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Leder av NNF:
I april 1996 møttes 70 nevropsykologer på Vettre kurs- og konferansesenter. Norsk Nevropsykologisk Forening var et faktum. Man ønsket et fellesskap mellom fagfeller der man
kunne bygge bro over forskjellene, og samle det som forenet. Det lyktes de med. I styret satt
Hallgrim Kløve, Anne-Kristine Schanke, Anne-Grethe Urnes, Erik Hessen, Knut Waterloo,
Knut Dalen, Kjetil Sundet, Beate Ørbeck, Nils-Inge Landrø og Jørgen Sundby. Med unntak av
Hallgrim Kløve, som er gått bort, er alle fortsatt aktive bidragsytere i faget. I september 2016
møtes flere hundre nevropsykologer til jubileum. Vi som ble nevropsykologer i disse tiårene
MARIANNE
Løvstad
er privilegerte. Vi får ta del i en kunnskapsrevolusjon om hjernen og betydningen av ulike
skader, sykdommer og tilstander. I dag vet vi at flere psykiske lidelser bør betraktes som
nevrokognitive tilstander. Vi vet også at hjernens tilhelingsprosess er svært langvarig. Rehabilitering nytter,
også lenge etter skade. Styret i NNF ser frem til å feire 20 års jubileum med hver og en av dere. Det vil bli
anledning til å skue bakover, legge et skråblikk på samtiden, og å dele visjoner for fremtiden. Ikke minst vil
den faglige familien vi utgjør, treffes igjen for hyggelig samvær, meningsbrytning og fest. Velkommen til 20
års jubileum på Fornebu!

Ansvarlig redaktør:
I forkant av jubileumsårsmøtet ser vi på hva nevropsykologer skal kunne gjøre som datamaskiner foreløpig ikke klarer: nemlig å knytte funn fra undersøkelser til konkrete tiltak for
den enkelte pasient. I den nye «Veileder i klinisk nevropsykologi» (august 2015) står det på
side 13: ”Den nevropsykologiske rapporten og tilbakemeldingssamtaler bør antyde på hvilke
områder tiltak bør settes inn, hvilken type tiltak det dreier seg om, og hvilket omfang disse
bør ha.” Lett å si, men hvordan gjør vi det i praksis?
KJELL TORE
Hovik

Vi har spurt erfarne nevropsykologer som jobber med pasienter med ADHD, psykose,
autisme spektrum lidelse, eller hjerneskader, hvordan de utformer tiltak, samt sine tanker om veien videre
for nevropsykologifaget. En nevropsykolog som jobber i NAV-systemet er også spurt hvordan hun knytter
nevropsykologiske funn til tiltak tilpasset den enkelte i arbeidssammenheng. Svar fra disse ekspertene vil
du kunne lese i sin helhet på foreningens webside: www.nevropsyk.org/tidsskriftet-nevropsykologi.
Høydepunkter fra besvarelsene er tatt med i denne utgaven, s. 26-33.
Kunnskapen våre kolleger deler her, vil gi oss alle idéer om hvordan vi kan foreslå tiltak som øker brukervennligheten og nytteverdien i våre rapporter eksponensielt!
kjell.tore.hovik@sykehuset-innlandet.no

Vitenskapelig redaktør:
I den første artikkelen presenterer Annette Holth Skogan og kollegene funn fra en internasjonalt sett stor studie som omhandler eksekutivfunksjoner (EF) hos førskolebarn. Det er få slike
studier, og her gir Skogan og kollegene et metodisk og kunnskapsmessig bidrag til kartlegging
og forståelse av begynnende EF. Jeg er en av «kollegene» i Skogan artikkelen. For å unngå
inhabilitet, har Anja Vaskinn vært redaktør for denne artikkelen.
JENS
Egeland

Mange personer med schizofreni faller utenfor arbeidslivet, men har et ønske om å delta. I
den andre artikkelen har June Ullevoldsæter Lystad og Torill Ueland sammenlignet Kognitiv
Atferdsterapi og Kognitiv Treningsbetingelsene i Jobb Mestrende Oppfølgingsprosjektet, der
målsettingen er å få personer med schizofreni inn i arbeidslivet.

Jeg drister meg til å håpe at leserne vil ha glede og nytte av de to artiklene vi publiserer denne gang som
adresserer viktige problemstillinger i to vidt forskjellige felt. Benytter også anledningen til å invitere til
innsending av manuskripter som kan sendes undertegnede på e-post: Jens.Egeland@siv.no.
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Aim: The main aim of the research presented in this article was to contribute
to our understanding of executive function (EF) in early preschool years, and of
possible associations between deficits in EF and the development of commonly
occurring disorders such as Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD)
and Oppositional-Defiant Disorder (ODD) (APA, 2000). Method: As a subproject
within the Norwegian ADHD Study, run by the Norwegian Institute of Public
Health (NIPH) and Oslo University Hospital in collaboration, the present study
was based on clinical assessment of a large sample consisting of three-yearold children recruited from the Mother and Child birth cohort study (MoBa) at
NIPH. Information about EF was obtained by use of the Behavior Rating Inventory of Executive Function (BRIEF-P; Isquith et al.,2004) and a set of neuropsychological tests. Results: Factor analyses of the BRIEF-P rendered support
for a three-factor model of EF. Associations were also found between deficits in
EF and parent reported psychiatric symptoms. Discussion: Our findings suggest
that three-year-olds show some differentiation of EF and that early symptoms
of ADHD are associated with EF difficulties.
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VITENSKAPELIG ARTIKKEL

Eksekutiv funksjon

Oppsummering
Formål: Forskningsprosjektet som beskrives i denne artikkelen hadde som formål
å bidra med ny kunnskap om eksekutiv funksjon (EF) i tidlig førskolealder, og om
mulige sammenhenger mellom tidlig svikt i EF og hyppig forekommende tilstander
som ADHD (Attention-Deficit Hyperactivity Disorder) og ODD (Oppositional-Defiant
Disorder) (APA, 2000). Metode: Prosjektet var en del av den norske ADHD-studien,
et samarbeid mellom Folkehelseinstituttet og Oslo Universitetssykehus, og basert på
kliniske undersøkelser av et stort utvalg treåringer (n=1195) rekruttert fra Folke5
helseinstituttets Mor og barn undersøkelse (MoBa). Informasjon om EF ble innhentet
ved hjelp av spørreskjemaet Behavior Inventory of Executive Function-Preschool
version (BRIEF-P; Isquith et al., 2004) og et sett nevropsykologiske tester. Resultater:
Faktoranalyser av BRIEF-P gav støtte til en trefaktormodell for EF. Vi fant også sammenheng mellom svikt i EF målt ved nevropsykologiske tester og foreldrerapporterte
psykiatriske symptomer ved tre års alder. Diskusjon: Våre funn gav holdepunkter for
en begynnende differensiering av grunnleggende ferdigheter i EF hos treåringer, og
indikerer at tidlige symptomer på ADHD kan være assosiert med eksekutive vansker.

BAKGRUNN
I løpet av førskolealderen (3-5 år)
etableres grunnleggende forutsetninger for styring av målrettet
atferd (Best & Miller, 2010; Garon,
Bryson & Smith, 2008). På et
kognitivt nivå settes dette i sammenheng med modning av
eksekutiv funksjon (EF). Inhibisjon, arbeidshukommelse, mental
fleksibilitet,og evne til planlegging
og organisering regnes som sentrale komponenter i EF (Carlson,
2005; Diamond, 2013); etter hvert
har det blitt mer vanlig også å inkludere emosjonell kontroll i definisjoner av begrepet (Diamond,
2013; Hongwanishkul, Happaney,
Lee, & Zelazo, 2005; Moriguchi,
Chevalier, & Zelazo, 2016).
De ulike komponentene i EF er vist
å være forbundet med hverandre,
samtidig som de følger sine egne
utviklingsforløp (Best & Miller,
2010; Brocki, Eninger, Thorell, &
Bohlin, 2010). Tidlig førskolealder anses å være en spesielt aktiv periode i utviklingen av EF
(Diamond, 2002; Garon, Bryson,

& Smith, 2008). I løpet av første
leveår etableres enkle former
for inhibisjon (å holde igjen en
automatisert/naturlig respons) og
arbeidsminne (å holde informasjon i bevisstheten over tid), fulgt
av mer komplekse utgaver av disse
delfunksjonene i EF (å løse responskonflikt, å manipulere informasjon som holdes aktiv i bevisstheten) ved tre års alder. Mental
fleksibilitet antas å være basert
på inhibisjon og arbeidsminne
(Garon, Smith, & Bryson, 2014). De
fleste treåringer vil være i stand til
aktivt å styre oppmerksomheten
som respons på skifter i omgivelsene og kan veksle mellom ulike
handlingsstrategier ved hjelp av
klare verbale instruksjoner (Espy,
Kaufmann, McDiarmid, & Glisky,
1999; Zelazo et al., 2003). Studier
indikerer at tre- til fireåringer kan
ta i bruk grunnleggende planleggings- og organiseringsferdigheter
(Espy, Kaufmann, & Glisky, 2001;
Welsh, 1991). Parallelt med ovennevnte ferdigheter utvikles evne til
å regulere emosjonelle responser
(Hill, Degnan, Calkins, & Keane,

2006; Lamm & Lewis, 2010; Posner, Rothbart, Sheese, & Voelker,
2012).
De omfattende kognitive og emosjonelle endringene som finner sted
i løpet av førskolealder og videre
inn i skolealder antas å være forbundet med endringer i EF (Best
& Miller, 2010). Funn fra undersøkelser av EFs hjerneorganiske
korrelater hos barn i normalutvikling har gitt holdepunkter for
at utvikling av EF følger en progresjon, fra et enhetlig, udifferensiert
system, via gradvis differensiering (Durston et al., 2006; Tsujimoto, Kuwajima, & Sawaguchi,
2007) - til et sett av interrelaterte,
men separate ferdigheter slik de
er beskrevet hos eldre barn og
voksne (Gioia, Isquith, Retzlaff, &
Espy, 2002; Lehto, 2003; Miyake &
Friedman, 2012). Antakelsen om
et mindre differensiert eksekutivt
system i tidlig barnealder har også
fått støtte fra studier av EF basert
på nevropsykologiske tester (se
for eksempel Wiebe, 2011), og
på foreldres vurdering av EF via
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Behavior Rating Inventory of Executive Function-Preschool version (BRIEF-P; Isquith et al., 2004) (Duku
& Vaillancourt, 2014; Isquith, Gioia, & Espy, 2004;
Peters, Algina, Smith, & Daunic, 2012), der korrelasjoner mellom de ulike subskalaene typisk er høyere
enn hos barn i skolealder. Empirisk støtte for en énfaktormodell for EF i førskolealder har i all hovedsak
kommet fra studier der EF er undersøkt i hele førskolegruppen under ett (alder 3-5 år), eller kun ved
hjelp av nevropsykologiske tester (Hongwanishkul et
al., 2005). Det er derfor grunn til å spørre om en slik
enhetlig modell for EFs oppbygning vil være en riktig
beskrivelse av EF hos de yngste førskolebarna, på
tvers av ulike situasjoner og over tid.
Svikt i EF anses som et sentralt trekk ved en av de
hyppigst forekommende tilstandene i barnealder,
ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder, APA,
2000), men er også beskrevet hos barn med ODD
(Oppositional-defiant Disorder), en annen høyfrekvent tilstand med sannsynlig debut i tidlig
barnealder (Wichstrom et al., 2012). Et typisk funn,
uavhengig av hvordan EF er målt, har vært at barn
med ADHD strever mest på oppgaver som stiller
krav til inhibisjon og arbeidsminne (Brocki, Nyberg,
Thorell, & Bohlin, 2007; Mahone & Hoffman, 2007;
Martinussen, Hayden, Hogg-Johnson, & Tannock,
2005). Studier av EF hos barn med ODD (der man har
kontrollert for samtidige ADHD symptomer) har ikke
gitt holdepunkter for vansker knyttet til arbeidshukommelse, men enkelte indikasjoner på inhibisjonsvansker i situasjoner med tydelige motivasjonelle
aspekter, som for eksempel bruk av belønning
(Schoemaker et al., 2012). I motsetning til dette har
internaliserende vansker som angst og depresjon
vært forbundet med vansker på andre områder,
primært mental fleksibilitet (Lawrence et al., 2006;
Lawson et al., 2015).
En bedre forståelse av tidlige former for EF og
hvilken rolle svikt i EF kan ha i tidlig utvikling av
psykopatologi gir mulighet for videre utvikling av
alderstilpassede utredningsverktøy, en mer pålitelig
identifisering av det som kan være tidlige tegn på
vedvarende vansker og for utforming av målrettet,
tidlig intervensjon (Halperin, Bedard, & CurchackLichtin, 2012; Ozonoff, 2015). Det finnes foreløpig
lite forskning som har adressert disse spørsmålene
hos de yngste barna (Pauli-Pott, 2011). Blant både
forskere og klinikere har det vært tvil om hvorvidt

