire sentrale
spørsmål:
A. Hvilke observasjoner/undersøkelsesresultater bør
gjøre klinikeren oppmerksom på førerkortspørsmålet?
B. På hvilke arbeidsfelt bør psykologene har spesiell oppmerksomhet på førerkortproblemstillingen?
C. For hvilke sykdommer/tilstander er det relevant å
reise problemstillingen?
D. Hvilke kognitive funksjoner og atferd bør vurderes i
en førerkortsammenheng?
Gruppen ble enig om at hvert enkelt land går videre med
å kartlegge sin egen praksis, og vil deretter møtes på
Sunnaas sykehus i september 2008 for å gå videre med å
etablere en konsensus.

D I S P U TA S

Forholdet mellom nevropsykologisk fungering og
sosiale problemløsningsvansker ved schizofreni
ANJA VASKINN, PHD,
Spesialist i klinisk voksenpsykologi, TOP Nevrokognisjon, Aker Universitetssykehus HF

Schizofreni anses av de fleste fagfolk som den mest alvorlige blant våre psykiske lidelser. Karakteristiske symptomer er vrangforestillinger og hallusinasjoner. Disse grupperes gjerne sammen innenfor paraplyen som kalles positive symptomer. I tillegg har man de negative symptomer
hvor eksempelvis anhedoni, apati og asosialitet inngår. I
løpet av de siste ca 15 år har en tredje symptomgruppe,
de kognitive symptomer, fått mye oppmerksomhet innen
forskningslitteraturen. I dag regnes kognitiv dysfunksjon
som et kjernekjennetegn ved schizofreni (Elvevaag &
Goldberg, 2000) med vansker sett spesielt for hukommelse, oppmerksomhet og eksekutivfungering. I tillegg

24

Nevropsykologi nr. 1-2008

vet vi at kognitiv fungering er en viktig prediktor for
hvor godt en person med schizofreni mestrer livet sitt,
såkalt dagliglivsfungering (Green et al., 2000).
Dagliglivsfungering dreier seg om svært ulike funksjoner,
hvorav en er evnen til å løse vanskelige interpersonlige
situasjoner.
Mekanismene for sammenhengen mellom nevropsykologisk fungering og dagliglivsfungering ved schizofreni har
man imidlertid visst mindre om. Dette har vært temaet
for mitt doktorgradsarbeid. Utgangspunktet for studien
var at læringspotensial og sosial kognisjon hadde blitt
foreslått som såkalt medierende variabler mellom nevropsykologisk funksjon og dagliglivsfungering (Green et
al., 2000). Læringspotensial dreier seg om evnen til å lære
av feedback. Dette ble målt med en trippel administrasjon av Wisconsin Card Sorting Test hvor testtaker mottok hjelp og tips under administrasjon nr.2.
Læringspotensial tilsvarer forskjellen mellom prestasjon
før og etter administrasjon nr.2. Sosial kognisjon er et
samlebegrep for de tankeprosesser som er involvert når vi
bearbeider informasjon om andre mennesker. Dette ble
målt med en affektpersepsjonstest; Face/Voice Emotion
Test (Kerr & Neale, 1993), hvor man skal gjenkjenne
emosjonelle uttrykk i for eksempel bilder av ansikter.
Dagliglivsfungering ble definert som sosial problemløsningsevne og målt med en rollespillstest; AIPSS
(Assessment of Interpersonal Problem-Solving Skills;
Donahoe et al., 1990). Her skal testtaker forsøke å løse
en utfordrende sosial situasjon med testadministrator
som ”motspiller”. Resultatene viste at affektpersepsjon
fungerte som en medierende eller mellomliggende variabel mellom nevropsykologisk fungering og sosial problemløsningsevne. Læringspotensial så imidlertid ikke ut
til å være en slik medierende variabel (Vaskinn et al.,
2008).

ningsprogrammer eller psykososiale treningsgrupper
innen psykisk helsevern.
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Flere andre nye studier har funnet at sosial kognisjon
medierer mellom nevropsykologisk funksjon og dagliglivsfungering (se for eksempel Addington et al., 2006;
Sergi et al., 2006). Ut fra det vi vet nå synes det derfor
som at noe av den effekten nevropsykologisk dysfunksjon har på evnen til å leve selvstendig skyldes innvirkningen på evnen til å oppfatte følelsesuttrykk hos andre
eller på det å forstå sosiale kontekster. Kliniske implikasjoner av denne forskningen er at individualbehandler og
nevropsykolog bør ha mer fokus på sosial kognisjon i
arbeidet med personer med schizofreni. Muligheter for
både utredning og behandling av sosialkognitive vansker
er av beskjeden målestokk i dagens Norge, men på sikt
bør vi ha som et mål at dette blir en del av kognitive tre-
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Tre interesserte deltakere, fra venstre Torhild Riveland, Vigdis Balke Myrvold og Merete Nilsen. Foto: Liv Heldal)

