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Lederen har ordet
Etterlysning!
Vår forening ble unnfanget på stiftelsesmøtet i
april 1996. Foreningens
overordnede siktemål
var å forene nasjonale
og internasjonale
problemområder/tema
innen nevropsykologi.
Metoden har i hovedsak
vært å avholde årlige
møter/årsmøtekurs med
høy faglig kvalitet og hyggelig sosialt samvær.
Resultatet tør jeg påstå, har vært intet mindre
enn et tilblivelsen av et nasjonalt fagmiljø innen

nevropsykologi. Inkludert stiftelsesmøtet har
vi avholdt åtte store møter, dels med over 100
deltakere. En rekke medlemmer har vært på
alle møtene. Det er sånt som bidrar til å
skape miljøer og tilhørighet. Vår fremtidige
levedyktighet avhenger av kontinuerlig evne til
å komme opp med kreative og intelligente
løsninger på de problemstillingene som våre
pasienter og oppdragsgivere byr oss. I denne
situasjonen kan det være av avgjørende
betydning å kunne hente støtte og inspirasjon i
et sterkt fagmiljø. Særlig tror jeg det gjelder
forts. side 2
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forts. fra side 1
for mange kolleger som arbeider alene eller i
små grupper av nevropsykologer.
Foreningen har siden unnfangelsen
tilsynelatende hatt en sammenhengende
opptur med arrangementet av Nordisk
kongress i nevropsykologi 2001 som et
foreløpig høydepunkt. Før eller siden, etter
at pionerånden har gitt seg, vil mange
kanskje ta foreningen og dens aktiviteter
som en selvfølge. Den store interessen for
årsmøtene vil kanskje avta. Noen tenker
kanskje at de ikke de har nok fordeler av å
være medlem av foreningen lenger. Jeg tror
ikke på dette, men mulighetene for en
forening som mister oppslutning er tilstede.
Dels er dette en mulighet fordi det å skape

en forening og et fagmiljø ikke kommer
av seg selv. En helt avgjørende årsak til
den oppturen vi har sett er stor innsats fra
de forskjellige styrene og andre frivillige i
foreningens 7-årige historie. Her ligger
det en vesentlig utfordring for alle
nevropsykologer som ønsker å bidra til å
sørge for at nevropsykologer forblir like
etterspurte problemløsere i fremtiden som
i dag. Nemlig å selv ta ansvar ved å
engasjere seg i foreningens aktiviteter,
som styremedlem eller på annen måte.
Mange av de etablerte nevropsykologene
har trukket lasset hittil. Det er ikke å
forvente at disse skal fortsette å trekke
lasset i all fremtid. Derfor etterlyses nye
krefter i alle aldre til å være med og ta
ansvar for foreningens og fagmiljøets
fremtid.

Redaktørens spalte
Det er mørkere kvelder nå og Orion står
høyere på himmelen enn han pleier når
høstnummeret av Nevropsykologi vanligvis
kommer ut.

Som allerede kjent for mange har det vært
fremmet forslag om å utgi en årlig felles
nordisk bulletin. På samme måte som vi
tilstreber at den norske bulletinen skal ha en
samlende effekt på det norske miljøet har vi
tro på at en nordisk bulletin vil kunne styrke
samarbeid mellom de nordiske
nevropsykologiske fagmiljøene. Forslaget har
imidlertid ikke vært realitetsbehandlet i NNFs
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Som den våkne leser sikkert har merket seg
har Nevropsykologi denne gangen kledt seg
i blått. Flere overraskelser venter når du
blar opp på de neste sidene. Vi har fått inn
relativt mye og variert stoff, med spesiell
vekt på temaer omkring
barnenevropsykologi. Takk til alle
bidragytere! Vi er fortsatt svært takknemlig
for alt stoff som kommer helt av seg selv.
Spaltene i Nevropsykologi er ikke kun
forbeholdt «spesielt inviterte». Vi tar gjerne
imot meningsytringer, bokanmeldelser,
erfaringer/spørsmål om tester,
prosjektbeskrivelser, kortere fagartikler
eller sammendrag av gode fagartikler, dine
egne eller andres, som du ønsker å dele med
kolleger.
Nevropsykologis redaksjon ønsker deg en
fredelig jul.
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Helen Haanes
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På grunn av arbeid med den felles nordiske
bulletinen, som omhandler INS møtet i
Stockholm, måtte vi utsette utgivelsen til
etter årsmøtet. Først nylig er vi blitt kjemt
med at den nordiske bulletinen, som skulle
nådd NNFs medlemmer for lenge siden, er
uteblitt. Vi beklager dette sterkt.
Sannsynligvis er det oppstått en misforståelse
mellom redaktøren for Svensk
Neuropsykologi, som har ansvar for
utgivelsen, og det svenske trykkeriet, som
skulle sende det ut. Hvis alt nå går etter
planen skal den nordiske bulletinen nylig ha
gjennomført en vellykket kryssing av
svenskegrensen og dumpet ned i postkassen
din sammen med bladet du leser i akkurat nå.

styre ennå og det står åpent hva slags form
en slik bulletin eventuelt skal ha. Av hensyn
til finnene vil den nordiske bulletinen måtte
komme ut på engelsk. Vi vil gjerne ha
synspunkter og kommentarer fra
medlemmene i NNF som kan danne
grunnlag for videre diskusjon i styret.

Nevropsykologi
Organ for
Norsk
Nevropsykologisk
forening

Opplag:
250
Trykk:
Designtrykkeriet

LOKALISERING AV
HJERNEAKTIVITET VED
FUNKSJONELL MRI (fMRI)
Tormod Thomsen1, Lars Ersland2, Kenneth Hugdahl1
1)

Seksjon for kognitiv nevrovitenskap, IBMP, Universitetet i Bergen
2)
Medisinsk teknisk avdeling, Haukeland sykehus, Bergen

Funksjonell MRI (Functional Magnetic Resonance Imaging, fMRI) er en avansert, ikke-invasiv
bildegenereringsteknikk som brukes for å avbilde hjernens funksjon uten bruk av ioniserende stråling. Dette gjør
det mulig å kartlegge hva som skjer i hjernen ved ulike former for sensorisk, kognitiv og emosjonell aktivering.
Anvendelsesområder strekker seg fra basal nevroforskning til psykiatri og klinisk psykologi. Teknikken viser
dessuten et stort potensial for klinisk anvendelse, for eksempel ved preoperativ utredning, i forbindelse med
nevrokirurgiske inngrep eller til å vurdere virkningen av ulike terapeutiske intervensjoner.
Bakgrunn
fMRI er et direkte resultat av de teknologiske nyvinningene som er gjort innen tradisjonell magnettomografi.
Avanserte løsninger både innen hardware og software har gjort det mulig å gjøre raske, gjentatte bildeopptak som
kan benyttes til å avbilde biologiske funksjoner, som et pulserende hjerte eller blodgjennomstrømning i for
eksempel hjernen.
fMRI-teknikken ble først brukt i medisinsk/psykologisk forskning i 1991 (Bellevieau et al., Science, 1991) og har
siden den gang nærmest revolusjonært forskningen omkring hjernefunksjoner. fMRI gir muligheter til å lage
funksjonskart av hjernen ved å bruke MR-teknikker som er følsomme for små lokale magnetfeltvariasjoner
knyttet til deoksygenert hemoglobin - den såkalte BOLD-kontrasten. fMRI-teknikken gjør det mulig å avbilde
hvilke deler av hjernen som brukes til spesifikke oppgaver som å høre, se eller utføre enkle motoriske oppgaver.
Det er også mulig å studere mer komplekse kognitive forløp som hvordan hukommelse er organisert, hvordan
språklige stimuli bearbeides eller lokalisere hvilke deler av hjernen som styrer oppmerksomhet. Metoden benyttes
også til å analysere cerebrale funksjonelle nettverk, undersøke endring i funksjon ved hjerneskade og evaluere
virkninger av terapeutisk intervensjon.
Gjennomføring av fMRI-undersøkelser.
MR-maskinen består i hovedsak av fire komponenter: magneten, gradientspoler, radiosender og en datamaskin. For
å kunne gjennomføre fMRI-undersøkelser er det i tillegg nødvendig med utstyr som kan presentere oppgaver til
forsøkspersonen og utstyr som kan registrere forsøkspersonens svar på disse oppgavene.
Forsøkspersonen blir derfor utstyrt med MR-kompatible hodetelefoner, briller og en responsboks og ført inn i
tunnelen i MR-maskinen (se Figur 1). En typisk fMRI-undersøkelse kan vare i ca. 40-45 minutter, avhengig av det
eksperimentelle paradigmet. Når opptaket er ferdig, samles alle de genererte bildene for videre analyse.
Signalet i fMRI undersøkelser kommer fra forskjeller i magnetiske egenskapene mellom oksygenert og
deoksygenert hemoglobin. I aktivert tilstand skjer en øket tilførsel av oksygenert blod til de aktiverte områdene i
hjernen, siden nevronene benytter oksygen for sin metabolisme. Det er forskjellen i nevronal aktivering mellom
ulike oppgaver som gir aktiveringsstudiene mening. For eksempel kan hjerneaktivering når personen i
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Fig. 1
MR-maskinen løser
oppgaver (som å legge
sammen tall)
sammenliknes med
aktivering når hun eller
han hviler. Et annet
eksempel kan være å
sammenlikne aktivering
under oppgaver som
aktiverer helt
forskjellige deler av
hjernen, som å bevege
fingrene først på den
ene hånden og deretter
på den andre.
Alternativt kan
forsøkspersonen gis
oppgaver av stigende
vanskelighetsgrad, som
igjen danner grunnlag
for ulike sammenligninger av aktivering.
Det er også mulig å sammenlikne aktivering på ulike tidspunkt, for eksempel før og etter kirurgiske inngrep, terapi
eller medisinering. Aktivering hos pasientgrupper sammenliknes gjerne med en kontrollgruppe av friske frivillige.
Felles for disse analysene er at avanserte statistiske verktøy må benyttes for å validere sammenhenger mellom
betingelsene. Typisk genereres flere tusen bilder i ett forsøk, og god regnekraft og avanserte visualiseringsverktøy
er derfor nødvendig for å håndtere datamengden. Resultatene vises på forsøkspersonens egne anatomiske bilder
eller på representative gjennomsnittshjerner.
fMRI-gruppen i Bergen
De første fMRI-undersøkelsene i Norge ble gjennomført i Bergen så tidlig som i 1993. Undersøkelsene ble gjort på
en 1.0 Tesla MR-maskin ved Røntgenavdelingen på Haukeland Sykehus. De viste økt aktivering i visuell cortex
ved korte intervaller av intens lysstimulering.
I dag består miljøet omkring fMRI-gruppen av et 30-talls forskere, klinikere, stipendiater og studenter, inklusive
samarbeidspartnere i blant annet Oslo og Trondheim. Leder for gruppen er professor Kenneth Hugdahl. Det brukes
nå en 1.5 Tesla helkroppsskanner. fMRI-gruppen arbeider både med grunnforskning på friske personer og
undersøkelser av pasienter med ulike hjerneskader og sykdommer knyttet til hjernen og sentralnervesystemet. Både
pasienter med psykiatriske og nevrologiske lidelser er blitt undersøkt. Det samme gjelder barn og voksne med ulike
former for språkproblemer som lese- og skrivevansker.
fMRI-gruppen støttes finansielt av Norges Forskningsråd og har siden 1998 også fått finansiering fra Haukeland
Sykehus i kraft av å være et av sykehusets strategiske forskningsprogram. fMRI-gruppen utgjør et av tre
hovedsatsingsområder ved Det psykologiske fakultet og er en del av Det medisinske fakultets locus for
hjerneforskning. Sammen med forskere ved MR-senteret i Trondheim har fMRI-gruppen i Bergen og
Røntgenavdelingen ved Haukeland sykehus status som Nasjonalt kompetansesenter innenfor fMRI.
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Tverrfaglig kompetanse
Utvikling og gjennomføring av fMRI-undersøkelser krever kunnskap fra et bredt spekter av fagfelt. Dette åpner for
nye veier til faglig samarbeid mellom yrkesgrupper som tradisjonelt ikke har samarbeidet i noen vesentlig grad.
MR-fysikeren utvikler og tilrettelegger bildesekvenser som er optimale for den enkelte undersøkelsen. Psykologen
utformer det eksperimentelle paradigmet slik at hjerneaktiviteten forbundet med en kognitiv, sensorisk eller
motorisk oppgave mest mulig entydig kan isoleres og identifiseres. Radiografen sørger for at bildeopptakene holder
god kvalitet og organiserer bildene for videre prosessering. I tillegg er det mange tekniske løsninger som skal virke
sammen for å sikre at fMRI-undersøkelsen kan gjennomføres. Dette arbeidet utføres av både fysikere og ingeniører
tilknyttet gruppen. Til slutt skal bildene bearbeides, analyseres og tolkes. I dette arbeidet er det viktig med god
kunnskap om teori og problemstillinger knyttet til fMRI-undersøkelsen.
Eksempler på fMRI-undersøkelser
Språkprosessering hos rehabiliterte afasi-pasienter.
Et av de viktigste forskningsområdene til fMRI-gruppen er hvordan språket er lokalisert og organisert i hjernen,
både hos friske kontrollpersoner og hos grupper med forskjellige former for språkforstyrrelser. I tillegg til at denne
type forskning er med på å utvikle forklaringsmodeller, kan fMRI være et verktøy for å stille en bedre diagnose og
evaluere effekten av ulike treningstiltak hos slike grupper.
I et nylig gjennomført forskningsprosjekt ble språkprosessering hos rehabiliterte Wernicke-afatikere sammenlignet
med friske kontrollpersoner. Pasientgruppen besto av slagpasienter som hadde hatt tap av språkfunksjon og som
var rehabilitert etter etablerte kliniske kriterier. Spørsmålet som ble stilt, var hvordan språkbearbeiding hos disse
pasientene fungerte etter at sentrale områder for slik bearbeiding var rammet av slag.
Det eksperimentelle paradigmet som ble benyttet var en dikotisk lytteprøve (DL) som var tilpasset fMRIundersøkelsen. DL innebærer en samtidig presentasjon av to ulike språklyder i høyre og venstre øre. I dette
forsøket ble det benyttet seks konsonant-vokal stavelser (ba/da/ga/ta/pa/ka), som ble presentert like mange ganger
dikotisk (ulike lyder i høyre og venstre øre) og binauralt (samme lyd i høyre og venstre øre). Fordi fMRIundersøkelser har begrensninger når det gjelder innsamling av verbale responser, ble forsøkspersonene bedt om å
trykke på en knapp når lyden de hadde hørt, lyste opp på en skjerm. Figur 2 viser aktivitet hos friske
kontrollpersoner under presentasjon av dikotiske stimuli. Figuren viser aktivering både i temporal- og
frontallappene knyttet til presentasjon og bearbeiding av auditive språkstimuli. I tillegg ble også områder occipitalt
og prefrontalt aktivert som et resultat av oppgaveløsningen.
Figur 2