kognitive prosesser involvert i EF er tilstrekkelig
utviklet til at de kan undersøkes ved 3-4 års alder
(Isquith et al., 2004). En annen viktig utfordring har
vært et begrenset tilfang av standardiserte, alderstilpassede utredningsverktøy (Beck, Schaefer, Pang, &
Carlson, 2011).
Denne artikkelen er en sammenfatning av tre publiserte artikler inkludert i førsteforfatterens doktorgradsarbeid (Skogan et al., 2016; Skogan et al., 2014;
Skogan et al., 2015). Delprosjektet inngikk i den
norske ADHD-studien (se neste avsnitt) og hadde som
overordnet mål å bidra med ny kunnskap om sammenhenger mellom EF og ADHD-symptomer i tidlig
førskolealder. Artikkel 1 (Skogan et al., 2016) og
artikkel 3 (Skogan et al., 2015) er basert på foreldrevurderinger av EF (BRIEF-P), og artikkel 2 (Skogan
et al., 2014) på et sett med nevropsykologiske tester
utformet for å måle inhibisjon og arbeidshukommelse. I artikkel 1 undersøkte vi hvorvidt en enklere
modell for EF kan være bedre egnet til å beskrive
underliggende faktorer i våre data, enn trefaktormodellen som ligger til grunn for utformingen av
BRIEF-P. Dersom de ulike kognitive prosessene
involvert i selvregulering er så nært forbundet med
hverandre at EF hos førskolebarn bør forstås som én
enkelt faktor, ville man forvente at en énfaktorløsning skulle samsvare bedre med foreldrevurderinger
av EF ved tre års alder. Dette spørsmålet måtte anses
som åpent, ettersom antakelsen om en enhetlig EF
struktur hos førskolebarn i all hovedsak er basert på
studier som har undersøkt EF i hele førskolegruppen
under ett (3 til 5 år), og/eller med nevropsykologiske
tester. De to andre artiklene (2 og 3) undersøkte
hvorvidt avvik i utviklingen av sentrale eksekutive
funksjoner - herunder inhibisjon og arbeidshukommelse - kan være assosiert med uro, impulsivitet og
konsentrasjonsvansker så tidlig som i førskolealder.
Vår hypotese var at tidlige symptomer på ADHD og
ODD ville være forbundet med svakere prestasjon
på nevropsykologiske mål for inhibisjon. ADHDsymptomer, men ikke ODD-symptomer, var forventet
å være assosiert med svakere prestasjon på tester
som måler arbeidshukommelse. Tilsvarende sammenhenger mellom symptomer på ADHD og ODD var
forventet å komme frem også i foreldrevurderinger
av EF (BRIEF-P). Vi antok at internaliserende vansker
(angst) ville være forbundet med en annen BRIEF-P
profil, med redusert mental fleksibilitet som den mest
fremtredende vansken.
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METODE
Deltagere
Den norske ADHD-studien er et samarbeid mellom
Folkehelseinstituttet og Oslo Universitetssykehus
HF. Deltakerne kom fra Mor og Barn undersøkelsen
(MoBa), en populasjonsbasert oppfølgingsundersøkelse ledet av Folkehelseinstituttet der 107 000
gravide ble rekruttert fra hele Norge i perioden
1999-2008 (deltakelse 40.6%) og fulgt gjennom
svangerskap og etter fødsel ved Folkehelseinstituttet
(Magnus, Haug, Nystad, & Skjaerven, 2006). ADHDstudien rekrutterte 1195 barn ved 3-års alder (snitt
41 mndr; 52,6 % gutter) i perioden 2008-2011 til
en klinisk undersøkelse ved Oslo universitetssykehus HF. Om lag 80 prosent av barna var rekruttert
på grunnlag av forhøyet score (over 90. persentil)
på et sett spørsmål om ADHD-symptomer på MoBaskjema ved 3 år; fem spørsmål fra Child Behavior
Checklist (Achenbach & Ruffle, 2000) og seks fra
DSM-IV-TR diagnosekriterier for ADHD (APA, 2000).
Barn ble også rekruttert til studien dersom foreldre
hadde rapportert hyperaktivitet som et helseproblem.
Disse barna vil heretter bli referert til som screen
positive. De øvrige barna (n=147) var tilfeldig trukket fra MoBa-utvalget. En oversikt over utvelgelse fra
MoBa til ADHD-studiens utvalg er vist i figur 1. For en
mer detaljert beskrivelse av utvalget vises til andre
artikler som er publisert på dette materialet (Skogan
et al., 2016; Skogan et al., 2014). Barn med symptomer
på tilstander innenfor autismespekteret ble ikke
invitert til ADHD-studien (se figur 1).
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Figur 1. Flytskjema for rekruttering til ADHD-studien. MoBa = Den
Norske Mor og Barn studien. ASF = autismespekter forstyrrelse.
Høye skårer på spørsmål om ADHD-symptomer ved 36 mndrs alder
= over 90. persentil på 11 spørsmål: 6 fra Child Behavior Checklist
og 5 fra diagnostiske kriterier for ADHD fra DSM-IV.

Analyser av problemstillingene i artikkel 2 og 3 inkluderte sammenligninger mellom grupper av barn med
ulike symptomer. I artikkel 2 var “klinisk signifikante symptomer” på enten ADHD eller ODD, definert som
følgende: a) tilstedeværelse av antall symptomer i tråd med diagnosekriteriene for tilstanden (jfr. DSM-IV-TR),
med funksjonsnedsettelse (APA, 2000), b) å tilfredsstille de formelle diagnosekriteriene for tilstanden uten
funksjonsnedsettelse, eller c) å tilfredsstille nesten alle de formelle diagnosekriteriene for tilstanden (mangler
1-3 kriterier for ADHD, 1-2 kriterier for ODD) men med funksjonsnedsettelse. Gruppeinndelingen i artikkel 3
tilsvarte de diagnostiske kategoriene ADHD og ODD i DSM-IV-TR. I tillegg ble en klinisk kontrastgruppe definert,
som inkluderte barn med symptomer på én eller flere angsttilstander, som hadde ført til funksjonsnedsettelse.
Instrumenter
Foreldrerapporterte psykiatriske symptomer hos barnet
Forekomsten av symptomer innen ulike barnepsykiatriske tilstander ble undersøkt ved hjelp av et semistrukturert foreldreintervju, Preschool Age Psychiatric Assessment Interview (PAPA) (Egger et al., 2006). Intervjuet
har vist god test-retest reliabilitet og validitet for vurdering av psykiatriske symptomer hos førskolebarn
(Egger & Emde, 2011; Sterba, Egger, & Angold, 2007). l ADHD-studien ble inter-rater reliabilitet undersøkt ved
at lydopptak av 79 tilfeldig valgte intervjuer ble reskåret av en kliniker uten tilgang på noe informasjon om
barnet eller familien. Inter-rater reliabilitet ble vurdert som tilfredsstillende; med tilfredsstillende intra-klassekorrelasjon (0,98 for ADHD og ODD symptomer; og 0,86 for angstsymptomer).
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Foreldrerapportert EF
Foreldres vurdering av EF ble innhentet ved hjelp
av Behavior Rating Inventory of Executive Function
– Preschool version (BRIEF-P) (Isquith et al., 2004).
Spørreskjemaet består av 63 utsagn vedrørende
vansker med selvregulering i hverdagssituasjoner.
Utsagnene er organisert i fem kliniske subskalaer:
Impulshemming, Arbeidshukommelse, Mental fleksibilitet, Emosjonell kontroll og Planlegging/Organisering, som igjen er gruppert i tre indekser (faktorer)
kalt “Respons og Emosjonskontroll”, “Fleksibilitet” og
“Utvikling av metakognisjon” (Nicholas og Solbakk,
2006). Spørreskjemaet er per i dag det mest brukte
spørreskjemaet for undersøkelse av EF basert på
foreldres observasjon (Toplak, West, & Stanovich,
2013). De undersøkelser som så langt har blitt publisert om førskoleversjonens psykometriske egenskaper har vist god test-retest reliabilitet (r= 0.78-0.90)
og god intern konsistens (Crohnbachs alpha = 0.80 –
0.97) (Sherman & Brooks, 2010). Videre har BRIEF-P
vist god evne til å fange opp svikt i EF i ulike kliniske
grupper; herunder ADHD (Duku & Vaillancourt, 2014;
Isquith et al., 2004; Mahone & Hoffman, 2007).

så beskjed om å peke på den boksen hun/han vil at
testleder skal åpne. Dette gjentas helt til barnet har
funnet alle klistremerkene, og antall forsøk på å finne
klistremerkene blir registrert. I ADHD-studien
registrerte man i tillegg antall ganger barnet selv
åpnet boksen på tross av instruksjonen, som mål på
responsinhibisjon. Prestasjon på de nevropsykologiske testene ble reskåret av en kliniker i et underutvalg i ADHD-studien; resultatene indikerte god
inter-rater reliabilitet, med korrelasjonskoeffisienter
mellom første og andre rater fra .91 (StB Verbalt
arbeidsminne) til .99 (Spin the Pots totalskåre).

EF målt ved nevropsykologiske tester
Den nevropsykologiske kartleggingen bestod av utvalgte delprøver fra to standardiserte, normerte batterier;
“Statue” fra NEPSY (Korkman, 1998) som er ment å
måle vedvarende oppmerksomhet og impulsivitet; og
verbalt og ikke-verbalt arbeidsminne fra femte utgave
av Stanford-Binet (Roid, 2003). Stanford-Binet (StB)
er et godt standardisert og validert testbatteri, som
på delskalanivå har vist seg å samsvare godt med det
mest brukte batteriet i aldersgruppen, Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence (WPPSI-R)
(Roid, 2003). Deltesten “Statue” fra NEPSY er hyppig
brukt som et mål på responsinhibisjon i litteraturen
om førskolebarn, og har vist seg å diskriminere godt
mellom barn med hensyn til ADHD symptomer,
kjønn, alder eller mors utdanningsnivå (Mahone,
Pillion, Hoffman, Hiemenz, & Denckla, 2005; Youngwirth, Harvey, Gates, Hashim, & Friedman-Weieneth,
2007). I siste revisjon av NEPSY (Korkman, 2008) er
test-retest reliabilitet for “Statue” rapportert å være
tilfredsstillende; r=0.82. To alderstilpassede, eksperimentelle tester ble inkludert i tillegg, som mål på EF.
Oppgaven ”Spin the Pots” (Hughes & Ensor, 2005) ble
laget som en prøve på visuelt-spatialt arbeidsminne.
Barnet ser på at testleder legger et klistremerke ned
i 6 av 8 bokser på et brett som kan roteres. Brettet
dekkes til med et klede og snurres rundt, barnet får

Statistiske analyser
I artikkel 1 sammenlignet vi tre teoretiske modeller
for faktorstruktur i foreldres beskrivelser av EF
(BRIEF-P); én på enkeltledds-nivå, og to på subskalanivå, ved hjelp av konfirmerende faktoranalyse i
MPlus (Muthén, 2012). Denne ble fulgt opp av en
eksplorerende analyse (uten noen à priori modell) for
å undersøke mulige andre faktorer i vårt materiale.
Alle barn med komplett BRIEF-P protokoll ble inkludert i analysene (n=1134). Foreløpige analyser viste
ingen forskjeller mellom barn med og uten komplett
BRIEF-P protokoll med hensyn til ADHD symptomer,
mors utdanningsnivå, kjønn eller evnenivå. I artikkel
2 undersøkte vi sammenhenger mellom prestasjon på
de nevropsykologiske testene med symptomrapportering fra det kliniske foreldreintervjuet (PAPA) hos
barn som hadde signifikante symptomer på ADHD
(n=150), ODD+ADHD (n=235) eller ODD (n=205), i
tillegg til en symptomfri kontrollgruppe bestående
av barn uten symptomer jfr. PAPA (n=455). Både
screen positive og tilfeldig valgte barn fra MoBa var
inkludert her. Barn med estimert IQ under 70, eller
som av ulike årsaker manglet valide skårer på flertallet av de nevropsykologiske testene ble ekskludert fra
analysene. Utvalget bestod slik av totalt 1045 barn.
Gruppesammenligningene ble gjennomført ved ANOVA/MANOVA/MANCOVA, mens de dimensjonale ana-

Kovariater
Generelt evnenivå (her uttrykt som abbreviated IQ;
ABIQ) ble beregnet på grunnlag av de to deltestene
“Vokabular” og “Objektmatriser” fra StB. Skåre på
deltesten “Vokabular” som uttrykk for verbalt
evnenivå inngikk som prediktor i regresjonsanalyser i artikkel 2) i tillegg til kjønn. I artikkel 3) ble
IQ inkludert som prediktor i tilsvarende analyser, i
tillegg til kjønn og mors utdanningslengde (antall år
ved inklusjon i MoBa).

Eksekutiv funksjon

lysene bestod i hierarkiske regresjonsanalyser (SPSS
versjoner 18.0 og 21.0). Analysene for artikkel 3 ble
gjennomført i samme utvalg som i første artikkel; her
undersøkte vi sammenhenger mellom symptomer
rapportert i PAPA med foreldres BRIEF-P skjema ved
hjelp av univariate og mulitvariate regresjonsanalyser. Analyser av BRIEF-Ps diskriminative verdi ble
gjennomført i et underutvalg (n=308) bestående av
barn som tilfredsstilte DSM-IV-TR diagnosekriterier
for ADHD (n=104), ODD (n=39) eller som hadde angstsymptomer med funksjonsnedsettelse (ANGST; n=48).
En kontrollgruppe bestod av barn med få eller ingen
symptomer (n= 117). Alle gruppesammenligninger
ble gjennomført med Bonferroni korreksjoner for å
kontrollere for effekten av multiple sammenligninger.

kun ved samtidig forekomst av symptomer på ODD.
De dimensjonale analysene indikerte at sammenhengen mellom ADHD-symptomer og nedsatt skåre på de
nevropsykologiske målene for inhibisjon og arbeidsminne var uavhengig av samtidige ODD symptomer.
Omvendt fant vi at relasjonen mellom ODD-symptomer
og mål på inhibisjon og arbeidshukommelse forsvant
da det ble kontrollert for ADHD symptomer. Gruppene
skilte seg ikke fra hverandre med hensyn til estimert IQ.
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Tabell 2
Gjennomsnitt, standardavvik og gruppesammenligninger (MANOVAs) for inhibisjon- og arbeidshukommelsesmål

Grupper

Mål

ADHD

ADHD+ODD

ODD

SF

n=150

n=235

n=205

n=455

M

SD

M

SD

M

SD

M

Gruppesammenligninger

SD

F

Post hoc

Inhibisjon

RESULTATER
Undersøkelser av underliggende faktorer i BRIEFP foreldreskjema i vårt utvalg viste et noe bedre
samsvar med trefaktormodellen (subskala-nivå) presentert i BRIEF-P, enn med en énfaktormodell (χ diff
=9,92; p =.002) (Skogan et al., 2016). Den oppfølgende, eksplorerende analysen viste at faktorstrukturen
i våre data langt på vei tilsvarte de fem subskalaene i
BRIEF-P, og resulterte i en modell som forklarte noe
under halvparten (45,4 %) av variansen i foreldrenes
vurderinger. Subskalaen Impulshemming så i vårt utvalg ut til å bestå av flere komponenter (vedvarende
fokusert oppmerksomhet og regulering av egen atferd
i henholdsvis oppgaveorientert aktivitet og sosiale
situasjoner).
Tabell 1
Resultater fra sammenligning av tre hypotetiske modeller for EF faktorstruktur i BRIEF-P
Modell

RMSE (90% K.I.)