TESTTEKNIKERNE SAMLER SEG
INGUNN KOUSHAN, LISBET MOEN. Testteknikere v/psykologisk inst., NTNU og
LIV HELDAL, Testtekniker v/Nevropsykologisk Poliklinikk, UiB

6. og 7. mars i år var 17 testteknikere fra hele landet samlet i Drammen. Monica Isaksen fra BUPA hadde ansvar
for arrangementet. Dette var den andre samlingen i rekken, i fjor var den lagt til Trondheim. Men tanken om å
samle testteknikerne er ikke ny, både Bergen og
Stavanger har hatt samlinger tidligere. Nå ønsker vi imidlertid å få dette inn i mer strukturerte former og med årlige samlinger, for dette mener vi har stor verdi.
Første dag var fylt med fagstoff:
- FAS/FAE (føtalt alkohol syndrom/effekt) v/overlege,
spesialist i barne- og ungdomspsykiatri Anne- Lene
Søhoel
- Utredning av lese- og skrivevansker, samt STAS
(Standardisert Test i Avkoding og Staving) v/cand.
paed Berit Sandvik
- Autisme/Asperger v/spesialist i klinisk nevropsykologi
Cathrine Christiansen
- Nonverbale lærevansker v/spesialpsykolog Ellen Oset
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Dette var en viktig dag, - interessant og aktuelt for oss,
med kjærkomment faglig påfyll formidlet av dyktige
foredragsholdere som alle poengterte nytten av testteknikere og deres observasjonsevne. Testteknikere fungerer
som redskap for psykologer o.a. spesialister som skal
tolke testresultater og diagnostisere pasienter. Faglig
påfyll via forelesninger, seminar etc blir derfor viktig for
oss, slik at vi får en bedre forståelse for faget og hensikten
med testene, i tillegg til at vi lærer hva som er viktig å
observere og hvorfor. Testing er langt mer enn et håndverk, god observasjonsevne et kanskje vel så verdifullt.
Atferdsobservajon = nevropsykologi, fikk vi høre av foredragsholder på fjorårets samling. Vårt inntrykk er at de
som bruker testteknikere er positive til ordningen; det ble
sagt at vi testteknikere er en bit av det puslespillet diagnostisering er.
Andre dag var satt av til informasjon og diskusjon:
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Historikk:
Første samling av testteknikere ble avholdt i Bergen midt
på 90-tallet. Da var den amerikanske testtekniker-foreningen National Association of Psychometrists (NAP)
startet opp, og vi ble svært inspirert av dette. Klinisk
Nevropsykologi ved Universitetet i Bergen hadde en del
kontakt med USA i den forbindelse.
Professor Hallgrim Kløve hadde lenge ivret for at vi skulle formalisere og kvalitetssikre opplæring og videreutdanning av testteknikere og lage et sertifiseringsopplegg. En
testtekniker ble i denne sammenheng definert som en
person som har gjennomgått spesialopplæring i å administrere og skåre nevropsykologiske tester under veiledning av spesialist i klinisk nevropsykologi. I lovens forstand ble en testtekniker definert som psykologs medhjelper. En full nevropsykologisk utredning ville for en
tekniker ta 10-15 timer, i tillegg kom skåring av resultatene og skriving av en utførlig observasjonsprotokoll.
Under samlingen i Bergen ble det utformet både et forslag for sertifisering av testteknikere og vedtekter for en
forening av testteknikere. Professorene Hallgrim Kløve
og Bjørn Ellertsen hadde det faglige ansvaret for dette
arbeidet og var også kontaktleddet til Testpolitisk Utvalg
i NPF.
Senere hadde vi et møte i Stavanger, men deretter stilnet
aktiviteten av før vi møttes i Trondheim i 2007 og nå i
Drammen i 2008. På alle disse samlingene kommer det
tydelig fram en frustrasjon over at vi mangler en mer formalisert opplæring og utdanning – både grunnutdanning
og ”spesialistkurs”, slik at vi kan bli sertifiserte testteknikere. Dette har de nå fått til i USA, hvor man også kan
avlegge en frivillig ”eksamen”.
Ved Nevropsykologisk Poliklinikk, Universitetet i
Bergen, foregår det en del kursing av testteknikere, men
opplegget er foreløpig uformelt fordi vi ikke har fått den
nødvendige støtten til et mer formalisert program fra
NPF. Kurset består av praktisk opplæring, observasjon av
testing, observasjonsbeskrivelse, litt historikk og videre
oppfølging (innsending av testprotokoller for gjennomgang o.a). Kurset varer vanligvis i en uke.
Sertifisering: Testtekniker er ingen beskyttet tittel og det
er som nevnt ingen formelle krav til utdanning. Vi har
forskjellig bakgrunn – opplæring har for mange av oss
vært kursing hos senior forskningstekniker Liv Heldal i
Bergen.
Definisjon av hva som skal til for å gjøre en testtekniker
kvalifisert for jobben ble diskutert. Skal grunnlaget være
en formalisert/faglig utdanning?
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•
•

