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Utvikling av eksekutive
funksjoner over to år
hos barn og unge
med høytfungerende
autisme eller ADHD
ENGLISH SUMMARY

Development of executive functions over a two-year period in youth with high-functioning
autism or ADHD.
Executive functions (EF) underlie complex cognitive processes such as reasoning, problem solving
and planning, which in turn influence both school and social functioning. EF deficits, school and social
problems are common in children with High-Functioning Autism (HFA) and in children with Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD). This article summarizes the results from several articles
from our research group at Innlandet Hospital Trust examining the change in EF over a two-year
period in youth between 9-17 years of age with HFA or ADHD. In addition, we provide a percentagewise distribution of performance levels by the clinical groups for inhibition, cognitive flexibility and
working memory (WM). The findings are relevant to our understanding of how the level of cognitive
functioning can represent a strength or a liability for the individual child in the developmental process. Consistent with previous research, both clinical groups had significant EF deficits compared to
typically developing children (TDC) at both baseline and follow-up. At follow-up, however, whereas
75% of the children with HFA continued to show WM deficits compared to age norm, only 34% of the
children with ADHD had a similar level of WM deficit. The children with HFA had more extensive EF
difficulties both at baseline and at follow-up compared with the children with ADHD or TDC. Clinical
implications of the findings are discussed.
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VITENSKAPELIG ARTIKKEL

Eksekutiv funksjon

Oppsummering
Hvordan utvikler eksekutive funksjoner (EF) seg hos barn og unge med AttentionDeficit/Hyperactivity Disorder (ADHD) eller høytfungerende autisme (HFA) over to
år sammenlignet med typisk utviklede barn og ungdom (TU). Hvilke av EF subfunksjonene inhibisjon, kognitiv fleksibilitet og arbeidsminne er mest og minst svekket
innad i hver diagnosegruppe? Tretti-fire barn i alderen 9-17 år med HFA og 75 barn
med ADHD ble i tillegg til TU barn inkludert i vårt forskningsprosjekt. Barna ble
5
nevropsykologisk testet med mål på inhibisjon, kognitiv fleksibilitet og arbeidsminne ved inklusjon og ved oppfølging etter to år. HFA og ADHD gruppene viste
en signifikant svakere samlet EF fungering enn TU barna ved inklusjon og ved
oppfølging. Ved å bruke etablerte aldersnormer for testene ved oppfølging hadde
75 % av barna med HFA arbeidsminne vansker mot bare 34% i ADHD gruppen. Barn
med HFA og barn med ADHD hadde EF vansker sammenlignet med TU barn ved
inklusjon og oppfølging. Flere barn med HFA så ut til å ha vansker med EF enn barn
med ADHD både ved inklusjon og på oppfølgingstidspunktet.
BAKGRUNN
Kognitive vansker er hyppig forekommende både hos barn med
autismespekterforstyrrelser (ASF;
i.e. autisme, Aspergers syndrom
og gjennomgripende utviklingsforstyrrelse) og hos barn med
Attention-Deficit/Hyperactivity
Disorder (ADHD). Disse vanskene
har blitt satt i sammenheng med
redusert funksjon i prefrontale og
temporale hjerneområder som er
sentrale for eksekutive funksjoner
(EF) og hukommelsesfunksjoner
(Gargaro, Rinehart, Bradshaw,
Tonge, & Sheppard, 2011; Rommelse, Geurts, Franke, Buitelaar,
& Hartman, 2011). Det er en
pågående diskusjon om hvilke
kognitive funksjoner som konstituerer EF. En sentral teori er «unity/
diversity» modellen (Miyake et al.,
2000). Selv om denne modellen
er utviklet med tanke på voksne
er det funnet god støtte for at den
også kan være gjeldene for barn
i før-puberteten (Best & Miller,
2010; Miyake & Friedman, 2012). I
følge Miyake et al. (2000) er det tre
kognitive komponenter som utgjør

EF; inhibisjon, arbeidsminne og
kognitiv fleksibilitet. Disse funksjonene er distinkte, men samtidig
relatert til hverandre. Disse grunnleggende eksekutive funksjonene
utgjør grunnlaget for andre mer
sammensatte EF som resonnering,
problemløsning og planlegging
(Diamond, 2013).

Personer med ASF har i forskjellig
grad vansker med sosial interaksjon/
kommunikasjon og de har begrensede og gjentatte mønstre av atferd,
interesser og aktiviteter (DSM-5;
American Psychiatric Association,
2013; ICD-10 World Health Organization, 1992). På verdensplan
estimeres forekomsten av ASF til
mellom 0.7% - 1.2% (Fombonne,
2009; Rice, 2009; Surén et al.,
2012). ASF betraktes som en
nevrobiologisk utviklingsforstyrrelse hvor avvikende utvikling av
sentralnervesystemet antas å spille
en viktig rolle (Lai, Lombardo, &
Baron-Cohen, 2014; Taurines et
al., 2012). Heterogeniteten når det
gjelder årsaksforhold er imidlertid
stor. Flere av de genetiske avvikene

som er påvist er ikke spesifikke for
ASF, men utgjør også risikofaktorer
for å utvikle ADHD og andre nevroutviklingsforstyrrelser (Clarke,
Lee, & Eapen, 2012; Geschwind,
2011). Heterogeniteten medfører
stor variasjon både i symptombilde,
komorbiditet og lidelsestrykk hos
mennesker med ASF (Lai et al.,
2014; Pellicano, 2012b). Kognitive vansker er som nevnt vanlig
ved ASF (for oversikt se Hill, 2004;
Rozga, Anderson, & Robins, 2011),
og eksekutive funksjonsvansker
ser ut til å være en sentral del av
sykdomsbildet (Hosenbocus &
Chahal, 2012). Vanligvis er det
vansker med kognitiv fleksibilitet
som har vært sterkt assosiert med
ASF i forskningslitteraturen, men
også arbeidsminne og inhibisjon
har blitt påvist som nedsatt hos
barn med ASF (Geurts, de Vries,
& van den Bergh, 2014). Eksekutive funksjonsvansker kan påvirke
skolearbeid, sosial funksjon,
kognitiv- og psykologisk utvikling
(Diamond, 2013; Pellicano, 2013).
Kartlegging av eksekutiv funksjonssvikt er derfor avgjørende med
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tanke på god tilrettelegging i hverdagslivet for disse
barna (Pellicano, 2012a). Tidligere funn vedrørende
utviklingen av EF hos barn og unge med ASF er ikke
helt entydig. Enkelte rapporterer om en forsinket
utvikling av arbeidsminnefunksjoner (Andersen,
Skogli, Hovik, Geurts, et al., 2015; O’Hearn, Asato,
Ordaz, & Luna, 2008; Travers, Klinger, & Klinger,
2011). Happe, Booth, Charlton, og Hughes (2006) fant
derimot ingen forsinkelse i utviklingen av hverken
arbeidsminne eller kognitiv fleksibilitet. Andre har
imidlertid funnet en redusert modningstakt for kognitiv fleksibilitet hos barn og unge med ASF (Memari
et al., 2013). En meta-analyse av inhibisjonsvansker
hos barn og unge med ASF fant at vanskene ser ut til å
vedvare med økende alder (Geurts, van den Bergh, &
Ruzzano, 2014).

ADHD kjennetegnes ved oppmerksomhetssvikt,
hyperaktivitet og impulsivitet (DSM-5; American
Psychiatric Association, 2013; ICD-10; World Health
Organization, 1992). Selv om tilstanden har en sterk
genetisk komponent, antas det at flere miljøfaktorer
også har betydning for utviklingen av ADHD (Banerjee, Middleton, & Faraone, 2007; Biederman, 2005;
Millichap, 2008). Rapportert forekomst av ADHD på
verdensbasis ligger på 3 - 7% (American Psychiatric
Association, 2000; Polanczyk, de Lima, Horta, Biederman, & Rohde, 2007). I likhet med ASF er heterogeniteten stor med tanke på symptombilde, komorbide
vansker og kognitive særtrekk. Svikt i EF har blant
annet blitt sett på som en mulig årsak til ADHD symptomer hos barn (Willcutt, Doyle, Nigg, Faraone, &
Pennington, 2005). Det ser ut til at barn med ADHD
har vansker med både arbeidsminne, inhibisjon og
kognitiv fleksibilitet. Eksekutive funksjonsvansker
hos personer med ADHD er assosiert med atferdsproblemer, sosiale vansker og skolevansker (Biederman et al., 2004; Seidman, 2006; Willcutt et al., 2005).
På tross av en relativ modning, ser de relative eksekutive funksjonsvanskene som man finner hos barn
og unge med ADHD sammenlignet med TU, ut til å
vedvare inn i voksen alder (Seidman, 2006).
Kunnskap basert på billeddiagnostikk, genetiske- og
kognitive funn indikerer en mulig patofysiologisk
forbindelse mellom ASF og ADHD (Gargaro et al.,
2011; Pinto, Rijsdijk, Ronald, Asherson, & Kuntsi,
2015; Taurines et al., 2012; Vorstman & Ophoff,
2013). Dette kan forklare hvorfor mange barn får
alternerende ADHD og ASF diagnoser opp igjennom
sin oppvekst (Rommelse et al., 2011; Yee & Millichap,

2015). Basert på et symptombilde preget av stor
heterogenitet og mulig felles patofysiologi ønsker vi
i denne studien å oppsummere resultater fra våre
tidligere artikler for å vise hvordan eksekutive funksjoner utvikler seg hos en gruppe barn og unge med
enten høytfungerende Autisme (HFA) eller ADHD
(Andersen, Hovik, Skogli, Egeland, & Øie, 2013; Andersen, Skogli, Hovik, Egeland, & Øie, 2015; Andersen,
Skogli, Hovik, Geurts, et al., 2015; Skogli, Andersen,
Hovik, & Øie, 2014; Skogli, Egeland, Andersen, Hovik,
& Øie, 2013; Skogli, Teicher, Andersen, Hovik, & Øie,
2013). Vi ønsker også å undersøke hvor mange i hver
gruppe som sliter med EF vansker over tid. Det siste
er resultater som vi ikke har presentert i tidligere
artikler. ADHD og ASF er ikke tillatt brukt som komorbide tilstander i ICD – 10 (World Health Organization,
1992). I DSM -5 (American Psychiatric Association,
2013) er det imidlertid åpnet opp for at man kan
diagnostiseres med både ADHD og ASF samtidig.
På tross av enighet om at eksekutiv dysfunksjon er en
sentral vanske hos barn med HFA og hos barn med
ADHD, så er det større usikkerhet rundt hvor stor
andel av disse barna som fremviser klinisk relevante
vansker. Tidligere har man funnet at opptil halvparten av barn med ADHD eller ASF kan prestere
normalt i forhold til alder på ulike EF tester (Egeland,
2010; Geurts, Sinzig, Booth, & Happe, 2014). Dette
viser at funn på gruppenivå ikke er ensbetydende
med at alle barn med ADHD eller ASF viser eksekutiv
dysfunksjon (Geurts, Sinzig, et al., 2014). Johnson
(2012) postulerer at gode EF hos barn i disse gruppene kan beskytte mot utviklingsvansker gjennom å
kompensere for andre hjerneorganiske forstyrrelser.
Det er derfor viktig å identifisere både de barna som
har vansker med EF, og de som ikke har det. De barna
som har EF vansker vil trenge mer hjelp, kompensering, ytre struktur og støtte, mens de som har gode
EF i større grad kan lære seg strategier selv. I tillegg
er det viktig å være oppmerksom på at kompenserende strategier kan føre til mental slitenhet som
bør reguleres gjennom hjelp til blant annet å legge
inn pauser. Det er derfor viktig å ha kunnskap om
hvordan gode og svake prestasjoner på EF fordeler
seg prosentvis i de forskjellige gruppene og hvilke EF
som fører til vansker.
METODE
For en mer detaljert beskrivelse av rekrutteringsprosedyre og demografiske karakteristika, henvises
det til tidligere publikasjoner fra prosjektet (Anders-
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psykiatriske poliklinikker i Sykehuset Innlandet HF. I
tillegg ble typisk utviklede (TU) barn rekruttert gjennom lokale skoler. Det var med 45 TU barn (29 gutter,
gj.snitt alder 11,4 år, sd. 1.5) i HFA studien og 47 (29
gutter, gj.snitt alder 11,6 år, sd. 1.7) i ADHD studien.

en et al., 2013; Skogli, Egeland, et al., 2013). Til sammen 34 deltagere (28 gutter) i alderen 9 til 16 år (gj.
snitt 11,6 år, sd. 2.0) som ble diagnostisert med HFA,
og 75 deltagere (39 gutter) i alderen 9 til 17 år (gj.
snitt 11,6 år, sd. 2.0) som ble diagnostisert med ADHD,
ble rekruttert til studien gjennom barne- og ungdoms-

Tabell 1: Demografiske karakteristika HFA og TU: gjennomsnitt og standardavvik etter gruppe og utredningstidspunkt.
Inklusjon (T1)
Variabel

Oppfølging (T2)

HFA

TU

(n=34)

(n=45)

Gruppe
sammenligning
Chi-sq/ F

P

HFA

TU

(n=34)

(n=45)

Gruppe
sammenligning
Chi-sq/ F

p

Kjønn (gutt/jente)

28/6

29/16

3.1

NS.

28/6

29/16

3.1

NS.

Alder

11.6 (2.0)

11.4 (1.5)

(1,77) .2

NS.

13.8 (2.0)

13.5 (1.4)

(1,77) .9

NS.

Tid siden T1 (mnd)

-

-

-

-

25.6 (3.5)

24.9 (1.2)

(1,77) 1.6

NS.

Mors utdanning

13.1 (2.6)

14.7 (2.4)

(1,77) 46.1

.007

-

-

-

-

CBCL total

63.4 (9.4).

38.2 (8.6)

(1,77) 148.9

<.001

56.2 (11.0)

36.5 (8.2)

(1,76) 81.9

<.001

99.9 (17.4)

104.5 (13.1)

(1,77) 1.8

NS.