Figur 3 viser områder som var mer aktive under dikotisk presentasjon sammenlignet med binaural presentasjon hos
de friske kontrollpersonene. Resultatene viser aktivitet i områder i temporallappen, bilateralt i prefrontal cortex og
i anterior cingulum. Som figuren viser, er det en klar asymmetri med mer venstresidig aktivering temporalt ved
presentasjon av de mer komplekse dikotiske stimuli sammenlignet med de binaurale.
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Foreløpige analyser av pasientgruppen viser et
endret aktiveringsmønster, hvor aktiveringen
ligger i høyre temporallapp for tilsvarende
sammenligninger. Det gjenstår imidlertid en del
arbeid for å kunne besvare de mer kompliserte
spørsmålene i prosjektet, blant annet om dette
innebærer en generell overflytting av funksjoner
fra høyre til venstre temporallapp.
Klinisk bruk av fMRI
fMRI-teknikken har også et stort potensial for
klinisk anvendelse på andre pasientgrupper, ikke
minst ved preoperativ utredning i forbindelse
med nevrokirurgiske inngrep. fMRI-gruppen
gjennomfører slike utredninger i samarbeid med
Nevrokirurgisk avdeling ved Haukeland Sykehus.
fMRI-undersøkelser brukes i denne sammenheng
for å undersøke pasienter med hjernesvulst før de
Figur 3
skal opereres og gir kirurgen viktig informasjon
om hvor mye av hjernen som kan fjernes uten at
sentrale funksjoner tar skade. Denne type undersøkelser er også nylig tatt i bruk på Rikshospitalet og vil
forhåpentligvis bli et viktig tillegg til standard utredninger av denne type pasienter ved flere norske sykehus i
fremtiden.Internasjonalt jobber nå også flere grupper med å sammenligne resultater fra fMRI-undersøkelser på språk
og hukommelse med resultater fra tradisjonell Wada-testing, hos pasienter med epilepsi. Resultatene så langt tyder på
at fMRI-undersøkelser er et godt alternativ for lokalisering av språkfunksjon. Når det gjelder lokalisering av
hukommelse, er man ikke kommet like langt, og foreløpig kan denne type undersøkelser ikke erstatte tradisjonelle
testmetoder.
Psykiatri
fMRIgruppen har arbeidet med pasienter med psykiatriske og nevrologiske lidelser. Spesielt er det arbeidet med
schizofrene pasienter. Denne pasientgruppen viser ofte mindre nevral aktivitet enn friske kontrollpersoner, spesielt i
prefrontal cortex som er involvert i mange komplekse kognitive prosesser som for eksempel arbeidshukommelse (se
Figur 4).
Figur 4
Friske kontrollpersoner (N=12)
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Schizofrene pasienter (N=12

Ved hjelp av fMRI er det mulig å studere virkningen av ulike typer medisinering på denne pasientgruppen. fMRIgruppen er med på å teste ut nye antipsykotiske preparater i samarbeid med Psykiatrisk institutt, Haukeland sykehus.
De første resultatene fra disse undersøkelsene er nylig blitt antatt for publikasjon i det internasjonale vitenskapelige
tidsskriftet Schizophrenia Research.
Veien videre - nye utfordringer
fMRI metoden gir nye unike muligheter for både grunnforskning og klinisk anvendt forskning på hjernen og dens
funksjoner. Ingen annen hemodynamisk metode har tilsvarende spatial og temporal oppløsning. Metoden er dessuten
ikke-invasiv og krever ikke tilførsel av radioaktive stoffer, som ved f. eks. PET undersøkelser. Nylig ble det avholdt
en todagers workshop i fMRI i Bergen med Robert Savoy, Harvard University, og Paul Matthews, Oxford University,
som foredragsholdere. Begge disse er internasjonale toppforskere når det gjelder utvikling og bruk av fMRI. Under
workshopen ble det understreket at selv om fMRI er en metode som stiller høye krav til teknologisk kompetanse, så
vil selv ikke en så teknologisk avansert metode som fMRI produsere interessante resultat dersom ikke de riktige
spørsmålene blir stilt. Dette understreker betydningen av den kompetanse blant annet nevropsykologer besitter med
hensyn til utvikling av eksperimentelle paradigmer, slutningsstatistisk dataanalyse og tolkning av resultatene.
Per i dag er kompetanse på fMRI eksklusivt knyttet til noen få forskere med til dels forskjellig faglig bakgrunn. Med
den store interessen blant forskningsmiljøene rundt om i verden vil fMRI fortsette å utvikle seg og finne nye
anvendelsesområder i tiden fremover.

SVERRE ANDRESEN

Forskning.no: Nytt spennende norsk nettsted
Nettstedet forskning.no ble formelt stiftet som
Foreningen for drift av forskning.no 31. januar
2002. Nettstedet ble lansert 10. april 2002 på initiativ
fra Norsk forskningsråd og eies av en rekke av de
fremste forskningsmiljøene i Norge.
forskning.no har tatt mål av seg til å bli den fremste,
nettbaserte, kanal for formidling fra norsk og
internasjonal forskning, skal fungere som en
ressursbank for brukerne og gi ny innsikt og forståelse.
Sentralt står ønsket om å bedre forskningens omdømme
og gjennomslag i det norske samfunn, samt å bidra til å
utløse potensialet som ligger i forskningen.
forskning.no skal bestå av nyheter, bakgrunnsstoff og
faktainformasjon om de fleste temaer som berøres av
forskning og skal utnytte de mulighetene nettet gir for
interaktive multimedieopplevelser. Dette er et nettsted
med store ressurser både journalistisk og web-teknisk.

Her vil du finne journalistisk og god populær
formidling av hva som foregår på forskningsfronten.
Websiten er meget oversiktlig og lett å søke i.
Målgruppen er det alminnelige publikum, Faglig
redaktør for Forskning.no er Erik Tunstad som bl. a.
har vært programleder for Verdt å vite på NRK P2.
Av tema av spesiell interesse for våre medlemmer kan
vi nevne
·
·

Prosjektet Barn i Bergen  om barns mentale
helse
Et portrett av psykologene Edvard og MayBritt Moser ved NTNU som driver et
forskningsmiljø som er utpekt til Senter for
fremragende forskning. Det er også en god
presentasjon av forskningen deres vedr.
minnefunksjoner og hippocampus.

Ellers er det bred dekning av forskningsfeltet både
nasjonalt og interasjonalt.
Vi anbefaler www.forskning.no på det varmeste.
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Neuropsychological function
in Systemic Lupus Erythematosus
Knut Waterloo, Institutt for psykologi,
Universitetet i Tromsø og Nevrologisk avdeling,
Universitetssykehuset Nord-Norge disputerte for
dr. philos. graden 18. juni 2002. Nevropsykologi
gratulerer!
Han bringer her et sammendrag av avhandlingen:
Systemic Lupus Erythematosus (SLE) er en autoimmun bindevevssykdom som først og fremst rammer
kvinner. SLE er en sykdom der immunforsvaret ikke
ser forskjell på eget vev og fremmed vev med tap av
immunologisk toleranse. Dette kan medføre betennelser og annen sykdomsaktivitet i en rekke organer i
kroppen, blant annet nyresvikt, kardiovaskulær sykdom, lungesykdom og hudutslett. Sykdommen regnes
som en kronisk sykdom. Avhandlingens tema er
nevropsykologiske aspekter ved SLE og i hvilken grad
hjernen blir affisert hos disse pasientene. Avhandlingen inneholder seks artikler, alle publisert i internasjonale peer-review tidsskrifter, og en sammenfattende
innledning.
Resultatene viser at ca. halvparten av pasientene har en
eller flere kliniske manifestasjoner på hjerneaffeksjon.
Blant disse er kognitiv svikt, som problemer med
oppmerksomhet, konsentrasjon og hukommelse, og
hjerneinfarkt. Resultatene viser ellers at sykdomsbildet
blant pasientene i Nord-Norge er mildere enn det som
ellers er rapportert i litteraturen.
Funnene i den første artikkelen viser at en uselektert
pasientpopulasjon med SLE fungerer signifikant svakere kognitivt enn en annen pasientgruppe med mer
eller mindre kroniske smerter (whip lash). Kognitiv
svikt hos SLE pasienter synes å reflektere sentralnervøs svikt. Det ble ikke funnet noen assosiasjon
mellom kognitiv svikt og sykdomsaktivitet eller bruk
av medisiner mot SLE, blant annet kortikosteroider
(Prednisolon). Kognitiv svikt ved SLE er ikke assosiert
med depresjon eller annen psykisk lidelse.
Artikkel to omhandler emosjonell tilstand belyst med
GHQ-30 og MMPI-2. Resultatene viser at emosjonelle
plager er vanlig ved SLE, blant annet sosial fobisk
angst og depresjon. Psykisk tilstand er ikke assosiert
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med sykdomsaktivitet og synes ikke å være en direkte
følge av grunnsykdommen. Sosial angst og isolasjon er
assosiert med skjemmende, synlige hudutslett.
Artikkel tre sammenligner funn fra cerebral CT og
EEG med nevropsykologiske funn. Det var ingen
signifikante sammenhenger mellom EEG og
nevropsykologiske data, mens det ble funnet at noen få
nevropsykologiske funksjonsområder er assosiert med
patologiske CT-funn i form av kortikal atrofi og cerebralt infarkt. Konvensjonelt EEG og CT har liten plass
i utredningen av cerebral dysfunksjon ved SLE, bortsett ifra å identifisere epileptisk aktivitet, og kortikal
atrofi og infarkter.
Artikkelen fire tar for seg prevalens og forekomst av
typer hodepine ved SLE, og om disse er assosiert med
grunnsykdom, personlighetstrekk eller psykisk tilstand. Særlig har migrene vært assosiert til
grunnsykdommen. Flere forskere har operert med en
egen lupus migrene, som er alvorlig, kronisk og
intraktabel. Denne migrenen har vært inkludert som en
av de offisielle kriteriene for å måle sykdomsaktivitet
ved SLE. Resultatene viste at både migrene og tensjonshodepine forekommer hyppig. Begge har en prevalens tilsvarende det en finner i den generelle befolkningen når det korrigeres for alder og kjønn. Migrene
er ikke assosiert med sykdomsaktivitet eller
immunologiske parametre. Det er heller ikke tensjonshodepine, som imidlertid er assosiert med psykiske
plager og visse personlighetstrekk.
Resultatene fra artikkel fem viser at kognitiv funksjon
ved SLE ikke er assosiert med forandringer i regional
cerebral blodstrøm (rCBF) hvor det ble benyttet
SPECT (single photon emission computer
tomography). Pasientene ble også undersøkt med MRI.
Det var ingen korrelasjon mellom rCBF og kognitive
skårer, med unntak av enkelte få parametre. Disse
assosiasjonene forklares av cerebrale infarkter og
alder. Svikt i en rekke kognitive funksjoner er assosiert
med cerebrale infarkter identifsert på MRI. Det var
ingen sammenheng mellom immunologiske parametre
og SPECT-funn eller nevropsykologiske resultater.
Nevropsykologisk svikt var heller ikke assosiert med
bruk av kortikosteroider. SPECT synes ikke å gi infor-