antall pasienter man har testet?
lang erfaring?

Uansett så ønsker vi retningslinjer for minimumskrav –
ikke hvem som helst skal kunne gå inn i jobben. Det
burde være i alles interesse at testingen blir utført mest
mulig korrekt, bl.a for å oppnå valide resultat iht normdata. Det er ønskelig at psykologene kommer på banen
for å legge premissene for hva en testtekniker er.
Organisasjonsform: Vi ble enige om å danne en forening,
men uten formell registrering i første omgang, hovedpoenget for oss er å ha en tilhørighet og en felles plattform.
Vi kaller oss Norsk Nevropsykologisk Testteknikerforening (NNT).
Hjemmeside: Marianne Langeland og Ingvild Helle er i
ferd med å utarbeide nettside. Den vil bl.a. inneholde
informasjon om kvalifiserte testtekniker i landet (vi er ca
30), samt et lukket område som kan tjene som diskusjonsforum der vi fritt kan utveksle stoff som omhandler
tester o.a. vi trenger å være samkjørte på.
WISC-IV: Er det noen som har vært oppgitt over normene i WISC-III? Harcourt Assessment er i ferd med
utarbeiding av den norske utgaven av WISC-IV; manualen er allerede ferdig oversatt og levert forlaget (hovedsakelig utført av Liv Heldal). Innsamling av normdata vil
skje i løpet av året, testteknikerne er spurt om deltakelse
i dette arbeidet, nettopp på bakgrunn av lang erfaring
med testing av barn. De fleste vil etter hvert komme til å
bruke WISC-IV. I framtid må forskning baseres på
denne utgaven.
Oppsummert er vi svært godt fornøyd med både innhold
og organisering av samlingen. Stor takk til alle som bidro
til at dette ble et vellykket arrangement! Og (bokstavelig)
krydret med det sosiale samværet på den indiske restauranten, skårer vi hele opplegget til flere standardavvik
over normalen.
Spredd over det ganske land, mange uten daglig omgang
med andre i samme stilling, har dette lenge vært en etterlengtet arena for å møtes og diskutere, og ikke minst bli
faglig oppdatert i et fellesskap. Vi har forventninger til at
hjemmesiden vil knytte oss sammen som en gruppe.
Neste samling vil bli i Stavanger om et års tid. Det ser vi
fram til - og håper at mange testteknikere har anledning
til å komme, - inkludert de vi eventuelt fortsatt ikke har
klart å oppspore.
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Forskningsnytt

Det er ulike definisjoner på såkalt lett traumatisk hjerneskade, men oftest defineres den som resultatet av et ikkepenetrerende støt som medfører akselerasjon, deselerasjon og/eller rotasjon av hodet og en Glasgow Coma
skåre på ≥13 (dvs nær fullstendig restitusjon av akutte
symptomer) ved vurdering ca. 30 minutter etter traumet.
Hvis symptomer persisterer utover tre måneder brukes
betegnelsen PPCS. Fra et nevropsykologisk standpunkt
er de dominerende symptomer reduksjon av oppmerksomhet og hukommelse og svekkelse av eksekutive funksjoner, ofte kombinert med endring i emosjonalitet.
Bigler søker en felles patologisk basis for disse avvikene ut
fra de nyeste funn framkommet ved hjelp av biomekanisk, nevropatologisk og patofysiologisk forskning.

Ved K. STABELL

Biomekaniske studier av deformasjon av hjerneparenchymet under lett akselersjon/deselerasjon

Bigler, E. D. (2008). Neuropsychology and clinical neuroscience of persistent post-concussive syndrome. Journal of the International
Neuropsychological Society, 14: 1 – 22.