98.5 (16.9)

106.5 (12.7)

(1,76) 5.6

.020

a)

FSIQb)

Tabell 2: Demografiske karakteristika ADHD og TU: gjennomsnitt og standardavvik etter gruppe og utredningstidspunkt .
Inklusjon (T1)

Oppfølging (T2)

ADHD

TU

Gruppe sammenligning

ADHD

TU

Gruppe sammenligning

(n=75)

(n=47)

Chi-sq/ F

P

(n=75)

(n=47)

Chi-sq/ F

p

Kjønn (gutt/jente)

39/36

29/18

1.10

NS

39/36

29/18

1.10

NS

Alder

11.6 (2.0)

11.6 (1.7)

(1,120) .03

NS

13.6 (2.1)

13.7 (1.7)

(1,120) .03

NS

Tid siden T1 (mnd)

-

-

-

-

24.4 (2.9)

24.9 (2.5)

(1,120) .81

NS

Mors utdanning

12.8 (2.1)

14.6 (2.4)

(1,120) 4.49

<.001

-

-

-

-

CBCL total

62.4 (8.3)

37.9 (8.6)

(1,120) 15.66

<.001

58.8 (9.5)

36.4 (8.4)

(1,119) 13.20

<.001

95.5 (13.9)

104.3 (13.1)

(1,120) 3.41

.001

95.2 (14.7)

106.5 (12.7)

(1,113) 4.27

<.001

Variabel

FSIQb)

a)

Ingen av deltagerne i de kliniske gruppene hadde
en HFA eller en ADHD diagnose på inklusjonstidspunktet. Alle deltagerne gjennomgikk ved inklusjon
en diagnostisk utredning med bruk av Schedule for
Affective Disorders and Schizophrenia for School
Age Children/Present and Lifetime version – 2009
(Kiddie-SADS; Kaufman et al., 1997). Kiddie-SADS
består av et screening-intervju og diagnostiske
tilleggsintervjuer for affektive vansker, psykotiske
forstyrrelser, angst, atferdsforstyrrelser, rus, spise-

Merk: HFA; Høytfungerende Autisme, TU; typisk
utviklede barn: FSIQ; full
skala IQ. IQ estimerte mål
fra Wechsler Abbreviated
Scale of Intelligence
(WASI), Mors utdanning
i antall år:a) T-skårer;
høyere skårer = flere
problemer. CBCL total
skåre fra en deltager med
HFA manglet ved T2: b)
Test skårer fra en deltager
med HFA manglet ved T2.

Merk: ADHD; Attentiondeficit/hyperactivity
disorder: TU; typisk
utviklede barn: FSIQ; full
skala IQ. IQ estimerte mål
fra Wechsler Abbreviated
Scale of Intelligence
(WASI): Mors utdanning
i antall år. a) T-skårer;
høyere skårer = flere
problemer. CBCL total skåre
fra en deltager med ADHD
manglet ved T2: b) Test
skårer fra 7 deltagere med
ADHD manglet ved T2.

forstyrrelser, tics forstyrrelser og gjennomgripende
utviklingsforstyrrelser. Både barnet selv og foresatte
ble intervjuet. Den diagnostiske vurderingen fra
Kiddie-SADS ble supplert med informasjon fra Autism
Spectrum Screening Questionnaire (ASSQ; Ehlers
& Gillberg, 1993), ADHD rating scale IV (ARS-IV;
DuPaul, Power, Anastopoulos, & Reid, 1998) samt
Child Behaviour Checklist/6-18 (CBCL; Achenbach &
Rescorla, 2001). Informasjon som var vedlagt henvisningene vedrørende sosial- og faglig fungering på
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skolen ble inkludert i den diagnostiske vurderingen.
Prosedyrene for revurdering av diagnose var de
samme ved oppfølging etter to år. Alle HFA diagnoser
ble bekreftet ved oppfølging, mens fire av deltagerne
i ADHD gruppen (to gutter og to jenter) ble beskrevet
som symptomfrie ved oppfølging, og fylte således
ikke lenger kriteriene for en ADHD diagnose. Ingen av
deltagerne brukte sentralstimulerende medikamenter på inklusjonstidspunktet. Ved oppfølging brukte
42 av barna sentralstimulerende medikasjon. Sentralstimulerende medikasjon ble seponert 24 timer
før re-testing. En deltager hadde glemt å seponere
sentralstimulerende medikasjon forut for retesting.
Analysene ble gjort med og uten denne deltageren
uten at det påvirket resultatene nevneverdig.

Alle deltagerne ble utredet med et omfattende testbatteri. I denne studien refereres det til resultater
fra tester som måler arbeidsminne (bokstav-tall
sekvensiering; Wechsler, 2004), kognitiv inhibisjon og
kognitiv fleksibilitet (CW3 og CW4; hhv. color-word
interference test, betingelse 3 og 4; Delis, Kaplan, &
Kramer, 2001). Svikt i EF ble definert som 1.0 SD (3
skalerte skårer; SS) under gjennomsnitt for de standardiserte normene for alder, og er presentert som
prosentvis andel av HFA og ADHD-utvalget. Evnenivå
ble estimert ved hjelp av Wechsler Abbreviated Scale
of Intelligence (WASI;Wechsler, 1999). For en ytterligere beskrivelse av den kognitive utredningen henvises det til de tidligere publiserte artiklene.

HOVEDFUNN OG DISKUSJON
Samlet viser våre resultater fra tidligere publikasjoner statistisk signifikante vansker med inhibering,
arbeidsminne og mental fleksibilitet hos barn med
ADHD eller HFA sammenlignet med TU barn ved
inklusjon (Andersen, Skogli, Hovik, Egeland, et al.,
2015; Skogli et al., 2014). Våre funn er i stor grad
sammenfallende med resultater publisert i tidligere
studier på barn med HFA eller ADHD (Geurts, de
Vries, et al., 2014; Willcutt et al., 2005). Vedrørende
vansker med inhibisjon hos barn med HFA hevder
Geurts, van den Bergh, et al. (2014) at både automatisert responsinhibiering (evnen til å undertrykke en
dominant motorisk respons) og distraksjonsinhibiering (evnen til å ignorere irrelevant informasjon) er
vanskelig for barn med HFA. Den inhibisjonstesten
(CW3) som er brukt i vår undersøkelse representerer
et mål på begge disse prosessene (O’Hearn et al.,
2008). Redusert arbeidsminnefunksjon i HFA gruppen ved inklusjonstidspunkt (T1) kan også medføre
vansker med inhibisjon, da arbeidsminne anses å
være en forutsetning for mer kompliserte inhibisjonsoppgaver implisert i CW3 (Garon, Bryson, & Smith,
2008).
Flere studier av EF hos barn med HFA har vist at de
har vansker med kognitiv fleksibilitet (Geurts, de
Vries, et al., 2014; Hill, 2004; Lind & Williams, 2011).
Våre funn er i all hovedsak sammenfallende med
resultater fra disse tidligere studiene. Selv om man i
hverdagen ofte ser at barn med HFA sliter med
manglende fleksibilitet, kan resultatene på nevro-

Figur 1: Prosentvis fordeling EF skalerte skårer (SS) hos barn med ADHD (n = 75) og HFA (n = 45) ved inklusjon (T1)
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Merk: ADHD; Attention-deficit/hyperactivity disorder HFA; Høytfungerende autisme: Gjennomsnitt for normgruppen er SS 10, et standardavvik er SS 3;
høyere skår = bedre resultat
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psykologiske tester vise noe annet
(Geurts , Corbett, & Solomon, 2009;
Leung & Zakzanis, 2014). Dette kan
skyldes ulike krav til kognitiv fleksibilitet og visuospatial oppmerksomhet i nevropsykologiske tester, og
forskjellige krav til barnet i testsituasjonen (Ravizza & Carter, 2008).

Tabell 3: Resultater for mål på eksekutiv funksjon ved inklusjon (T1) og oppfølging (T2). Gjennomsnittsverdier (råskårer) og standardavvik i
HFA og TU gruppen med resultater fra Mixed ANOVA.
HFA (n=34)

Variabel

Arbeidsminne a)
Inhibisjon

b)

Kognitiv fleksibilitet

c)

TU (n=45)

Gruppe

Tid
p

Tid x Gruppe
ηp2

p

F

p

NS.

5.0

.028 .062

95.9 (28.3) 73.0 (20.3) 71.1 (19.9) 57.9 (15.7) (1,75) 20.8 <.001 75.5 <.001 5.5

.022 .068

T1

T2

T1

T2

F

F

14.9 (3.4)

14.8 (3.7)

18.4 (1.8)

19.7 (2.0)

(1,76) 59.2 <.001 3.7

98.5 (27.4) 80.6 (22.5) 77.0 (18.5) 63.7 (14.3) (1,75) 19.8 <.001 64.7 <.001 1.401 NS.

.018

Merk: HFA; Høytfungerende autisme, TU; typisk utviklede barn, a) Tall/bokstav sekvensering (LNS) test fra WISC-IV, en
deltager fra HFA gruppen manglet. b)Delis-Kaplan Color-word interference test betingelse 3, c)Delis-Kaplan Color-word
interference test betingelse 4; to barn manglet i HFA gruppen.
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Eksekutiv dysfunksjon regnes som
en kjernevanske hos barn med
ADHD (Seidman, 2006; Willcutt et
Tabell 4: Resultater for mål på eksekutiv funksjon ved inklusjon (T1) og oppfølging (T2). Gjennomsnittsverdier (råskårer) og standardavvik i
al., 2005). En slik forståelsesmodell
ADHD og TU gruppen med resultater fra Mixed ANOVA.
korresponderer godt med våre funn,
Variabel
ADHD (n=72)
TU (n=47)
Gruppe
Tid
Tid x Gruppe
hvor ADHD gruppen presterer sigT1
T2
T1
T2
F
p
F
p
F
p
η
nifikant svakere på alle EF mål samArbeidsminne
15.7 (3.2) 17.3 (2.7) 18.4 (1.8) 19.6 (2.0) (1,114) 32.0 <.001 42.5 <.001 0.1 NS. .008
menlignet med TU barn ved begge
Inhibisjon
86.5 (29.7) 71.3 (26.5) 70.3 (19.9) 57.1 (15.8) (1,117) 12.4 =.001 73.2 <.001 0.4 NS. .003
testtidspunkt. I henhold til Barkley
(1997) fremholdes inhibering som
Kognitiv fleksibilitet
94.0 (24.9) 76.5 (22.7) 76.1 (18.6) 63.1 (14.3) (1,116) 17.8 <.001 99.3 <.001 2.1 NS. .018
en primær eksekutiv funksjonsvanske
Merk: ADHD; Attention-deficit/hyperactivity disorder: TU; typisk utviklede barn,
a) Tall/bokstav sekvensering (LNS) test fra WISC-IV, tre deltagere fra ADHD gruppen
ved ADHD. Manglende inhibering
manglet. b)Delis-Kaplan Color-word interference test betingelse 3. c)Delis-Kaplan Color-word
betraktes i lys av denne modellen som årsaken til
interference test betingelse 4 et barn manglet i ADHD gruppen.
sekundære vansker med arbeidsminne og kognitiv
fleksibilitet (Barkley, 1997). Barkley sin modell har
Disse resultatene, definert ut fra klinisk relevante
imidlertid møtt en del kritikk. Meta-studier har ikke
grenseverdier, synes altså å illustrere hvordan vansker
funnet støtte for at inhibisjonsvansker spesielt, eller
med responsinhibisjon, målt ved nevropsykologisk
EF svikt generelt, er en nødvendig eller tilstrekkelig
testing, ikke er noen nødvendig eller tilstrekkelig fakfaktor for ADHD (Nigg, 2005; Willcutt et al., 2005).
Sonuga-Barke (2003, 2005) argumenterer for eksemp- tor for ADHD slik Barkley (1997) foreslår i sin modell.
el med at endrede motivasjonelle betingelser (delay
Sammenligner vi EF-vanskene i ADHD gruppen med
aversion) også vil kunne forårsake ADHD symptomer
EF vansker i HFA gruppen finner vi en dobbelt så høy
hos barn og unge. Studier hvor man har undersøkt EF andel av inhibisjonssvikt hos barn med HFA (65%)
svikt og «delay aversion» viser bl.a. at EF svikt og «de- ved inklusjon. En betydelig høyere andel av HFA
lay aversion» hver for seg bare er moderat assosiert
barna strever også med arbeids-minnefunksjon ved
med ADHD symptomer hos barn og unge (Solanto et
inklusjon sammenlignet med ADHD gruppen. Disse
al., 2001; Sonuga-Barke, Dalen, & Remington, 2003).
resultatene med mer uttalte EF vansker i HFA gruppen
Kombinasjonen av EF svikt og «delay aversion» kunne enn hos barn med ADHD, støtter heller ikke en hypotese
om at dette er spesifikke vansker for barn med ADHD.
derimot, ifølge Solanto et al. (2001) og Sonuga-Barke
et al. (2003) klassifisere opp mot 90% av barn og
Etter to år viser våre resultater en klar modning i EF
unge med ADHD. Liten samvaria-sjon mellom eksehos barn med ADHD og hos barn med HFA (se tabell 3
kutive funksjonsvansker og «delay aversion» støtter
også «multiple pathway» modeller om flere parallelle og 4). Den relative svikten ser imidlertid ut til å være
ganske stabil etter 2 år, sammenlignet med TU barn.
årsaker til ADHD (Sonuga-Barke et al., 2003). En slik
kritikk av Barkley (1997) sin modell for ADHD finner Våre funn indikerer videre at funksjonene inhibering
man også støtte for i våre resultater. Samlet sett er det og mental fleksibilitet modnes relativt likt hos barn
med ADHD og hos barn med HFA. Når det gjelder
faktisk et mindretall av barna med ADHD som viser
kliniske vansker med responsinhibisjon, kognitiv
inhibisjonsferdighetene, utvikles disse vanligvis raskt
fleksibilitet og arbeids-minne ved inklusjon (figur 1).
hos TU barn i tidlig barndom mens mental fleksibiAv figur 1 ser vi også at det er en større andel av barn
litet utvikles typisk noe senere (Best, Miller, & Jones,
med ADHD som viser svikt knyttet til mental fleksi2009). Selv om barna i HFA og ADHD gruppene viser
bilitet (49%) og arbeidsminnefunksjon (41%) enn for
en bedret prestasjon på mål for inhibisjon og kognitiv
responsinhibisjon (31%).
fleksibilitet etter to år i forhold til ved inklusjon, har
2
p

a)

b)

c)
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Figur 2: Prosentvis fordeling EF skalerte skårer (SS) hos barn med ADHD (n = 75) og HFA (n = 45) ved oppfølging (T2)
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Merk: ADHD; Attention-deficit/hyperactivity disorder HFA; Høytfungerende autisme: Gjennomsnitt for normgruppen er SS 10, et standardavvik er SS 3;
høyere skår = bedre resultat

de fremdeles nedsatte prestasjoner på disse funksjonene sammenlignet med TU barna. Det er imidlertid uvisst om denne relative svikten i inhibisjon og
mental fleksibilitet representerer en forsinkelse som
gradvis vil modne til samme nivå som TU barna, eller
om vansken er av en annen kvalitativ karakter. For å
avgjøre dette er det behov for oppfølgingsdata inntil
den alder hvor EF kan forventes å være ferdig modnet i disse gruppene.

Barna med HFA i vår studie viser imidlertid ikke
den samme utviklingen i arbeidsminnefunksjon
som ADHD og TU barna. Ved oppfølgingstidspunkt
har HFA gruppen fremdeles klare vansker med
arbeidsminnefunksjon. Denne funksjonen ser ikke ut
til å ha utviklet seg i løpet av de to årene (Andersen,
Skogli, Hovik, Geurts, et al., 2015). Figur 2 illustrere
at ca. 10% flere av barna med HFA viser vansker
med arbeidsminnefunksjon ved oppfølging enn ved
inklusjon, sammenliknet med standardiserte normer
for alder. Et mindretall av barna med ADHD viser
vansker med arbeidsminnefunksjon ved oppfølging (34%), mens majoriteten av barna med HFA har
vansker med arbeidsminnefunksjon på oppfølgingstidspunkt (75%) sammenlignet med standardiserte
normer for alder. Resultatene fra vår studie sammenfaller med andre studier som er gjort på utviklingen
av EF hos barn med HFA (Memari et al., 2013; Ozonoff & McEvoy, 1994; Pellicano, 2010). Arbeidsminnefunksjon er avhengig av et distribuert nevralt nettverk som inkluderer frontale, parietale og temporale
deler av hjernen (Rämä, 2008). Arbeidsminnevansk-

ene i HFA gruppen kan således tenkes å reflektere
den hemmede utviklingen i deler av hjernenettverket
som omfatter frontal kortikal modning hos barn og
unge med ASF (Best & Miller, 2010; Courchesne,
2004; Courchesne & Pierce, 2005).