TLI

CFI

X2 diff

Én faktor (enkeltledd-nivå)
Én faktor (subskala-nivå)
Trefaktor

.06 (.060-.062)
.05 (.047-.049)
.05 (.044-.046)

.83
.90
.91

.84
.89
.91

9.92*

K.I. = konfidensintervall. Verdien oppgitt under X2 diff angir en statistisk signifikant forskjell i
samsvar mellom de to modellene på subskala nivå, med bedre samsvar mellom data og
trefaktormodellen hentet fra BRIEF-P.

Gruppesammenligningene i artikkel 2 viste at barn
med klinisk signifikante symptomer på ADHD - enten
alene eller kombinert med symptomer på ODD - presterte noe svakere enn en symptomfri kontrollgruppe
på nevropsykologiske tester på inhibisjon, og på to av
tre mål for arbeidshukommelse (Se tabell 1) Skogan
et al., 2014). Barn i ADHD-gruppen (uten samtidig
ODD) skilte seg fra kontrollgruppen på begge inhibisjonsmålene, mens symptomer på ADHD var forbundet
med svakere prestasjon på to av arbeidsminnemålene

NEPSY Statue

13.2

9.3

12.6

7.8

15.5

8.1

15.4

8.3

F(3, 877) =6.97, p<.001

ADHD, ADHD+ODD
<ODD, SF

Spin the Pots Task

4.8

4.8

4.5

4.3

3.9

4.6

3.3

4.1

F(3, 877) =5.40, p=.001

ADHD>SF,
ADHD+ODD> ODD, SF

10.6

3.0

10.4

2.7

10.6

2.8

11.2

2.9

F(3, 972) =5.07, p=.002

StB Skalert skåre

10.0

2.8

9.9

2.8

10.6

2.7

10.7

2.7

F(3, 972) =4.90, p=.002

Spin the Pots Task

11.8

2.9

12.0

2.7

11.9

3.0

12.2

2.9

n.s.

Impulsivitetsskårea

Arbeidshukommelse
Verbal Arbeidshukommelse
StB Skalert skåre

Nonverbal Arbeidshukommelse

ADHD+ODD<SF
ADHD+ODD<SF

Totalskåre

Merknad. ADHD= Kun ADHD-symptomer, ADHD+ODD= Symptomer på både ADHD og ODD, ODD= Kun ODD symptomer, SF= Symptomfrie kontroller. M=
Gjennomsnitt, SD= Standardavvik, StB= Stanford Binet femte versjon.
a
Antall impulsive åpninger
Statistisk signifikante resultater er uthevet

Variansanalysene i artikkel 3 viste at de to BRIEF-P
subskalaene Impulshemming og Arbeidshukommelse
forklarte til sammen 38,5 % av variansen i ADHDsymptomer i vårt utvalg, mens de resterende tre
subskalaene til sammen forklarte kun 0,4 % utover
dette (Skogan et al., 2015). Foreldres vurdering av
inhibisjon og arbeidshukommelse i BRIEF-P skalaene
(sumskåre på de to subskalaene Impulshemming og
Arbeidshukommelse) plasserte 86,4 % av barna korrekt i enten ADHD- eller kontrollgruppen. Gruppesammenligningene viste at barn i de tre symptomgruppene (ADHD, ODD, ANGST) hadde signifikant høyere
gjennomsnittskåre sammenlignet med kontrollgruppen på hver av de fem subskalaene i BRIEF-P (se figur
2). Symptomer på ADHD var assosiert med signifikant
høyere skårer på to av subskalaene; Impulshemming
og, i noe mindre grad, Arbeidshukommelse sammenlignet med de to andre kliniske gruppene. ODDgruppens vanskeprofil viste en tilsvarende “topp”
med hensyn til inhibisjon, mens symptomer på angst
primært var forbundet med noe redusert mental
fleksibilitet, og generelt mindre uttalte reguleringsvansker enn de to andre symptomgruppene.
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Figur 2
BRIEF-P profiler for gruppene ADHD, ODD, Angst/fobi og typiske kontroller

faktorer. Etter publisering av vår faktoranalyse av
spørreskjemaet (artikkel 1) har det i en longitudinell
studie blitt foreslått at utvikling av EF i førskoleårene
primært skjer ved en integrering av funksjoner involvert i EF (Howard, Okely, & Ellis, 2015).

DISKUSJON
Det har i løpet av de siste få årene kommet støtte til
antakelsen om at EF vurdert via spørreskjema og
nevropsykologiske tester gir informasjon om ulike
aspekter ved de samme brede, underliggende dimensjonene i EF (Espy, Sheffield, Wiebe, Clark, & Moehr,
2011; Faridi et al., 2015; Hofmann, Schmeichel, &
Baddeley, 2012). I dette perspektivet kan våre funn
sett under ett tolkes som støtte til antakelsen om at
symptomer på ADHD kan være assosiert med avvik i
EF (inhibisjon, arbeidshukommelse) allerede i tidlig
førskolealder.

Våre resultater viste en mer robust sammenheng
mellom ADHD symptomer og nevropsykologiske mål
på inhibisjon, enn for arbeidshukommelse. Den noe
svakere sammenhengen mellom arbeidshukommelse
og ADHD symptomer i vårt utvalg er i tråd med funn
fra andre førskolestudier, der reguleringsvansker i
form av svekket inhibisjon ser ut til å være mer fremtredende enn arbeidsminnevansker hos barn med
mye uro, impulsivitet og konsentrasjonsvansker (Pauli-Pott & Becker, 2011). Hos eldre barn ser tendensen ut til å være omvendt, noe som kan tyde på at
det kan eksistere tidsvinduer, der vansker knyttet
til spesifikke eksekutive funksjoner karakteriserer
barn med symptomer på ADHD (Pauli-Pott & Becker,
2015; Willcutt, Doyle, Nigg, Faraone, & Pennington,
2005). Sammenhengen mellom svikt i EF (inhibisjon
og arbeidshukommelse) og symptomer på ODD så
i vårt utvalg ut til å henge sammen med samtidige
ADHD-symptomer. Funnet understreker viktigheten
av å kontrollere for symptomer på henholdsvis ADHD
og ODD i undersøkelser av EF i disse to gruppene.

En sammenstilling av våre resultater med funn fra
undersøkelser av EF målt ved BRIEF-P i førskolegruppen som helhet tyder på at spørreskjemaet er egnet
for undersøkelse av spesifikke reguleringsfunksjoner
også blant de yngste førskolebarna. Våre funn gav
støtte til den foreslåtte trefaktormodellen i BRIEF-P
og samsvarer med funn fra to andre førskolestudier
(Bonillo, Araujo Jimenez, Jane Ballabriga, Capdevila,
& Riera, 2012; Ezpeleta, Granero, de la Osa, Penelo,
& Domenech, 2012). Det er imidlertid verdt å merke
seg at to av subskalaene, Arbeidshukommelse og
Planlegging/Organisering, var meget høyt korrelert
seg imellom i vårt utvalg. Dette stemmer overens
med funn fra de ovennevnte førskolestudiene, og kan
indikere at det i klinikken vil ha begrenset verdi å
skille mellom skårer på disse to skalaene ved utredning av barn yngre enn fire år. I den eneste tidligere
faktoranalysen av BRIEF-P på enkeltleddsnivå, fant
man i tillegg holdepunkter for ytterligere fragmentering av EF, der Impulshemming og Mental fleksibilitet
bestod av flere dimensjoner (Duku & Vaillancourt,
2014). Dette så vi også i våre resultater, som antydet
at subskalaen Impulshemming kunne bestå av flere

Foreldres vurdering av EF i BRIEF-P viste seg godt
egnet til å diskriminere mellom barn i ADHDgruppen og kontrollgruppen med få eller ingen
symptomer. Resultatet bekreftet prediksjoner basert
på andre studier av samme aldersgruppe, der BRIEFP har vist seg å skille godt mellom ulike kliniske grupper og typiske kontroller (Duku & Vaillancourt, 2014;
Ezpeleta & Granero, 2015). Vi fant i tillegg holdepunkter for at symptomer på ADHD, ODD og angst
kan være forbundet med forskjellige EF profiler, noe
som tidligere er vist i studier basert på skoleversjonen (Gioia, Isquith, Kenworthy, & Barton, 2002).
I den eneste tilsvarende førskolestudien av barn
med ADHD var det imidlertid subskalaen Arbeidshukommelse som viste den tydeligste assosiasjonen
med ADHD symptomer (Mahone & Hoffman, 2007).
Forskjellen i resultater kan ha sammenheng med ulikheter i utvalgenes alder eller aldersspenn, jfr. hypotesen om tidsvinduer nevnt over. En slik forklaring
støttes av funn fra en studie basert på lærerversjonen
av BRIEF-P, der subskalaen Impulshemming viste seg
å være den eneste som hadde prediktiv verdi med
hensyn til en ADHD diagnose i et utvalg bestående av
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kun treåringer (Ezpeleta, Granero, Penelo, de la Osa,
& Domenech, 2015).
Det kan være verdt å merke seg at ingen av de kliniske gruppene i artikkel 3 hadde gjennomsnittskåre
over klinisk grenseverdi (T=65) basert på de originale amerikanske normene (se figur 2). Foreldrevurderinger av EF hos de yngste førskolebarna kan være
preget av andre forventninger og/eller en høyere
terskel blant norske/skandinaviske foreldre for å
rapportere reguleringsvansker som et problem så
tidlig som ved tre års alder (Wichstrom et al., 2012),
sammenlignet med det amerikanske normgrunnlaget. Bruk av anbefalt klinisk grenseverdi basert på
de originale normene kan derfor føre til at enkelte
av de yngste norske førskolebarna med betydelige
reguleringsvansker kan “passere under radaren” i
klinikken. For en stor andel av disse barna vil det
dreie seg om forbigående vansker, men for noen kan
svak evne til selvregulering være et tidlig symptom på
vedvarende vansker. Ved å fange opp dette tidlig åpner man muligheten for tidlig, målrettet intervensjon.
Viktige styrker ved de tre presenterte artiklene er
at de er basert på et stort utvalg og en omfattende
klinisk undersøkelse, inkludert et alderstilpasset,
DSM-basert foreldreintervju for kartlegging av
psykiatriske symptomer. De rapporterte funnene må
imidlertid tolkes i lys av enkelte begrensninger. Rekruttering til ADHD-studien skjedde i to trinn; først
inn til MoBa og deretter til ADHD-studiens kliniske
undersøkelser; på begge trinn var deltakelseraten
relativt liten (henholdsvis 35 og 38 %). Undersøkelser
av representativitet for MoBa-utvalget har indikert at
barna som deltok skilte seg fra fødselskohorten med
hensyn til enkelte variabler; mor hadde noe lenger
utdanning, færre av mødrene var røykere, barna hadde
færre søsken, og flere bodde sammen med begge foreldre (Nilsen et al., 2013). Samme tendens ses i selek-sjon
til ADHD-studien i trinn to, men her er det grunn til å
anta at seleksjon av barn med ADHD-symptomer kan
ha motvirket dette til en viss grad. Underrepresentasjonen av enkelte risikofaktorer i utvalget kan ha
ført til mindre varians og følgelig til en undervurdering av sammenhenger mellom EF og symptomer
rapportert i PAPA. Undersøkelser av representativitet
i MoBa og andre lignende, nordiske fødselskohorter
har imidlertid indikert at sammenhenger som dette
i relativt liten grad påvirkes av nevnte skjevheter
(Greene, Greenland, Olsen, & Nohr, 2011; Knudsen,
Hotopf, Skogen, Overland, & Mykletun, 2010).