Erin Bigler er velkjent blant nevropsykologer for sine
mange forskningsbidrag, blant annet angående traumatiske hodeskader. Han fokuserer i denne oversiktsartikkel
på vedvarende sentralnervøse symptomer mer enn 3
måneder etter en lett hjernerystelse (persistent post-concussive syndrome, PPCS): Hvilke holdepunkter har vi
per i dag, ut fra moderne biomekanisk, nevropatologisk
og patofysiologisk forskning, for å forstå hvorfor en del
personer (estimert til ca. 10 %) ikke synes å oppnå full
restitusjon etter et lett hjernetraume, mens langt de fleste kommer seg i løpet av minutter til få dager? Hvilke
patologiske prosesser kan bidra til å forklare PPCS?
I en kort historisk innledning presenterer Bigler eksempler på at den dominerende tendens i det medisinske
miljøet i siste halvpart av 1900-tallet var å tolke PPCS
som et psykogent fenomen, ofte omtalt som ”kompensasjonsnevrose”. Fortsatt er det slik at nevrologiske disipliner – inklusive nevropsykologer – i hovedsak krever
såkalt objektive funn for å anerkjenne en sykdomstilstand som nevrobiologisk betinget. Sjeldent tas det forbehold om at fravær av slike objektive funn kan bero på
begrensninger ved de til enhver tid tilgjengelige undersøkelsesmetodene. Desto viktigere blir revisjoner av oppfattelse i takt med utviklingen av nye og mer sensitive metoder.
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MR bilder har vist deformering av hjernen selv ved en
akselerasjon/deselerasjon tilsvarende å hoppe ca. 5 cm
vertikalt og lande på hele fotsålen. Hjernen deformeres,
og både nevrale, vaskulære og hjernehinnestrukturer ved
skallebasis utsettes for strekk.
En forskergruppe har gjennomført detaljerte studier av
effektene av hodeakselerasjon basert på videoopptak av
fotballspillere og en detaljert anatomisk hjernemodell
som viste både grå og hvit substans, ventrikkelsystemet,
hjernehinnene og de kraftige durafoldene falx cerebri og
tentorium cerebelli (som bidrar sterkt til å holde hjernemassen på plass i kraniet). Hos samtlige spillere som
pådro seg en lett hjernerystelse ble temporallappen først
utsatt for strekk, og deformasjonen rammet spesielt fornix, mesencephalon og corpus callosum. Fra et nevropsykologisk synspunkt er det av spesiell interesse at det oppstod tydelig forskyvning (2 – 5 mm) av hippocampus,
nucleus caudatus, amygdala, commissura anterior og
mesencephalon, som kunne relateres til kognitive symptomer. Rapportert svimmelhet korrelerte positivt med
deformering av orbitofrontal korteks og temporalpolen.
Også hypothalamus, hypofysen, hypofysestilken og blodkarene i området utsettes for påvirkningen.
Hjernedeformasjonen under disse observasjonene antas å
være av lettere grad enn den som forekommer i mange
kollisjoner i trafikken, men de samme hjerneområdene
mener man er involvert i alle hjernerystelser. Bigler konkluderer med at forandringene i disse hjerneområdene
kan representere grunnlaget for mange av de symptomene som er assosiert med hjernerystelse.
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Patofysiologiske studier:
Mange av de patologiske prosessene som igangsettes
akutt ved en hjernerystelse antas å være forbigående biokjemiske avbrytelser av nevrotransmisjon. Men i de
seneste årene er det publisert flere viktige studier basert
på mikroskopisk analyse av cerebrospinalvæsken for tegn
på skader på nevroner og astrogliaceller. En studie gjaldt
analyse av cerebrospinalvæske fra amatørboksere ca. en
uke og igjen tre måneder etter kamp. Ingen av bokserne
hadde vært utsatt for knock-out og ingen oppfylte atferdskriterier på hjernerystelse. Men væskeprøvene viste signifikante indikatorer på nevronal skade, som korrelerte
positivt med antall slag mot hodet under en kamp, mest
uttalt etter en uke, men i mindre grad også etter tre
måneder.
I en annen studie ble profesjonelle boksere undersøkt
med konvensjonell MR foruten diffusjonstensor avbildning (DTI) (avbildning av fiberbaner). Bildene ga funn
innenfor normale grenser for de fleste, men hos 7 av 42
boksere observertes avvik i hvit substans, og selv hos de
øvrige avvek DTI bildene av hvit substans noe fra bildene
av kontrollpersonene, slik at det også hos disse var tegn
til subtile avvik, spesielt gjeldende corpus callosum.
Andre studier har gitt støttende funn ved anvendelse av
moderne bildeteknikker, og spesielt har DTI teknologien
bidradd vesentlig til å påvise skader på nervebaner. I tillegg har raffinering av MR teknikken ført til påvisning av
avleiring av blodnedbrytningsprodukter (hemosiderin)
spesielt i grenseområder mellom grå og hvit substans, noe
som gir klar evidens for blødningslesjoner selv hos personer utsatt for lett hjernerystelse (bevissthetstap under 10
min varighet og ingen posttraumatisk amnesi). Enn
videre har en SPECT undersøkelse av 28 barn og 64
voksne innenfor tre døgn etter en lett traumatisk hodeskade vist nedsatt blodgjennomstrømning mesialt temporalt - relativt til en kontrollgruppe - hos 63 %, mest
uttalt hos de som hadde hatt posttraumatisk amnesi
(PTA). Barna med nedsatt blodgjennomstrømning ved
den tidlige undersøkelsen gjennomgikk en ny SPECT tre