Selv om barna med ADHD i vår studie viser en
betydelig modning i EF over to år, presterer de som
gruppe fremdeles signifikant svakere enn TU barna
ved oppfølgingstidspunktet (Skogli et al., 2014).
Dette er i overenstemmelse med studier som viser at
EF vanskene vedvarer relativt til TU barna på tross
av betydelig modning i barneårene (Biederman et
al., 2007; Coghill, Hayward, Rhodes, Grimmer, &
Matthews, 2013; Øie, Sundet, & Rund, 2010). Det er
interessant å merke seg at EF vanskene i vår studie
vedvarer på tross av betydelig færre rapporterte
ADHD symptomer etter to år. Disse funnene synes
og å være sammenfallende med resultater fra andre
oppfølgingsstudier (Biederman et al., 2009). Biederman og kollegaer (2009) rapporterte at EF vanskene
hos en gruppe menn var stabile over en ti-års periode
uavhengig av ADHD symptombildet. Dette synes å
indikere at eksekutive funksjonsvansker hos barn
med ADHD er et underliggende og vedvarende trekk
(endofenotype) fremfor at disse vanskene er betinget
det aktuelle symptombildet (Coghill et al., 2013;
Skogli et al., 2014).
Da vi har fulgt barna over kun to år, er det usikkert
hvorvidt utviklingsavviket i de to kliniske gruppene
representerer en ytterligere utvikling av vanskene
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eller om det er snakk om en forsinket utvikling som
vil modnes senere. Samlet ser vi imidlertid at begge
gruppene viser vedvarende eller forverret svikt i EF
ved inklusjonstidspunkt og ved oppfølging. Dette
tolker vi som uttrykk for en utvikling av de opprinnelige vanskene, noe som er i overenstemmelse med
tidligere studier hvor det rapporteres om vedvarende
EF svikt hos personer med ASF eller ADHD (Coghill
et al., 2013; Memari et al., 2013; Pellicano, 2010;
Seidman, 2006).
Et longitudinelt design med lavt frafall er en styrke ved vår studie. Det relativt store aldersspennet
ved inklusjon kan representere en svakhet, men
små standardavvik i alder reflekterer det faktum at
flesteparten var i slutten av barneskolealder. I en
naturalistisk studie som vår, mister vi noe av kontrollen med komorbide vansker, men vi øker generaliserbarheten. Dette gjennom at vi ikke har som kriterium
å inkludere kun personer med «ren» ASF eller ADHD.
Tidligere medikamentell behandling kjent for å
påvirke nervesystemet, behandling med stimulantia,
evnenivå under IQ 70 og prematuritet (født <36 uke)
var eksklusjonskriterier satt for å begrense mulige
konfunderende faktorer. Med unntak av medisinering hadde vi ikke informasjon om hvilke intervensjoner som barna hadde mottatt i tiden mellom
inklusjon og oppfølging. Selv om det er observert at
stimulantia kan ha en positiv effekt på impulsivitet,
selv etter at medisinen er seponert, så er den gjengse
antagelsen at kognitive vansker som impulsivitet
målt med kognitive tester viser seg umiddelbart
(3-12 timer) etter seponering (Huang, Wang, & Chen,
2012). Nevropsykologiske tester har vist seg å ha lav
økologisk validitet og evner derfor i begrenset grad
å identifisere barn og unge med EF vansker (Toplak,
West, & Stanovich, 2013). Som et supplement har
spørreskjema av EF i hverdagslivet vist seg bedre
egnet til å fange opp EF vansker hos barn og unge
(Gioia, Isquith, Guy, & Kenworthy, 2000). Det er derfor
sannsynlig at omfanget av EF vanskene i våre grupper vil være større vurdert ved atferdsobservasjoner.

KONKLUSJON OG KLINISKE IMPLIKASJONER
Oppsummert er våre resultater sammenfallende med
tidligere forskningsresultater som viser eksekutiv
dysfunksjon hos barn med HFA eller ADHD. Disse
vanskene ser ut til å vedvare fra barndom og inn i
ungdomsalder. Vanskene er relativt stabile sammenlignet med prestasjonen til TU barn selv om det skjer
en bedring/modning over tid. Hos HFA gruppen
viser resultatene en senere modning av arbeidsminnefunksjon fra inklusjon til oppfølgingstidspunkt to
år senere. Barn med HFA synes også å ha mer omfattende EF vansker ved inklusjon og oppfølging både i
forhold til barn med ADHD og TU barn.

I en klinisk sammenheng er våre resultater potensielt
viktige. Stor heterogenitet i eksekutiv fungering sett
i forhold til hvor store vanskene er understreker
betydningen av individuell funksjonskartlegging.
Barn med HFA har som gruppe alvorligere EF vansker enn barn med ADHD. Vårt inntrykk fra klinikken er at man ofte har mer fokus på EF vansker ved
ADHD fordi det har mer sammenheng med diagnosekriteriene, mens det hos barn med HFA ofte
er de sosiale vanskene som kommer i fokus. Det er
derfor viktig at EF kartlegges også hos barn med HFA
og at de får tilrettelegging i forhold til eventuelle vansker. De barna med enten ADHD eller HFA som kun
har lette EF vansker, vil antakeligvis kompensere mer
for sine kliniske vansker i hverdagen, noe de kan bli
slitne av. Pauser i skolearbeidet, korte økter og hjelp
til å strukturere dagene kan være nyttig. De barna
som har klinisk signifikante EF vansker vil trenge
mer tilrettelegging. Noen vil ha behov for hjelp av
andre til å strukturere og planlegge aktiviteter i
hverdagen, mens andre kan nyttiggjøre seg tekniske
hjelpemidler og eventuelt kognitiv trening av EF.
Ofte har behandlere begrenset med tid og ressurser.
En grundig kartlegging vil derfor kunne gi viktig
informasjon om barnets utfordringer på et tidlig
tidspunkt sammen med annen informasjon man har
om barnet, om hvor mye hjelp som bør settes inn for
EF vanskene og hva slags type hjelp.
Resultater fra denne studien hvor deltagerne ble
rekruttert fra ulike barne- og ungdomspsykiatriske
poliklinikker, vurderes å være representative for de
pasientene behandlere møter i sin hverdag, og som
ofte har mer komorbide vansker enn de pasientene
som vanligvis beskrives i forskningslitteraturen.
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Borderline intellektuell
fungering som kontekst
for psykisk uhelse:
prevalens og
behandlingsforskning
ENGLISH SUMMARY

Borderline intellectual functioning as a context for mental health problems:
prevalence and treatment research
Purpose: The purpose of this paper is to examine whether borderline intellectual functioning (BIF)
(IQ 70-85) could be a complicating factor or backdrop which increases the risk of developing mental
health problems, and to determine whether psychosocial treatment interventions for this group have
been proven effective in reducing symptoms of mental illness.

Methodology/approach: A review of the literature and hand searching of relevant papers from
1999 to 2016 was carried out. A total of 24 papers were identified, covering perspectives from prevalence research, treatment approaches and consensus guidelines.
Findings: Several studies show that children and adults with BIF are at an increased risk to develop
psychiatric disorders. To date, the amount of high quality studies of the effectiveness of psychosocial
interventions for this group is limited.

Conclusion: The evidence summary indicates that intellectual difficulties that do not meet the criteria for a diagnosis of disability can be a risk or complicating factor for mental health problems. More
should be done to increase clinicians’ awareness of the health needs of this group.
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Intellektuell fungering

Oppsummering
Formål: Formålet med denne litteraturgjennomgangen er å undersøke i hvilken grad borderline
intellektuell fungering (BIF) (IQ 70-85) kan være en kompliserende faktor som øker risikoen for
psykisk uhelse, og om psykologiske behandlingstilnærminger har vist seg å være effektive i
behandling av psykisk lidelse hos denne gruppa.
Metode: Et systematisk litteratursøk ble gjennomført for perioden 1999-2016. Totalt ble 24
artikler som omhandlet BIF og prevalens av psykisk lidelse, behandling av psykisk lidelse og
konsensusretningslinjer inkludert.
15
Resultater: Prevalensstudier viser at personer med BIF kan ha høyere risiko for å utvikle psykisk
lidelse enn mennesker med gjennomsnittlig intelligens. Det foreligger få studier av høy kvalitet som
undersøker spesifikke behandlingstilnærminger for denne gruppa.
Konklusjon: Intellektuelle utfordringer som faller utenfor klassifikasjonssystemenes definisjoner
er forbundet med høyere forekomst av psykisk lidelse enn hos populasjonen for øvrig. Klinikere
bør være oppmerksomme på pasienters intellektuelle fungering ved behandling av psykiske lidelser.

INNLEDNING
En henvisning til psykisk helsevern fordrer en
psykiatrisk henvisningsårsak. For personer med
problemer på flere livsarenaer, kan intellektuell
fungering ”klart under gjennomsnittet” (IQ 70-84)
utgjøre en kontekst som kan bidra til vansker i
hverdagsliv, arbeid eller utdanning. Det kan reises
spørsmål om hvorvidt lav evnemessig fungering
hos disse pasientene blir oppdaget og forstått.
Oppmerksomheten rettes ofte mot symptomene på
psykisk lidelse som var årsaken til henvisningen.
Egeland, Bosnes og Johansen (2009a) fant i sin
kliniske utprøving av WAIS-III at gjennomsnittlig IQ
var 83 for voksne henvist for spesifikk lærevanskeproblematikk. Imidlertid var gjennomsnittet ikke
så mye høyere (IQ 88) for personer som ellers ikke
hadde noen manifest kognitiv problematikk, men
som var i behandling for angst, depresjon eller som
hadde personlighetsforstyrrelser. Egeland, Bosnes
og Johansen (2009b) fant at pasientene som var
diagnostisert med personlighetsforstyrrelser eller
angst i gjennomsnitt hadde en IQ-skåre på 78. Dette
kan antas å ha konsekvenser for forståelse og behandling. For eksempel der henvisningsgrunnen er
angst, og der uteblivelse fra Nav-initierte arbeidsutprøvinger kanskje ikke kun henger sammen med en
behandlingsbar symptomlidelse, men at arbeidskravene kan overskride personens mestringsevne
grunnet intellektuelle begrensninger. Det kan
tenkes at de subkliniske intellektuelle vanskene
bør få implikasjoner for behandling. Ikke alle som
skårer klart under gjennomsnittet evnemessig vil
ha problemer med adaptiv atferd eller ha behov
for særskilt støtte, men mange vil ha en del nevro-

psykologiske, sosiale eller psykiske utfordringer i
løpet av livet (Peltopuro, Ahonen, Kaartinen,
Seppälä & Närhi, 2014).

Denne artikkelen er en litteraturstudie som undersøker hvorvidt det å ha et evnenivå klart under
gjennomsnittet, det som i internasjonal faglitteratur
kalles ”borderline intellectual functioning” (Hassiotis,
2015; Wieland & Zitman, 2015), kan være en betydningsfull faktor eller kontekst for å forstå utvikling
eller opprettholdelse av psykisk uhelse, og om det
er funnet effekt av psykologisk behandling for
personer med en slik sammensatt problematikk.

Avgrensning av begrepet
Borderline intellektuell fungering er ikke et konsensusbegrep. Det finnes heller ingen anerkjent norsk
oversettelse. Mange har brukt de tradisjonelle deskriptive Wechslerkategoriene ”nedre normalområde” om
IQ 80-89, og ”borderline” eller ”grenseområdet” om IQ
70-79. Begrepet ”borderline” vil for mange assosieres
med borderline personlighetsforstyrrelse, men borderline intellektuell fungering (BIF), brukes likevel i denne
artikkelen. Definisjonen av BIF følger her operasjonaliseringen som er benyttet i internasjonal forskningslitteratur: det er en intelligenskvotient mellom ett og to
standardavvik under populasjonsgjennomsnittet; altså
en IQ på 70-85 (Hassiotis, 2015). Et teoretisk estimat
basert på normalfordelingen av psykometrisk intelligens tilsier at IQ-skårer i dette området forekommer
hos ca. 13,6 prosent av populasjonen. Det er vanskelig
å angi reelle prevalenstall, på grunn av mangelen på
terminologisk konsensus og diagnostisk klassifikasjon
(Salvador-Carulla et al., 2013).
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Mangelen på konsensus om begrepet kan delvis tilskrives uklar klassifikasjon, etter at BIF ikke lenger
ble regnet som en grad av psykisk utviklingshemning (Salvador-Carulla et al., 2013). I DSM-IV-TR
(American Psychiatric Association, 2000) er borderline intellektuell fungering definert som en intelligenskvotient mellom ett og to standardavvik under
gjennomsnittet (IQ 70-84), og kodes under V62.89,
som angår ”Andre tilstander som kan være et fokus
for klinisk oppmerksomhet”. I DSM-5 (American
Psychiatric Association, 2013) er IQ-intervallet utelatt fra den diagnostiske beskrivelsen for BIF. DSM-5
understreker kun at det kreves nøye utredning av
intellektuelle og adaptive funksjoner for å differensiere mellom BIF og lett psykisk utviklingshemning. I ICD-10 (World Health Organization, 2011) er
borderline intellektuell fungering klassifisert under
R41.8, ”Andre og uspesifiserte symptomer og tegn
med tilknytning til kognitive funksjoner og bevissthet”.
Definisjon av psykiske vansker
Psykiske vansker vil her referere til psykiske helseplager som tilfredsstiller kriteriene for én eller flere
psykiske lidelser i henhold til klassifikasjonssystemet ICD-10 (WH0, 2011). I refererte studier der
DSM-klassifikasjonen er benyttet, vil dette oppgis.
Nevroutviklingsforstyrrelser er ikke et hovedfokus
i artikkelen, selv om personer med slike tilstander
også kan ha BIF.
Definisjon av psykologisk behandling
Det er i bred forstand søkt etter evidens for effekten
av psykologiske behandlingsformer mot diagnostiserte psykiske lidelser for personer med BIF. Det
betyr at kognitiv atferdsterapi, psykodynamiske
terapiformer, atferdsorienterte tilnærminger og
alle avarter eller krysninger av dette, som regnes
som evidensbaserte i fagfeltet psykoterapi, ville bli
inkludert her.
METODE
Det ble foretatt et systematisk litteratursøk i EMBASE, PubMed og Google Scholar for å identifisere
artikler publisert fra 1999 til i dag, med fritekstsøk
på ”borderline intellectual functioning” OR ”borderline intelligence”. EMBASE ga 401 treff, PubMed
177 og Google Scholar 201. Studier som ble ekskludert fra videre bearbeiding etter søket var enten
kasusstudier, studier av dysleksi/leseferdigheter,
sjeldne syndromer, søvn, epilepsi, eller studier av
medikamentell behandling mot atferdsvansker.
Videre ble studier som åpenbart ikke omhandlet

BIF utelatt. Referansene ble overført til www.
refworks.com, og duplikater ble fjernet. Da var det
totale antallet studier 42. Referanser i artiklene ble
undersøkt manuelt for å finne relevante artikler
som ble forbigått i det opprinnelige søket. Studier
som ble utelatt etter nærmere gjennomlesning var
enten skrevet på et annet språk enn engelsk, handlet
om foreldreutfordringer ved å ha barn med psykisk
utviklingshemning, inkluderte kun personer med
psykisk utviklingshemning, hadde ikke data om IQ,
eller dreide seg kun om atferdsvansker ved autisme.
Totalt ble da 24 artikler som omhandlet barn og/
eller voksne med BIF og prevalens av psykisk lidelse,
behandling av psykisk lidelse og konsensusretningslinjer inkludert.
RESULTATER
IQ og forekomst av psykisk lidelse
Forskere har de siste tiårene funnet at mennesker
med en form for psykisk utviklingshemning eller lav
IQ kan ha økt risiko for utvikling av psykiske lidelser,
og dette gjelder også personer med BIF (Buckles,
Luckasson & Keefe, 2013; Kok, van der Waa, Klip
& Staal, 2015). Prevalenstallene varierer betydelig
og funnene er ikke alltid sammenliknbare, grunnet
ulike definisjoner av psykisk lidelse eller psykisk
utviklingshemning, mangel på kontrollgrupper, bruk
av ulike diagnostiske verktøy og små utvalgsstørrelser. Forskningen er utført i forskjellige land, noen
har forsket på barn og andre på voksne, og det er
stor variasjon i studiedesign.