Vi fant generelt små effektstørrelser og en stor andel
uforklart varians i analysene beskrevet over. Tre-til
fire års alder anses som det tidligste tidspunkt da
det er mulig å innhente valid og reliabel informasjon om EF enten via nevropsykologiske tester eller
atferdsvurderinger. Enkelte ferdigheter kan ha nådd
et relativt stabilt funksjonelt nivå, mens andre vil
være i en aktiv utviklingsfase og følgelig vanskeligere
å måle (Garon et al., 2008). I tillegg kommer at variasjonen er spesielt stor i tidlig førskolealder når det
gjelder barns språklige og motoriske utvikling. Ved
tolkning av resultater fra nevropsykologiske tester
og observasjonsbaserte vurderinger er det viktig å ta
konsekvensen av at skillet mellom normalvariasjon
og klinisk signifikante vansker er mer usikkert tidlig i
førskoleperioden.
Klinisk administrerte tester gir objektiv og spesifikk
informasjon om optimal prestasjon på mål for EF, men
har klare begrensninger med hensyn til generaliserbarhet utover testsituasjonen. Tradisjonelt er samsvaret beskjedent mellom disse målene, og det er
ikke gitt at resultatene kan generaliseres på tvers av
metode (Silver, 2014; Toplak et al., 2013). Utforsking av det komplekse forholdet mellom EF slik det
vurderes via observasjon i hverdagen og EF målt ved
nevropsykologiske tester er imidlertid i ferd med å gi
viktig, ny kunnskap ved å krysse de tradisjonelle skillene mellom fagfelt som for eksempel nevropsykologi, kognitiv vitenskap og sosialpsykologi (Hofmann et
al., 2012). Her vil studier som undersøker EF via en
kombinasjon av flere metoder spille en spesielt viktig
rolle i årene som kommer.
KONKLUSJONER
Resultater fra undersøkelser av EF i ADHD-studien
gav støtte til antakelsen om at grunnleggende kognitive prosesser involvert i EF er differensiert og målbare i tidlig førskolealder. Symptomer på ADHD var i
vårt utvalg assosiert med svakere prestasjon på nevropsykologiske mål for inhibisjon, og i noe mindre grad
arbeidshukommelse. Foreldres vurdering av EF
indikerte ADHD-relaterte vansker på de samme to
områdene, og viste seg godt egnet til å skille mellom
barn som møter de formelle kravene for en ADHD
diagnose og en kontrollgruppe med få eller ingen
symptomer. Barn med symptomer på ADHD, ODD og
angst viste seg å ha et generelt høyere nivå av foreldrerapporterte EF vansker, men ulike symptomer var
ellers forbundet med ulike vanskeprofiler i BRIEF-P.
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A

Nevrokognisjon,
kognitiv trening
og arbeidsfunksjon
ved psykoselidelser
BAKGRUNN
Schizofreni og arbeid
Et meningsfylt innhold i hverdagen er like viktig
for personer med en psykoselidelse som for andre.
Deltakelse i arbeidslivet er en sentral verdi i
samfunnet og er med på å fremme tilhørighet og
selvstendighet. Arbeid og aktivitet kan bidra til
å strukturere hverdagen, til økt livskvalitet og et
bedre selvbilde (Davis & Rinaldi, 2004; Lieberman et al., 2008; Nordt, Muller, Rossler, & Lauber,
2007). Ut over å sikre et økonomisk grunnlag, er
arbeid også en viktig identitetsmarkør (Hammer &
Øverbye, 2006) og er forbundet med færre innleggelser og bedre oppfølging av ulike behandlingstiltak for personer med psykoselidelser (Bush,
Drake, Xie, McHugo, & Haslett, 2009; McGurk &

Mueser, 2004). Omfattende forskning fra både
USA og Europa viser positive effekter av arbeid for
personer med psykoselidelser, blant annet i form av
symptombedring, bedre oppfølging av behandlingstiltak og redusert behov for helsetjenester (Bejerholm, Areberg, Hofgren, Sandlund, & Rinaldi, 2014;
Bond, Drake, & Becker, 2012; Burns et al., 2009;
Cook et al., 2005). Som et ledd i å øke sysselsettingen blant personer med psykiske lidelser er det
blitt etablert en Nasjonal strategiplan for arbeid og
psykisk helse (2007-2012).
Ulike studier viser at så mange som 70 % av personer med schizofreni uttrykker et ønske om å
være i arbeid (Bevan, 2013). I en undersøkelse
gjort blant førstegangssyke fant man at retur til
arbeid og utdanning var blant de viktigste målene,
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Abstract
Neurocognitive impairment is a cardinal symptom in schizophrenia and considerable
research has documented dysfunction in areas of attention, processing speed, memory and
executive function. Neurocognitive deficits contribute substantially to low occupational
attainment and poor occupational outcomes. Despite evidence that people with schizophrenia could benefit extensively from employment and repeatedly express the need and
wish for occupational training, extensive research has shown that employment rates are
consistently low, estimates ranging from only 10 % to 25 %. Employment is a fundamental goal for persons afflicted and a key element in treatment outcome. Work is positively
related to self-esteem, recovery and symptom remission as well as improvements in
income and quality of life as well as lower relapse rates. The strong relationship between
neurocognition and functional outcome underlines the importance of targeting neurocognitive dysfunctions through psychosocial interventions such as cognitive remediation (CR)
as a means to improve occupational outcome. CR has proven to be most effective when
integrated with vocational rehabilitation, allowing participants to apply their enhanced
neurocognitive skills in real-world settings. The aim of this paper was to further explore
neurocognition as measured with the MATRICS Consensus Cognitive Battery (MCCB) in
individuals with schizophrenia spectrum disorders and how it is related to different
aspects of occupational functioning. We further present short- and long-term effects of CR
augmented vocational rehabilitation in participants with broad schizophrenia spectrum
disorders on neurocognition and occupational functioning. Significant correlations were
found between neurocognition and different measures of occupational functioning, with
processing speed and attention most predictive of work performance. We also found longitudinal improvements in neurocognition and occupational outcome. The major implication from our findings is that persons with schizophrenia are able to attain and maintain
work and that augmenting vocational rehabilitation with CR may be advantageous.
mens symptomremisjon ble rangert som langt
mindre viktig. Til tross for samfunnspolitisk vilje til
økt arbeidsdeltakelse for alle og ønske om arbeid
og arbeidsrehabilitering, er den faktiske sysselsettingen i gruppen svært lav, med kun mellom 5 % og
10 % i arbeid i norske studier (Evensen et al., 2015;
Helle & Gråwe, 2007; Melle, Friis, Hauff, & Vaglum,
2000). Diskrepansen mellom antall personer som
ønsker arbeid og som faktisk er i arbeid, skyldes
trolig en kombinasjon av både ytre, samfunnsrelaterte faktorer og indre faktorer forbundet med
sykdommen. I denne artikkelen ønsker vi å belyse
temaet arbeid for personer med schizofreni. Vi
presenterer også resultater fra et norsk prosjekt,
Jobbmestrende Oppfølging (JMO), der personer
med schizofreni har fått tilbud om arbeid med tett
oppfølging fra både helsesektoren og NAV. Tilbudet

har vært forsterket med enten kognitiv trening eller
elementer fra kognitiv atferdsterapi. Målet har vært
å se om dette kunne hjelpe deltakerne til både å
komme i arbeid og stå i arbeid over tid.
Barrierer mot arbeidslivet
Ytre eller samfunnsmessige faktorer kan opptre som
barrierer mot arbeidslivet. Avbrutte utdanningsløp og fragmentert arbeidslivsdeltakelse som følge
av sykdommen kan utgjøre en hindring (Bevan,
2013; Harvey et al., 2012). Schizofreni inntreffer
ofte tidlig i livet og mange rekker ikke å fullføre
utdanning eller opparbeide seg arbeidserfaring før
de blir syke. Økonomi er en ytterligere samfunnsmessig faktor som spiller inn. Trygg økonomi er en
viktig forutsetning for god livskvalitet og frykten
for tap av ytelser kan utgjøre en hindring mot
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arbeidslivet. Økonomiske insentiver, særlig i
tilfeller der personer har relativt høye ytelser og
samtidig utsikter til lavere inntekt som følge av
overgang til arbeid, kan dermed føre til at færre
søker seg inn til det ordinære arbeidsmarkedet.
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Holdninger blant helsepersonell, hos arbeidsgivere, kollegaer og i NAV kan imidlertid også bidra til
lav sysselsetting for denne gruppen (Scheid, 2005;
Thornicroft, Brohan, Rose, Sartorius, & Leese,
2009). Arbeid er ofte ikke et definert behandlingsmål (Bevan, 2013). Helsepersonell og ansatte i NAV
utviser gjerne stor varsomhet når det gjelder å
anbefale arbeid fordi de tror stresset ved å jobbe
kan føre til symptomforverring og tilbakefall (Rinaldi et al., 2010). Disse lave forventningene rundt
evnen til å tåle arbeid overføres ofte til personen
selv og kan senke motivasjonen for å søke arbeid.
Ved siden av de ytre faktorene, kan sykdomsspesifikke eller indre faktorer også utgjøre hindringer
mot arbeidslivsdeltakelse. Psykotiske symptomer
kan ha innvirkning på arbeidsevnen, og mellom 26
% og 40 % opplever at disse vedvarer (Buchanan,
2007; Chue & Lalonde, 2014). Positive symptomer
(vrangforestillinger, hallusinose) kan påvirke oppmerksomheten og dermed være forstyrrende i en
arbeidskontekst (Chadwick & Birchwood, 1994; Lin
et al., 2013). Negative symptomer (apati, tilbaketrekning) ser ut til å påvirke arbeidsfunksjon
i større grad enn positive symptomer og er en
signifikant prediktor for nedsatt arbeidsfunksjon
(Christensen & Stergaard, 2007; Ventura, Hellemann, Thames, Koellner, & Nuechterlein, 2009),
2003). Negative symptomer er blant annet forbundet med reduserte sosiale ferdigheter og lav arbeidslivsdeltakelse selv etter fullført arbeidsrehabilitering (Hoffmann & Kupper, 2003; Lysaker & Bell,
1995). Videre er kognitive vansker sterkt forbundet
med funksjon generelt og arbeidsfunksjon spesielt,
og har vært et særlig fokus i de senere årene.
Kognitive vansker ved schizofreni
Kognitive vansker er fremtredende ved schizofreni
og omfattende forskning viser at mange personer
i denne gruppen har vansker på et eller flere
områder (August, Kiwanuka, McMahon, & Gold,
2012; Green, Kern, Braff, & Mintz, 2000; Keefe &
Harvey, 2012). Kognitive vansker inntreffer ofte før
psykotiske symptomer (Lewis, 2004; Oie & Rund,
1999; Tamminga, Buchanan, & Gold, 1998) og er i

liten grad assosiert med varighet av ubehandlet
psykose og psykotiske symptomer (Barder et al.,
2015; Gold, 2004; Lewis, 2004). De kognitive vanskene skyldes ikke legemidler, er ofte relativt stabile
over tid, og vedvarer selv hos personer i remisjon
(Barder et al., 2013; Hughes et al., 2003; Rund et al.,
2007). Hyppige funksjonsutfall ved schizofreni er
problemer med oppmerksomhet, verbal innlæring,
hukommelse, prosesseringshastighet og eksekutiv
fungering, i tillegg til global kognitiv svikt (Dickinson,
Iannone, Wilk, & Gold, 2004; Heinrichs & Zakzanis,
1998; Reichenberg, 2010; Reichenberg et al., 2009).
Kognitiv svikt er forbundet med et mer alvorlig
sykdomsforløp, høyere forbruk av helse- og velferdstjenester og dårligere utfall av arbeidsrehabilitering
(Harvey & Sharma, 2002; O’Connor et al., 2011).
Kognitiv funksjon er en dynamisk størrelse som
samvarierer med en rekke andre variabler som for
eksempel kapasitet, motivasjon, oppgave/rammer
og tilrettelegging. Kognitive vansker og kognitiv
svikt er derfor alltid avhengig av utfallene i seg selv,
situasjonen den enkelte befinner seg i, og kriteriene
som ligger til grunn for definisjonen av vanskene.
Kognitiv svikt defineres ofte basert på en sammenlikning mellom en klinisk populasjon og en kontrollpopulasjon, hvor resultater under 1.5 standardavvik gjerne regnes som funn. Kognitive vansker
kan imidlertid også være ipsative. Personer kan
fungere innenfor normalområdet, men likevel ha
hatt et betydelig kognitivt fall i forhold til hvordan
de fungerte før sykdommen inntraff (Kremen,
Seidman, Faraone, Toomey, & Tsuang, 2000). Selv
om kognitiv svikt betraktes som et kjernetrekk ved
schizofreni, varierer derfor anslagene med hensyn
til forekomst mellom 30 % og 70 % (Heinrichs &
Zakzanis, 1998; Palmer et al., 1997; Rund et al., 2007).
Kognitive vansker har stor betydning for hverdagslivsfungering, skolegang og arbeid (August et al.,
2012; Shamsi et al., 2011; Vargas et al., 2014). Personer med kognitive vansker har ulike ressurser,
utfordringer og begrensninger som befolkningen
ellers i samfunnet, men dagens krav til utdanning
og et arbeidsmarked med høy grad av kompleksitet,
store arbeidsmengder, krav til fleksibilitet og høyt
tempo, kan gjøre det spesielt utfordrende for personer med schizofreni å stå i (lønnet) arbeid (Bull
& Lystad, 2011) eller å fullføre utdanning (Harvey
et al., 2012). Kognitive vansker kan dessuten for
mange fortone seg som en usynlig funksjonshem-
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ming; vanskene kan være vanskelige å oppfatte,
men ha store konsekvenser for den det gjelder og
føre til urealistiske forventninger fra omgivelsene
(arbeidsgiver, kollegaer) dersom personen ikke
klarer å innfri disse. Kartlegging av kognitiv funksjon kan derfor være viktig for å planlegge og
tilrettelegge arbeid og utdanning.
Etter hvert som betydningen av arbeid har fått en
sterkere posisjon innenfor psykosefeltet, har ulike
rehabiliteringstiltak som Arbeid med Bistand og
Individuell Jobbstøtte i større grad blitt iverksatt.
Til tross for gode resultater med hensyn til ordinært arbeid (Bond et al., 2012; Marshall et al.,
2014), strever personer med schizofreni likevel
både med å komme i og forbli i arbeid. Den sterke
sammenhengen mellom arbeid og kognisjon gjør
kognitiv svikt til et naturlig fokus for arbeidsrehabilitering og kognitiv trening til et viktig supplement
i prosessen med å hjelpe personer med psykoselidelser tilbake i arbeid.
Kognitiv trening
Kognitiv trening (KT) er en metode der man systematisk forsøker å trene opp kognitive funksjoner
gjennom øvelse, repetisjon og strategilæring, blant
annet ved bruk av PC-baserte oppgaver. KT er blitt
definert som «En atferdsbasert intervensjon som
har til hensikt å forbedre kognitive prosesser (oppmerksomhet, hukommelse, eksekutiv funksjon)
med mål om varige effekter og generalisering til
hverdagsfunksjon» (Cognitive Remediation Expert
Workshop, Firenze, 2010). En viktig del av treningen er overføringen mellom treningssituasjonen
og hverdag eller arbeid. Metaanalyser (McGurk,
Twamley, Sitzer, McHugo, & Mueser, 2007; Wykes,
Huddy, Cellard, McGurk, & Czobor, 2011) har vist
at KT kan bedre oppmerksomhet, hukommelse og
problemløsningsevne hos personer med psykoselidelser. Effekten er imidlertid best når treningen
foregår samtidig med rehabiliteringstiltak (f.eks.
arbeidsrehabilitering) der de kognitive vanskene
kommer til uttrykk og man har mulighet til å øve
aktivt på det man lærer i treningen (McGurk,
Twamley, et al., 2007).
Kognitiv atferdsterapi
Kognitiv atferdsterapi (KAT) er basert på at emosjonelle prosesser og problemer med å fortolke
informasjon kan bidra til både å danne og opprettholde blant annet vrangforestillinger og hallusina-