måneder senere, og avvikene viste seg å persistere hos 93
% av barna.
I tillegg til skader direkte på hjernevev er det nå forskningsfunn som tyder på at strekk på blodkar i de mest
deformasjonsutsatte deler av hjernen (nær skallebasis)
kan forstyrre nevrogen regulering av blodforsyningen
lokalt.
Bigler tar så opp spørsmålet om hvilken nevropsykologisk betydning de påviste hjernelesjonene kan ha, til tross
for at erfaringen tilsier at hjernen har stor kapasitet til å
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reparere og kompensere for mindre, akutte skader. Han
henviser til den velkjente studien til Gronwall og
Wrightson (1975) som viste klare tegn til kognitiv dysfunksjon lenge etter hjernerystelse, når de utsatte sitt
pasientutvalg for en test med høye krav til informasjonsbearbeiding under tidspress, nemlig testen Paced
Auditory Serial Addition Test (PASAT), med intervall
helt ned til 1.2 sek mellom stimuli. Avvik som ikke kan
påvises ved lav til moderat kognitiv belastning kan tre
klart fram ved økende krav. Dette støttes av en relativt ny
studie hvor fem personer som hadde vært utsatt for hjernerystelse og som alle hadde symptomer på PPCS, selv
om kun to av dem hadde hatt kortvarig bevissthetstap (≤
2 min), fikk PET undersøkelse. PET under hvile viste
ingen avvik, men under arbeid med en spatial test på
arbeidshukommelse sås nedsatt cerebral blodgjennomstrømning i prefrontal korteks relativt til en kontrollgruppe. En annen type evidens for at hjernens kompensering for en hjernerystelse kan være ufullstendig er den
at mange forskergrupper har funnet mer alvorlige og
langvarige kognitive utfall hos personer som senere har
pådradd seg en ny hjernerystelse. Det er dog divergerende forskningsfunn angående dette.
Funksjonell nevroanatomi relatert til hjernerystelse og PPCS
De dominerende symptomkarakteristika ved hjernerystelse grupperer Bigler i fire kategorier: (1) Kortvarig
endring av bevissthet eller nevrologisk funksjon med
akutte påvirkning av mental aktivitet og tempo ved
informasjonsbearbeiding; (2) symptomer i form av hodepine, ørske og/eller svimmelhet samt økt trettbarhet; (3)
forstyrrelse av korttidsminne, oppmerksomhet og konsentrasjon; (4) økt tendens til humørsvingninger. Bigler
mener at den nye kunnskapen basert på biomekaniske og
patofysiologiske studier langt på vei kan bidra til å klarlegge et felles nevroanatomisk grunnlag for disse symptomene ved hjernerystelse: hjernestrukturene omkring
midtre del av skallebasis. I dette området vil selv en lett
mekanisk deformasjon som ved hjernerystelse med akselerasjon og deselerasjon - og spesielt når traumet innebærer rotasjon – kunne ramme tallrike hjernefunksjoner
knyttet til øvre hjernestamme, aksen hypofysen-hypothalamus, mediale temporallapp og ”basal forebrain” samt
irritativ lesjon av karsystemet og hjernehinnene.
Bevissthetssvekkelsen tilskrives påkjenningen på øvre del
av hjernestammen med retikulærsubstansen, mens
hukommelsessvekkelsen relateres til mekanisk kompresjon av perirhinal og entorhinal korteks og dermed redu-
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sert ”input” til hippocampus og ”output” fra hippocampus via fornix og dens forbindelse til hypothalamus og
gyrus cinguli (limbiske strukturer). Forstyrrelse av emosjonell regulering knytter Bigler til påkjenningene på
mediale del av temporallappen og ”basal forebrain”.
Endelig assosieres posttraumatisk migrene med strekkskader på arteria carotis interna og circulus Willisi, mens
trettbarhet og hormonelle forandringer knyttes til skade
på forbindelsen mellom hypothalamus og hypofysen.
Hvilke faktorer som bestemmer i hvilket tempo og i hvilken grad disse tidlige effekter av traumet fortar seg er
fortsatt uklart.
I følge Bigler er det indiskutabel evidens for nedsatt ”prosesseringstempo” umiddelbart etter en lett hjernerystelse,
selv hos personer som oppnår full restitusjon. Dette er
tegn på nedsatt forbindelse mellom kortikale områder via
fibertraktene og spesielt via nervebaner med lange axoner
som for eksempel forbindelsene mellom hemisfærene i
corpus callosum og commissura anterior.
Overensstemmende med dette kan nevropsykologiske
tester som krever integrert aktivitet mellom hemisfærene
eller mellom mange områder innenfor en hemisfære ofte
vise nedsatt respons selv hos personer utsatt for en lett
hjernerystelse.
Evidens fra eksperimentelle dyrestudier
Bigler refererer nye studier, hvor forskerne har påført rotter og mus et hodetraume, som de mener simulerer effekten av en hjernerystelse hos mennesker. Hovedtendensen
i funnene er at dyrene tilsynelatende hurtig gjenvandt
normal artstypisk atferd, men at kognitiv dysfunksjon
likevel kunne påvises ved hukommelsestest (i Morris
Water Maze). Dessuten viste posttraumatisk histopatologisk undersøkelse nevrontap kortikalt og i hippocampus,
og disse avvikene var proporsjonale med påført traumeintensitet.
Både menneske- og dyrestudier indikerer at det er et kontinuum av skade relatert til traumeintensitet fra lett til
alvorlig traumatisk hodeskade.
Begrensninger og feilkilder ved nevropsykologisk undersøkelse av lett traumatisk hodeskade