Overordnet har IQ-skårer blitt funnet å være omvendt relatert til risiko for psykisk lidelse. Batty,
Mortensen og Osler (2005) fant i en kohortstudie av
danske menn (n = 7022) at de som hadde høye skårer på IQ-tester ved tolvårsalder hadde lavere forekomst av senere psykisk lidelse, definert som enhver
psykiatrisk diagnose ved utskrivelse fra psykiatrisk
behandlingspost. Det er funnet høyere rapportering
av depressive symptomer og nevrotisisme blant
mennesker med IQ<85 (n = 201) i en prospektiv longitudinell studie i USA (Seltzer et al., 2005). Martin
et al. (2007) fant i en longitudinell studie (n=689)
at barn med lærevansker (IQ 80-89) hadde større
risiko enn barn med høyere IQ for å utvikle generalisert angstlidelse i et livsløpsperspektiv. Koenen
et al. (2009) undersøkte sammenhengen mellom
IQ i barndommen og psykisk lidelse i voksen alder
(n = 972, hvorav 117 med IQ<85). Personene ble
evnetestet da de var syv, ni og elleve år, og psykiske
lidelser (DSM-kriterier) ble utredet da personene

Intellektuell fungering

var voksne. De fant at lavere IQ i barndommen var
assosiert med økt risiko for å utvikle schizofrenispektrumlidelser, depresjon og angst i voksen alder.

Noen prevalensstudier har gruppert personer med
BIF og psykisk utviklingshemning sammen. Eksempelvis estimerte Dekker og Koot (2003) ettårsprevalens av angstlidelser, stemningslidelser, atferdsforstyrrelser og ADHD hos barn og ungdommer med
evnenivå tilsvarende BIF og ned til moderat psykisk
utviklingshemning (n = 474). Personene med BIF
inngikk i det studerte materialet som helhet. Forskerne fant at de fleste psykiske lidelser som finnes i
befolkningen for øvrig ble observert i utvalget, med
unntak av generalisert angstlidelse og PTSD. Prevalensen for de fleste lidelsene var høyere enn den
man finner i generelle populasjonsstudier. Det er
ikke angitt noen hypotese om hvorfor ingen av barna
møtte kriteriene for PTSD eller GAD, annet enn
en bemerkning om at disse lidelsene også sjelden
observeres i utvalg av barn uten psykisk
utviklingshemning.
Forekomst av psykisk lidelse hos personer med BIF
En amerikansk studie av Chen, Lawlor, Duggan,
Hardy og Eaton (2006) er en av de første epidemiologiske undersøkelsene av risiko for emosjonelle- og
atferdsproblemer hos personer med BIF. De fant at
BIF i barndommen (operasjonalisert som IQ 70-80,
n = 178) var forbundet med tilstedeværelse av emosjonelle- og atferdsproblemer i voksen alder. Det
viste seg også at denne gruppa hadde høyere risiko
for å utvikle slike problemer enn både gruppa med
IQ<70 (n = 86) og gruppa med IQ>80 (n = 1417).
Hassiotis et al. (2008) brukte data fra en krysseksjonell studie av 8450 voksne i Storbritannia. Rundt
12 prosent av utvalget hadde BIF, og forskerne fant
en økt forekomst av flere psykiske lidelser blant
disse personene. Det innebar agorafobi og fobier
for øvrig, depressive episoder og enhver form for
nevrotiske lidelser. Videre var det økt forekomst
av alle personlighetsforstyrrelser, unntatt schizoid
personlighetsforstyrrelse. De fant også økt forekomst av alkoholmisbruk, og der det forelå alkoholavhengighet, ble den vurdert som mer alvorlig enn
hos personene med høyere evnenivå. Forskerne fant
at det var mindre sannsynlig at BIF-gruppa mottok
behandling av noe slag, og særlig rådgivning eller
psykologisk behandling var sjelden tilbudt. Men de
fikk oftere medisiner, særlig hypnotika, anxiolytika,
smertestillende og antipsykotika.

Emerson, Einfeld og Stancliffe (2010) studerte en
gruppe barn som ved fire-femårsalder ble funnet
å ha enten psykisk utviklingshemning (n = 139)
eller BIF (n = 598), og de ble undersøkt igjen da de
var seks eller syv år, med fokus på psykisk helse.
Man fant at barna i begge gruppene hadde høyere
skårer på psykiske helseproblemer totalt, og høyere
skårer på alle subskalaer i Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ), sammenliknet med
normalt utviklede barn (n = 4195). De fant også at
det var større sannsynlighet for at barna i psykisk
utviklingshemning og BIF-gruppene var sosioøkonomisk vanskeligstilt. Når det ble kontrollert for
mulige konfunderende effekter av SØS og kjønn, ble
forskjellene redusert, men det eliminerte ikke mellomgruppeforskjellene i skårene på SDQ.
I en senere studie fant Hassiotis, Tanzarella, Bebbington og Cooper (2011) at personer med BIF
oftere enn de med gjennomsnittlig intelligens rapporterte om selvmordsforsøk og selvskading uten
suicidal hensikt. Dette var basert på et representativt utvalg i England (n=6872), der 1053 personer
hadde IQ 70-85. De med BIF som rapporterte om
suicidalatferd var yngre og hadde lavere inntekt
enn utvalget for øvrig. Dette kunne forklare sammenhengen mellom lavere intellektuell fungering
og selvmordsatferd. Forskerne konkluderte med at
det likevel er grunn til å være spesielt oppmerksom
på BIF-gruppa ved selvmordsforebyggende arbeid,
ettersom de har større risiko for å være utsatt for
langvarig fattigdom, sosioøkonomiske vansker og
ulikheter i helsetilbudet.

Gigi et al. (2014) tok utgangspunkt i data fra det
israelske militæret og undersøkte sosiale og kliniske
kjennetegn hos 76962 ungdommer med BIF, sammenliknet med 96580 unge med gjennomsnittlig
IQ. De fant at BIF-gruppa skåret høyere på dårlig
sosial fungering, og at det var mer enn to ganger
høyere sannsynlighet for at de hadde en psykiatrisk
diagnose, og 1.2 ganger høyere sannsynlighet for at
de brukte rusmidler. Forskerne konkluderer med
at intellektuelle vansker ser ut til å være forbundet
med hele spekteret av psykiske lidelser, men de fant
sterkest assosiasjon til antisosial personlighetsforstyrrelse og ikke-affektive psykoselidelser.
En studie av Wieland, van den Brink og Zitman
(2015) sammenliknet frekvensen av diagnostiserte
personlighetsforstyrrelser hos mennesker med BIF
(n = 235), lett psykisk utviklingshemning (n = 152)

17

Intellektuell fungering

18

og ordinære pasienter (n = 1026) i psykisk helsevern i Nederland. De fant at litt over halvparten av
BIF-pasientene hadde blitt diagnostisert med en
personlighetsforstyrrelse, mot ca. 20 prosent av de
ordinære pasientene og vel 30 prosent av pasientene som hadde lett psykisk utviklingshemning. PD
NOS og borderline personlighetsforstyrrelse (DSM)
var de hyppigst forekommende personlighetsforstyrrelsesdiagnosene i BIF-gruppa. I det samme
utvalget fant Wieland, Kapitein-De Haan og Zitman
(2014) at pasienter med BIF hadde lavere forekomst
av alvorlig depresjon og psykoselidelser sammenliknet med pasienter uten BIF, mens posttraumatisk
stress og diagnosekoder som anga relasjonelle
problemer var mer vanlig.

Så langt har én studie konkludert med at de ikke fant
høyere skårer på psykiske symptomer på YSR (Youth
Self-Report, ASEBA) hos ungdommer med BIF (n =
108) sammenliknet med de som hadde gjennomsnittlig intelligens (n = 1047) (Duoma, Dekker, Verhulst
& Koot, 2006). Det ble stilt spørsmål om dette kunne
forklares ved at de benyttet selvrapportering, mens
resultater i andre, tilsvarende studier ofte inkluderer
rapportering fra foreldre og lærere. Peltopuro et
al. (2014) mente dette ikke kunne være den eneste
forklaringen, ettersom andre studier også har benyttet selvrapportering (se f.eks. Hassiotis et al., 2008).
Det kan tenkes at de unge personene i studien av
Douma et al. ikke i like stor grad oppfattet eller
benevnte sine vansker, som de voksne i utvalget til
Hassiotis et al.
Behandling av mennesker med BIF
Litteratursøket viser at forskning på behandling av
psykisk lidelse hos mennesker med enten BIF, lærevansker eller utviklingshemning har beskjedent omfang, og det foreligger få randomiserte kontrollerte
studier (Willner, 2005). Det er påpekt at lav IQ
rutinemessig har blitt brukt som et eksklusjonskriterium i studier av behandlingseffektivitet (Prout
& Nowak-Drabik, 2003). At det ikke er konsensus
om klassifikasjon av BIF kan ha bidratt til at det er
forsket lite på behandlingseffekt for dem; de har blitt
usynlige i det kliniske feltet (Salvador-Carulla et al.,
2013).
Behandling av atferdsproblemer og aggresjon hos
barn og ungdom med BIF har så langt fått mest
fokus. Eksempelvis har Nestler og Goldbeck (2011)
foretatt en pilotstudie av sosial kompetansetrening i

gruppe for ungdommer med BIF og emosjonelle- og
atferdsproblemer. Imidlertid var fravær av alvorlig
psykisk lidelse (psykose og alvorlig depresjon) ett
av inklusjonskriteriene. Taylor, Novaco, Gillmer,
Robertson og Thorne (2005) undersøkte effekten av
kognitiv atferdsterapi for personer med BIF eller lett
psykisk utviklingshemning og problemer med
alvorlig aggresjon. Også her utgjorde en aktiv psykisk
lidelse (akse 1 i DSM-IV) et eksklusjonskriterium.
Brown, Brown og Dibiasio (2013) studerte et utvalg
på 40 voksne med IQ fra 40 til 95 og utfordrende
atferd, som mottok behandling med DBT-SS (DBT
og Skills System Training). Kun syv personer hadde
IQ 70-85. Ingen av disse tre studiene synes særlig
relevante for å gi svar på hva som er god behandling
for personer med BIF og psykisk lidelse. Formell
diagnostikk av psykisk lidelse er mangelfull, og det
ser ut til at et betydelig antall av deltakerne hadde
autismespektrumforstyrrelser.

Kok et al. (2015) har foretatt en metaanalyse av
studier av psykososiale intervensjoner for barn
med psykisk lidelse og mild utviklingshemning eller
BIF. De fant kun 11 studier som tilfredsstilte deres
inklusjonskriterier. Syv foreldreveiledningsprogrammer (med fokus på utfordrende atferd, autisme
eller stress hos foreldrene) ble undersøkt, med et
samlet antall deltakere på 243. Der fant de en liten,
ikke-signifikant reduksjon i utfordrende atferd. Kun
to studier undersøkte psykososial ferdighetstrening for barn/ungdom, og det kunne ikke trekkes
klare konklusjoner om behandlingseffekt. En studie
undersøkte effekten av CBT for ungdomskriminelle
(intervensjonsgruppe n = 18, kontroll-gruppe n =
20) som hadde ICD-10-diagnosen atferdsforstyrrelse og eventuelt PTSD eller ADHD i tillegg. Intervensjonen reduserte ikke sykelighet i seg selv, men
de fant en reduksjon i eksternaliseringsproblemer.
Kok et al. (2015) hadde forventet at en metaanalyse
ville resultere i klare anbefalinger for klinisk praksis,
men dette var det ikke grunnlag for. Studiene ble
vurdert å ha høy risiko for bias ettersom de alle var
beheftet med forskjellige metodiske problemer og
generelt ble vurdert å ha dårlig kvalitet. Deltakerne
hadde også ulike mentale forstyrrelser, inkludert
atferdsforstyrrelser og autisme. Det ble bemerket at
kun én studie inkluderte deltakere som var formelt
diagnostisert med en psykisk lidelse, noe som er
oppsiktsvekkende, tatt i betraktning den antatt høye
prevalensen av psykopatologi hos personer med
utviklingshemning eller BIF.
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DISKUSJON
Denne litteraturstudien indikerer at BIF er forbundet med høyere risiko for å utvikle flere former
for psykisk lidelse, og det er mye som tyder på at
personer med BIF også har en høyere forekomst
av psykiske lidelser enn personer med lett psykisk
utviklingshemning (Chen et al., 2006; Wieland &
Zitman, 2015). Samtidig er det grunn til å tro at
evnemessige utfordringer ikke nødvendigvis avdekkes eller tas hensyn til når behandling gis, og det
finnes svært få høykvalitetsstudier av spesifikke
behandlingstilnærminger for BIF-gruppa (Kok et
al., 2015). Særlig er det en mangel på studier som
undersøker behandling av de vanligste symptomlidelsene og personlighetsforstyrrelsene hos voksne
med BIF. Det har ikke blitt funnet en eneste slik
behandlingsstudie fra tidsrommet som ble definert
i dette litteratursøket. Det er mulig at kunnskap om
BIF er integrert i fagfelt som for eksempel nevroutvikling/utviklingsforstyrrelser, schizofreni, lærevanskeog hjerneskadelitteraturen, og at denne spredningen
gjør det vanskelig å få samlet kunnskapen om BIF.
Årsaken til sammenhengen mellom lav IQ og psykiske
helseproblemer er ukjent. Koenen et al. (2009) har
foreslått fire mulige mekanismer som de mener
bør undersøkes videre. Lavere IQ i barndommen
kan være en indikator på nevroanatomiske avvik
som øker sårbarheten for visse former for psykisk
sykdom. Assosiasjonen mellom lav IQ og psykisk
lidelse hos voksne kan dreie seg om at personer med
lav IQ kan være dårligere rustet til å takle stressende
livshendelser – samtidig som slike hendelser er
viktige i etiologien for flere psykiske lidelser.
Sammenhengen mellom IQ og psykisk uhelse kan
potensielt medieres av mangelfull kunnskap om
psykisk helse og hvordan en kan søke hjelp. Og det
er mulig at IQ har begrenset kausal effekt på psykisk
helse, men at lav IQ heller er en forløper for psykisk
lidelse ved at det er delt etiologi. At en overordnet
faktor (generell genetisk kvalitet som predikerer
overlevelse og reproduksjon) kan forklare sammenhengen mellom helse i bred forstand og intelligens
er også foreslått (Arden, Gottfredson & Miller, 2009).
”Diagnostisk overskygging” kan referere til at
psykiske vansker hos personer med utviklingshemning tidligere ble ansett som vansker knyttet til
selve utviklingshemningen (Bakken, 2012). For en
del personer med BIF er det kanskje omvendt. De
får psykiatriske diagnoser som overskygger eller