masjon av klinisk betydning ved SLE utover det en får
ved klinisk undersøkelse, MRI og nevropsykologisk
utredning.
I den sjette artikkelen presenteres en longitudinell
oppfølging av SLE pasientene etter fem år. Selv om
noen få av pasientene døde av sykdoms-

komplikasjoner, viser funnene et relativt stabilt
sykdomsforløp over 5 år. Hverken demografiske eller
sykdomsrelaterte parametre hadde signifikant betydning for kognitiv funksjon over femårsperioden. Kognitiv dysfunksjon synes å være et relativt stabilt trekk
ved affeksjon av sentralnervesystemet, sannsynligvis
som uttrykk for kronisk nevral skade.

Neuropsychological Function in
Workers Exposed to Metals.
An Epidemiological Study among Workers
Exposed to Aluminium, Mercur y or Manganese

Rita Bast-Pettersen, Statens Arbeidsmiljøinstitutt
disputerte for dr. psychol graden 30. august 2002.
Gratulerer Rita!

ikke var eksponert for mangan ga røyking økt tremor.
Mangan brukes blant annet som komponent i stål. Ca 450
personer er ansatt i produksjon av mangan. Det er registrert rundt 11.000 personer som jobber som sveisere i
Hun har sendt Nevropsykologi et sammendrag av sin Norge, og de fleste av disse er eksponert for mangan.
Blant arbeidstakerne eksponert for kvikksølv, fant man en
avhandling:
mulig sammenheng mellom eksponeringsparametre og
Arbeidstakere i industrien er eksponert for mange stoffer resultatene på noen kognitive tester. Som gruppe presterte
ikke de kvikksølveksponerte arbeidstakerne svakere enn
som gir økt risiko for helseskader, men det har vært lite
kontrollgruppen.Den største yrkesgruppen med yrkesforskning på mulige effekter på nervesystemet. Nevropsykologisk tester er følsomme metoder for å påvise lette betinget eksponering for kvikksølv er tannleger (5.200
registrerte) og annet tannhelsepersonell.
funksjonsendringer. Avhandlingen omfatter fire studier
av arbeidstakere eksponert for aluminium, mangan og
kvikksølv. Alle studiene har kontrollgrupper som består Avhandlingen diskuterer også andre forhold som kan
av arbeidstakere matchet for alder. I alt ble 372 mannlige påvirke resultatene i nevropsykologiske studier av
nevrotoksiner, som alder, kunnskapsnivå, skiftarbeid, lette
arbeidstakere testet.
hodeskader, alkoholkonsum og røykevaner. Avhandlingen
Blant arbeidstakerne eksponert for aluminium, fant man viser at røykevaner kan være en viktig confounder (variasammenheng mellom eksponering og en test for håndtre- bel som viser samvariasjon både med eksponering og med
utfall) i studier av arbeidstakere med lavgradige eksponemor.. Man fant også en lett øket forekomst av egenringer. Avhandlingen viser også at lavt til normalt alkorapporterte symptomer. Om lag 3.300 arbeidstakere er
eksponert for aluminium i elektrolysehaller og støperier i holforbruk blant arbeidstakerne ikke påvirket resultatene,
og at røyking ga større utslag enn både metalleksponering
aluminiumsindustrien. Aluminium brukes blant annet i
og normalt alkoholforbruk.
byggematerialer, og i fly, biler, tog og trikk.
Konstruksjonsarbeidere og sveisere innenfor slik industri
Avhandling bygger på det største normalmateriale som er
vil dermed eksponeres for aluminium. Arbeidstakerne
innsamlet av friske personer ansatt i norsk industri.
som var eksponert for mangan, hadde signifikant mer
tremor, og tremoren var relatert til eksponeringsparaAdresse: Dr. psychol Rita Bast-Pettersen,
metre. Effekten av eksponering for mangan var størst
Statens Arbeidmiljøinstitutt
blant arbeidstakere som var røykere. Også i gruppen som
tlf 23 19 53 85/mobil 92 29 29 21
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Nevropsykologi og den gjenstridige dualismen
Jørgen Sundby og Kåre Olafsen

Kåre Olafsen

NEVROPSYKOLOGI OG DEN GJENSTRIDIGE
DUALISMEN
Paranoia is knowing all the facts  William Burroughs
Å fremme synspunkter på komplekse
menneskelige atferdsmønstre hvor biologiske og
genetiske faktorer inkluderes burde være trivielt,
men blir dessverre ofte tatt til inntekt for en
deterministisk biologisme. Et slikt fiendebilde
bidrar til å opprettholde en for lengst avlegs
dualisme mellom kropp og psykologiske prosesser.
Men en ensidig vektlegging av biologiske faktorer
bidrar til en fortegnelse av kompleksitet.
Nevropsykologer som arbeider med
utviklingspsykopatologi får denne dualismen
synliggjort, men i hvilken grad virker et ensidig
fokus på organisk patologi og dysfunksjoner til
å overskygge både naturlig variasjon og
kontekstens betydning? Vi vil hevde at på grunn av
nevropsykologiens svake teoritilknytning kan
kliniske fenomener i for stor grad bli fortolket som
et resultat av avvik i mekanismer. Funksjonelle og
adaptive aspekter blir mistet av syne. En utvidelse
av perspektivene vil være å knytte
nevropsykologien opp mot evolusjonsbiologisk
teori for å innarbeide implikasjonene av forholdet
mellom genetisk variasjon og miljø.
Forholdet mellom arv og miljø har vært, og er fremdeles
et hett stridsemne når det gjelder forklaring og forståelse
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av menneskelig
atferd. Et eksempel
er debatten i Morgenbladet på vårsemesteret 2002.
Historisk har debatten
ofte hatt klare ideologiske overtoner, som
også har resultert i
alvorlige avsporinger
som synspunktene på
den menneskelige
natur under henholdsvis Sovjetregimet og
Jørgen Sundby
Nazi-Tyskland. Slike
synspunkter viser den
korte veien fra ideologi til politikk. Her så vi på den ene
side den ekstreme miljøbestemthet, og på den andre side
like ekstreme biologiske forklaringer. I dag ser vi at disse
synspunktene er forvridde tolkninger av datidens kunnskaper, men ytterlighetene hva angår miljøets eller arvens
betydning lever fremdeles med oss. Etter den 2. verdenskrig har miljøforklaringene stort sett rådd grunnen, generelt som del av alminnelig tankegods, og spesielt innenfor
fagmiljøer som overveiende betrakter atferd som en
funksjon av sosial læring.
Gjennom de siste to tiårene har vi kunnet følge et
fagområde som har bidratt til å kaste lys over forholdet
mellom arv og miljø i utviklingen av menneskelig atferd.
Dette fagområdet har betegnelsen atferdsgenetikk, og har
sitt grunnlag i studier av likheter og ulikheter i atferd hos
eneggede og toeggede tvillinger, samt adoptivbarn, vokst
opp i henholdsvis samme miljø eller atskilt fra biologiske
foreldre. Ved statistiske prosedyrer har man kunnet skille
grovt de miljømessige og arvelige komponentene for
eksempel i temperament og den voksne personlighet. Det
viktigste budskapet fra denne forskningen er at vi må ha
et balansert syn på forholdet mellom arv og miljø; de er
like viktige, men noen ganger spiller det ene eller det
andre størst rolle. Atferdsgenetikken har bidratt med
kunnskaper som utfordrer våre vante forestillinger om
årsakene til atferdsmønstre. For det første viser denne
forskningen at miljøet barna vokser opp i bidrar til å
fremme allerede eksisterende forskjeller. For det andre er
det blitt vist at mange av de fenomenene man måler i
psykologisk forskning har klare elementer av arv.

Hvordan skal vi så forstå dette? Mange psykologer
fortolker atferdsmønstre i hovedsak som et produkt av
sosialiseringen eller oppdragelsen vår. Den
atferdsgenetiske forskningen viser oss derimot at mange
av de miljøfaktorene som har betydning for oss er vi
aktivt med på å skape. På bakgrunn av våre individuelle
særegenheter både med hensyn til personlighet og
intellektuelle egenskaper er vi i stor grad med på å
påvirke de erfaringene vi selv gjør. Eksempler på dette
kan være hvordan spedbarn som er blide og lette
håndterlige blir møtt av andre sosiale reaksjoner enn
spedbarn som har et mer vanskelig temperament. Det er
godt kjent for klinikere at over tid kan slike negative
samspillsmønstre bli vonde sirkler det kan være vanskelig
å komme ut av. Barn med ADHD er ofte tydelige
eksempler på dette. Her ser man hvordan tidlige vansker
med samspill grunnet barnets uregelmessigheter på flere
områder, som søvn og humør, kan få negative følger. I
dette tilfellet er det imidlertid viktig å være oppmerksom
på barnets bidrag i denne utviklingsprosessen. ADHD har
som kjent en arvelighet
på rundt 70%, og er dermed en av de barnepsykiatriske
tilstandene som har et stort genetisk bidrag. Både foreldre
og klinikere observerer som oftest den klare forbedringen
riktig medikament gir, men dette forhindrer ikke at
forståelsen av avgrensningen av ADHD som egen
diagnostisk kategori er mangelfull. Dette betyr at man kan
finne trekk av tilstanden i normalbefolkningen. Slik er det
med flere barnepsykiatriske tilstander, det kan være
gradsforskjeller som avgjør hvorvidt det blir stilt en
diagnose eller om den angjeldende atferd utgjør trekk i en
øvrig normal personlighetssammensetning.
Den viktigste fasen i samspillet mellom våre evner og
anlegg og de miljøsammenhenger vi påvirkes av er den
aktive rollen vi selv spiller med økende alder. Vi
manøvrerer oss inn i miljøer som i størst mulig grad er i
samsvar med våre egne disposisjoner. Dette gjelder valg
av kjærester, sosial omgangskrets og i utdannelses- og
yrkesvalg. I sosiale sammenhenger kan vi tydelig
observere hvordan visse personlighetstrekk kan gjøre
samhandling konfliktfylt. Mange klienter i hjelpeapparatet
har vansker med å tilpasse seg i sosial sammenheng, noe
som setter terapeuters og pedagogers ferdigheter på
prøve når det gjelder å finne tilrettelegging. Slike
problemer er imidlertid ikke avgrenset til klienter i
hjelpeapparatet. Et eksempel er filosofen Ludwig
Wittgenstein, som ofte trekkes fram som en helt særegen
personlighet innenfor autisme- og affektlidelsesspekteret,
men dette forhindret ikke at disse særegenhetene var
ledsaget av en begavelse mht. logiske, matematiske,
romlige og språklige ferdigheter. I familien til Ludwig
Wittgenstein var det en opphopning av
stemningsforstyrrelser, noe som kan være illustrerende på
hvor sammenvevet arvelige disposisjoner og miljøforhold