også at nevropsykologer direkte eller indirekte påvirkes
av hvilken rolle de har som sakkyndige i en rettssak, av
hvorvidt de er engasjert av klienten eller av ”motparten”.
Dessuten er det et problem at tradisjonell nevropsykologisk utredning under standardiserte laboratoriebetingelser kan ha begrenset ”økologisk” validitet. Kravene til
kognitive ferdigheter, og spesielt til arbeidshukommelse
og andre eksekutive funksjoner, kan være langt større i
hverdagen enn det vi kan simulere i en testsituasjon.
Bigler gir referanser til mange nylig publiserte arbeider
som han mener gir lovende bidrag til tester med bedre
validiteten. På bakgrunn av sin gjennomgang av patologiske funn i denne artikkelen anbefaler han at man velger
tester med høye krav til informasjonsbearbeiding og til
integrert samarbeid mellom ulike kortikale områder
intra- og interhemisfærisk. Slike tester kan forventes å ha
relativt høy sensitivitet, siden hvit substans er så utsatt for
lesjon.
Alle de typiske symptomene etter en traumatisk hodeskade: økt trettbarhet, søvnforstyrrelser, hodepine, svimmelhet, irritabilitet, engstelighet, nedstemthet, emosjonell
labilitet, personlighetsforandring og apati eller nedsatt
spontanitet, forekommer også ved et mangfold av andre
medisinske og psykiatriske tilstander. Dette gjør det opplagt vanskelig å differensiere effektene av selve hodeskaden. Desto viktigere blir det å avklare, hvordan pasienten
fungerte forut for traumet. Det er velkjent at premorbide faktorer kan disponere for utvikling av PPCS. Bigler
nevner spesielt at betydningen av skade på hypothalamus-hypofyse aksen og ”basal forebrain”, strukturer som
de biomekaniske studiene har vist er meget utsatte ved
traumatisk hodeskade selv av relativt lav intensitet, knapt
har blitt undersøkt til nå.
Foreløpig finnes det, i følge Bigler, ingen store, prospektive langtidsoppfølgninger av representative utvalg av
personer som har vært utsatt for ikke-sportsrelatert, lett
traumatisk hodeskade. Multi-senter samarbeid om et
slikt prosjekt kunne forventes å bøte på dette og få stor
praktisk betydning, siden traumatiske hodeskader utgjør
den vanligste nevrologiske skade i den industrialiserte del
av verden.