ikke tar hensyn til at et lavt evnenivå er en del av
tilstandsbildet. Peltopuro et al. (2014) beskriver at
personer med BIF kan streve med kravet om å være
”normal”. De møter stort sett de samme forventninger om læringsevne og selvstendig livsførsel som
alle andre, men har lavere intellektuell fungering,
potensielle lærevansker og svakere adaptive ferdigheter som kan hindre mestring. Det samme er
nevnt i andre studier, der det også ses i sammenheng
med sårbarhet for å utvikle symptomer på psykisk
lidelse (Chen et al., 2006). Det må kunne antas at
en del av pasientene som kommer i behandling
for psykiske helseplager i tillegg kjennetegnes ved
intellektuell fungering klart under gjennomsnittet,
basert på funn hos Egeland, Bosnes og Johansen
(2009b). En konsekvens av å overse intellektuelle
utfordringer kan være at utbyttet av behandlingen
ikke er optimalisert, hvilket kan medføre marginal
opplevd symptomlette, ubetydelig endring i funksjonsnivå, eller en forverring av symptomene med
påfølgende behov for kriseintervensjoner.
Vi vet foreløpig svært lite om hvilke behandlingsformer eller tilpasninger av behandling som kan
være hensiktsmessige, selv om nevropsykologiske
funn kan tyde på at tilpasninger kan være aktuelt.
Alloway (2010) fant at barn med IQ 70-85 kunne
ha gjennomgripende svekkelser i arbeidsminne
og eksekutive funksjoner, sammenliknet med barn
med IQ>95. ERP-funn indikerer også svekkelser
i nevronale baner som kan ha betydning for oppmerksomhet eller informasjonsprosessering (Vaney,
Khaliq & Anjana, 2015). En MRI-studie har avdekket
at BIF kan være assosiert med unormal kortikal utvikling, noe som kan være med å forklare de vanskene med eksekutivfunksjon og motorisk funksjon
som hittil er identifisert hos en del personer med
BIF (Baglio et al., 2014).

Litteratursøket taler for at kartlegging av kompliserende forhold som kan ha betydning for den
psykiske lidelsen kan være viktig, enten det dreier
seg om marginale evnemessige forutsetninger eller
andre former for marginale ressurser. I noen tilfeller
vil antakelig evneutredning være avgjørende for at
pasientene skal bli møtt med en helhetlig forståelse
av et sammensatt vanskebilde. Det er naturlig å
konkludere med at det er behov for en styrket forskningsinnsats på dette området, og at klinikere bør
være oppmerksomme på pasienters intellektuelle
fungering ved behandling av psykiske lidelser.
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psykologiske drivkrefter hos hver enkelt pasient’.

Marianne trakk frem et kjent sitat av Anne-Kristine:
”Folkens, test mindre, tenk mer!” Av hennes mange
styrker som leder er hennes evne til ”å løfte blikket, overskue hvor et fagområde står, og skjønne
hvor utviklingssrommet ligger både klinisk og
vitenskapelig.” Som person er Anne-Kristine kjent
som en utpreget solidarisk kvinne med en kompromissløs solidaritet med de som trenger det mest.
Anne-Kristines forskning favner bredt, og har hatt
stor betydning for norsk nevropsykologi. Hun har
tung forskningserfaring når det gjelder ervervet
hjerneskade, nevropsykologiske og psykologiske
følgevirkninger av skade, kognitiv rehabilitering,
funksjonshemming, fatigue, resiliens i rehabilitering, og kognitiv vurdering av egnethet for
bilkjøring.
NNF er stolt og glad over å ha fått anledning til å
utnevne Anne-Kristine Schanke som æresmedlem
i foreningen. Vi takker henne for alt bidrag så langt
og ser frem til fortsettelsen.

...og det er
smittsomt

Hun liker å strikke
NNF-leder Marianne Løvstad overrakte på vegne av styret i NNF
æresmedlemskap i foreningen til Anne-Kristine på jubileumsmøtet.

Alle foto: Nina & Knut Dalen
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Nevropsykologiens vitenskapelige
status - er det et psykologisk eller et
nevrobiologisk fag?
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TEKST: ROAR GLEFJELL

Ferdig psykolog i 1980 og spesialist i nevro					
psykologi i 1999. Har jobbet med nevro-

psykologi siden 1994 på UNN Harstad, først
ved Voksenhabiliteringsenheten og siden ved
Rehabiliteringsavdelingen.

DEL 2
I forrige artikkel om nevropsykologiens vitenskapelige status pekte jeg på at psykologidelen av faget
har spilt en avgjørende rolle i enkelte forskningstradisjoner. Denne gangen tar jeg skrittet fullt ut og
ser om det lar seg gjøre å generalisere konklusjonene til å gjelde alle deler av nevropsykologi og neuroscience. Er alle tilnærminger til disse områdene på
en avgjørende måte bundet av psykologisk kunnskap
på samme måten som hukommelsesforskningen,
og hva skulle det egentlig bety?
Det er nok å gå for langt. Isolerte studier av nevronpopulasjoner og nevroner med utgangspunkt i
anatomiske og fysiologiske egenskaper, kan ikke sies
å være bundet av psykologiske begreper og fenomenologi. En god del av neuroscience forskningen ligger
på dette planet. Men det meste av forskningen innen
nevropsykologi og mye av øvrig neuroscience kan
sannsynligvis sies å være grunnleggende bundet av
et psykologisk perspektiv. Den enkle bakgrunnen for
dette er at et anatomisk/fysiologisk perspektiv ikke
peker ut over sine rammer mens det psykologiske
perspektivet gir mening til de mer fundamentale
prosessene. Så lenge vi ikke er i stand til å utlede
psykologiske fenomener fra nevrofysiologisk kunnskap vil det være slik. Flekkvis vil vi kunne anta
noen slike sammenhenger, - men kun flekkvis. Vi
vet at nevroner har kontakt med hverandre gjennom elektrokjemiske signaler, men vi kjenner ikke
språket de snakker og i hvert fall ikke hvordan
dette kan oversettes til verbalspråket som gjelder i
psykologi.
Noen eksempler og tankeeksperimenter kan
forhåpentlig klargjøre dette. La oss ta den vel kjente

Det er mye kunnskap og mange flinke folk i
nevropsykologi. En viss realistorientering
er gjennomgående og ingen synes å være
engstelige for ”hard science”. Man aner en
stolthet over å beherske en kunnskapstyngde.
Her skriver Roar Glefjell videre på tema om
nevropsykologiens vitenskapelige plass.
oppdagelsen til Broca om lokalisasjonen av ekspressive språkområder. Oppdagelsen synes å være et
viktig gjennombrudd og startpunkt for forståelsen
av forholdet mellom hjerne og atferd.

Det hele startet med at Broca hørte om en pasient
som de siste 21 år hadde hatt et progredierende tap
av taleevnen og høyresidig paralyse, men ingen tap
av språkforståelse eller andre mentale funksjoner.
Pasienten døde kun få dager senere og Broca utførte
en autopsi på han. Han konkluderte med at funnet
av en relativ stor lesjon i venstre frontallapp lateralt
kunne være årsaken til språkvanskene til pasienten.
Broca fortsatte de neste to årene med å søke etter
pasienter med språkvansker og fant 12 personer
til som ble studert gjennnom autopsier og fikk på
denne måten styrket mistanken om en sammenheng.
Legg merke til sekvensene i denne oppdagelsen.
Det inntrer en forandring i atferd og språk til en
pasient. Først mange år senere oppdages et forhold
ved hjernen hans som kan tentativt settes i sammenheng med dette. Det er vel neppe tilfeldig at
det var gjennom språkvansker og motorikk at disse
sammenhengene ble tydelige. Språk og motorikkvansker er noe av det enkleste å konstantere hos
slagpasienter. En trenger ingen avanserte psykologiske undersøkelse eller forståelse for å konstantere
slike virkninger. Hadde Broca brukt tida si på å
studere hjenepreparater uten annen informasjon
om pasientene enn det han hadde foran seg ville det
ikke vært mulig å forstå betydningen av lesjonene. I
den forstand er atferd og språklige ytringer primære
i forhold til å forstå nevropsykologiske sammehenger,- eller forholdet mellom hjerne og atferd.
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Et tankeksperiment; Ville vi kunnet utlede funksjonene i en datamaskin ved kun å studere alle delene
av den i detalj, -tastatur og monitor inkludert, uten
tidligere erfaring med en slik maskin og uten å kunne
slå den på og se den i bruk? Neppe,- så hvorfor er det
da noen (mange) som tror at ved å studere alle delene
av nervesystemet vi til slutt forstå hvordan det fungerer? Det synes for meg å være den største og mest
utbredte misoppfatningen og nivåfeilslutningen i
nevrofagene. Uten muligheten som ligger i en presis
og reliabel kunnskap om atferds-distinksjoner ville
alle underrsøkelser være «blinde» og ufruktbare.

Dette er ikke helt ulikt hvordan situasjonen har vært
innenfor anatomi og fysiologi. Det vaskulære systemets funksjon ble ikke oppdaget ved å studere blodets
innhold og blodårenes egenskaper først og fremst.
Å forstå systemets pumpefunksjon er nøkkelen til
å forstå detaljene. Til tross for at man var klar over
mange av detaljene om hjertet og blodårene i godt
over tusen år var det først når Harvey begynte å
eksperimentere med trykket i systemet at han kunne
formulere en helhetlig systemkarakter. Dette har i
sin tur gitt grunnlag for forskning og øket forståelse
av svært mange delsystemer og detaljer i anatomi og
fysiologi med en kunnskapsdekning som til og med
gjør at en kan bruke detaljforståelsen diagnostisk.
For høyt eller lavt blodtrykk kan være indikasjon på
patologi, men hvis pumpefunksjonen og alle andre
parametre er normale kan ikke blodtrykket i seg selv
defineres som patologisk. Det er helhetsfunksjonen
som gir mening og betydning til patologiforståelsen.

Den helhetlige systemkarakteren til nervesystemet
er til tross for navnet ikke tilstrekkelig kjent. Dette
er interessant og noe vi skal komme tilbake til ved
en annen anledning,- men deler av nervesystemet
er kjent og godt nok beskrevet til at en kan studere
detaljer i lys av en overordnet funksjonell kunnskap
slik som tidligere vist ved hukommelsesforskning.
Men mangel på kunnskap om sammenhengen
mellom alle de nyoppdagete delene av «hukommelsessystemet» eller i hvilken forstand det utgjør et
«system» gjør det det vanskelig å utnytte kunnskapen til mer forskning og ikke minst praktiske
tiltak. I tillegg er man usikker på at man har kjennskap
til alle viktige sider ved hukommelse og hvordan
disse virker sammen, for ikke å snakke om hvordan
de virker sammen med alle andre «systemer» i
hjernen som persepsjonsystemene, oppmerksom
hetssystemene osv.

Ut fra dette kan en allikevel trekke flere viktige konklusjoner. Vår kunnskap om anatomisk/fysiologiske
forhold som er frambrakt i lys av overordnet forståelse
av atferdsutrykk og språk bør på ingen måte brukes
diagnostisk eller bygges ut mot en større forståelse
av atferdsuttrykkene. Det vil uvergelig føre til
uheldige sirkelslutninger. Fordi lesjoner i hjernen
oftest følges av forandrede atferdsuttrykk kan en
ikke slutte at alle lesjoner vil gjøre det,- noe alle
som har studert MR bilder av eldre mennesker er
smertelig klar over. Det er heller ikke mulig å vite
ut fra en beskrivelse av en lesjon å lese ut hvilken
atfrerdforandring som vil måtte følge. Man vil kunne
gjøre en bra sannynslighetsvurdering, men her er
det atferdsvurderingen som har logisk prioritet, som
argumentert for over.
Dette bør også bety at det ut fra kun anatomisk/
fysiologiske forhold er svært risikabelt å si noe
sikkert om en pasient i vegetativ status. Her må de
atferdsmessige uttrykkene være avgjørende. En
kan nok danne noen hypoteser, men uten bekreftelse i atferd vil usikkerheten være for stor til å ha
avgjørende beslutninger.

Et annet forhold som følger er at nevropsykologien
og neuroscience trenger stadig bedre atferdsdifferensieringer, eller deskriptiv forskning på
psykologiske strukturer. Dette er mye godt kjernen i
forskningstradisjonen vår og er helt avgjørende for
en bedre forståelse av hjernens stukturer og funksjon. Det er hva hjernens strukturer blir målt opp
mot. Uten større presisjon i disse forholdene er det
vanskelig å ha en formening om hva hjernestrukturene egentlig holde på med. Det er fort gjort å føle
seg noe «lett» i møtet med høyteknologien i basale
nevrofag.- men de synes logisk mer avhengig av
atferdskompetanse enn omvendt.

For hva er det ærlig talt en finner om vi åpner
kraniet og studerer inneholdet i hjernen. Vi finner et
mer eller mindre sammenhengende nettverk av
nevroner og gliaceller som vi vet kan påvirke
hverandre elektrokjemisk. Noe annet finner vi ikke
uten å ta i bruk tunge psykologisk begreper som
informasjonsbearbeidning, sansning, persepsjon,
hukommelse, forventning, oppmerksomhet osv.
Ingen av disse har framkommet gjennom anatomiske/fysiologiske studier alene.
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Fra redaksjonen:
Redaksjonen i Nevropsykologi har bedt tidligere styremedlem i NNF Jan Magne Krogstad, ta et
lengre intervju med Professor Arnstein Finset som avslutter sitt virke som professor ved UiO, når
han fyller 70 år neste år. Jan Magne jobbet med Arnstein i flere år på Sunnaas sykehus, og har
derfor god kjennskap til den eminente nevropsykologens virke gjennom mange år. Vi utgir en
forkortet versjon her i bladet – hele intervjuet kan du lese på foreningens webside.
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En sosialpsykologisk nevropsykolog
				 Arnstein Finset
Det ble en hyggelig samtale, og
det var ikke nødvendig å stille så
mange spørsmål for å få et visst
innblikk i professorens historie.
Intervjuet av JAN MAGNE KROGSTAD

Jan Magne er klinisk nevropsykolog. Han har jobbet
på Sunnaas sykehus, Ullevål sykehus avdeling for
førstegangspsykoser, og TIPS Sør-øst, Sykehuset
Innlandet avdeling for rehabilitering og psykoseutredning ved Sanderud og Reinsvoll. Han er nå
100% avtalespesialist i Helse Sørøst.