sjoner, og på at kognitive intervensjoner kan endre
på dette gjennom å finne nye og mer funksjonelle
måter å forstå dem på (Velligan & Gonzalez,
2007). Kontrollerte studier gir klar støtte for at
KAT ved schizofreni har god effekt på mestring av
psykotiske symptomer (Rector & Beck, 2001; Tarrier & Wykes, 2004; Turkington, Dudley, Warman,
& Beck, 2006) KAT er en strukturert og problemorientert metode hvor samarbeid mellom bruker
og terapeut står i fokus. I selve intervensjonsfasen
benytter man i hovedsak de samme hovedteknikker ved KAT for psykoser som ved andre diagnoser.
Noen av de vanligste teknikkene går ut på å endre
uhensiktsmessige tankemønstre (kognitiv restrukturering eller ABC modellen), atferdseksperimenter,
psykoedukasjon, distraksjonsteknikker og gradert
eksponering (Klausen & Hagen, 2008).
Vi vil nå presentere noen av funnene fra JMO. Spesifikt rapporterer vi funn fra doktorgradsprosjektet
til førsteforfatter knyttet til kognitiv funksjon blant
deltakerne, sammenheng med ulike arbeidsfunksjonsmål og effekten av kognitiv trening og kognitiv
atferdsterapi på kognisjon og arbeidsfunksjon.
METODE
Jobbmestrende Oppfølging
JMO er et forskning- og utviklingsprosjekt i regi av
Nasjonal Strategiplan for arbeid og psykisk helse
med oppstart i 2009. Målet med prosjektet var å
undersøke om personer med schizofrenispektrum
lidelser kan dra nytte av arbeidsrehabilitering kombinert med enten kognitiv trening eller kognitiv
atferdsterapi. Prosjektet var et samarbeid mellom
Helse- og Velferdsdirektoratet, NAV og Oslo Universitetssykehus og ble gjennomført i seks fylker.
JMO deltakerne har fått tilbud om arbeidstrening i
en ordinær bedrift eller en tiltaksbedrift med tett
oppfølging fra både behandlingsapparatet og NAV.
Ved oppstart i prosjektet ble det opprettet et tett
samarbeid mellom kontaktpersoner i NAV, den lokale
helsetjenesten og en arbeidskonsulent i en tiltaksbedrift. Alle arbeidskonsulentene gjennomgikk
grundig opplæring i enten kognitiv atferdsterapi eller kognitiv trening og mottok veiledning gjennom
hele prosjektperioden. I Jobbmestrende Oppfølging har man forsøkt å møte noen av utfordringene i
arbeidsrehabilitering for personer med schizofreni.
Gjennom tilbudet om arbeid og samarbeid på tvers av
etatene ble to av de eksterne barrierene mot arbeids-
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livet adressert, mens KT og KAT rettet seg mot indre,
sykdomsrelaterte utfordringer knyttet til arbeid.
Randomisering til de to intervensjonene ble foretatt på fylkesnivå, hvorav en gruppe (fylkene Oslo,
Oppland og Nord-Trøndelag) fikk arbeidsrehabilitering med elementer fra KAT, og en gruppe (fylkene
Vest-Agder, Telemark og Buskerud) fikk arbeidsrehabilitering med KT.
Kognitiv trening i JMO
Deltakerne i KT-gruppen fikk individuell tilbakemelding
basert på en omfattende nevropsykologisk utredning
med fokus på både kognitive ressurser og vansker.
Selve treningsprogrammet bestod av oppgaver
som fokuserte på oppmerksomhet, hukommelse,
eksekutiv fungering og psykomotorisk tempo. Det
ble valgt å bruke en pc-basert tilnærming av ulike
grunner, blant annet at databaserte programmer gir
multisensorisk feedback og positiv forsterkning til
deltakeren som vi vet er motiverende og fremmer
selvtillit. Dataprogrammet gjorde det også mulig å
drive treningen i grupper, som igjen ga god mulighet
for sosial trening og interaksjon mellom deltakerne.
I tillegg var det mulig å individualisere og tilpasse
treningen ved at vanskelighetsgraden kunne varieres
i de pc-baserte oppgavene. Sistnevnte punkt var særlig
viktig fordi kognitiv funksjon ofte varierte mellom deltakerne. Utvalget av programmer er basert på forskning fra feltet (Lindenmayer et al., 2008; McGurk,
Mueser, Feldman, Wolfe, & Pascaris, 2007), og
består av treningsoppgaver utviklet for psykiatriske
populasjoner (Cogpack), mennesker med samsynsvansker (Vision Builder) og eldre med kognitive
vansker (brukes nå også for schizofrenipopulasjoner) (Brain Fitness og Cortex fra Posit Science).
Treningen ble gjennomført to ganger i uken over en
periode på seks måneder og omfattet opptrening
av hukommelse, konsentrasjon, oppmerksomhet og
eksekutiv funksjon. Med utgangspunkt i den
enkelte deltakers kognitive profil, mottok arbeidskonsulentene tilretteleggingsforslag både med hensyn til treningen og arbeidssituasjonen før intervensjonen startet. I tillegg til den databaserte treningen
fikk deltakerne undervisning om kognitiv funksjon og vansker ved psykose, samt informasjon om
kompenserende strategier for å omgå vanskene. Det
samlede kognitive treningsprogrammet ble satt sammen av sisteforfatter. I JMO var det arbeidskonsulentene ved tiltaksbedriftene som gjennomførte

den kognitive treningen. Dette ga god mulighet til å
jobbe med overføring mellom trening og arbeid og
å tilrettelegge for eventuelle kognitive vansker slik
de kom til uttrykk i arbeidssituasjonen.
Kognitiv atferdsterapi i Jobbmestrende oppfølging
Kognitiv atferdsterapi er en veldokumentert
behandlingsform som har vist seg å ha god effekt
på psykosesymptomer. Kognitiv atferdsterapi i
psykosebehandling har som mål å redusere subjektive plager forbundet med symptomer, og har
vist seg også å ha positiv innvirkning på stemningsleie og funksjonsnivå (Klausen & Hagen, 2008). I
JMO ble elementer fra KAT tatt i bruk for å mestre
ulike symptomer som påvirker evnen til å delta i
arbeidslivet. Det gjelder for eksempel vrangforestillinger eller tilbaketrekning og generelle symptomer
knyttet til angst og depresjon. I tillegg ble praktiske
utfordringer (oppmøte på jobb, transport etc.)
adressert. Det var avgjørende at den kognitive
atferdsterapien ble knyttet tett opp til arbeid. I JMO
ble dette ivaretatt ved at arbeidskonsulenter med
kompetanse i kognitiv atferdsterapi gjennomførte
intervensjonen. De hadde ukentlige møter med deltakeren (individualmøter) over 6 måneder (1 møte,
en hjemmelekse), hvor de sammen konkretiserte
problemer og utfordringer på arbeidsplassen, og
deretter anvendte den mest passende metoden for
å komme frem til gode løsninger. Møtene fulgte en
klar struktur, og det ble gitt hjemmeoppgaver som
deltakeren skulle arbeide med frem mot neste møte.
Deltakere
Deltakere ble henvist til prosjektet fra både NAV
og helsesektoren. Selvhenvisning var også mulig.
Rekruttering foregikk gjennom samarbeid med
lokale behandlere og NAV-konsulenter. Deltakerne
i hvert fylke ble utredet av lege/psykolog og fulgt
opp av lokal veileder ved samarbeidende distriktspsykiatriske sentre (DPS).
131 personer med schizofrenispektrum lidelser
ble inkludert i JMO etter å ha signert informert
samtykke; 68 i KAT intervensjonen og 63 i KT.
Deltakerne ble utredet med en rekke kliniske,
nevropsykologiske og funksjonelle mål ved tre
tidspunkter; inklusjon i prosjektet, etter endt intervensjon (post-test) og 2 år etter oppstart (etterundersøkelse). Inklusjonskriterier var diagnostisk
tilhørighet i målgruppen (schizofrenispektrum
lidelse), god nok språkbeherskelse til å gjennomgå
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testbatteriet, at personen ikke hadde vært utsatt
for hodeskader med varige følgetilstander, IQ på
70 eller høyere og at voldsrisiko, selvmordsrisiko
og rusproblemer ikke var større enn at det kunne
håndteres i arbeidssituasjonen. Tabell 1 viser de
sosiodemografiske og kliniske karakteristikaene
ved oppstart i prosjektet.
Tab. 1. Klinisk og sosiodemografisk beskrivelse av JMO deltakerne ved oppstart (Gjennomsnitt og standardavvik)
KAT
KT
Test
Gruppesammenlikning
(p)
(N = 68)
(N = 63)
Χ2 (8, n= 131)
= 0.59

ns

32.2 (7.7)

t (129) = 0.75

ns

50 (79.4 %)

Χ2 (1, n= 131)
= 4.85

.03

12.0 (2.6)

11.6 (2.2)

t (129) = 1.05

ns

IQ

102.3
(13.2)

102.4 (13.1)

t (129) = -0.05

ns

Sykdomsvarighet, år

7.9 (7.0)

5.9 (5.5)

t (124) = 1.76

ns

Gj.snittlig dose (DDD)1,
Hovedantipsykotikum

1.6

1.4

t (129) = 0.41

ns

Positive symptomer

12.8 (4.6)

14.0 (4.5)

t (127) = -1.49

ns

Negative symptomer

16.7 (5.8)

15.9 (5.6)

t (126) = 0.79

ns

Generelle symptomer

29.3 (8.9)

30.2 (7.6)

t (128) = -0.57

ns

36.6 (10.1)

35.1 (8.6)

t (126) = 0.89

ns

39.1 (10.6)

36.9 (9.2)

t (129) = 1.26

ns

41.2 (9.7)

41.6 (9.5)

t (128) = -0.24

ns

38.5 (7.9)

41.0 (10.7)

t (129) = -1.50

ns

36.3 (12.1)

38.0 (10.4)

t (129) = -0.80

ns

44.5 (10.0)

42.3 (9.2)

t (129) = 1.21

ns

39.5 (6.4)

39.1 (6.6)

t (125) = 0.35

ns

Diagnose
Schizofreni

89.6 %

87.2 %

Schizoaffektiv lidelse

5.9 %

9.6 %

Psykose NOS

1.5 %

1.6 %

Vrangforestillingslidelse

2.9 %

1.6 %

Alder

33.2 (8.2)

Kjønn, mannlig (%)

42 (61.8 %)

Utdanning, år

Psykosesymptomer

MCCB T-skårer, gj.snitt
(SD)2

Prosesseringshastighet
Oppmerksomhet
Arbeidsminne
Verbal innlæring
Visuell innlæring
Problemløsning
MCCB Samleskår

1

DDD = Definert daglig dose. Alle statistiske analyser ble regnet med og uten medikamentbruk (DDD). Bruk av
antipsykotika påvirket ingen av resultatene. 2 SD = Standard avvik

Relevante mål
Deltakerne ble utredet med gjennomprøvde og internasjonalt anerkjente kartleggingsverktøy. Utrederne
var ikke blindet for intervensjonstilhørighet på bakgrunn av at randomiseringen ble foretatt på fylkes- og
ikke individnivå, og de hadde sitt virke i de respektive
fylkene, men var ikke knyttet opp mot prosjektet i
noen annen forbindelse enn gjennom testingen.
Kliniske mål
Diagnose ble bekreftet med M.I.N.I. PLUS (Sheehan et al., 1998) og aktuelt klinisk symptomnivå
(positive, negative og generelle symptomer) ble
kartlagt ved bruk av Structured Clinical Interview