Et vesentlig problem, som mange nevropsykologer kjenner til fra klinisk praksis, er at mange (trolig de fleste)
pasienter som henvises til undersøkelse er involvert i en
eller annen form for erstatningssak. Det er vanskelig å
vurdere hvilken rolle dette spiller, og det er vanskelig å
avgjøre i hvilken grad vedvarende smerter eller depresjon
influerer på resultatene av kognitive prøver. Bigler mener
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N O T I S E R

K O N F E R A N S E R

The Academy of Aphasia
46th Annual Meeting

Helsinki, Finland and Tallinn, Estonia
29 July – 1 August 2009
Se: www.neuropsychology.fi/ins2009.
Her er Erik Hessen og Marianne Løvstad
med i arrangementskomiteen.

INS 2009 Mid-Year Meeting
Helsinki, Finland and Tallinn, Estonia
29 July – 1 August 2009

F I R S T

A N N O U N C E M E N T

October 19 - 21, 2008
Spa Hotel Caribia, Turku, Finland
(deadline for innsending av bidrag er ute)

INS 2009 Mid-Year Meeting

www.neuropsychology.fi/ins2009

Oversikt over aktuelle møter og arrangementer.
På våre nettsider på www.nevropsyk.org kan du finne en oversikt over møter og aktuelle arrangementer
som kan være av interesse for nevropsykologer. Denne forsøker vi å oppdatere fortløpende. Vi mottar
gjerne forslag til nye oppføringer.

webmaster@nevropsyk.org
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Welcome to INS 2009

Program committee

Dear Colleagues and Friends,

Finnish Neuropsychological Society
Laura Hokkanen, chair of organizing committee
Marit Korkman
Sanna Koskinen
Ritva Laaksonen
Taina Nybo
Erja Poutiainen
Jaana Sarajuuri
Meija-Marjut Somerkoski
Johanna Nukari, secretary of organizing committee

It is our great pleasure to welcome you to the Mid Year Meeting of the
International Neuropsychological Society (INS) 29 July – 1 August
2009, to be held in Marina Congress Center in Helsinki, Finland
(Wednesday to Friday) and in Tallinn, Estonia (Saturday).
The conference is organized by the Finnish Neuropsychological Society
jointly with the Neuropsychological Societies in Sweden, Norway and
Denmark, as well as the Neuropsychological Division in Estonia. The
conference will follow the best traditions of Nordic collaboration but
is now also welcoming colleagues from Baltic countries.
The scientific program will cover the
current hot and all time favorite topics
in neuropsychology. In addition to plenary
sessions the program will include
CE workshops, symposiums and free papers.
The social program will bring colleagues
together in an informal atmosphere and
we hope that all visitors take the
opportunity to explore the attractions of
Helsinki, the white maritime capital of
Finland, as well as the old Hanseatic town
of Tallinn, Estonia. Those willing to extend
their stay can also enjoy more of Finland or travel onwards to Saint
Petersburg, Russia, or Stockholm, Sweden, both within easy reach
from Helsinki.

Swedish Neuropsychological Society
Jarl Risberg
Roger Carlsson
Danish Neuropsychological Society
Palle Pedersen
Randi Starrfelt
Lotte Fensbo
Norwegian Neuropsychological Society
Erik Hessen
Marianne Løvstad
Division of Neuropsychology, Union of Estonian Psychologists
Liina Vahter
Margus Ennok
Tiina Kompus
International Neuropsychological Society (INS)

We look forward to seeing you in Helsinki in July 2009!
Laura Hokkanen
Chair, Organizing committee

Program outline

Program highlights

Wednesday, 29 July 2009
 CE Workshops
 Opening and plenary session
 Welcome reception

This meeting will be exceptional because for the first time in INS
history, part of the scientific program takes place in a Baltic country.
From Helsinki Finland the participants will embark on a return cruise
across the Baltic Sea to enjoy the rich program as well as the rich
culture of Estonia.

Thursday, 30 July 2009
 Plenary and parallel sessions
 Poster sessions
 Conference dinner
Friday, 31 July 2009
 Plenary and parallel sessions
 Poster sessions
 Evening at leisure
Saturday, 1 August 2009
 Transfer to Tallinn, Estonia in the morning
 Plenary and parallel sessions
 Short sightseeing tour in Tallinn
 Transfer back to Helsinki,Finland in the evening
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The conference keynote speakers will include
 Presidential lecture by Michael Corballis

 Endel Tulving on episodic and semantic memory

 Riitta Hari on the brain basis of social interaction
 Isabelle Peretz on music perception and amusia
 Armin Schnider on memory and confabulation

CE workshops organized in collaboration with INS
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DEN NEVROPSYKOLOGISKE UNDERSØKELSE
Normering og prediktiv validitet
Årsmøte Norsk Nevropsykologisk Forening
Hotel Bristol, Oslo – 6-8 november, 2008

TORSDAG 6. NOVEMBER
10.00-13.00

Registrering

13.00-13.10

Åpning av møtet:
Erik Hessen, dr. philos.
– Leder Norsk Nevropsykologisk Forening

13.10-13.40

Professor Ivar Reinvang,
Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo:
Klinisk nevropsykologi: status og utfordringer anno 2008.