Hva var det som inspirerte deg til å studere
psykologi?
Arnstein var interessert i psykologi allerede på gymnaset, og syntes det var spennende. Han rådførte seg
med legen hjemme på Hokksund (som var psykiater)
– og fikk klar beskjed om at psykologi ikke var noe
fag som var verdt å studere. Derfor startet han i
stedet med pedagogikk på Blindern. Før ett år var
omme, forstod han at dette var helt feil for ham.

Veien gikk videre til psykologi. Han var opprinnelig
ikke særlig interessert i biologi. Men, når han begynte
å lese fysiologi, så var dette sjarmerende spennende.
Blant de tidlige tema han ble opptatt av var Habermas
og kritikk av positivismen. Dette fascinerte. Mer lokalt
var det også store og tidlige inspiratorer - Harriet
Holter og Berit Ås. Miljøorienteringen til Berit var
spennende. Harriet var veileder på hovedoppgaven
som dreide seg om familier og nettverk. En annen
tidlig inspirator var Helm Stierlin – kjent blant annet
for arbeider om konflikt og forsoning, og dynamikken
i mellommenneskelige forhold.
Etter studiene var Arnstein militærpsykolog på
Håkonsvern. Dette var en klinisk jobb med rett til

å kjenne soldater midlertidig udyktige for tjeneste
(MUD). Han skapte en viss furore ved å kjenne flere
soldater MUD – og ble kalt inn på teppet. Det ble gjort
helt klart at slik kunne man ikke ha det, da ville ikke
båtene kunne bemannes. En av de Arnstein satte
MUD for, klarte seg kun tre dager før han ble satt i
land, og Arnstein merket at det ble langt færre reaksjoner på hans vurderinger i etterkant av dette.
Etter militærtjenesten i Bergen jobbet Arnstein i
Familie og Administrasjonsdepartementet – familie
avdelingen. Etter å ha arbeidet med papirer en stund,
forstod han at han ville bli kliniker. Og, lille juleaften
samme år skjedde noe som skulle bli viktig for ham
selv og mange andre personer over tid. Han møtte
Ivar Reinvang, og Ivar kunne fortelle at han hadde
en stilling ledig på Sunnaas. Når det viste seg at det
også var barnehage plass der, så kan man si at fra mai
1978 var det kjærlighet ved første blikk når Arnstein
begynte.
Fra begynnelsen var det «Ivar og jeg» - vi hadde
ansvar for 247 senger. «Ivar hadde 10 afasisenger resten var mitt». Sunnaas hadde fremdeles en stor
gruppe fastboende pasienter, og det lå enda noen år
frem i tid å organisere slagavdelingene i venstre- og
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høyre-hemisfære pasienter, samt etablere en egen
hodeskadeavdeling.

Arnstein fikk forskningsstipend i 1980, og arbeidet
med dr graden på hel tid i perioden 80 – 83. Avhandlingen ble levert i 87, men siden opponenten ble syk,
ble den først forsvart i 1989. Arbeidet var på høyre
hemisfære, noe som var temmelig logisk, siden Ivar
hadde arbeidet med afasi. Ivar var veileder, og samarbeidet med ham har vært svært viktig. Ivar har
betydd uendelig mye for meg som faglig inspirator og
venn, sier Arnstein.

Arnstein husker disse årene med stor glede, og morgenmøter med Ivar, Kjetil Sundet fra 1980 og logoped Liv
S. Kulø og flere andre, var hyggelige. Ivar forlot Sunnaas i 1985 – samme år som Ivar gav ut boka Aphasia
and Brain Organization på Springer forlag. Dette var
ikke Ivar sin første bok, men arbeidet var nå basert
på et stort antall pasienter som var utredet med et og
samme batteri.
Arnstein hadde heller ikke sittet passiv og sett på
fagets utvikling. Han hadde fått kontakt med et viktig
utviklingsmiljø i Indiana i USA. Lance Trexler hadde
han møtt på INS møte i Bergen. Og, nettopp Lance
arrangerte fra 1981 og fem år fremover, årlige konferanser om hjerneskade og rehabilitering. Hans bok
fra 1982 er en av de tidlige tekstbøkene om kognitiv
rehabilitering. Ser man på innholdsfortegnelsen, vil
man kjenne igjen mange av de samme tema som det
også i dag publiseres artikler om. Denne type litteratur var ikke så veldig utbredt, og Arnstein husker at
han måtte innom forlagets hovedkontor i New York
for å få tak i boken. I et annet intervju har Lance
uttalt at «alle var der» - dvs alle som kunne noe om
hjerneskade rehabilitering i verden den gang. Fra
starten, om lag 25 - 30 personer. Arnstein var med fra
1982 til og med 84, og han kom raskt med i programkomiteen for konferansene. Det var forøvrig her han
har sitt verste minne som foreleser: det å snakke om
afasi på engelsk var ikke så enkelt som han hadde tenkt.
«Det var forferdelig dårlig», ifølge foreleseren selv.
Unge Lance hadde lyktes med å samle mange personer som skulle prege rehabiliteringsarbeidet for
hjerneskadde i årene som kom. Arnstein nevner noen

av de han forholdt seg til og hadde større og mindre
samarbeide med - Georg Prigatano, Yehuda Ben Yishay,
Leonard Diller, Edith Kaplan og A. L. Christensen.
Arnstein besøkte flere av dem på institusjonene der
de arbeidet, og inspirasjon ble tatt med tilbake til
Sunnaas.

Rehabiliteringstilbudet for hodeskadete ble på Sunnaas organisert i en fløy-modell. Dette var basert på
nye ideer om spesialiserte program tilpasset omfang
av skade hos pasientene, så vel som bygningsmassen i
seg selv. Også inspirasjon og samarbeid med sentrale
aktører i Sverige ble etablert, og undertegnede husker
besøk fra blant andre både Staffan Söderström og
Jerry Larsson allerede på sent åttitallet.
På denne tiden var det enda ikke dannet «skoleretninger» for rehabiliteringsarbeidet, og Arnstein kan
ikke huske at diskusjonene om holistisk vs kognitiv
rehabilitering eksisterte fra starten. Det hele bar preg
av pionerarbeid. Det var det å få etablert programmer
som stod i fokus. Fløy-team modellen var blant de
aller første i verden som utviklet skreddersydde
tilbud, de fleste andre steder ville alle skadde motta
samme tilbud.
Med etableringen av fløy-team modellen, fikk Arnstein i stor grad bruk for sosialpsykologien som
ramme for det hele. Det gjaldt både organiseringen av
teamene og tilbudet til pasientene. Et av kursene som
Arnstein utviklet på denne tiden het «pasienten som
menneske». Han tenker at dette i dag heter «pasientperspektivet». Han ser en tråd fra sosialpsykologi
til utviklingen av nevropsykologiske programmer
- og videre til mye sosialpsykologi i arbeidet med
organiseringen av tilbudene. Det er en kontinuitet
her, filosoferer Arnstein. Han nevner også artikkelen
«Two birds in one stone», fra 1995, som en god ide
– selv om den ikke oppfyller dagens krav til vitenskapelighet. I denne artikkelen omtales en gjensidig
avhengighet mellom det å arbeide med innholdstjenestene og organiseringen av de samme tjenesten som
et felles hele.
I følge Arnstein var det til dels nye tilfeldigheter som
påvirket hans videre karriere. Tilfeldigheter som
skulle påvirke mer enn de neste 20 år, skulle det vise
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seg. Sommeren 1992 var Arnstein sensor på en hovedoppgave sammen med Arne Holte. Det skulle blir
«skjebnesvangert». Arne ville til Tromsø for å gå inn i
et professorat der. Da ble det jo behov for en vikar på
Universitet i Oslo. Det ble et langt vikariat – og det tok
heller ikke lang tid før Arnstein fikk fast stilling.
Arnstein sitt pionerarbeid ved Universitetet, ble
forskning på klinisk kommunikasjon. Fra 2001 ble
han med i EACH - European Association for Communication in Healthcare – hvor han også var president
2004-06. Han er også sjefsredaktør for Patient
Education and Counseling – som må sies å være
ledende på sitt felt.
Arnstein svarer kort og enkelt på spørsmålet om
hvor hans gleder over å undervise kommer fra.

«Jeg er arvelig belastet. Far var lærer». Han rangerer
sin egen undervisning som best når det gjelder å ha
fått knyttet anamnese opptak og undervisning i kommunikasjon, sammen. Dette er siden 2014 integrerte
tema for medisinerstudentene. Når han blir frittet
ut om hva han er mest fornøyd med av egen undervisning, så nevner han undervisningen han holdt
dette vårsemesteret med integrasjon av medisin og
psykologi, med glede. Intervjuer klarer ikke å la være
å legge merke til at Arnstein nevner nyere hendelser. Jeg husker godt at han på en stor konferanse i St
Louis, Missouri i 1994, vant første premie (1000 USD)
for beste muntlige presentasjon. Det virker ikke som
slike hendelser er noe han synes er verdt å nevne –
eller kanskje ikke husker.
Du har lagt ned et stort arbeide i pasient – helsearbeider kommunikasjon. Hva er de viktigste
faktorene? Har du noen råd til nevropsykologer?

For meg har interessen for sosiale nettverk og for
mellommenneskelige relasjoner lenge vært viktig. Det
dreier seg om å forstå og forholde seg til pasientens
perspektiv, det å få en forståelse av situasjonen.
Professoren kommer med en innrømmelse i løpet
av intervjuet. Han angrer noe på at han slapp nevropsykologi perspektivet så raskt etter at han begynte
på Universitetet. Han tenkte den gang at han måtte
ha en bredere klinisk erfaring. Han synes det er fint
det han har fått til med kommunikasjon som hovedfokus, men han tenker at dette åpenbart kunne vært

mer integrert med nevropsykologien. Han nevner
utviklingen av social neuropsychology som et av de
spennende nye feltene i årene som kommer. Videre
forstår jeg ham slik at temaer han har arbeidet med
om smerte og fatigue, kunne vært enda mer knyttet
til nevropsykologien, ser han i etterkant.

I retrospekt ser Arnstein at det dog har vært en
noenlunde, om en litt snirklete, rød tråd i hans
arbeid – sosiale nettverk, emosjoner, høyre hemisfære
hjerneskader og virkninger dette har i møtet med
andre mennesker og over i klinisk kommunikasjon.
For de som er tilhengere av Zeitgeist-modeller for
hvordan fag utvikles, kan man nok mistenke at
Arnstein på samme måte som Muriel Lezak svært
tidlig anså at «brain damage is a family affair». Den
samme Lezak fikk Arnstein tak i som gjesteforeleser
på Sunnaas i 1989. Arnstein visste at denne verdensstjernen var på vei til Finland på et møte, og han fikk
henne til å mellomlande i Oslo.
Det faglige påfyllet fra en person som var «en av de
store», var svært spennende. Samtidig kunne man jo
som tilhører kjenne godt igjen temaer som allerede
var behørig berørt på Sunnaas. Hennes advokatektemann var svært interessert i å diskutere sosiale
systemer og politikk, og en svært hyggelig middag
avsluttet det hele. Kontakten medførte også at to
norske studenters hovedoppgave – senere utarbeidet
til en artikkel – ble referert i Lezak sitt store nevropsykologiske oppslagsverk. Undertegnede tenker at
Arnstein alltid har hatt øye for å sette mennesker i
kontakt med hverandre. Jeg husker noe av det jeg tror
han prøvde å lære bort på sent åttitall på Sunnaas.
Dersom du ikke er i stand til å dele den kunnskapen
du sitter inne med til andre, så er du antakelig ikke
i ferd med å gjøre noe som har betydning verken nå
eller fremover.
Nevropsykologi – hva synes du er de viktigste
innsiktene innen fagfeltet?

Forståelse av det basale grunnlaget for atferd, og den
dramatiske revolusjonen på billeddiagnostikk-siden,
har vært svært viktig. Videre har social neuroscience
med grunnlaget for sosial interaksjon, alignment,
balanse og synkronisering, og empati vært viktig. Og
så er det klinikken – det å forstå den hjerneskadde

Gjesteintervju

pasientens atferd. Helt fra Phineas Gage og oppover
har det vært avgjørende for behandling. Hva har
hjerneskaden gjort med oss?

Kan unge mennesker anbefales å ta en psykologutdannelse i dag?
Ja, bli gjerne psykologer. Jeg kaller meg selv fremdeles
nevropsykolog, selv om jeg gjorde min siste veiledning noe inn på 2000 tallet. Helsetjenester med et
menneskelig ansikt og god kommunikasjon mellom
helsepersonell og pasienter, er svært viktig.
Hva er de faglige planene fremover, hva ønsker du
å få til?
Jeg slutter neste år, og er fornøyd med det. Avslutter
med forskningstermin. Har den siste tiden hatt svært
mye undervisning. Arnstein synes også det har vært
spennende at han som psykolog har ledet eksamenskommisjonen for å bedømme legestudentene som
skal bli doktor. Han synes det får være bra. Men noen
små oppdrag og prosjekter er det nok som skal gjøres
fremover. Og litt undervisning kan det vel også bli.

Arnstein demonstrerer testing på student ca. 1997.

Han vil nå ha mer tid til å være morfar, og er nesten
overrasket over hvor mye det betyr for ham. Det å
reise med barnebarn både innenlands og utenlands,
er noe han fryder seg over. På samme måte som det
var med hans egen datter, er båtturer en favoritt også
med barnebarn.