kan være. Atferdsgenetikken gir oss altså noen
pekepinner på betydningen av arv og miljø, og viser oss i
tillegg at miljøpåvirkninger ikke er generelle men har
individuell betydning. Forskningen viser at barna i samme
familie lever forskjellige liv, og at ulike hendelser som for
eksempel foreldrenes skilsmisse har ulik betydning for de
ulike barna. Dette gjør det vanskelig å forutsi effekten av
ulike påvirkninger uten at vi har en forståelse av det
enkelte individs disposisjoner. Og slike disposisjoner har
altså ofte uttalte arvelige komponenter.
Hvorfor er det viktig å kjenne til at menneskelig atferd er
sammensatt av både arv og miljø, er ikke dette selvsagt?
Som nevnt innledningsvis har utforskningen av dette
samspillet druknet i ideologiske føringer for forståelsen
vår. Dette har medført et svakt utviklet begrepsapparat
om forholdet mellom individ og miljø, eller atferdens
økologi som blir et overordnet perspektiv. Selv om vi kan
identifisere noen grunnleggende trekk i menneskelig
atferd, som for eksempel at noen er innadvendte mens
andre er utadvendte, så vil vi finne stor variasjon i disse
trekkene, som har paralleller til den variasjon vi finner i
hjernene våre og øvrige organer. Likevel vil vi finne
mønstre i personligheten, slik temperamentforskningen
viser. Den svenske psykologen Margaret Kerr har vist at
skyhet har forskjellige konsekvenser i Sverige og USA; i
USA blir skye personer ansett som mindre intelligente og
har større vansker karrieremessig enn i Sverige, hvor
ydmykhet og reserverthet blir ansett som positive
egenskaper. Dette er et eksempel på hvordan
atferdsdisposisjoner kan få ulike uttrykk i forskjellige
kulturer. Utforskingen av slike samspill mellom person og
miljø kan bringe sammen forskningsgrupper som
tradisjonelt har lite samarbeide.
Erkjennelsen av det genetiske innslaget i menneskelig
atferd tvinger fram spørsmålet om ultimate perspektiver
på atferd, dvs. hvorvidt ulike trekk eller mentale
funksjoner har hatt evolusjonær betydning. Betydningen
av språk for kommunikasjon er åpenbar, men hva med det
vi oppfatter som psykiske problemer? Det kan hende at vi
må revurdere oppfatningene våre om ulike psykiatriske
diagnoser, og se på aspekter av vårt moderne miljø som
kan fremkalle patologiske reaksjoner. Skyhet er for
eksempel ingen patologisk tilstand i seg selv, men kan
disponere for angst og depresjoner hvis omgivelsene ikke
fanger opp og tilrettelegger for denne personlighetsutformingen. Men dette betinger forståelse av de
sammensatte årsakene til variasjonen i atferdsmønstre.
Asperger syndrom er blant annet kjennetegnet ved
empatisvakhet og persisterende interessemønstre, noe
som kan være invalidiserende i alvorlig grad. Men dette
forhindrer ikke at individer med mildere utforminger av
dette syndromet kan drive det langt innenfor sine
nisjeområder, for eksempel i akademia eller særegne
hobbier.
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Slik blir grensene mellom hva vi karakteriserer som
normalt og abnormalt glidende. Hvis vi i tillegg åpner
opp for perspektiver som ser på hvordan ulike
personlighetstrekk kan ha hatt en viktig funksjon i andre
omgivelser, dvs. omgivelser som størstedelen av
menneskets utviklingshistorie har foregått i, åpner det
seg fyldigere forståelser av forholdet mellom våre
egenskaper og miljøet rundt oss. Hvilken betydning har
for eksempel impulsivitet og øket aktivitetsberedskap
hatt i jeger- og sankersamfunn, kontra den betydning en
slik atferdsdisposisjon får i et samfunn som vektlegger
selvkontroll og håndtering av store mengder abstrakt
informasjon? Som i eksemplet med skyhet vil et slikt
spørsmål kun bli fyldestgjørende belyst gjennom et
tverrfaglig samarbeide, for eksempel med
sosialantropologer og biologer. Vårt poeng er imidlertid
at et syn på menneskelig atferd hvor biologi og det
sosiale miljø blir like viktige størrelser ikke svekker vår
verdighet, men stiller heller krav til oss om toleranse
overfor den variasjon i atferd mennesker viser. Dette er
også en oppfordring til nevropsykologer om å være mer

opptatt av konteksten for de fenomenene vi oppfatter som
patologiske.
Litteraturforslag:
Badcock, C. (2000). Evolutionary Psychology. A Critical
Introduction. Cambridge: Polity.
C. T. Gualtieri, C. T. (2002). Brain Injury and Mental
Retardation. Psychopharmacology and Neuropsychiatry.
Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins.

Kåre S. Olafsen og Jørgen Sundby
Avdeling for Barne- og Ungdomspsykiatri, Universitetet i
Tromsø og Barne- og Ungdomspsykiatrisk Poliklinikk,
Universitetssykehuset i Nord-Norge, Tromsø.
E-mail: kolaf@fagmed.uit.no

Nevrofeedback

Et potensiale for nevropsykologer
Knut Hestad

Knut Hestad

Knut Hestad

12

Undertegnede var i
slutten av 2001 i Los
Angeles hos Professor Barry
Sterman for å få et innblikk i
Neurofeedback. Barry
Sterman er nå professor
emeritus ved University of
California, Los Angeles og har i
de siste 40 år arbeidet med
EEG relaterte problemstillinger, med både
søvnforskning og
neurofeedback.

Neurofeedback går i korthet ut på å benytte EEG som
utgangspunkt for å skape endringer i sentralnervøs
aktivitet og følger prinsippene for operant betinging,
altså grunnleggende læringsprinsipper. Tilnærmingen
har fått forskjellige navn som nevrofeedback, nevronal
regulering, nevroterapi og EEG-feedback.
Resonnementet bak tilnærmingen er som følger:
Distinkte funksjonelle tilstander i hjernen, også
dysfunksjonelle forhold, reflekteres ved EEG fra skallen
(Steriade et al., 1990). Rasjonalen bak EEG-feedback er
at tilstanden kan endres. Menneskets hjerne har
plastisitet til å endre, lære og reprodusere ønsket
elektrisk aktivitet innenfor gitte rammer.

Barry Sterman var nærmest gudfar for EEG-feedback
og har spesielt utmerket seg når det gjelder
epilepsibehandling. Nevrofeedback er også benyttet ved
flere andre lidelser, som ADHD og depresjon (Lubar, &
Shouse, 1976; Rosenfeld, 2000).
Den første kliniske studien publiserte Sterman i 1972.
Her ble behandling av en 23 år gammel kvinne, som over
en 7 års periode hadde hatt generaliserte kramper av
ukjent årsak beskrevet (Sterman & Friar,1972).
Pasienten hadde et klart avvikende EEG (generalisert 57 Hz og spike-wave aktivitet), som økte ved
hyperventilering. Medisiner hadde ikke hjulpet henne.
Krampene var av tonisk-klonisk karakter, av og til
sammen med inkontinens. Majoriteten av anfallene kom
om natten, gjerne tidlig på morgenen. Hver måned var
det minst 2 store epileptiske anfall. Behandlingen som ble
foreskrevet søkte å gi pasienten muligheter til å endre
EEGet gjennom feedback. Rasjonalen var at det er en
klar sammenheng mellom EEG og epileptiske anfall. Det
ble brukt lys og tone som forsterkning av 11-15 Hz på
hodets midtlinje. Over en 3 måneders periode ble EEGet
mer normalisert og anfallene forsvant. Statistisk
bearbeidelse av EEG data viste en økning i 11-15 Hz
området og en minskning av langsommere EEG.
Pasienten ble etter hvert helt fri for epileptiske anfall,
medisiner ble seponert og hun fikk tilbake førerkort.
Basis for denne behandlingen var fremkommet under
eksperimentelle studier av katter (Sterman, 2000). En
viss type EEG-frekvens hos katter var relatert til våken
oppmerksomhet og fravær av motorisk aktivitet.
Gjennom operant betinging kunne tiden katten var i
denne tilstanden økes. Sterman kalte EEG-frekvensen
sensorisk motorisk rytme (SMR), fordi den var lokalisert
til sensorisk motorisk korteks. Det viste seg at denne
frekvensen kunne ha en beskyttende effekt i forhold til
epilepsi. Dette kom frem ved en tilfeldighet: Sterman ble
engasjert av U.S. Airforce for å undersøke epileptiske
anfall som kunne komme etter eksponering for
rakettdrivstoff. Laboratoriekatter ble brukt i undersøkelsen. En dose-respons kurve for monomethylhydrasine (MMH) isomer på 9.0 mg/kg var ett hundre
prosent krampeutløsende hos katter. Men katter som på
et tidligere tidspunkt hadde fått SMR operant betinging,
utviklet i langt mindre grad enn andre katter anfall når de
ble eksponert for rakettdrivstoffet. Tjuefem prosent fikk
ingen kramper, mens 75% klarte å motstå
krampeutvikling i mer enn dobbelt så lang tid som de
andre kattene.

Gjennom lengre tid har det vært utviklet forskjellige
protokoller med hensyn til hvilke frekvenser som skal
trenes og hvor i hjernen det skal trenes ved forskjellige
tilstander. Sterman forfekter at forut for nevrofeedbacktrening bør det være gjort en grundig EEG analyse, ett
såkalt kvantitativt EEG (QEEG). Med den type
computerteknologi og statistikk som i dag forefinnes er
dette relativt enkelt. Utviklingen av nevrofeedback
behandling er imidlertid fremdeles i sin begynnelse og
trenger etterprøving og dokumentasjon sier Barry
Sterman.
Referanser:
Sterman, M. B. (2000). Basic concepts and clinical
findings in the treatment of seizure disorders with
EEG operant conditioning. Clin.
Electroencephalogram, 31(1), 45-55.
Sherman M.B. & Friar L. (1972). Suppression of
seizures in epileptic following sensorimotorisk EEG
feedback training. Electroenceph. clin. Neurophysiol.,
33, 89-95.
Lubar, J. F. & Shouse, M. N. (1976). EEG and
behavioral changes in a hyperkinetic child concurrent
with training of the sensorimotor rhythm (SMR): a
preliminary report. Biofeedback Self Regul., 1(3),
293-306.
Rosenfeld, J. P. (2000). An EEG biofeedback protocol
for affective disorders. Clin. Electroencephalogr.,
31(1), 7-12.
Steriade, M., Gloor, P., Llinas, R. R., Lopes de Silva, F.
H., & Mesulam, M. M. (1990). Report of IFCN
Committee on Basic Mechanisms. Basic mechanisms
of cerebral rhythmic activities. Electroencephalogr.
Clin. Neurophysiol., 76(6), 481-508.
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Neste skritt ble å undersøke om SMR trening av
pasienter med epilepsi kunne forebygge anfall. Senere
forskning som kom i kjølvannet av kasus beskrevet
ovenfor har langt på vei kunnet bekrefte en slik
antagelse.
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Kort beskrivelse av et prosjekt
og et område som kan ha
relevans for kliniske nevropsykologer
KÅRE OLAVSEN