for The Positive and Negative Syndrome Scale
(SCI-PANSS) (Kay, Fiszbein, & Opler, 1987). Alle
kliniske utredere gjennomgikk grundig opplæring
og kalibrering, og innhentet tilleggsinformasjon fra
behandlere ved behov.
Nevropsykologiske mål
Den nevropsykologiske utredningen ble gjennomført av psykologer med opplæring og kalibrering i
kognitiv testing.
IQ
IQ ble målt ved hjelp av deltestene Ordforståelse
og Matriser i Wechsler Abbreviated Scale of Intelligence (WASI) (Wechsler, 1997).
Kognitiv funksjon
MATRICS Consensus Cognitive Battery (MCCB)
MCCBbatteriet er spesielt utviklet for utredning av
kognitiv svikt ved psykoselidelse (Kern et al., 2008;
Nuechterlein & Green, 2006; Nuechterlein et al., 2008)
og omfatter mål innen seks kognitive domener:
1. Prosesseringshastighet målt ved Trail
Making Test (TMT A) (War Department,
1944), the Brief Assessment of Cognition
in Schizophrenia (BACS) (Keefe, 1999) og
Category Fluency: Ordflyt (Blair, 1989)
2. Oppmerksomhet målt ved the Continuous
Performance Test—Identical Pairs (CPT-IP)
(Cornblatt, Risch, Faris, Friedman, & Erlen
meyer-Kimling, 1988)
3. Arbeidsminne målt ved University of Maryland -Letter-Number Span (LNS) (Gold, Car
penter, Randolph, Goldberg, & Weinberger,
1997) og Wechsler Memory Scale (WMS®III) (Wechsler, 1997): Spatial Span
4. Verbal innlæring målt ved Hopkins Verbal
Learning Test—Revised™ (HVLT-R™)
(Brandt, 2001)
5. Visuell innlæring målt ved Brief Visuospatial
Memory Test—Revised (BVMT-R™)
6. Resonnering og Problemløsning målt ved
Neuropsychological Assessment Battery
(NAB®) (White, 2003): Mazes
I tillegg inngår en sosial kognitiv oppgave, men
denne var ikke en del av JMO-protokollen. Normgrunnlaget for MATRICS-batteriet er basert på
alders-, kjønns- og utdanningsstratifiserte data for
300 personer. De amerikanske normene for MCCB
er funnet egnet til bruk i utreding av nevrokognitiv
funksjon i Norge (Mohn, Sundet, & Rund, 2012).
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Funksjonsmål
Etter oppstart i arbeid, men før KT eller KAT var
påbegynt, ble det registrert hvorvidt deltakerne arbeidet skjermet eller ordinært (type arbeid). Videre
ble deltakerne målt på arbeidsprestasjon (Work
Behavior Inventory (WBI)) (Bryson, Bell, Kaplan,
& Greig, 1998) og kognitiv fungering i arbeidskontekst (Vocational Cognitive Rating Scale (VCRS)
(Greig, Nicholls, Bryson, & Bell, 2004)). Disse instrumentene skåres av en arbeidskonsulent, basert
på et strukturert intervju med nærmeste (arbeids-)
leder og en observasjon av deltakeren i
arbeidssettingen.
WBI måler ulike aspekter ved arbeid. Instrumentet
består av 35 items fordelt på 5 sub-skalaer; arbeidsvaner, arbeidskvalitet, personlig presentasjon,
samarbeidsevne og sosiale ferdigheter. Skåringsnøkkelen går fra 1 – 5 og angir arbeidsprestasjonen
fra dårlig til svært god. En totalskår beregnes ved å
summere disse sub-skalaene. I tillegg gis en global
skår for den samlede vurderingen av deltakerens
arbeidsprestasjon.
VCRS måler oppmerksomhet, hukommelse og
eksekutiv funksjon i en arbeidskontekst. Det beregnes en totalskår på bakgrunn av16 utsagn med
tilsvarende skåringsnøkkel som WBI. For begge
instrumentene indikerer høyere skårer bedre prestasjon. Arbeidsoppgavekompleksitet ble også målt
ved hjelp av en kompleksitetsskala (Complexity
Scale (Bryson & Bell, 2003)) og delt inn i to kategorier; 1) lav til gjennomsnittlig vanskelighetsgrad, 2)
høy vanskelighetsgrad.
For å sikre konsistent skåring og høy inter-rater reliabilitet på tvers av de deltakende fylkene, fikk alle
arbeidskonsulentene opplæring i bruk av WBI og
VCRS. I tillegg ble de kalibrert gjennom å skåre videoopptak i tråd med prosedyrer brukt i tilsvarende
studier (Bell, Tsang, Greig, & Bryson, 2009; Bryson
& Bell, 2003; Greig et al., 2004).
Arbeidsstatus og antall timer i arbeid ved post test
og etterundersøkelse ble i tillegg registrert.
Statistiske analyser
IBM SPSS Statistics, versjon 20 (2011) ble brukt
til alle analyser. MCCB råskårer ble konvertert til

T-skårer basert på amerikanske normer. Alle tester
var to-sidige og signifikansnivåer ble satt til p =.05.
For å sammenlikne intervensjonsgruppene ved
inklusjon, ble Chi-kvadrat tester utført ved kategoriske data og uavhengige t-tester ved kontinuerlige
data. Sammenlikningen mellom JMO-deltakerne og
referansegruppen, med hensyn til kognitiv funksjon,
ble også gjort ved hjelp av t-tester.
Sammenhengen mellom nevrokognitiv funksjon
(MCCB) og VCRS ble slått fast gjennom korrelasjonsanalyser (Pearsons’ r). En multippel hierarkisk
regresjonsanalyse ble gjennomført for å etablere
hvorvidt kognitiv funksjon predikerte arbeidsprestasjon målt ved WBI.
Uavhengige t-tester ble gjennomført for å sammenlikne kategoriene “høy og lav arbeidsoppgavekompleksitet” med MCCB prestasjon som avhengig
variabel. Uavhengige t-tester ble også gjennomført
for å sammenlikne KAT og KT gruppene med hensyn
til antall timer i arbeid ved intervensjonsslutt og ved
etterundersøkelsen.
Linear mixed models for repeterte målinger ble utført
for å analysere endringene i kognitiv funksjon over
de tre måletidspunktene. Multiple logistiske regresjoner ble regnet for å undersøke prediktorer for
arbeidsstatus ved etterundersøkelsen i de to intervensjonsgruppene samt multiple hierarkiske regresjonsanalyser for å predikere antall timer i arbeid.
RESULTATER
Kognitiv funksjon ved oppstart i JMO
Ved oppstart var det ingen signifikante forskjeller
mellom de to intervensjonsgruppene på noen av de
kognitive målene. Figur 1 viser at JMO deltakerne
presterte under gjennomsnittet i normalbefolkningen på alle kognitive domener. Alle forskjeller var
statistisk signifikante. Det største avviket fant vi for
prosesseringshastighet, men også med hensyn til
visuell innlæring presterte JMO deltakerne nesten
1.5 standardavvik under sammenlikningsgruppen. Resonnering og problemløsning var det mest
intakte domenet. Sammenliknet med normalpopulasjonen demonstrerte JMO deltakerne altså signifikant kognitiv svikt på alle områder før intervensjonene startet.
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Et hovedfunn i denne studien var at kognitiv
funksjon hadde tydelig innflytelse på både oppgavekompleksitet og type arbeid. Tabell 2 viser
at personer med større grad av kognitive vansker
gjennomgående gjennomførte arbeidsoppgaver
med lavere kompleksitet. Forskjellene var signifikante for prosesseringshastighet, arbeidsminne,
visuell innlæring og MCCB samleskåren.
Fig. 1. Kognitiv profil for hele JMO gruppen ved oppstart i prosjektet. Resultatene
viser T-skårer der 50 er gjennomsnittet i normalbefolkningen og standardavviket er 10

Sammenheng mellom kognitiv funksjon og
arbeidsfunksjon før intervensjonsstart
Analyser av sammenhengen mellom kognitiv prestasjon og arbeidsfunksjon ga indikasjoner på at
kognitiv svikt gjenspeilet seg i de ulike arbeidsvariablene. Et funn i denne studien var den signifikante
overlappen mellom alle MCCB domenene og VCRS,
bortsett fra på verbal innlæring. Særlig mellom
MCCB samleskåren og VCRS totalskåren var det
sterk sammenheng (r = .37, p < .01).
Kognitive vansker hadde også innflytelse på arbeidsprestasjon målt ved WBI. Vi fant flere signifikante
korrelasjoner mellom MCCB domenene og de to WBI
skårene. Spesifikt predikerte prosesseringshastighet
WBI totalskåren (β =.21, t = 2.15, p =.03), mens
globalskåren ble sterkest predikert av oppmerksomhet (β =.22, t = 2.45, p =.02¬). Begge regresjonsmodellene var signifikante (F8, 101 = 6.07, p = 0.001;
F10, 109 = 6.09, p = 0.001) og oppklarte henholdsvis
32.5 % og 35.8 % varians.
Tab. 2 MCCB og oppgavekompleksitet målt før intervensjonsoppstart
MCCB

Kompleksitet

Gjennomsnitt

SD

t/p

Prosesseringshastighet

Lav

33.72

9.17

-1.81

Høy

37.81

9.45

0.07

Lav

36.77

10.67

-1.56

Høy

39.68

8.82

0.12

Lav

39.48

9.62

-2.64

Høy

43.98

8.59

0.007

Lav

38.76

9.23

-1.46

Høy

41.28

9.63

0.15

Lav

35.18

11.68

-2.32

Høy

40.00

10.57

0.02

Lav

42.46

9.38

-1.56

Høy

45.21

9.90

0.12

Lav

37.89

6.52

-2.95

Høy

41.33

5.96

0.004

Oppmerksomhet

Arbeidsminne

Verbal innlæring

Visuell innlæring

Resonnering/Problemløsning

MCCB Samleskår

Tilsvarende funn viste seg også med hensyn til type
arbeid. Personer i ordinært arbeid presterte bedre
på alle kognitive områder enn personer som arbeidet i skjermet virksomhet. Forskjellene var signifikante for arbeidsminne (p =.03), verbal innlæring
(p =.05) og MCCB samleskåren (p =.06).
Arbeidsstatus og timer i arbeid – forløpsresultater
Ved oppstart i Jobbmestrende Oppfølging hadde
16,2 % av deltakerne et arbeidsforhold. Tilknytningen til arbeidslivet var imidlertid enten av en slik
karakter at deltakerne stod i fare for å miste den
eller det var et ønske om å skifte arbeid. Ved intervensjonens slutt var andelen i arbeid steget til ca. 75
%. Ved etterundersøkelsen var 56,8 % av deltakerne
fortsatt i arbeid, i tillegg til at 3.6 % studerte, slik at
totalt 60,4 % av JMO deltakerne var i arbeidsrettet aktivitet to år etter inklusjon i prosjektet. Av
deltakerne i arbeid ved etterundersøkelsen, var
hele 21 % i ordinær jobb. Ved etterundersøkelsen
var gjennomsnittlig antall timer i arbeid per uke 21.
Vi fant ingen signifikante forskjeller mellom de to
intervensjonsgruppene vedrørende andel i arbeid
eller antall arbeidstimer pr uke. Deltakerne som
fikk KAT mottok i gjennomsnitt 28,6 timer intervensjon, mens KT – deltakerne i snitt mottok 35,1
timer intervensjon.

Kognisjon – forløpsresultater
Vi fant forbedringer på en rekke kognitive domener over tid for begge intervensjonsgruppene. De
største forbedringene fant vi i KT-gruppen ved post
test, med signifikante mellom-gruppe forskjeller
for arbeidsminne (F = 4.81, df = 2.21, p =.009) og
verbal innlæring (F = 3.79, df = 1.13, p =.05). Vi fant
i tillegg en intervensjon x tid interaksjonseffekt for
den kognitive samleskåren (F = 3.68, df = 2.20, p
=.03), igjen i favør av KT-gruppen.
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freni (Keefe & Harvey, 2012; Reichenberg, 2010) og
vi finner et tilsvarende prestasjonsmønster i JMO
populasjonen som i liknende studier (August et al.,
2012; Kern et al., 2011).

MCCB Samleskår
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Figur 2.
Forskjeller innad i og mellom de to intervensjonsgruppene for MCCB
samleskåren over de tre måletidspunktene

Predikerer endring i kognisjon arbeidsfunksjon?
Foreløpige analyser av hvorvidt endringer i kognitiv funksjon predikerte arbeidsstatus, antall timer
i arbeid eller arbeidstype, indikerer at kognitive
forbedringer til en viss grad henger sammen med
disse arbeidsmålene. Vi brukte endringsskårene for
de kognitive domenene (fra inklusjon til post-test)
til å predikere hvorvidt deltakerne stod i arbeid
ved etterundersøkelsen. Dette var ikke tilfellet,
hverken i KAT- eller KT- gruppen. De kognitive
endringsskårene predikerte heller ikke hvorvidt
deltakerne kom i lønnet arbeid, selv om vi her fikk
et nær-signifikant funn i KT-gruppen med MCCB
samleskåren som prediktor (χ2 (10, n= 30) = 17.02,
p =.07).
Med hensyn til timer i arbeid per uke fant vi at
arbeidsminneforbedringen var en sterk prediktor
for antall timer i arbeid i KT-gruppen (β = 0.41, t =
2.53, p = .02); jo større forbedring, jo flere timer
arbeidet deltakerne. Det samme gjaldt for
forbedringen i den kognitive samleskåren, som
også var en signifikant prediktor for antall timer
i arbeid (β = 0.50, t = 3.03, p = .007). Disse funnene var alle i favør av KT-gruppen, vi fant ingen
tilsvarende signifikante modeller i KAT-gruppen.
OPPSUMMERING OG FORELØPIG KONKLUSJON
Til tross for stor variasjon innad i de to intervensjonsgruppene, hadde JMO deltakerne markerte
kognitive vansker da de ble inkludert i prosjektet.
Den norske versjonen av MCCB batteriet, brukt for
første gang på en klinisk voksen populasjon i Norge,
var sensitivt i å fange opp kognitive vansker. Funnene føyer seg dermed inn i rekken av dokumenterte kognitive vansker hos personer med schizo-