Det er som alltid fascinerende å møte Arnstein sitt
engasjement og alltid positive vinkling på ting. Han
husker for det meste de gode tingene. Og det er med
glød han forteller om de faglige problemstillingene
han har vært interessert i. Det vekker minner om
hvordan det var å være i hovedpraksis hos ham, og
senere få arbeide sammen med ham noen år. Han
hadde svært tidlig ideer om hvordan fremtidige tester
for executive funksjoner burde utvikles. Det å i løpet
av 15 minutter improvisere et opplegg for å utrede
visuelle agnosi, med hjelp av innholdet i Arnstein sine
innholdsrike skuffer, samt et håndklede – det huskes
som eksempler på at det meste ble ansett som mulig
å gjøre.
Hele intervjuartikkelen og referansene til litteratur
omtalt vil finnes på foreningens webside:
www.nevropsyk.org

Foto: Trude Nergaard
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Jubileumsmøte NNF

Den 8. september 2016 ble 20 års jubileumsmøte for NNF åpnet i flotte konferanselokaler
på Fornebu. Det ble internasjonale og nasjonale foredragsholdere, underholdning,
og god anledning til å hilse på gode kollegaer og knytte nye kontakter. Gratis softis var
blant de små ’creature comforts’ som mange benyttet seg flittig av i pausene. Her er et
			
kort innblikk i noen av høydepunktene fra jubileumsmøtet.
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Alle foto fra årsmøtet: Nina & Knut Dalen

Tale under middagen
MERVI JEHKONEN, PRESIDENT OF THE FINNISH
NEUROPSYCHOLOGICAL SOCIETY

I talen under middagen trakk Mervi frem energien og entuisiasmen av NNF, som
hun påpekte er den yngste blant de nordiske foreningene. Hun sammenlignet
oss med en ungdom med relativ nedsatt frontallappsfunksjon, som turte å kaste
seg ut på ambisiøse utfordringer uten å tenke så mye om konsekvensene. I den
forbindelse trakk hun frem at i 2012 var NNF vertskap til den hittil største og beste
møte innen nevropsykologi holdt i Europa. Mervi vet hva hun snakker om ettersom hun er sekretær for European Federation of Neuropsychology (ESN). Den
tidligere lederen for NNF, Erik Hessen, er president i ESN. Mervi uttrykte et ønske om
å ivareta samarbeidet mellom de nordiske foreningene med NNF som en sentralt
og verdifull bidragsyter. Felles nordiske møter innen nevropsykologi har vært holdt
regelmessig siden 1982, og hun ser frem til den neste nordiske kongressen i 2018.

Hun liker sjokoladeis.

Keynote speaker

JAMES ROBERT FLYNN Cognitive progress and moral progress

Den 82-år gammel professoren bak the ”Flynn effect”, hadde foredrag om svært
relevant temaer for det moderne menneske. Uten noen slides – kun en flipover
tavle, snakket den anerkjente forskeren til en fullpakket sal på jubileumsmøtets
første dag. Det ble en misforståelse angående tid, og han rakk ikke å snakke om
andre del av foredraget sitt - moral progress. Jeg spurte han derfor i pausen hva
han hadde tenkte å si om temaet. Følger moralsk fremgang samme utviklingsspor
som kognitiv fremgang, dvs. blir vi bedre og bedre for hver generasjon? Svaret
hans er at dette stemmer på individnivå. Folk blir snillere og bedre mennesker på
det interpersonlig planet. Men, det stemmer ikke utover dette. Bakgrunnen, sier
han, er at selv om vi kan mer enn før, forstår vi like lite om andre kulturer som før.
Vi har en tendens til å generalisere vår egen personlig moralitet. Konsekvensen er
at vi har en tendens til å foreta handlinger (for eksempel, å blande oss inn i andre
lands borgerkriger) basert på hva vi selv synes er bra for oss og ikke hva som er
riktig for den andre kulturen.

Han liker is med vannmelonsmak (typical Kiwi).
			
			

Hans foredrag på Ted Talks om ”Flynn effect” er sett av
mer enn 2,7 millioner siden 2013.

Alle foto fra årsmøtet: Nina & Knut Dalen

Ny leder i NNF
JENS EGELAND

Jens ble utdannet psykolog i 1988. Han jobber som forskningssjef ved Sykehuset i Vestfold og er professor II ved Psykologisk
Institutt, UiO. Han er opptatt av klinikknær forskning og metodespørsmål for nevropsykologer. Jens har vært sentral i utvikling
av den nye Veilederen i Klinisk Nevropsykologi som er tilrådd av
styret i NNF i august 2015. Fremover ser han det som en viktig
utfordring å utvikle nevropsykologisk rehabilitering, behandling
og empirisk funderte tiltak, samt å integrere det vi vet
om kognitiv funksjoner med kunnskap om affekt og
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motivasjon. Jens brenner for nordisk samarbeid.

Han liker is med karamellsmak.

Nye styremedlemmer
ALEXANDER OLSEN

Alex er førsteamanuensis ved psykologisk institutt, NTNU, og jobber som
psykologspesialist ved St. Olavs Hospital. Han har en bistilling som forsker ved
UCLA. Hovedfokuset i forskningen hans er hvordan avanserte hjerneavbild-ningsmetoder kan brukes sammen med mer tradisjonelle kliniske mål for å
bidra til økt kunnskap om konsekvensene av traumatiske hjerneskader. Et
annet fokus er nevrale korrelater til kognitive kontrollprosesser. Han har med
en stor internasjonal og regional (Midt-Norge) nettverk
inn i styrearbeidet. Han ser stor potensialet i ”wearable
Han liker pistasjis.
technologies” når det gjelder å støtte kartlegging av
hverdagsfunksjon og aktivitet.

YLVA ØSTBY

Ylva har arbeidserfaring fra habilitering og epilepsifeltet (SSE), har doktorgrad om hjerneutvikling og hukommelse (fra 2011), og jobber nå som
postdok på psykologisk institutt, UiO. Mange års erfaring som styremedlem
i Norsk Forum for Nevropsykiatri har gitt henne god rutine i å sette sammen
vitenskapelig konferanseprogrammer. Hun er en aktiv forskningsformidler
både på konferanser, via media og populærvitenskapelige bøker.

Lin Sørensen er førsteamanuensis ved Institutt for biologisk og medisinsk
psykologi ved Universitetet i Bergen, og er medlem av forskningsgruppen
”Klinisk Kognitiv Nevrovitenskap”. Hun har tidligere vært forskerleder for
denne gruppen, og leder et longitudinelt forskningsprosjekt om evne til
å regulere følelser hos barn med ADHD. Det er et prosjekt som inkluderer
både en nevropsykologisk kartlegging og psykofysiologiske EEG/ERP- og
MR-undersøkelser. Hovedfokuset til Sørensen har vært både i doktorgradsog post-doc-prosjekter å studere hvordan angst og problemer med
emosjonell regulering hos barn med ADHD påvirker deres kognitive- og
motivasjonelle fungering.

Hun liker vaniljeis.

Foto: Paul S. Amundsen

LIN SØRENSEN

Hun liker hasselnøttis.

Styreleder Marianne Løvstad gir
en stor takk til utgående styremedlemmer, fra venstre: Merete
Øie, Anja Vaskinn og Jude Nicholas.
- minnerike forelesninger
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Alle foto: Nina & Knut Dalen

Revygruppen Morrari
er revygruppen ved Psykologisk Institutt,

Universitetet i Oslo. De leverte flere “på kanten”
sketsjer i pausen.
Gruppen søker å fremme sosiale og kulturelle
aktiviteter basert på drama for studenter som
studerer psykologi. De liker spesielt godt nerdete
vitser, samfunnskritisk humor, og parodier på
ansatte ved PSI.

Rap Battle sang:
Pavlov;
My thesis is solid, and my beard is massive
Ivan, the chief of conditioning classic
Meet the Nobel Prize winning scientist
Who let the dogs out and made Stalin his bitch!
Freud;
It’s Freud, motherfuckers, y’all know my name
I’m the father of psychology, forget William James
Everyone knows me, had worldwide fame
When I proved your anxiety’s rooted in shame.
Skinner;
Here is my endorsement, my radical conviction;
Psychology’s behavior, not sexual restrictions
You’re just in denial in your heavy drug addiction;
your theory is merely a simple work of fiction.
Freud:
I explain everything, can’t prove me wrong
Cocaine in my bong, young girls on my chaiselong
See how many fucks I give, (alle: ) Less than one!
Except when in therapy, treatin’ yo mom.

Medlemmer i gruppen er:
Ezgi Kutal, Peder Isager, Oda Rydning,
Elise Solbu Kleiven, Ingelin Hansen, Richard
Markussen Rekdal, Karen Wallem Anundsen,
Ingvild Marie Fredwall, Tonje Kullerud, Julie
Aune Ueland, Helene Farestvedt Raaheim,
Mari Midthaug og Maria Moen Mahlum.

Jung:
I´ve got a track record better then Doctor Phil
My flow so sick, call me Carl Jung Ill.
Read me and cite me, you don’t wanna fight me;
My method is dangerous, just ask Kiera Knightley
We bring the heat, and it’s only getting hotter.
Prepare to get burned by the prodigal daughter.
Anna Freud:
Wow, Anna, gonna cap these hoes.
Bow down and pray to Freud two point O.
You’re a grinch to the kids, whats wrong with you?
Ima snap you in two, drop your whole crew,
then stomp on your theory like Chomsky. Oooo
Watson/skinner:
Welcome to psych class one o one:
Charge up the gun and set it to stun
Show you our methods, and when we’re done
Alle: We got 99 problems, but a shrink aint one!

Watson:
Have you ever heard the word experimental science?
Ecological validity and practical appliance.
A Brave new world, time’s up for hysteria
Think about your mother, we all know you wanna
marry her! oooo

...“noen” syntes det var morsomt
å gjøre narr av nevropsykologer
på jubileumsmøtet...

- fire nyutdannede doktorander fikk prøve seg...

Alle foto: Nina & Knut Dalen

Vi er våre hjerner?

Teateranmeldelse

Inkognito på Det Norske Teateret er et kammerspill
hvor idéen om determinisme settes på prøve.
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YLVA ØSTBY’s
doktorgradsavhandling i psykologi fra 2011 bandt for
første gang sammen ny informasjon om hjerneutvikling
med ulike sider ved hukommelse. Nevropsykologen og
nytt styremedlem i NNF er bokaktuell i år med utgivelsen
Å dykke etter sjøhester. Der skriver hun sammen med sin
søster, Hilde Østby, om hukommelse.

Hvor mye hjernen bestemmer over oss, blir først
virkelig synlig når noe går galt med den. Som når
Henry Maison i stykket mister evnen til å danne nye
minner og får livet sitt dramatisk forandret.
Historien om Henry er inspirert av den sanne historien om Henry Molaison, som i 1953 gjennomgikk
en eksperimentell hjerneoperasjon i et desperat
forsøk på å stanse epilepsien hans, og dermed
dannet grunnlaget for vår moderne forståelse av
hukommelsen.
I stykket blir Henrys stadige gjentakelser av
sekvenseren påminnelse om hvordan våre handlinger styres av hjernen vår. Det interessante er
at det ikke bare er Henrys handlinger som virker
forutbestemt. Også kjæresten hans (Kaia Varjord)
og legen hans (Ola G. Furuseth) speiler denne
determinismen gjennom å følge opp med omtrent
akkurat de samme svarene og handlingene i flere
runder. Slik viser Nick Payne at vi alle er fanget i
dette nettet av determinisme, og visker ut skillet
mellom «oss» som behandlere og friske, og «dem»
som syke.

Forholdet mellom hjerne og sinn problematiseres
på flere måter i stykket. Patologen Thomas Harvey
(både komisk og sårt fremstilt av Ola G. Furuseth)
leter etter sannheten om Albert Einsteins intellekt
gjennom en livslang besettelse av den konserverte
hjernen hans (eller klumpene som er igjen av den).
Det er som om han tror at tankene til Einstein
fortsatt befinner seg der inne, frosset i tid i dødsøyeblikket. Temaet når sitt crescendo når Morten

Svartveit (som Henry) gjenskaper et GTK-anfall på
scenen, med så stor realisme og overbevisning at
det er rystende.

«Jeg må innrømme at jeg ikke vet hva en nevropsykolog er», får nevropsykologen Martha (Ellen
Birgitte Winther) høre av sin date. Vi får nok ikke
helt svaret på det i løpet av stykket, men rollen
hennes flettes inn i handlingen og viser henne både
som en person man føler sterkt for, og som møter
dypt eksistensielle dilemmaer –og ikke minst seg
selv i døra.

Inkognito er engasjerende, tankevekkende og
hjernestimulerende. For lekfolk er det et drama om
determinisme og kampen for å forstå hjernen. For
fagfolk har det den ekstra dimensjonen at det løfter
oss ned fra vår faglige pidestall og minner oss på at
vi er våre hjerner, vi også, på godt og vondt.

Ylva har skrevet en lengre versjon av anmeldelsen
som kan leses på foreningens sider: www.nevropsyk.org

Foto: Dag Jenssen

Nyutvikling
Fra redaksjonen:
I parallelsessjon på jubileumsmøte hadde den norske nevropsykologen Tor Herman Andreassen en
presentasjon av fire tester for barn og ungdom utviklet og normert av ham i Vestfold. Norsk utvikling
og validering av slike tester er mangelvare, og vi i redaksjonen ønsket at det skulle skrives en vitenskapelig artikkel om testene. Foreløpig er dette ikke gjort. Det vi tar med her er en redaktert utgave
av en artikkel skrevet av Tor Herman som beskriver en av testene han har utviklet.
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Vedvarende Oppmerksomhetstest
– Tall: VOT-T.
Nevropsykolog Iwona B. Kowalik-Gran skrev til redaksjonen i Nevropsykologi at testene vi
bruker bør være forankret i den nasjonale kulturen barn og unge lever i. Dette er i tråd
med anbefalinger fra Den Internasjonale Testkommisjonen i 1999. Hun påpeker at de fleste
tester som valideres i Norge er skapt hovedsakelig i engelsktalende land og oversatt til
norsk. Blant tester utviklet og normert i Norge trekker hun frem fire av de vist i bildet
nedenfor. Her gir Tor Herman – som selger og har eierinteresser i testene - en kort
beskrivelse av hvordan han og flere i Vestfold bruker en av testene.
TOR HERMAN ANDREASSEN er utdannet psykolog
fra 1986. Han jobber for tiden i Barne- og ungdomspsykiatrien i Vestfold. Hans hovedinteresser de
siste 20 årene har vært kartlegging og forståelse av
ulike typer kognitiv svikt. Han er både nevropsykolog
og testutvikler.

Oppmerksomhetsvansker er en av de vanligste henvisningsgrunnene når barn og unge henvises BUP,
Habilitering og PPT. Gode tester på dette området
er mangelvare, og ingen har norsk normering. Det
var bakgrunnen for utviklingen av VOT-T.
Testdesign
VOT-T består av fire A4-ark med tall. Disse er lest
inn på CD. Klienten skal høre på opplesningen og
merke av når tallene som leses ikke stemmer med
tallene på arket. Distraksjonsbetingelsen er ark
tre. Der snakker en dame samtidig med at mannen
leser tallene. I instruksen gjøres det oppmerksom
på det, men at det viktigste er å høre på mannen og
finne feil. Testen tar tyve minutt. Det å være oppmerksom er det eneste som er vanskelig.

Normering og normeringsutvalg
Tillatelser og samtykker ble innhentet fra rektorer,
klassestyrere og foresatte på fire skoler i Vestfold.
Samlet antall elever i klassene ut fra klasselistene
var på 552. Av et totalt antall elever på 552, ble 451
protokoller endelig godkjent. Det utgjør 82 % av
elevmassen.

Foto: Iwona B. Kowalik-Gran

Fire norske tester utviklet for barn og ungdom i Norge: (fra toppen)
Test av Visuell Læring (TVL), Vedvarende Oppmerksomhets Test (VOTTall), Våletesten-2, og Norsk test på Visuell Leting.

De 451 elevenes fordeling på klassetrinn: 3. trinn:
106. 5. trinn: 146. 7. trinn 119 og 9. trinn 80. Det er
omtrent like mange gutter som jenter på alle trinn.