Etter å ha jobbet som klinisk nevropsykolog i barne- og
ungdomspsykiatrien noen år, begynte jeg for ca. et år
siden som stipendiat på Avd. for Barne- og
Ungdomspsykiatri (ABUP), Universitetet i Tromsø.
Stipendiatarbeidet er knyttet til et oppfølgings- og
intervensjonsprosjekt hvor premature og fullterminbarn
blir sammenlignet på en rekke områder. Jeg studerer
temperamentsutvikling i løpet av det første leveåret,
altså et longitudinelt design som inkluderer målinger på
barselavdelingen, ved et halvt år, og ved 12 måneder.
Dataene er basert på atferdsobservasjoner,
psykometriske tester, spørreskjemaer og medisinske
variabler. Hensikten er å se hvordan ulike
temperamentsdimensjoner influerer kognitive og
kommunikative ferdigheter, og hvilken betydning disse
ferdighetene har for utviklingen av selvregulering,
som er den overordnede forståelsesrammen. Jeg bygger
her særlig på Mary K. Rothbarts temperamentsstudier,
og modellen for selvregulering hun har utviklet bl.a. i
samarbeid med Michael Posner (se for eksempel Posner
& Rothbart, 2000). I denne modellen blir temperament
definert som individuelle forskjeller i motorisk og
emosjonell reaktivitet, og i utviklingen av
selvregulering. For spedbarn fokuseres det på
dimensjonene Aktivitet, Trøstbarhet, Oppmerksomhet,
Frustrasjonstoleranse, Humør, Frykt og Tilnærming.
Eksekutiv kontroll er en temperamentsvariabel i
selvreguleringsutviklingen som er relatert til bl.a.
håndteringen av emosjoner. Empiriske studier av
individuelle forskjeller i temperament har funnet
sammenhenger mellom selvregulering og empati,
aggresjon og samvittighetsutvikling. Eksempelvis fant
Eisenberg og kollegaene hennes at gutter i alderen 4- til
6- år med god oppmerksomhetsmessig kontroll
håndterte sinne ved å anvende verbale metoder heller
enn åpen aggresjon (Eisenberg, Fabes, Nyman,
Bernzweig, & Pinulas, 1994). Dette er et viktig poeng
for å forstå innflytelsen av temperament på atferd, fordi
inntil nylig har fokuset vært på de reaktive aspektene
ved temperament, altså temperament som disposisjoner.
Temperament og selvregulering berører komplekse
spørsmål knyttet til vår forståelse av handlinger, slik
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disse er relatert til vår genetiske utrustning og til sosiale
erfaringer. Vi ser at temperamentsdimensjonene griper
inn i det nevropsykologiske feltet som følge av fokuset
på funksjonsområder som impulskontroll og
oppmerksomhetsregulering. Kunnskaper om hjernens
utvikling er selvsagt viktige, men vi trenger å utfylle de
individuelle funksjonsbeskrivelsene med temperamentsog personlighetsdimensjoner, samt kontekstuell
informasjon (se også Kosslyn et al., 2002; Wachs &
Kohnstamm, 2001). Underveis i det kliniske arbeidet
ble jeg i økende grad klar over at et fokus på
dysfunksjoner ikke er tilstrekkelig for å forstå
fenomener, fordi kontekst har stor betydning for om et
fenomen får patologisk utforming. Alle som har jobbet
med utviklingsforstyrrelser har observert hvordan
trekkene i fokus hos det enkelte barn kan gjenfinnes hos
foreldre og slekt i ulik grad, men det som etter min
mening virkelig har interesse er hvordan familie og
slektninger har funnet tilpasninger sosialt og
arbeidsmessig med sine særegenheter. Dette er uttrykk
for hva Thomas og Chess (1977) begrepssatte som
goodness-of-fit mellom individ og miljø. En inklusjon
av temperamentsbeskrivelser kan således utfylle og
berike den klinisk nevropsykologiske praksis.
Interesserte anbefales å lese Infancy (vol. 3, no. 2, 2002)
som har en tematisk samling av empiriske artikler om
Individual differences in emotion regulation in
infancy. Her blir modeller fra både emosjons- og
kognisjonsforskning presentert i en biopsykologisk
ramme.
Referanser:Eisenberg, N., Fabes, R. A., Nyman, M., Bernzweig, J.,
& Pinulas, A. (1994). The relations of emotionality and regulation
to children´s anger-related reactions. Child Development, 65, 109128.
Kosslyn, S. M., Cacioppo, J. T., Davidson, R. J., Hugdahl, K.,
Lovallo, W. R., Spiegel, D., & Rose, R. (2002). Bridging
psychology and biology. The analysis of individuals in groups.
American Psychologist, 57, 341-351.
Posner, M. I. & Rothbart, M. K. (2000). Developing mechanisms of
self-regulation. Development and Psychopathology, 12, 427-441.
Thomas, A. & Chess, S. (1977). Temperament and Development.
New York: Brunner/Mazel.
Wachs, T. D. & Kohnstamm, G. A. (Eds.) (2001). Temperament in
Context. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates.

NORD-NORSK FORUM FOR
UTVIKLINGSFORSTYRRELSER (NNFUF)
NNFUF ble etablert høsten 1997 etter initiativ fra
Avd. for Barne- og Ungdomspsykiatri (ABUP),
Universitetet i Tromsø. Forumet er tverretatlig og
tverrfaglig sammensatt, og består for tiden av en
medisinsk genetiker (som i tillegg er pediater), en
spesialpedagog, to barnepsykiatere, to
nevropsykologer, en professor i barne- og
ungdomspsykologi og en klinisk barne- og
ungdomspsykolog. Målet for forumet er:
-

Øke kunnskapene om utviklingsvansker hos
barn og unge
Bidra til standarder for utredninger og
behandling/tiltak
Holde oversikten over hvor kompetansen
for de ulike områdene befinner seg.

Oppgavene til NNFUF er å kartlegge kompetansen i
landsdelen og etablere kompetansenettverk, foreslå/
arrangere kurs og behandlingskonferanser, etablere
kontakt med eksterne kompetansemiljøer (inkl.
internasjonale), etablere og opprettholde kontakt
med foreldreforeninger, tilby/formidle veiledning,
holde kontakt med aktuelle administrative organer,
lage oversikt over aktuelle utredningsinstrumenter,
arbeide for forskning og kvalitetssikring og å øke
kontakten mellom fagmiljøene i distriktene og
Universitetet i Tromsø.
Oppgavene er altså mangeslungne, og begrenses vel
bare av at forummedlemmene alle har fulle jobber
ved siden av. Forumet har til nå foretatt en større
undersøkelse av hvilke utredningsmetoder PPkontorene, BUP-ene, barneavdelingene (inkludert
habiliteringstjeneste) i Nord-Norge anvender for å
kartlegge utviklingsforstyrrelser. Vi planlegger å
foreta en lignende undersøkelse overfor
universitetsklinikkene i Norden. Videre har forumet
tatt initiativ til flere kursarrangementer, hvor de
siste var med atferdsgenetikeren Nancy Segal i april
(Introduction to Behavior Genetics) og
nevrologen Nils Olav Aanonsen i januar (Voksne
med ADHD). Tidligere har vi bidratt til å arrangere
kurs om søvnforstyrrelser, medisinske utredninger
ved utviklingsforstyrrelser, ADHD hos barn,

språkforstyrrelser, tilrettelegging av skoleforholdene for
barn med utviklingsforstyrrelser, og evolusjonære
aspekter på menneskelig atferd.
8. OG 9 .MAI 2003 ARRANGERER VI NORDISK
LURIA-KONFERANSE I HURTIGRUTENS HUS,
STOKMARKNES, VESTERÅLEN
Det endelige programmet er ikke fullstendig fastlagt for
8. mai, men vi er i kontakt med den skotske barnepsykiateren Sula Wolff, som er kjent for sin
oppfølgingsstudie av et stort antall henviste barn med
særegen atferdsutforming, fulgt helt opp i voksenalder
(«Loners. The Life Path of Unusual Children»,
Routledge, 1995). Elkhonon Goldberg (Lurias tidligere
student og videreutvikler) har sagt seg villig til å bidra
over telematikk fra New York. Vi prøver også å få til en
telematikkoverført forelesning med Mary Rothbart fra
Oregon (temperamentsforsker som bl.a. er kjent for
samarbeidet med Michael Posner). Både Goldberg og
Rothbart planlegges overført på storskjerm. Vitenskapsjournalisten Bjørn Vassnes fra Universitetet i Bergen vil
innlede konferansen.
Den 9. mai vil Marit Korkman fra Universitetet i Helsinki foredra over temaet «Assessment and diagnosis of
attentional deficits and executive disorders» på formiddagen, og konferansen vil avsluttes av
nevropsykologene Mads Rekve og Einar Lunga, Sentralsjukehuset i Førde, med temaet «Qualitative and
phenomenological perspectives on the follow-up of
neurodevelopmental disorders». Fullstendig konferanseprogram vil bli utlyst i Tidsskift for Norsk Psykologforening.

Kare.Olafsen@fagmed.uit.no
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Nevropsykologi
i barnehabilitering
Inter vju med Kjellaug Grøsvik
HELEN HAANES

Kjellaug Grøsvik er fungerende sjefpsykolog ved
Vestlund Habiliteringssenter, en del av
Barneklinikken ved Haukeland Universitetssykehus,
og har lang fartstid innen barnehabilitering. Hun er
bokaktuell, som bidragsyter i den nye utgaven av
Hjerne og Atferd, Gyldendal Akademisk Forlag
2002, redigert av Bente Gjærum og Bjørn Ellertsen.
Kan du fortelle litt om nevropsykologens rolle innen
barnehabilitering?
Jeg pleier å forestille meg arbeidet som nevropsykolog
som en flerleddet prosess. Det starter med å kartlegge/
teste for å kunne vite mest mulig om et barns fungering.
Men de data en sitter med må tolkes, og en må kunne si
noe om hvilke konsekvenser en funksjonsvanske har for
et barn, en må kunne forstå barnet - eller mer poetisk
uttrykt «vite med hjertet». Forståelsen skal deretter
formidles til foreldre og andre. Det er viktig å få frem at
vi har forstått hva de undrer på og greier å sette vår
forståelse av barnet inn i en ramme som er en hjelp i
deres egen erkjennelse av barnet. Kjernen er å kunne
forstå barnets forutsetninger og hvordan disse vil
påvirke barnets liv videre m.h.t. samspill med foreldre/
venner, skole osv. Dette er kanskje en av de største
utfordringene i arbeidet. En utredning gir så mange tall
og resultater, det er lett å miste oversikten både for
psykologen og foreldrene. Jeg fant et godt råd i en
artikkel: Vi skal tegne det psykologiske portrett med
farger, ikke med tall. Det siste leddet i handlingskjeden
er forslag til tiltak. Barnehabilitering er tverrfaglig, noe
som er særlig tydelig ved tiltaksutforming og
behandling. Foruten vår yrkesgruppe med både
nevropsykologer og spesialist i psykologisk habilitering
innbefatter teamet lege, fysioterapeut, logoped,
ergoterapeut, vernepleier, pedagog og sosionom
Når «starter» nevropsykologien?
Jeg har hørt kolleger si at nevropsykologien begynner
ved fire år. Det passer bra i forhold til at mange av de
testene vi bruker, f.eks. Halstead Reitans testbatteri
(III), NEPSY-testene og WPPSI-R, er beregnet fra 3 - 4
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Barnehabilitering er et relativt ungt område i Norge.
Først på starten av 90 tallet hadde alle landets fylker en
barnehabiliteringstjeneste. Organisering av tjenesten
varierer noe fra fylke til fylke; noen barnehabiliteringstjenester er samordnet med voksenhabilitering, andre
utgjør en del av barnenevrologien og noen er tilknyttet
sykehus med egne avdelinger. Barnehabiliteringsens
målgruppe er barn med genetiske/nevrologiske forstyrrelser. Ca. 50% av disse barna er psykisk utviklingshemmet. Hovedansvaret for barnehabilitering ligger i
kommunene. Habiliteringstjenestens rolle er primært
diagnostisering, tiltaksplanlegging og kompetanseheving vis a vis det kommunale hjelpeapparatet.

års alder. Men barnenevropsykologien begynner selvsagt
lenge før, og den er ikke testavhengig.
Barnenevropsykologi bygger bl.a. på utviklingspsykologi,
på kognitiv nevropsykologi, på kunnskap om hjernens
utvikling, og i habilitering også på en stadig økende
kunnskapsmengde om funksjonsprofiler og
utviklingsbaner knyttet til ulike diagnoser. Observasjon
av barna er av uvurderlig betydning. Hva vi «ser» og
hva vi «ser etter» styres av egen kunnskap og klinisk
erfaring. For å se avvik, må vi vite hva som er normalt.
Mange av de barna vi arbeider med kan heller ikke
testes med vanlige metoder, de kan være alvorlig psykisk
utviklingshemmet, være for unge, eller ha store
motoriske funksjonshemminger. De fleste tester krever
at barnet enten kan gjøre noe, eller si noe. Det er min
påstand at vi kan være gode nevropsykologer også i
arbeid med barn som ikke lar seg teste med standard
prosedyrer, forutsatt at våre observasjoner knytter seg til
solid kunnskap og blandes med en ikke så liten porsjon
kreativitet.
Hvilken vekt legger man på samspill mellom barn og
foreldre i barnehabilitering sammenlignet med f. eks
barnepsykiatrien.
Funksjonshemmede barn er som andre barn i stadig
interaksjon med foreldre og omgivelser. De påvirker og
påvirkes og har evnen til å prege sitt utviklingsmiljø.