Kognitiv funksjon målt ved MCCB var som forventet
sterkt assosiert med kognitiv funksjon i en arbeidskontekst, hvilket styrker batteriets praktiske
anvendbarhet og økologiske validitet. VCRS synes
også å være et sensitivt instrument med hensyn til
kognitive vansker i arbeid og dekker som sådan et
viktig behov i form av å være en mellomting mellom en strukturert test-setting og arbeidsarenaen.
Alle MCCB domenene var signifikant korrelert med
VCRS total skåren, med unntak av verbal innlæring.
Dette var noe overraskende på bakgrunn av funn
fra andre studier der verbal innlæring har vært
sterkt forbundet med ulike funksjonsmål (Green,
1996; McClure et al., 2007). Mangelen på sammenhengen i vår studie kan ha utgangspunkt i hvilket
stadium av arbeidsrehabiliteringen JMO deltakerne
befant seg i. Verbal innlæring er et domene som
ofte først gjør seg gjeldende utover i et arbeidsrehabiliteringsløp, ikke i begynnelsen. Målet på
verbal innlæring i MCCB, HVLT-R, kan også utgjøre
en del av forklaringen. Mangelen på en delayed
recall komponent og takeffekter kan gjøre at dette
målet ikke differensierte optimalt med hensyn til
arbeidsrelatert funksjon (Lacritz & Cullum, 1998;
Lacritz, Cullum, Weiner, & Rosenberg, 2001).
Prosesseringshastighet og oppmerksomhet var de
to viktigste prediktorene for WBI total og globalskåren. Dette er i tråd med funn fra tilsvarende
studier der man har funnet at prosesseringshastighet spiller en nøkkelrolle i å predikere funksjon ved
schizofreni (August et al., 2012; Dickinson, Ramsey,
& Gold, 2007). Domenet prosesseringshastighet
måles ved hjelp av tre sub-tester i MCCB; TMT A,
BACS og ordflyt, og det er derfor blitt spekulert i
om dette gjør domenet spesielt sensitivt i å avdekke
sammenhenger med arbeidsfunksjon (Reddy &
Kern, 2014). Oppmerksomhet er et svært viktig
domene, særlig i starten av arbeidsrehabilitering
når nye arbeidsoppgaver og rutiner skal læres (Bell
et al., 2009). Våre funn bekrefter dette.
Funnene knyttet til type arbeid og oppgavekompleksitet bekrefter resultater fra annen forskning
(Giugiario et al., 2012; Vargas et al., 2014). Kognitive vansker gjenspeiles i arbeid i form av lavere
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oppgavekompleksitet og hyppigere bruk av skjermet arbeid.
Andelen JMO deltakere med arbeidstilknytning
økte fra inklusjon til post-test, og selv om vi så en
liten reduksjon fra post-test til etterundersøkelsen,
er andelen fremdeles signifikant høyere enn ved oppstart. Dette tyder på at personer med psykoselidelser
kan stå i arbeid over tid. Reduksjonen mellom post
test og etterundersøkelsen henger trolig sammen
med intervensjonsavslutningen. Dette innebar at deltakerne ikke lenger fikk så tett oppfølging, og tyder
på at det er viktig å kontinuere støtte og oppfølging
slik at også deltakere med dårligere funksjon er i
stand til å opprettholde arbeidsaktivitet.
Kognitiv trening har en positiv effekt på en rekke
kognitive mål, særlig på arbeidsminne og verbal innlæring. Nyere forskning har vist at verbal
innlæring synes å kunne forverres gradvis over tid
(Bozikas & Andreou, 2011), i tillegg til å være nært
knyttet til funksjon (Green, 1996). Det er derfor et
oppløftende resultat at dette domenet er sensitivt
for endring, slik at man kan bremse en eventuell
hindrende innvirkning på både arbeidsrehabilitering og oppfølging av behandlingstiltak. Selv om vi
ikke fant signifikante forbedringer i KAT-gruppen,
så vi også her endringer. Dette kan tyde på at
elementer også ved KAT har positive effekter på
kognisjon, i tillegg til at det å være i arbeid trolig
har gunstig innvirkning på kognitiv funksjon.
Kognitive endringer som følge av JMO intervensjonene predikerte ikke hvorvidt personer var
i arbeid ved etterundersøkelsen. Dette henger
mest sannsynlig sammen med eksterne faktorer
som virker sterkere med hensyn til hvorvidt man
kommer i jobb eller ikke. Kognisjon kommer trolig
sterkere til uttrykk når det gjelder arbeidsprestasjon enn status.
Antall timer i arbeid ble imidlertid predikert av
kognitiv forbedring i KT-gruppen, nærmere bestemt
av arbeidsminne og den kognitive samleskåren.
Arbeidsminne har også i andre arbeidsrehabiliteringsstudier vært et viktig område med hensyn til
både retur til arbeid og arbeidsmengde (Brekke,
Hoe, & Green, 2009; Kern et al., 2011). Våre funn
føyer seg dermed inn i rekken av forskning som
dokumenterer gunstige effekter av KT på både kognisjon og arbeidsfunksjon.

Representativitet er et viktig punkt i interpretasjonen av funnene fra JMO. Deltakerne ble rekruttert fra både ulike fylker og ulike instanser
(helse- og velferdssektoren, i tillegg til muligheten
for selvhenvisning til prosjektet), hvilket bidrar
til et bredt inklusjonsgrunnlag i studien. Ut over
de formelle inklusjonskriteriene og ønsket om å
arbeide, forelå ingen krav om aktive psykotiske
symptomer eller kognitiv svikt, slik at det kan
være vanskelig å påvise effekter av de to intervensjonene. Kognitiv funksjon og symptomnivå målt i
JMO er i tråd med funn fra liknende studier (August
et al., 2012; Greig et al., 2004; McGurk et al., 2015;
Shamsi et al., 2011) og tyder på at gruppen er representativ for personer med schizofrenispektrum
lidelser på viktige kliniske og kognitive variabler.
Det er imidlertid viktig å merke seg at deltakerne
måtte være i stand til å gjennomføre testbatteriet
og å arbeide, hvilket i praksis utelukket personer i
akutt fase. Disse ble imidlertid gitt muligheten til å
delta på et senere tidspunkt, slik at vi anser funnene fra JMO studien å være representative.
Kognitiv svikt vil på mange måter være unik og
konsekvensene av eventuelle endringer som følge
av en psykoselidelse er alltid et samspill mellom
flere forhold. En persons funksjonsnivå vil alltid
være bestemt av sviktens omfang, personens alder,
det premorbide funksjonsnivået, omgivelsenes krav
(i dette tilfellet kravene på arbeidsarenaen) og ikke
minst tilgang til støtte og oppfølging. Funnene fra
JMO tyder på at det med adekvat oppfølging, støtte
og kognitiv trening/kognitiv atferdsterapi er mulig
for personer med psykoselidelser både å få arbeid
og å stå i arbeid over tid.
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Veien videre for nevropsykologi
Som leder av Regional Kompetansesenter for Rehabilitering – Sunnaas, skal
Jan Egil Nordvik være pådriver for å fremme kunnskap og kompetanse til
fagpersoner i hele rehabiliteteringsfeltet, på tvers av diagnoser og pasientgrupper. Redaksjonen ba Jan formulere fem spørsmål som er relevante for
nevropsykologers arbeid nå og i fremtiden. Spørsmålene ble stilt til nevropsykologer som jobber i forskjellige fagområder. Kun et lite utdrag av
svarene er tatt med her.
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Komplette svar finner du på www.nevropsyk.org
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men er med i Tverrfaglig miljø på Sunnaas sykehus.

Spørsmål # 1. Et hovedmål med nevropsykologiske utredninger vil for pasientene ofte være å
bedre forstå hvordan livet deres vil bli framover
og hvordan de selv kan påvirke det i den retningen de ønsker. Samtidig vet vi i dag at en rekke
andre faktorer er viktige for hvordan man til slutt
mestrer livet sitt (støtte fra nettverk, resiliens,
offentlige tilretteleggingsordninger). Hvordan
jobber du med resultater fra nevropsykologiske
undersøkelser for å integrere utredningsresultater i pasientens øvrige behandlingstilbud?

Utdrag fra besvarelsene:
Gjennom den endelige rapporten, samt i møte/
samtale med personer involvert i rehabiliteringsprosessen (saksbehandler ved NAV lokalt, kommunen, tiltaksarrangører, ansatte ved arbeidsmarkedsbedrifter, m.m.), beskriver jeg ikke bare
type og omfang av kognitiv svikt, men også betydningen av testfunn for arbeidsdeltagelse og fungering i privatliv, med et 24-timers perspektiv hvor
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arbeidssituasjon påvirker privatliv og motsatt.
Jeg beskriver så langt som mulig konkrete
anbefalinger (andre instanser som bør involveres,
kompenserende strategier for kognitive vansker
og fatigue, hensiktsmessige arbeidsrettede
tiltak, fysisk/sosial tilrettelegging, m.m.) med et
språk som er forståelige for både pasienten selv,
pårørende og andre faggrupper. I tillegg åpner jeg
for muligheten for å ta kontakt senere i rehabiliteringsprosessen dersom det skulle være behov
for ytterligere anbefalinger og justeringer i for
eksempel tilrettelegging/tiltak.
Anita Puhr
Førskolebarn, som oftest definert som aldersgruppen 3-5 år, er i rask utvikling på de fleste kognitive områder, og normalvariasjonen er betydelig.
Dette begrenser testresultatenes prediktive verdi
og har konsekvenser både for hvordan man tolker
resultater og hvordan de vektlegges i diagnostiske
vurderinger. For en del barn og deres foreldre blir
dette den første bekreftelsen på at vanskene de opplever er reelle og gir utslag på mer objektive mål.
Uavhengig av alder er en nevropsykologisk undersøkelse og tilbakemeldingen etterpå et viktig
terapeutisk vindu, der en ny forståelse av mulige
årsaker til vanskene kan påvirke den enkeltes forståelse av seg selv, av sin relasjon til andre - og
særlig viktig i denne aldersgruppen- foreldrene og
barnehage/skole sin oppfatning av hvordan problemer oppstår og kan håndteres. For de yngste
barna er det spesielt viktig at intervensjon skjer
på arenaene der barna tilbringer sin hverdag, og
vi er opptatt av å utnytte mulighetene som ligger
i samarbeid med de som har tett, daglig kontakt
med barnet. Dette gjelder ikke bare utforming og
gjennomføring av tiltak, men også evaluering og
tilpasning av disse etterhvert som barnet blir eldre
og møter andre krav på andre arenaer. Vi vet mye
om hvordan en underliggende vanske kan komme
til uttrykk på ulike utviklingsnivåer – og kan sette
i gang tiltak, ikke bare for aktuell fungering, men
også for det som vil komme. For eksempel kan vi
bistå barn med å etablere gode vaner tidlig; helt
enkle strategier for innlæring av ny informasjon
eller for strukturering av dagen kan forebygge
vansker som vanligvis dukker opp som et problem
først lenger opp i alder.
Annette Skogan og Catherine Christiansen

I min egen forskning har jeg i flere studier implementert kognitiv trening for pasienter med psykose. Et viktig element i studiene har vært nettopp
det å integrere utredningsresultatene i pasientens
behandlings- og rehabiliteringstilbud. Den nevropsykologiske utredningen danner utgangspunktet
for treningen. Vi starter med en tilbakemeldingssamtale der vi går gjennom resultatene, diskuterer
hvordan dette stemmer med opplevelsen i hverdagen
og kommer på bakgrunn av det frem til pasientens
personlige mål for den kognitive treningen. Målsetningen er alltid knyttet til funksjonsvansker
pasienten opplever i hverdagen som følge av
kognitive vansker. Pasientene mottar deretter
databasert kognitiv trening 2 ganger i uken i til
sammen 30 til 40 timer avhengig av prosjekt. I
tillegg jobber vi aktivt i timene med strategier for
overføring mellom trening og hverdagsarenaer
som jobb eller skole.
Vi har også fokussamtaler der deltaker og relevante aktører deltar sammen med oss som driver
den kognitive treningen. Det kan for eksempel
være pasientens behandler og/eller lærer for
pasienter som går på skole, eventuelt arbeidskonsulent for pasienter som er i arbeidsrehabilitering,
eventuelt pårørende der det er aktuelt. Målsetningen med fokussamtalene er å formidle hva som er
deltakerens kognitive ressurser og vansker og
hvordan vi jobber med å bedre kognitiv funksjon i
hverdagen gjennom den kognitive treningen. Vi
snakker også om hvordan de ulike partene kan
bidra til tilrettelegging i hverdagen/på jobb/på
skolen/i terapien på en måte som er tilpasset den
enkelte deltakers behov.
Torill Ueland
Jeg anser psykoedukasjon som en viktig del av
psykosebehandling. Her inngår informasjon om
hvilken betydning det kan ha hvis man sliter med
å tolke andres menneskers følelser og intensjoner,
eller har nevropsykologiske vansker. Dette er viktige prediktorer for hverdagsfunksjon. Faktisk er
sosial kognisjon en av de viktigste bestemmende
faktorene for hvordan personer med schizofreni
mestrer livet.
Anja Vaskinn
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En sentral del av nevropsykologens arbeid er å
bruke tilbakemeldingsamtalen vedrørende funn fra
NP us. til pasienter, pårørende og øvrige som et behandlingsverktøy. En omfattende NP us. har ingen
reell verdi dersom resultatene ikke blir formidlet til
de personene det gjelder. Først når disse får hjelp
til å forstå, fordøye, og ta i bruk denne informasjonen, vil undersøkelsen få den tiltenkte betydningen
for pasientens situasjon. Etter mitt syn er ikke
jobben gjort før tilbakemelding er gitt.
Jan Stubberud
Spørsmål # 2. Ideelt sett skal utredning føre til
spesifikke behandlingstiltak. Hvordan opplever
du nevropsykologers kompetanse om ulike
behandlingstiltak?
Det er nok ennå mangelfullt, og det er ofte et stykke
vei fra testresultater til spesifikk behandling.
Samtidig skjer det mye på kognitiv rehabiliteringsfeltet for tida, og det er en økende bevissthet og
kunnskap om at våre utredninger bør lede fram
mot tiltak. Men tiltakene er ikke alltid spesifikke,
men ofte mer generelle råd til skole, arbeid, trygd
og livet for øvrig. Det viktige er at utredningen fører
fram til anbefalinger som er konkrete, og som angår
pasientens funksjon og livskvalitet.
Jørgen Sundby
Psykologmiljøet ved Sunnaas sykehus HF består av
et stort antall forskere og klinikere som samarbeider, og er oppdaterte innen evidensbasert behandling for et bredt spekter av hjerneskadepasienter.
Både intervensjonsstudier og annen forskning
på hjerneskadepopulasjonen pågår. Som ved all
anvendelse av ny kunnskap, består utfordringen i
å «oversette» empiri til den den kliniske hverdag
og forankre dette både organisatorisk og behandlingsmessig i den enkelte sak. Vi står i dag overfor
ny empiri der man trolig må prioritere strengere
mellom en holistisk tilnærming og mer spesifikk og
intensiv trening.