Nyutvikling
Fra praksis

Normeringsresultat
Klassetrinn
3. trinn
5. trinn
7. trinn
9. trinn

Spredning i
antall feil
0 – 26
0 – 19
0 – 19
0 – 15

Modus
7 og 12
3
1
1

Prosent
med 0 feil
1%
7,5 %
7,5 %
13 %

Gjennomsnitt for
totalskåren
9,6
5,1
4,0
3,5

Standardavvik på
totalskåren
6,1
4,1
3,8
3,4
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Tabell 1: Sammenligning av klassetrinn på ulike variabler

Oppmerksomhet utvikler seg fra 8-9 års alder
og opp til 14-15 års alder. Spredningen i antall
feil faller med økende alder, modus (det antall
uoppmerksomme feil som forekommer hyppigst
synker, og gjennomsnittet for totalt antall uoppmerksomme feil synker fra 9,6 på 3. trinn til 3,5
på 9. trinn. Bedringen er størst fra 3. trinn med
9,6 feil til 5. trinn med 5,1 feil. Bedring på de neste
to-årsperiodene er betydelig mindre med bare en
reduksjon på 1,5 fra 5. til 7. trinn, og 1,5 fra 7. til 9.
trinn. Andelen som finner alle feilene (prosent med
0 feil) øker med alder, men har et platå der 5. og 7.
trinn kommer likt ut.

Illustrasjonskasus
Det er normer for hvert enkelt av de fire arkene, og
det er normer for tre samleskårer:
Totalskåren: Uoppmerksomme feil på alle fire arkene.
Uten distraksjon: Uoppmerksomme feil på de tre
sidene uten distraksjon
Med distraksjon: Uoppmerksomme feil på ark 3.
I diagram 1 presenteres et kasus i 3. klasse som får
et resultat som kan støtte en ADHD-hypotese. Hver
rad tilsvarer halve standardavvik. Rødt område
tilsvarer <70. Klienten får fire feil på ark en, som
kommer i gult område, tilsvarende standardskåre
70 – 84. Grønt område tilsvarer standardskåre 85
og over.
Denne testprofilen støtter en ADHD-hypotese først
og fremst fordi alle samleskårene kommer i rødt
område. Bare to prosent har prestert så svakt.

VOT - T profil
Ark 1

Ark 2

Ark 3

Ark 4

U distr

M distr

Totalt

X

X

X

15

8

23

Godt prestert
Øvre normal
Normal +
Gjennomsnitt
Normal Nedre normal
Litt svakt

X

Svakt

X

Svært svakt

Råskåre

X

X

Ark 1

Ark 2

Ark 3

4

5

8

Ark 4 U distr M distr Totalt

6

Diagram 1

Oppsummering og veien videre
Hva med validiteten på VOT-T? På et “face validity”
nivå er det rimelig å tenke seg at en slik enkel,
men langvarig og ensformig test måler evne til
vedvarende oppmerksomhet. Det foreligger ennå
ingen kriterievalidering opp mot et annet
uavhengig mål på oppmerksomhet, og heller ingen
begrepsvalidering i form av faktoranalyse der
testen lader på en oppmerksomhetsfaktor. VOT-T
har imidlertid en brukbar innholdsvaliditet og en
god økologisk validitet, og designet er kjent fra
oppmerksomhetsmåling. Testen krever det samme
som skolen: En skal være oppmerksom over tid
på materiale som kan oppleves som kjedelig. Det er
en av kjernevanskene i ADHD.

Profil

EN SJELDEN ROSE
Barbara Olsnes
En artikkel skrevet i Nevropsykologi i juni
2009 omtaler Barbara som sannsynligvis
Norges første nevropsykolog. Jeg husker
henne fra hjernedisseksjon på Ullevål
Universitetssykehus under profesjonsstudie på UiO der hun instruerte sammen
med Terje Sagvollen innen nevroanatomi.
Oppgaven var å finne hippocampus. Flere
medstudenter med skalpell i hånd spurte
frustrert, ’Hvor er den lille flodhestlignende strukturen – jeg finner den ikke?
Svaret var alltid: spør Barbara, hun vet.
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Intervjuet av redaktør KJELL TORE HOVIK

Foto: Nina & Knut Dalen

FAGLIG BAKGRUNN
Studerte psykologi ved Universitet i Warszawa 19561961
Arbeidet med adaptasjon av tester til polske forhold
(WISC) ved Psykometrisk Laboratoriet i Warszawa 1961-1965
Samarbeidet med Professor Aleksander Luria 1963

Arbeidet ved Mai Nevrokirurgisk klinikk ved Medisinsk
Akademi 1965–1968
Arbeidet ved Nevrokirurgisk avdeling ved Det Polske
Vitenskapsakademiske Sentrum for Eksperimentell og
Klinisk Medisinsk forskning 1968 – 1973

Studieopphold ved Burdenko`s Institutt for nevrokirurgi
Det Sovjetiske Vitenskapsakademi. Moskva
mars - november 1969
Disputerte i Warszawa 1972

Flyttet til Norge med familien 1973

Arbeidet ved Ullevål Universitets Sykehus på
Nevrokirurgisk avdeling og Barneklinikken 1974-2009
Beæret med Konges fortjenestemedalje 2009

Mange år senere traff jeg på henne på Jubileumsmøtet og opplevde en nysgjerrig og engasjert
pensjonert nevropsykolog. Hun fulgte med på
forelesningene med et stålblikk for detaljer og en
sylskarp forståelse for anatomi. Da hun var uenig
i noe hovedtaler Professor Kenneth Hugdahl sa i
hans forelesning om auditoriske hallusinasjoner,
gikk Barbara rett opp til ham i pausen. Hun krevde
nemlig en forklaring relatert til noe hun syntes var
ulogisk i det han sa om atrofi i venstre temporallapp
og konsekvenser for persepsjon. Denne selvsikre og
uhøytidelige forskeren med klassiske rosemønster
på kjolen, måtte jeg få snakke med.

Barbara vokste opp i Warszawa i etterkrigstiden
og ble uteksaminert psykolog ved Universitetet i
Warszawa i 1961 med hovedoppgaven: Analyse av
målrettet og ikke målrettet setningshukommelse.
Professoren hennes i Warszawa hadde på 60tallet kontakt med det Amerikanske nevropsykologimiljøet i Chicago, som jobbet med utvikling av
Halstein-Reitan batteriet. Som hennes første jobb
som psykolog, gikk Barbara i gang med å normere
og adaptere tester – blant annet WISC – til polske
forhold.

Hun fikk senere prøvd seg som klinisk psykolog,
men fant fort ut at hun ikke egnet seg til å jobbe med
dypt ulykkelige mennesker. ”Som ung gikk det sånn
inn på meg å jobbe med folk med triste skjebner

Profil

– jeg klarte det bare ikke,” sier Barbara med en dypt
empatisk stemme. Hun var heller interessert i å
jobbe med noe relatert til nevrokirurgi, og tok doktorgrad med avhandlingen: Forstyrrelse av praksis
(voluntære bevegelser) hos pasienter med fokale
skader i hjernehemisfærene. Hoveddelen av doktor
graden jobbet hun med
på slutten av 60-tallet, og
professorene til Barbara
var venner med store
vitenskapsmenn innenfor
psykologi på den tiden,
som Luria og Vygotsky.
I løpet av hennes doktorgradsarbeid fikk hun 			
skrive artikkel sammen
med Professor Luria, som var opptatt av utvikling
av kultur-baserte normer. Artikkelen ble publisert
i Neuropsychologia. Barbara husker Luria godt og
beskriver ham som ’et geni’ -- en som alle behandlet
med enorm respekt. I artikkelen i Nevropsykologi
(nr. 1-2009) skrevet av Sverre Andresen, er det
publisert en håndskrevet attest fra Luria til Barbara
datert 1972, der han omtaler Dr. Barbara Tubylewiscz
som ”…a highly competent and qualified specialist in
Neuropsychology.” Barbara tilhørte den eksklusive
kretsen av psykologer som ble utnevnt til spesialist i
klinisk nevropsykologi den gangen spesialiteten ble
opprettet i Norge i 1987.

I samtale med Barbara opplever jeg at hun ofte
vil fremheve andre fremfor seg selv. Når vi prater
om hennes jobb på Ullevål sykehus, trekker hun
raskt frem hovedtillitsvalgt for psykologene i 2001,
nevropsykolog Tove Mathisen . Barbara skryter av
hvordan Tove fikk gjennomslag for forskningspermisjon for psykologspesialister for første gang i
Norge. Dette tar vi for
gitt nå, men det var
noen som måtte bane
vei mange år tidligere.
Som divisjonstillitsvalgt nevropsykolog på
Alexander Luria,1972
sykehuset var Barbara,
sammen med Tove,
med på å forhandle med sykehusledelsen om denne
ordningen. Jeg er ganske sikker på at Barbara hadde
en viktig rolle i å forhandle frem denne ordningen til
beste for alle psykologspesialister i Norge.

”…a highly competent
and qualified specialist
in Neuropsychology.”

Barbara traff sin norske mann, Sjur Olsnes, i Moskva
under et opphold hun hadde ved Det Sovjetiske
Vitenskapsakademiet. Til å begynne med ønsket
hun ikke å flytte til Norge fordi hun hadde det bra
i Polen, ikke snakket norsk og snakket lite engelsk.
Men etter at hun disputerte i november 1972, flyttet
familien til Oslo i 1973. Barbara fikk jobb med en
gang på Ullevål Universitetssykehus på nevrokirurgisk avdeling og senere på Barneklinikken. Mannen
hennes, Sjur, ble senere sjef på Biokjemisk avdeling
ved Radiumhospitalet. I løpet av hennes karriere
som nevropsykolog i Norge har hun fått jobbe med
kapasiteter som Helge Bjørnæs, Grethe Bryn og
Hallgrim Kløve – alle tre æresmedlemmer i NNF. I
en artikkel publisert i NPFs webutgave 28.02.13 sier
æresmedlem Helge Bjørnæs at det var Barbara som
ga ham innsikt i Luria’s system, som kom til å bli en
viktig del av hans metodiske bakgrunn.

Barbara fikk Kongens fortjenestemedalje i 2009 for
sitt lange virke som nevropsykolog og for sitt arbeid
gjennom et langt yrkesliv. Heldig for oss at hun fortsatt er en profil som møter på de store kongressene
for å sørge for at de store internasjonale forskerne
holder tungen rett i munnen når det gjelder sine
nevroanatomiske og nevropsykologiske forklaringsmodeller.

På jubileumsmøtet har Barbara noen kloke ord å formidle til
hovedtaler Professor Kenneth Hugdahl i pausen.
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Gratulere til enda flere godkjente spesialister i klinisk nevropsykologi
i 2016! Som medlem i Spesialistutvalget og i redaksjonsrådet i
Nevropsykologi, har Rune Raudberg laget en oversikt med navn på
kollegaer som har blitt godkjent nå mot slutten av året.
LINE BEATE ULSTEIN lineulstein@gmail.com
Psykologen innstilles til godkjenning som spesialist i klinisk
nevropsykologi, fra 18.4.16. Det skriftlige arbeidet var
«Utfordringer knyttet til måling av eksekutive funksjoner med
nevropsykologiske tester belyst ved stroop testen».

KRISTIN BOSTRØM kribos@siv.no
Psykologen innstilles til godkjenning som spesialist i klinisk
nevropsykologi, fra 31.3.16. Det skriftlige arbeidet var «Kognitiv
rehabilitering ved ervervet hjerneskade. En kasusstudie».

HALVOR S. TORGERSEN uxtalv@ous-hf.no
Psykologen innstilles til godkjenning som spesialist i klinisk
nevropsykologi, fra 21.3.16. Det skriftlige arbeidet var «Psychiatric
comorbidity in children and youth with epilepsy: An association
with executive dysfunction? ».
TRULS FAGERNES OLSEN Truls.Fagernes.Olsen@siv.no
Psykologen innstilles til godkjenning som spesialist i klinisk
nevropsykologi, fra 19.5.16. Det skriftlige arbeidet var
«Nevropsykolog-isk funksjon ved Spina Bifida Myelomeningsocele.
Illustrert med en klient».
LINDIS L. VÅPENSTAD lindis.lovise.larsen@gmail.com
Psykologen innstilles til godkjenning som spesialist i klinisk
nevropsykologi, fra 24.5.16. Det skriftlige arbeidet var «The extent
of neurocognitive dysfunction in a multidiciplinary pain centre
population. Is there a relation between reported and tested
neuropsychological functioning? ».
PER-OLA RIKE perola.rike@gmail.com
Psykologen innstilles til godkjenning som spesialist i klinisk
nevropsykologi, fra 23.5.16. Det skriftlige arbeidet var
«Behavioural ratings of self-regulatory mechanisms and driving
behaviour after an acquired brain injury».
MARTE TANDBERG martetan@student.sv.uio.no
Psykologen innstilles til godkjenning som spesialist i klinisk
nevropsykologi, fra 28.6.16. Det skriftlige arbeidet var
«Occupational functioning, symptoms and neurocognition in
patients with psychotic disorders: investigating subgroups
based on social security status».

ELI STORLIMO eli.storlimo@statped.no
Psykologen innstilles til godkjenning som spesialist i klinisk nevropsykologi, fra 11.8.16. Det skriftlige arbeidet var «Nevropsykologiske utfall etter gammaknivkirurgi ved vestibularis schwannom».
LINE SOPHIE EIDE linesophie@hotmail.com
Psykologen innstilles til godkjenning som spesialist i klinisk
nevropsykologi, fra 1.6.16. Det skriftlige arbeidet var
«Computerized working memory in training as a supplement
to cognitive rehabili-tation for patients with acquired brain injury:
an exploratory study».

MAILEN NYBØ mailen.nybo@helse-bergen.no
Psykologen innstilles til godkjenning som spesialist i klinisk
nevropsykologi, fra 14.6.16. Det skriftlige arbeidet var «Kognitive
utfall ved mitokondrielt spinocerebellar ataksi og epilepsi syndrom
– illustrert ved kasus».

MARIANNE WINGE HESLA mariannewinge@hotmail.com
Psykologen innstilles til godkjenning som spesialist i klinisk
nevropsykologi, fra 8.7.16. Det skriftlige arbeidet var «Kognitiv
fungering og livskvalitet hos barn og ungdom med sigdcelleanemi».
MARTE RAMSTAD marte.ramstad@stolav.no
Psykologen innstilles til godkjenning som spesialist i klinisk
nevropsykologi, fra 4.7.16. Det skriftlige arbeidet var
«Choosing the shortest way to mum: Auditory guided rotation in
6- to 9-month-old infants».
TONJE CHRISTIN SJÅVIK HANSEN tonje.hansen@unn.no
Psykologen innstilles til godkjenning som spesialist i klinisk
nevropsykologi, fra 27.09.16. Det skriftlige arbeidet var
«Venstresidig thalamusinfarkt: implikasjoner for kognisjon og
atferd. Litteratur-gjennomgang og kasus».

“Vi har bak oss den best besøkte årsmøtekonferansen
noensinne,” skriver ny leder i NNF Jens Egeland på side 2.
Foreningen har nå mot slutten av 2016 hele

402 medlemmer!
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