Men for meg ser det ut til at mange funksjonshemmede
barn er sterke pådrivere i samspillet med foreldrene. Jeg
vil si det så sterkt at det er avgjørende å forstå barnets
forutsetninger og hvilke konsekvenser det har for
fungering, også for samspill med foreldrene. Sensitive
foreldre tilpasser seg sine barns forutsetninger. Samspill
og mestringsstrategier som for andre kan virke
avvikende, kan vise seg å være god tilpasning i en
krevende livssituasjon. Det tilhører heldigvis historien at
mødre til autistiske barn ble beskrevet som kalde.
Men hvordan påvirkes foreldre-barn samspillet av at
barnet aldri ser på deg? Hvordan formes barnets
foreldrenes måte å ta kontakt på av barnets atferd? Om
det skulle være en forskjell mellom barnepsykiatri og
barnehabilitering, så tror jeg kanskje at barnehabilitering
i sterkere grad vektlegger det enkelte barns unike bidrag
i samspillet med foreldrene.
Hvor lang tid er barna inne til utredning og hvor
lenge følges de opp?
Det er store forkjeller i arbeidsmodeller hvis en ser på
alle landets habiliteringstjenester, både for utredning og
oppfølging av barn. På Vestlund tar en utredning fra to
til åtte dager, avhengig av hvor mange faggrupper som
er involvert og hvilke problemstillinger vi har fått fra
foreldre og andre. Vi har tradisjon for kontroller og
barna kan bli fulgt opp over mange år. Oppfølgingen
opphører vanligvis når det ikke lenger er et medisinsk
behov. Dette har sammenheng med at barnehabilitering
har en medisinsk forankring knyttet til medisinske
diagnoser. Vi ser imidlertid at barn som er ferdig
medisinsk utredet/behandlet fortsatt kan ha et langvarig
behov for pedagogisk og psykologisk oppfølging, i
kontrast til intellektuelt velfungerende barn som får
jevnlig og langvarig medisinsk oppfølging ved
habiliteringstjenesten. Dette er et tankekors.
Hvordan er psykologenes posisjon i teamet?
De har en sterk rolle, ikke som psykologer per se, men
du får respekt ut fra hva du kan bidra med.
Er det noen særlige problemer eller utfordringer knyttet
til arbeidet som nevropsykolog innen
barnehabilitering?
Å ja, ta metodeutvikling for eksempel. Det er et alvorlig
problem at vi ikke har oversettelser og norske normer
for de testene som brukes hyppigst i forhold til barn, det
gjelder både utviklingstester og nevropsykologiske
tester. Det finnes et utall private oversettelser i omløp,
noe som naturligvis er uheldig. Testmateriell foreldes.
Jeg opplever for eksempel at små barn kan gjenkjenne
bilder av telefoner fra forrige århundre som

vaskemaskiner. De forveksler tallskiven på telefonen
med den sirkelformede ileggsdøren i fronten på
vaskemaskinen!
Et annet problemområde er knyttet til ressurser.
Nevropsykologisk arbeid i forhold til
funksjonshemmede barn er tidkrevende, og det koster.
Selv om de statlige politiske føringene tilsier at
habilitering skal prioriteres, kjemper også vi med
effektivitetskravene. For tiden skjæres det med hard
hånd i budsjettene i de fleste helseforetakene. I min
region har det bl.a. medført reduksjoner i
kompetansehevingsmidler, investeringer i utstyr, og at
stillinger blir stående vakante over lengre tid.
Det er også en utfordring at informasjonsflommen er
stor, selv på et relativt smalt felt som
barnenevropsykologi og habilitering. Det er nødvendig å
holde seg oppdatert, men vanskelig å få det til i en
presset hverdag. Jeg er opptatt av at det skal bli mulig å
få avtalefestet rett til forskningsfri/studiepermisjoner.
Den aller største utfordringen vi har ligger i å bruke
nevropsykologisk kunnskap til utarbeiding av tilpassede
behandlings- og treningsopplegg, for å bedre eller
kompensere for svake funksjoner. Hvordan trene opp
korttidshukommelse, eller nonverbal kommunikasjon?
Mange ønsker seg mer intensive behandlingsformer.
Det er et stort behov for evalueringsforskning. Barneog ungdomspsykiatrien har sine regionssentre med
ansvar for kompetansehevende tiltak. Barnehabilitering
hadde hatt nytte av noe tilsvarende. Men siden miljøet
på landsbasis er relativt lite, ville det kanskje være like
aktuelt å tenke seg en enhet for hele landet.
Du har jobbet innen barnehabilitering i 11 år. Det gir
meg en anelse om at du trives i dette feltet?
Jeg er glad i å jobbe innen barnehabilitering. I tillegg til
det rent nevropsykologiske synes jeg at jeg får brukt
svært mye psykologikunnskap. I møtet med
funksjonshemmede barn og deres familier vil det alltid
være bruk for den kliniske psykologen. For å få til gode
utviklingsbetingelser for barn er det også en fordel med
kunnskap om systemer og endringsstrategier. Som
psykolog i habilitering har jeg oppgaver fra direkte
klinisk arbeid med barn til kunnskapsformidling og
planarbeid. Jeg trives med variasjonen i
arbeidsoppgavene, og ikke minst  jeg trives med barna
jeg får møte.
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BARN I BERGEN
En undersøkelse av mental helse og
utvikling hos barn mellom 7 og 9 år.

Vi er inne i en periode med økte bevilgninger til
psykisk helsevern. En viktig forutsetning for
utviklingen av gode helsetjenester er at vi får kunnskap
om forekomsten av psykiske vansker og en bedre
forståelse av hvordan psykiske vansker kommer til
uttrykk hos barn. En forskergruppe ved Universitetet i
Bergen, Regionsenter for barne- og ungdomspsykiatri
og Haukeland Sykehus har i over et år planlagt en
undersøkelse for å kunne besvare slike spørsmål.
Hovedmålsetningen er å utvikle ny kunnskap og
kompetanse om barns psykiske helse. I tillegg har
prosjektet en rekke delproblemstillinger som
kartlegging av hyppighet/prevalens av psykiske
lidelser og utviklingsforstyrrelser i barnebefolkningen;
samsykelighet og komorbiditet; alvorlighetsgrad; bruk
av behandlingstilbud; risikofaktorer; betydning for
motoriske og kognitive funksjonsvansker; utvikling av
metoder for tidlig identifisering.
Prosjektleder er professor i barne- og
ungdomspsykiatri Christopher Gillberg ved
Regionsenteret for barne- og ungdomspsykiatri,
Helseregion Vest. I prosjektgruppen er
avdelingsoverlege Einar Heiervang, barne- og
ungdomspsykiatrisk avdeling ved Haukeland sykehus,
professor Mikael Heimann og forsker Kjell Morten
Stormark ved Regionsenteret for barne- og
ungdomspsykiatri, Helseregion Vest, og
førsteamanuensis Astri Lundervold ved Institutt for
biologisk og medisinsk psykologi, Universitetet i
Bergen.
Undersøkelsen er en kombinert
befolkningsundersøkelse og en klinisk pasient-kontroll
studie som gjennomføres i tre faser i perioden 20022003. Den første fasen rettes mot alle 2.-4. klassinger
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i Bergen kommune, i alt ca 10000 barn. Et slikt
omfang er nødvendig når vi skal kartlegge
barnepsykiatriske tilstander og problemer som
er lite hyppige. Foreldre/foresatte og
klasseforstandere til barna besvarer et
spørreskjema som tar omkring 20 minutter per
barn å fylle ut. På bakgrunn av svarene i disse
spørreskjemaene vil foresatte til om lag 1500
barn bli intervjuet nærmere om barna i fase 2. I
fase 3 vil en grundigere undersøkelse
gjennomføres av omkring 500 screen-positive
og omkring 500 screen-negative barn der. I
denne fasen inngår en undersøkelse av barnets
kognitive funksjon.
Alle barn som deltar i den siste fasen vil bli
spurt om å delta i oppfølgingsundersøkelser med
3-5 års intervall.
Det er nedsatt en referansegruppe for prosjektet
med representanter for blant annet foreldre,
pasientorganisasjon, lærere, helse- og
oppvekstetat, PPT, Bergen kommune, barne- og
ungdomspsykiatriske poliklinikker og relevante
vitenskapelige miljøer. For gjennomføringen av
prosjektet vil det også bli knyttet ulike personer
og miljøer til som konsulenter og medarbeidere,
blant annet flere fulltids stipendiater,
hovedfagsstudenter og forskningsassistenter.
Medarbeidernes bakgrunn vil reflektere
prosjektets tverrfaglige orientering og
representere kompetanse innenfor blant annet
psykologi, psykiatri og pedagogikk.
Hvis du har ønske om en slik tilknytning,
oppfordres du til å ta kontakt med medlemmer i
prosjektgruppen.
På vegne av prosjektgruppen
Astri J. Lundervold
Adresse: Seksjon for Klinsk nevropsykologi
Årstadveien 21
5009 Bergen
E-mail: astri.lundervold@psybp.uib.no

19

Nevropsykologi og
schizofreni
Artikkelen er et sammendrag av forfatterens skriftlige arbeid i forbindelse med spesialistutdanning
i klinisk nevropsykologi