13.45-14.30

Professor Robert Heaton,
University of California, San Diego, USA:
Norms for neuropsychological assessments:
Single testing vs multiple testings.

14.30-15.00

Kaffepause

15.00-16.00

Professor Heaton forts.

16.00-16.15

Pause

16.15-17.00

Professor Heaton forts.

13.45-14.30

Anne Brækhus, dr. med.,
Nevrologisk avdeling, Rikshospitalet:
Håndtering av meldeplikten ved vurdering av
egnethet for å inneha førerkort.
* meldeplikten i lov om helsepersonell, forskriften
for vurdering av egnethet ved kognitiv svikt, bruk av
praktisk prøve som tillegg til kliniske u.s., forholdet
mellom nevropsykologiske mål og pratisk prøve.
Hvordan håndteres helsepersonells meldeplikt i
forvaltningssystemet?

14.30-15.15

Anna Lundqvist, PhD,
spesialist i nevropsykologi, Sverige
Hva kan forskningen fortelle om vurderinger av
egnethet for å inneha førerkort?
* hvor står vi med hensyn til empirisk kunnskap om
prediktiv validitet av ulike tilnærminger til utredning
ved ulike diagnosegrupper. Hva predikerer trafikkadferd
og ulykkesfrekvens?

15.15-15.30

Pause

15.30-16.15

Anne-Kristine Schanke, dr. philos.,
Sunnaas sykehus:
Hva vet vi og hva gjør vi?
Veien til kunnskapsbaserte førerkortvurderinger for
psykologer i Norge og Norden.

16.15-16.30

Diskusjon

16.45-17.45

NNF styremøte

19.00

Festmiddag

FREDAG 7. NOVEMBER
09.00-13.00

Professor Robert Heaton,
University of California, San Diego, USA:
Cross cultural and ecological validity
of neuropsychological assessments.

10.00-10.15

Pause

10.15-11.15

Professor Heaton forts.

LØRDAG 8. NOVEMBER

11.15-11.45

Kaffepause

09.30-10.15

11.45-12.45

Professor Heaton forts.

Jens Egeland, dr. psychol.,
Forskningsleder, Psykiatrien i Vestfold:
Undersøkelse av oppmerksomhet med CPT:
Muligheter og begrensninger.

12.45-13.45

Lunch
10.15-11.00

Kolbjørn Brønnick,
Seniorforsker ved Nasjonalt kompetansesent
for bevegelsesforstyrrelser, Stavanger:
Betydningen av oppmerksomhetsfunksjoner for ADL
ferdigheter ved demens.

11.00-11.15

Kaffepause

11.15-12.30

Frie foredrag

12.30

Avslutning av møtet

Førerkortsymposium

Nevropsykologi nr. 1-2008
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NORSK NEVROPSYKOLOGISK FORENING

PÅMELDING TIL KURS/ÅRSMØTE 2008
Thon Hotel Bristol, Oslo - 6., 7. og 8. november 2008

Velg alternativer og angi summen du skal betale:

A.

Kurs og årsmøte - medlemmer av NNF
Beløpet dekker kursavgift, kaffepauser og lunsj fredag

kr. 3500,-

B.

Kurs og årsmøte – ikke medlemmer av NNF
Beløpet dekker kursavgift, kaffepauser og lunsj fredag

kr. 4000,-

C.

Middag, fredag 7. november på Thon Hotel Bristol

kr.

450,-

Sum å betale: kr. …………………………………… til bankkonto nr. 5080.05.11345

NB: HUSK Å SKRIVE NAVN OG ADRESSE PÅ GIROEN VED BETALING!!
Påmeldings- og betalingsfrist

01. oktober 2008

Påmelding og innbetaling sendes:

Norsk Nevropsykologisk Forening
Org.nr. 987 447 990
v/Berit Hilt, Klinisk nevropsykologi, UiB
Jonas Liesvei 91, 5009 Bergen
Tlf.: 55 58 62 11
Fax: 55 58 98 73
E-post: berit.hilt@psych.uib.no

Navn:

…………………………………………………………………………………

Adresse:

…………………………………………………………………………………

Tlf.: …………………… Fax: ………….. E-post: ………………………………………

For bestilling av rom på Thon Hotel Bristol, vennligst kontakt hotellet direkte.
Husk å oppgi hvilket arrangement du deltar på. NNFs avtale med hotellet skal gi en pris på 1350
kr. pr. natt i enkeltrom.
Thon Hotel Bristol
Kristian IV’s gate 7
0164 Oslo
Tlf.: +47 22 82 60 00
Faks.: +47 22 82 60 01
post@bristol.no
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