ANDRINE KVAMMEN

Når det gjelder omfang av nevrokognitiv svikt hos
mennesker med schizofreni, viser forskningen nokså
entydige resultater (Brekke, Kohort & Green, 2001;
Bilder et al. 2000). Metaanalyser og review-studier
viser at omtrent 70 % har slik svikt, mens den
resterende gruppen nevropsykologisk sett fungerer i
normalområdet (Palmer et al, 1997; Heinrichs &
Zakzanis, 1998; Rishovd Rund 1998). I en rekke
undersøkelser er svikt innen oppmerksomhets-,
hukommelses-, og eksekutivefunksjoner de funn som er
hyppigst forekommende (Landrø, 1994; Green, 1996;
Brèbion, Amador, Smith & Gorman 1997; Aleman,
Hijman, de Haan & Kahn, 1999; Bilder et al., 2000).
Generelt evnenivå ligger ned mot normalområdets nedre
grense, også premorbid (Russel, Minro, Jones, Hemsley
& Murray, 1997; Gold, Arndt, Noupoulos, OLeary &
Andreassen, 1999; Amminger et al. 2000). Innen de
ulike nevropsykologiske funksjonsområdene finner man
til dels store variasjoner for den enkelte pasient og det
samme gjelder mellom pasientene.
Utvalget i min studie omfatter 15 mannlige pasienter
med diagnosen schizofreni, i alderen 19-34 år (m = 25.1
år). Samtlige pasienter hadde oppfylt kriteriene til
diagnosen i minst ett år. Tolv var innlagt ved psykiatrisk
sykehus ved undersøkelsestidspunkt, mens tre gikk til
poliklinisk behandling uten forutgående innleggelse. Det
ble administrert en omfattende pakke nevropsykologiske prøver. På grunn av blant annet pasientenes trettbarhet, ble undersøkelsen foretatt over minst tre ganger. Det
viser seg at 1-1 1/2 time som oftest er det våre pasienter
makter av gangen.
Utvalgets resultater sees i forhold til normer som det
antas ofte anvendes i den norske nevropsykologiske
klinikken. Dersom normalområdet defineres som +/- ett
standardavvik (SD), er kun èn av utvalgets pasienter
upåfallende i nevropsykologisk forstand.
Utvalgets eksekutive funksjoner er mest nedsatt; på tre
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av fem variabler er gjennomsnittlig T-skåre 35 eller
lavere (Stroop, FAS, WCST persv. resp.). Finmotorisk
koordinasjonsevne for begge hender (Grooved Peboard),
innlæringsevne og umiddelbar hukommelse for verbalt
presentert materiale (CVLT) samt umiddelbar og utsatt
hukommelse for visuelt presentert materiale (Reys
figur), er også nedsatt.
På 12 av 28 variabler er utvalgets gjennomsnittlige
resultater under normalområdet, mens 16 resultater er
upåfallende. For øvrig finner man den samme resultatmessige intra- og intervariasjon som litteraturen viser.
Et mulig interessant funn kan være at innlærings-, og
gjenkjenningsevne for visuelt presentert materiale
(CVMT) på gruppenivå ikke er nedsatt. Fire personer
presterte lavere enn T-skåre 40, mens halvparten av
utvalget har resultater over normens gjennomsnitt. Med
tanke på at gjennomføring av CVMT antas å fordre god
konsentrasjon og kan oppleves som noe kjedelig, er det
noe overraskende å finne at så vidt mange mestrer denne
oppgaven uten vansker. Ved litteratursøk har det for
øvrig ikke vært mulig å oppdrive andre studier hvor
CVMT har vært brukt i studier av personer med schizofreni.
På mitt arbeidssted inngår ofte nevropsykologisk undersøkelse som del av den utredningen som avdelingen
tilbyr. Det er økende interesse for klinisk nevropsykologi, så vel blant kollegaer og avdelingspersonalet som
hos pasientene. Dette fordi forståelsen av pasientens
fungering dermed kan øke, resultatene er del av grunnlaget for utforming av behandlingtiltak og ikke minst kan
pasientene få bekreftelse på sine subjektive plager.
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Nordland Psykiatriske Sykehus
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Vi minner om INS-konferanse
i Berlin 16. - 19. juli 2003
på Hotel Inter-Continental
Møtet er et fellesarrangement mellom INS og the German Neuropsychological
Society (GNP). Det er laget brosjyre om møtet som kan fås av Kjetil Sundet
(medlem i programkomiteen).
Man kan besøke hjemmesiden til GNP (www.gnp.de/jahrestagungen/2003),
eller kontakte leder av organisasjonskomiteen: Hendrik Niermann
(niemann.moraiz@t-online.de), leder av programkomiteen Siegfried Gauggel
(siegfried.gauggel@phil.tu-chemnitz.de) eller arrangøren
(info@kmb-lentzch.de). Deadline for påmelding av abstracts er 31/10.02.
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Referat fra årsmøtet i
Norsk Nevropsykologisk Forening, 2002

Møteleder: Thale Kinne
Referent: Peter Arnesen
Deltakere på årsmøtet: 27.
Styrets beretning:
Erik Hessen gjennomgikk styrets
årsberetning. Årsmøtet hadde kommentarer:
1. Reivang ba om synspunkter på
samordningen med årsmøtet i Forum for
Nevropsykiatri. Årsmøtet støttet denne
ordningen i og med at det gav økte
muligheter mht. kursholdelse, men pekte på
at NNF må beholde sin autonomi i forhold
til det andre forumet (forelesere som deltar
på begge møtene dersom temaene passer).
2. Man diskuterte årsmøtets form. Årsmøtet
2002 ble avviklet som et rent
foreningsmessig anliggende  uten noe
faglig program. En bør i framtida unngå å
avvikle årsmøtet som en 3.dag i forbindelse
med kurset, og heller ta det som et appendix
på en av kursdagene.
3. Nye forskrifter for oppbevaring av
testmateriell; har styret drøftet dette? E.
Hessen sier at det har vært drøftet, og vil bli
et fortsatt tema for det nye styret.
Beretningen ble godkjent.
Fremlegging av revidert regnskap:
Astrid Lundervold fremla resultatregnskapet.
Regnskapet er godkjent av revisor.
Man diskuterte ordningen med at årsmøtet kommer
på slutten av et år, og at det erinkonsekvent å
godkjenne et budsjettforslag for et år som i vesentlig
grad er gått.

22

Årsmøtet var også bekymret for at så mange
medlemmer ikke betaler årskontingent, og drøftet
ulike løsninger for å få inn kontingenten. Økt bruk
av Email eller hjelp fra NPF (via
hovedkontingenten) til å få inn pengene. Beste
løsning vil antakelig være å kombinere en
kontingent-giro med første utsendelse av Bulletinen
og å gjøre mottakelse av Bulletinen avhengig av
betalt kontingent.
Det foreløpige regnskapet/budsjett for 2002 ble
godkjent.
Behandling av innkomne forslag:
Erik Hessen orienterte om at det ikke var kommet
inn slike forslag
Fastsettelse av kontingent og kontingentens
gyldighetstid:
Erik Hessen orienterte. Styret har ikke foreslått noen
kontingentendring. Ingen alternative forslag til dette.
Valg av 2 revisorer:
Erik Hessen orienterte; man har forslag om å
fortsette å bruke NPFs revisorer.
Godkjent av årsmøtet.
Valg av valgkomite:
Erik Hessen orienterte. Schanke har sagt at hun
ønsker å gå ut avvalgkomiteen. Man har ingen
forslag til nytt medlem. Årsmøtet foreslo at hun
erstattes av Erik Hessen (valgt).
Eventuelt:
Erik Hessen orienterte; ingen saker har kommet inn
fra medlemmene.

Styret har foreslått at valget av nytt styre foregår ved at
stemmesedler sendes ut til alle medlemmer og at man
setter en tidsfrist for innsendelse. Styret har hatt en slik
praksis tidligere, men det ble reist spørsmål fra salen om
denne ordningen var korrekt. Alternativet ville være
avstemming på selve årsmøtet. Flere pekte på at en poststemming ville være mest demokratisk og det beste for
foreningen. Stemmesedler sendes nå ut til alle, og en
setter 4 ukers svarfrist.
Dette ble godkjent av årsmøtet.
Framtidige aktiviteter:

Kursaktiviteter: En må unngå å dra inn for mange
foredragsholdere på årsmøtekurset og en må sørge for at
det lages kompendium på forhånd  spesielt når det
presenteres forskningsdata som på årets kurs. Det er
ønskelig med en redusert kurspris for medlemmer av
NNF. En ber styret om å forsøke å veksle mellom
kliniske kurs og forskningsrelaterte kurs. Årsmøtet
nevnte så vel regionale kurs som et spesifikt skrivekurs
for nevropsykologer, og en ba om at styret fant en
løsning som ivaretok foreningens interesser vs. NPF
(grenseoppgangen her går mellom spesialistutdanning
og vedlikehold).

Ivar Reinvang la fram synspunkter til diskusjon for
årsmøtet. Han presiserte at diskusjonen er et grunnlag
for videre arbeid med saken, men at eventuelle forslag
om tiltak med større økonomiske konsekvenser for
foreningen vil bli lagt fram som vedtakssaker på
fremtidige årsmøter.

Publikasjoner: Utvidelse av sidetall vil være avhengig
av tilgangen på stoff. Så langt har det vært et resymeformat på bulletinen. Nordisk samarbeid mellom tidsskriftene krever sannsynligvis et engelsk språk, og dette
vil høyne terskelen for å sende inn stoff til et eventuelt
nordisk særnummer av hvert lands bulletin.

1.

Reservefond? En ønsker å kunne dekke
eventuelle underskudd på kurs.

Årsmøtet gav tilslutning til at styret fortsetter å delta i
utviklingen av et nordisk samarbeid.

2.

Styreverv. Reelle utgifter for styremedlemmer bør
honoreres. Styreverv som sådan er ulønnet, men
arbeidsoppgaver i forbindelse med arrangementer
eller oppdrag for styret bør kompenseres?

Stipendier: Årsmøtet foreslår at styret fortsetter å utrede
dette  uten at en realitetsbehandlet forslaget.

3.

Oppgradering av kurs/årsmøter? Her kan det
påløpe utgifter i framtiden (kompendier etter
kurs, flere foredragsholdere etc.).

4.

Flere regionale faglige kurs (uten at en overtar
NPFs oppgaver)?

5.

Publikasjoner. Utvide sidetall på Bulletinen? Salg
av kompendier?

6.

Nordisk faglig samarbeid/testutvikling?

7.

Stipendier?

Årsmøtet ga tilslutning til ideen om reservefond. Så
langt har styret sittet med et personlig ansvar mht.
økonomi for kurs. Kommende styre må arbeide fram et
forslag til størrelse på fondet og retningslinjer for bruk
av slike midler.

Ref. Peter Arnesen

Honorarer: Enighet i at en skal beholde ulønnete verv,
men forsøke å dekke reelle utgifter. Størrelsen på dette
må synliggjøres i budsjettforslaget for det kommende år
og derigjennom bli gjort til gjenstand for årsmøtedebatt.
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Bilder fra årsmøte og årsmøtekurs:
Nevropsykologiske aspekter ved psykiske lidelser

Foto og tekst:
Nina Berg ogKnut Dalen

President i American Neuropsychiatric Society, Thomas Mc
Allister, føreles om «The neural
basis for insight in neuropsychiatric
disorders»

«Utan mat og drikke...». Radisson SAS har spisskompetanse når det gjeld å arrangere lange køar ved
koldtbordet.

Hallgrim Kløve, kursleiar Nils Inge Landrø
og Terry Goldberg nyttar høve til å utveksle
faglege meiningar
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Frå førelesninga til Terry Goldberg; National
Institute of Mental Health, «Memory Systems in
Schizophrenia

Spes. psykolog Anne-Lill Ørbeck
føreles om «Differensialdiagnostiske
og nevropsykologiske problemstillinger i et utviklingsperspektiv

Avtroppande leiar Erik Hessen får ein
velfortjent takk for innsatsen av Ivar
Reinvang, godt assistert av Astri Lundervold

NORSK NEVROPSYKOLOGISK FORENING
RESULTATREGNSKAP
DRIFTSINNTEKTER
Medlemsavgifter
Overskudd fra årsmøte/seminar/kurs
Sum driftsinntekter
DRIFTSKOSTNADER
Reiseutgifter styremedlemmer, servering, lokale
Banktjenester, kontorutgifter, bulletin
Sum driftskostnader
Driftsresulta
FINANSINNTEKTER
Renteinntekter
ÅRSRESULTAT
Overføringer:
Overført egenkapital
BALANSE pr. 31.12
EIENDELER
Bankinnskudd
EGENKAPITAL
Saldo 01.01.
Årsresultat overført
Sum egenkapital 31.12.

2001

2000

68.765
380.964
449.729

54.950
95.166
150.116

17.181
74.304
91.485
358.244

22.392
45.136
67.528
82.587

6.522
364.766

4.379
86.967

364.766

86.967

2001

2000

566.190

201.424

201.424
364.766
566.190

114.457
86.967
201.424

Bergen, 23. januar 2002
BUDSJETTFORSLAG 2002
INNTEKTER
Medlemsinntekter (51 medlemmer som ikke har betalt for 2002)
30.500,Overskudd årsmøte/seminar
Sum
UTGIFTER
Reiser styret
Porto
Banktjenester
Revisjon
Lønn, sekretærtjenester 2001 (inkl. sos.utg.) utbetalt i 2002
Kopiering, kontorrekvisita, programvare
Reise Kjetil Sundet
Honorar Sverre Andresen
Web-leverandør
Nyhetsbulletin
Sum

24.000,10.000,500,6.500,20.700,10.000,14.000,10.000,10.000,20.000,125.700,-

Driftsresultat
Renteinntekter

-

20.200,5.000,-

Årsresultat/underskudd

-

15.200,-

75.000,105.500,-

16.10.02
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Beretning om styrets virksomhet i årsmøteperioden
august 2001 til november 2002.
Styret har hatt 5 styremøter i årsmøteperioden: 1/11-01, 24/102, 6/3-02, 5/6-02 og 11/10-02. Styret har behandlet følgende
sentrale saker:
1.

Konstituering av styret.

Styrets sammensetning og funksjon har vært som i forrige
årsmøteperiode:
Faste medlemmer:
Leder: Erik Hessen
Nestleder: Ivar Reinvang
Grete Bryhn
Sverre Andresen (web)
Knut Hestad

Varamedlemmer:
Nils Inge Landrø
Jan Høyersten
Astri Lundervold (kasserer)
Gro Strømnes
Marit Sagnes Matthäus

Berit Hilt har vært foreningens sekretær med tilleggsansvar for
kassererfunksjoner sammen med Astri Lundervold.
2.

Veileder i klinisk nevropsykologi.

Veileder i klinisk nevropsykologi ble publisert i februarnummeret av TNPF. Veilederen er resultat av en lang prosess i
vår forening. De forskjellige styrene i foreningen har diskutert
Veilederens innhold og form over flere år. Videre er flere
høringsuttalelser gjennomlest og tatt hensyn til. Til slutt ble
Veilederen gjennomgått av forskjellige organer i Psykologforeningen. I sin nåværende form er Veilederen den offisielle
Veilederen i klinisk nevropsykologi både til Psykologforeningen og Norsk Nevropsykologisk Forening.
3.

Økonomi.

Foreningens økonomiske situasjon har endret seg vesentlig
etter betydelig overskudd fra arrangement av 7th Nordic
Meeting in Neuropsychology i Oslo 2001 samt solid
overskudd etter årsmøtekurset i 2000 om
demensproblematikk. Forut for begge arrangementer ble det
gjort en nøktern økonomisk kalkulering med intensjon om å gå
i balanse eller med et moderat overskudd. Årsak til det
betydelige overskuddet er vesentlig høyere påmelding til disse
arrangementer enn kalkulert. Foreningens egenkapital pr. 31/
12-01 er på denne bakgrunn på kr. 566.190,-.
Best mulig forvaltning av disse midlene har vært et hovedanliggende for foreningens styre i årsmøteperioden. I
forbindelse med årsmøtet 2002 blir de mest sentrale ideene fra
styrets diskusjoner om fremtidsaktiviteter fremlagt som
grunnlag for diskusjon. Disse ideene resymeres også kortfattet
i et eget avsnitt i årsberetningen. To momenter som direkte
vedrører økonomi nevnes i dette avsnittet:
a.
Nøktern budsjettering fra styrene i NNF og utstrakt
velvilje fra en rekke aktører i oppbyggingsfasen av en inntil
nylig fattig forening er hele forutsetningen for den økonomiske
situasjonen NNF nå befinner seg i. Eksempelvis har reise-
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utgifter ofte vært dekket av andre instanser, det har vært små
utgifter til sekretærhjelp, kostnadene ved arbeidskrevende
virksomheter som drift av bulletin og web-sider har vært
minimale takket være mye kvelds-/helgearbeid og velvillige
arbeidsgivere. Styret mener at de reelle utgiftene i større grad
må synliggjøres og dekkes av foreningen. Fremdeles må
styreverv være ulønnet, men konkrete arbeidsoppgaver eller
oppdrag fra styret bør kompenseres.
b.
Reservefond. Styret mener at foreningen bør ha et
reservefond som muliggjør dekning av eventuelt underskudd
ved kurs/arrangement.
4.

Fremtidsaktiviteter

I forbindelse med årsmøtet 2002 vil styret gjerne ha en
diskusjon om nye aktiviteter. Kort resymeres en del
muligheter: 1. Oppgradering av kurs/årsmøter for eksempel
med flere inviterte internasjonale foredragsholdere. 2.
Forelesere bør bes om å utarbeide kompendier fra sine
forelesninger. 3. Regionale faglige kurs i regi av NNF kan
være et tiltak som medlemmer i distriktene kan ønske.
Risikoen for underskudd er antagelig større enn ved sentrale
kurs, men med økonomisk sikring fra NNF kan man ta
sjansen. 4. Et annet forslag er skrivekurs for folk som jobber
med spesialistoppgave, ledet av en erfaren spesialist med
publikasjonserfaring. Et problem er at NNF ikke må overta
oppgavene til NPF når det gjelder å arrangere ordinære
spesialistkurs. Lokale krefter må ta hovedansvar for å holde
regionale kurs, dette må ikke bli en ekstra arbeidsoppgave for
styret. 5. Publikasjoner: Bulletinen har blitt et verdifullt faglig
organ for medlemmene, og kan vurdere å utvide sidetall.
Bulletinen kan få ansvar for å administrere trykking av
kompendier i forbindelse med årsmøtekurs og salg av disse.
NNF kan inngå samarbeid med TNPF om publikasjon av
særnummer. NNF kan gi personer i eller utenfor styret i
oppdrag å skrive faglige utredninger/betenkninger og
publisere disse som særnummer av Bulletinen. 6. Faglig
samarbeid/testutvikling: NNFs medlemmer er brukere av
tester og har en felles interesse i at tester blir normert for
nordiske grupper og tilgjengelige for en akseptabel pris. Vi
mener at NNF bør delta som forening i nordiske diskusjoner
av prosjekter med sikte på felles standardisering/normering,
og at vi bør overveie å bidra økonomisk til gjennomføring. 7.
Stipendier: Vi har overveid om medlemmer kan søke om
stipend til ulike formål, f.eks. kongresser der man har innlegg.
5.

Styrets organisering.

I vedtektene står det at foreningen har fem faste
styremedlemmer og fem vararepresentanter. Om dette skillet
mellom varamedlemmer og regulære medlemmer er
hensiktsmessig har vært diskutert. Tradisjonelt er varamedlemmer lite aktive i et styre og aktiveres primært når det
faste syremedlemmet ikke kan møte. I vår forening har alle
medlemmer (både faste og vara) fra det første styremøtet i

1996 vært invitert til samtlige møter. Mange av vararepresentantene har vært meget aktive og sentrale i
foreningens utvikling. Det siste året har endog et varamedlem
vært kasserer. Styrets oppfatning er at det er lite
hensiktsmessig med et lag av aktive og et lag av passive
medlemmer. Derfor mener vi det bør diskuteres en styreform
med kun faste styremedlemmer der alle forplikter seg til å
være aktive og hvor de fleste har en fast definert rolle (for
eksempel leder, nestleder, kasserer, redaktør, web-ansvarlig,
kursansvarlig osv.).
6.

Nevropsykologi.

Nevropsykologi er bortsett fra web-siden og årsmøtet
foreningens ansikt utad. Publikasjonen er i vesentlig
utvikling. Fra å være en nyhetsbulletin har den allerede blitt
mer av en fagpublikasjon med korte artikler, intervjuer,
resymeer i tillegg til å ha informasjons- og nyhetsstoff. Den
har også gitt ut Book of Abstracts fra Nordic 2001 som et
særnummer. I tillegg kommer den høsten 2002 som fellespublikasjon med tidsskriftene til de nordiske nevropsykologiforeningene med INS Stockholm 2002 som tema. På
samarbeidsmøte mellom de nordiske foreningene i Stockholm
27. juli 2002 ble det uttrykt felles ønske om økt samarbeid
mellom de nordiske tidsskriftene. Det ble vurdert at
redaktørene bør ha frihet til å utvikle dette samarbeidet under
økonomiske rammer som fastsettes av de forskjellige
landenes styrer. Det ble vurdert som ønskelig med en
engelskspråklig nordisk utgivelse pr. år og at mulighet for
eventuell økonomisk støtte til nordisk samarbeid bør
undersøkes nærmere. I forbindelse med denne utviklingen har
redaktørfunksjonen blitt en av de mest arbeidskrevende og
viktige funksjonene i NNF. Styret har i lys av dette vurdert at
redaktøren bør være fast styremedlem i foreningen. I
forbindelse med årets valg har styret tatt seg den frihet å
meddele dette til valgkomiteen med den konsekvens at
redaktøren (Helen Haanes) er foreslått valgt inn som fast
styremedlem.
7.

Nordisk samarbeid.

NNF har sammen med de andre nordiske foreningene vært
medarrangør av INS 2002 i Stockholm. Foreningen har
primært vært representert med Hallgrim Kløve i
organisasjons- og programarbeidet. I etterkant av INS-møtet
ble det 27. juli holdt et samarbeidsmøte mellom de nordiske
foreningene. Det er laget eget referat fra dette møtet som
resymeres her. I møtet ble samarbeid rundt følgende saker
drøftet:
a.
Nordisk samarbeid om tester. Eventuelt felles
normering av tester. I lys av at normering av WAIS III
allerede er i gang i Finland og Danmark ble det stilt
spørsmålstegn om hva Sverige og Norge bør gjøre. Hvilke
konsekvenser har det at Psykologförlaget AB har overtatt salg
av psykologiske tester både i Sverige og Norge. Er det mulig/
ønskelig å få i gang et normeringsprosjekt i samarbeid med
dette firmaet. Et annet og mulig mer realistisk samarbeidsprosjekt er å samle allerede eksisterende normative data fra
forskjellige tester og subpopulasjoner i et kompendium. Det

ble besluttet at en nordisk gruppe med klart mandat fra
styrene bør opprettes for å se nærmere på problematikken
rundt tester og normer. Gruppen bør bestå av medlemmer som
enten sitter i de nordiske styrene eller som er autorisert fra
styrene til å ta relevante beslutninger. Første samarbeidsmøte
er planlagt i København 22/23. november 2002.
b.
Kurs/spesialistordninger. Det ble uttrykt ønske om å ha
en gjennomgang av spesialistordningene for de forskjellige
land for å få større klarhet i likheter og forskjeller. En slik
gjennomgang vil være en forutsetning for å se nærmere
hvordan vi kan samarbeide om kurs og eventuelt praksis. De
nasjonale psykologforeningene må også involveres i et slik
arbeid dersom det kommer til endringer av de nasjonale
reglementene.
c.
Kriterier for nordiske spesialistutdanninger i relasjon
til eventuelle EU krav. Det ble reist spørsmål om det er
hensiktsmessig at de nordiske land med tradisjon for
omfattende/lange spesialistutdanninger bør ha felles
synspunkt på lengden/omfanget av spesialistutdanning i
nevropsykologi. Problemstillingen kan tenkes å bli aktuelt
dersom EU stiller lavere krav til spesialistutdanning.
d.
Samarbeid mellom de nordiske
nevropsykologitidsskrifter. Det ble uttrykt felles ønske om økt
samarbeid mellom de nordiske tidsskriftene. Det ble vurdert
som ønskelig med en engelskspråklig nordisk utgivelse pr. år.
Eventuell økonomisk støtte til nordisk samarbeid bør
undersøkes nærmere.
e.
Brosjyrer om nevropsykologisk undersøkelse. Det ble
besluttet å utveksle/evt. samarbeide om brosjyrer som omtaler
hva nevropsykologisk undersøkelse er.
f.
Førerkortvurderinger. Det ble uttrykt ønske om å
utarbeide felles nordiske retningslinjer for nevropsykologisk
undersøkelse i forbindelse med vurdering av egnethet for å
kjøre bil. Nevropsykologer fra de forskjellige land med særlig
kompetanse i forbindelse med denne problemstilling bør
involveres i et slikt arbeid. Problemstillingen kan være aktuelt
tema for felles nordisk møte våren 2003.
g. Årsmøte/årsmøtekurs 2002. En vesentlig del av styrets
virksomhet har vært relatert til faglige og praktiske aspekter
ved årsmøte/årsmøtekurs 2002. Hovedansvarlig har vært Nils
Inge Landrø med god bistand fra styret for øvrig. Tittel på
årets møte/kurs er Nevropsykologiske aspekter ved psykiske
lidelser. Arrangementet holdes på SAS-hotellet i Oslo fra 31/
10 til 2/11. Vårt årsmøte arrangeres samme sted og
umiddelbart etter avslutning av årsmøtet i Norsk forum for
nevropsykiatri. Hovedforeleser er Terry Goldberg, National
Institute of Mental Health, Washington D.C. som har Memory
systems in schizophrenia som tittel på sitt foredrag. Thomas
McAllistar, President of American Neuropsychiatric Society
er en annen utenlandsk foreleser som har The neural basis for
insight in neuropsychiatric disorders som tittel på sitt
foredrag.
h. Brosjyre om nevropsykologisk undersøkelse. Styret har
arbeidet med en brosjyre til pasienter og henvisere om hva en
nevropsykologisk undersøkelse er. Det planlegges å være
ferdig med dette arbeidet i nær fremtid.
Oslo 26. oktober 2002

Erik Hessen, leder
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