Ved primærrehabilitering etter hjerneslag og
traumatiske hjerneskader er mengdetrening på
konkrete aktiviteter/oppgaver ofte riktig å prioritere. Å finne riktig balanse mellom aktivitet og
hvile og å lære pasient og pårørende å tenke på
dette i pasientens videre liv er nødvendig. Man bør
fokusere på de utfall som har størst betydning for
dagliglivsfunksjon. Noen yrkesgrupper vil ha mer
spisskompetanse på spesialisert trening enn andre,
eksempelvis logopeder for språkvansker, der andre
yrkesgrupper kan støtte opp.
Tverrfaglig miljø på Sunnaas sykehus
Når det gjelder førskolebarn med ADHD-lignende
vansker ligger det en klar utfordring i det å skille
mellom forbigående vansker og det som kan være
tidlige symptomer på ADHD. En vente-og- se holdning har for en del barn betydd tapte muligheter.
En betydelig andel av de barna som får diagnosen
ADHD i 8-9 års alder har rukket å opparbeide seg
mange negative erfaringer både faglig og sosialt,
som kommer i tillegg til og potensielt kan forsterke
de underliggende vanskene. Vi må på banen
tidligere og tenke forebygging; for eksempel kan
mange tiltak og tilrettelegginger som hjelper barn
med ADHD-lignende vansker gjennomføres på
klassenivå og komme hele gruppen til gode uavhengig av utgangspunkt/forutsetninger.
Annette Skogan og Catherine Christiansen
Jeg har ikke selv lest mange nevropsykolgiske
vurderinger skrevet av andre, så det er ikke så lett
for meg å vurdere andre nevropsykologers kompetanse. Jeg har imidlertid registret at noen mener
at en nevropsykologisk rapport ikke skal ende ut i
forslag til tiltak. Dette er jeg uenig i. Min erfaring er
at hvis utredningen ikke spesifiserer noen forslag
vdr. tiltak for barnet/ungdommen, så blir ofte rapporten liggende i henvisers skuff og kommer ingen
til nytte. Det er ikke en selvfølge at barnet/ungdommen, foreldre, lærere og andre har god kunnskap
om hva forskjellige nevropsykologiske begreper
betyr og hvordan man skal tilrettelegge for vansker.
Merete Øie
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Et spesifikt behandlingstiltak for sosialkognitive
vansker er sosialkognitiv trening. Jeg opplever
nok at nevropsykologer har kunnskap om kognitiv
trening, som på flere måter er et utgangspunkt for
sosialkognitiv trening, men at kunnskapen om både
sosialkognitive vansker og hvordan man som
nevropsykolog kan forholde seg til det, er mindre.
Anja Vaskinn
Spørsmål # 3. De siste tiårene har det vokst fram
fagområder som har et mye mer optimistisk syn
på hjerneplastisitet og muligheten for å (gjenopp)trene kognitive funksjoner. Hvilke konsekvenser bør dette få for faget nevropsykologi?
Nevropsykologer bør forske mer på hva som kan
gi trening og behandling av kognitive dysfunksjoner. Det er opplagt noe å hente her, særlig kanskje
m.h.t. mer aktiv bruk av hjelpemidler, men også om
intensiv trening kan bedre den dysfunksjon man
sliter mest med. Samtidig er fokus på at samfunnet
tilbyr verdige og gode livsbetingelser for kognitivt
funksjonshemmede ennå viktigere. Mange av våre
pasienter (red. med ASD) blir ikke «friske» gjennom trening, men trenger tilrettelegging på mange
livsområder. Jeg har vært særlig opptatt av tiltak
som fremmer sosial inkludering, at våre pasienter
ikke faller utenfor det sosiale fellesskapet.
Jørgen Sundby
Det er viktig å formidle til barnet/ungdommen at
hjernen er plastisk hele livet og at det selvsagt skjer
mye kognitiv modning særlig i barne- og ungdomsår. Kognitiv stimulering som er utfordrende nok for
barnet/ungdommen, men samtidig ikke er for
vanskelig slik at barnet får mestringsopplevelser,
er viktig. Flere spør også om muligheter når det
gjelder arbeidsminnetrening ved ADHD, og det er
viktig at nevropsykologer følger med på dette forskningsfeltet slik at vi gir oppdatert informasjon.
Merete Øie

Varierende. Ofte fokuseres det kun på å avdekke og
rapportere type og omfang av kognitiv svikt, uten
å relatere dette til implikasjoner for fungering på
ulike livsarenaer eller hvilke konkrete tiltak som
bør settes i gang (og hvilke etater som bør inn og
hvordan). Dette har nok ikke bare med den enkeltes
kompetanse om behandlingstiltak å gjøre, men også
hvilket mandat man har når man gjennomfører en
nevropsykologisk undersøkelse.
Anita Puhr
Det bør fokuseres på forskning med mål om å
se sammenheng mellom evidensbaserte behandlingstiltak og bedring/utkomme. Dokumentert
virksomme tiltak bør nedfelles i flere av sykehusets behandlingsprogrammer som omhandler
hjerneskader, og dette arbeidet pågår. Nevropsykologer som arbeider innen rehabilitering må
holde seg oppdaterte på evidensbasert praksis
når det gjelder kognitiv trening og forholde seg
til internasjonale retningslinjer og empiri. Vi som
jobber i feltet bør bidra med forskning og systematisk evaluere de tiltakene vi igangsetter for våre
pasienter.
Tverrfaglig miljø på Sunnaas sykehus
Jeg mener at systematisk kognitiv rehabilitering/
trening bør være et tilbud flere pasientgrupper
skal få. Det er åpenbart allerede høy kompetanse
på dette blant de som jobber med pasientgrupper
der kognitiv rehabilitering har en lang tradisjon,
som for eksempel ved ervervede hjerneskader.
Men jeg tror mange nevropsykologer trenger mer
kompetanse og erfaring med denne typen behandling. Skal flere pasienter få et slikt tilbud er det
også åpenbart at det må bygges ut. For det er viktig
å understreke at det, i alle fall fra mitt perspektiv,
handler om mer enn å kjøpe in databasert programvare og noen PCer og sette i gang. Det er ikke
alle som nødvendigvis vil være enig i det, men jeg
mener kognitiv trening/rehabilitering krever
spesialkompetanse og opplæring, i alle fall hvis det
skal ha noen overføringsverdi til funksjon i hverdagen. For å få til det kreves det aktiv jobbing og
spesifikke tiltak.
Torill Ueland
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Spørsmål # 4. Nevropsykologi er på mange
måter et håndverk knyttet til testkompetanse
og fortolkning av testresultater. Hvordan vil
dette håndverket stå seg i møtet med stadig
bedre databaserte tester og digitaliserte
beslutningsstøtte systemer?
Det kan være mange fordeler med å bruke automatisering til tradisjonelle nevropsykologiske
tester. For eksempel er mange tradisjonelle tester
tidsbaserte i vurderingen av oppmerksomhetsfunksjoner, konsentrasjon, og mental prosessering. Slik
tidtaking kan imidlertid være upålitelig, fordi den
kan bli påvirket av nevropsykologens årvåkenhet,
humør og/eller bias. Pc baserte tester kan bidra
til å redusere og fjerne feilvariansen som ligger
hos nevropsykologen, som igjen kan bidra til økt
pålitelighet. Det har også blitt hevdet at forbedringen av pc-grafikken og interaksjonen kan stimulere
til økt oppmerksomhet, sammenlignet med tradisjonelle papir og blyant tester, som igjen kan styrke
validiteten. Databaserte tester kan også bidra til å
redusere sjansen for avvik på grunn av språkforskjeller. Til slutt, fordi scoring og datamanipulasjon
kan utføres raskt og nøyaktig, gir det mer tid til å
konsentrere seg om kvalitative aspekter ved testsituasjonen. I sum er det mange ting som tyder på
at pc-ens kapasitet og hurtighet, samt mulig tilgang
til normative data, kan bidra til mer presisjon og
effektivitet i en NP us.
Jan Stubberud
Økt tilfang av databaserte testverktøy og digitale
hjelpemidler har bidratt positivt i vår arbeidshverdag ved å forenkle noen av de mest tidkrevende
arbeidsoperasjonene i forbindelse med en utredning, som for eksempel skåring av protokoller og
det å relatere råskårer til et normmateriale. Vurdering av testers egnethet, tolkning av resultater og
vurdering av disses betydning i det enkelte tilfelle
er imidlertid oppgaver som etter vår mening ikke
kan eller bør løses digitalt. Vi har som faggruppe et
spesielt ansvar for å synliggjøre at testprestasjoner
alene ikke er tilstrekkelig grunnlag for å beskrive
funksjon; nevropsykologisk kompetanse må til for

å sette testresultatene i sammenheng med anamnestisk informasjon, komparentopplysninger, observasjoner fra testsituasjon, kvalitative aspekt ved
testprestasjoner og egenskaper ved selve testene.
Dette settes på spissen ved utredning av de yngste
barna, der man må forvente at resultatene i særlig
grad kan være påvirket av tilfeldige, ytre faktorer i
tillegg til betydelig grad av normalvariasjon. Uten
kunnskapen som trengs for å vurdere resultatenes
gyldighet står man i fare for at digitaliserte tolkningssystemer blir en falsk trygghet. Økt tilgang på
databaserte tester og digitalisert tolkningsstøtte gir
andre faggrupper som ikke nødvendigvis har denne
kunnskapen en mer direkte vei inn til utredningsarbeid, og her blir en konstruktiv dialog viktig.
Annette Skogan og Catherine Christiansen
Jeg ønsker også velkommen digitaliserte beslutningsstøttede systemer. Aktuariske metoder har
stort fortrinn i å styre skjønnet vårt, så ikke våre
tolkninger kommer helt på avveie. Samtidig bør
det likevel være som på fly, det må være mulig for
kapteinen å «overstyre» systemene når det trengs.
Det er kompleks atferd vi skal predikere, og det er
neppe mulig å lage aktuariske systemer med en slik
presisjon at klinisk skjønn blir overflødig.
Jørgen Sundby
For at testingen skal hjelpe mennesker med kognitive utfall til bedre å forstå seg selv og eventuelt å
tilpasse seg sine endrede kognitive forutsetninger,
er det nødvendig at pasienten får tilpasset informasjon. En erfaren kliniker vil lettere enn en datamaskin kunne velge og eventuelt tilpasse utredningsmetode og også lettere kunne gi kontinuerlig
tilbakemelding til og drøfte med pasienten på en
empatisk måte og tilpasset pasientens nivå m.h.t.
generell kognitiv funksjon, kulturell bakgrunn og
språkforståelse. En erfaren kliniker vil også bedre
kunne gi en helhetlig og sammensatt tolkning av
atferd, emosjoner og ulike testresultater, enn
kun en databasert løsning. For kognitivt bedre
fungerende pasienter kan bruk av datatekniske
hjelpemidler for utredning og trening være aktuelt.
Tverrfaglig miljø på Sunnaas sykehus

Fra praksis

Spørsmål # 5. Hva ser du som de viktigste utviklingstrendene innen det nevropsykologiske
feltet i dag?
Når det gjelder barn/ungdom med ADHD…, så tror
jeg fremtidig kunnskap om hjernens plastisitet og
mulige effekter på kognisjon av kognitiv trening, fysisk aktivitet, kosthold, medisiner, utviklingstraumer
og tilknytningsvansker, andre typer traumer/alvorlig stress som for eksempel flyktninger kan oppleve,
komorbiditet som rusmisbruk osv vil integreres
mer i fortolkningen av testresultatene og i forslagene til tiltak som stilles på bakgrunn av utredningen.
Merete Øie
Nevropsykologi fortsetter å utvikle seg som fag.
Mens vi fortsetter å spesialisere oss i å forstå samspillet mellom hjerne og atferd, har ny kunnskap
om hjernen (fremskaffet gjennom imaging) utfordret oss til å utvide vår kompetanse, ikke bare
i forhold til NP us., men også til å utvikle intervensjoner. Et eksempel på dette er det voksende feltet
innen kognitiv rehabilitering, som jeg på mange
måter vurderer som den viktigste utviklingstrenden vi har i feltet vårt, og som kommer til å
prege faget vårt fremover.
Jan Stubberud
At kunnskapen om og interessen for hjerne og nevropsykologi generelt øker innen både helsevesen og
i befolkningen. Dette bidrar til å minske fordommer
mot hjerneskade og diskriminering av mennesker
med kognitiv svikt. Dette er viktig, da de psykososiale konsekvensene er betydelige. Det bør gjøres
flere multisenterstudier på systematisk trening
som omsettes til retningslinjer for klinikere.
Tverrfaglig miljø på Sunnaas sykehus
Ved siden av kognitiv trening og digitalisering av
tester, tror jeg digitalisering av kognitive treningsprogrammer og implementering via applikasjoner

på nettbrett og smarttelefoner er en viktig og
unngåelig trend. Men det kan fort bevege seg bort
fra det faglig funderte til det rent kommersielle.
Her er det viktig å formidle hva som er evidensbasert, understreke betydningen av å kvalitetssikre
rammene rundt treningen og ha realistiske forventninger til hvilken effekt man kan oppnå. Jeg tror
også metodeutvikling innen det sosial kognitive
domenet er noe vi vil se mer av.
Torill Ueland
Jeg merker helt klart en økende interesse for sosial
kognisjon. Det gjelder både nevropsykologer og
andre psykologer, psykiatere og nevrologer, og ikke
bare de som jobber med psykose. Sosial kognisjon
er sentralt ved en rekke tilstander i det psykiske
helsefeltet, men også ved nevrologiske tilstander.
Feltet har bare såvidt begynt å lukte på sosial kognisjon.
Jeg ser sosial kognisjon som en naturlig del av nevropsykologien – selv om det altså er noe annet enn,
og ikke kan reduseres til, nevropsykologi!
Anja Vaskinn
Faget har utviklet seg enormt hva angår kunnskap
om hjernen og klinisk nevropsykologisk forskning
har også eksplodert. Dette har gitt oss legitimitet og
kunnskap om hjerne-atferdsrelasjoner som vi ante
lite om for få år siden. Vi kan mye oftere enn før lete
etter relevant forskning om fenomener vi møter i
klinikken. Samtidig må vi bevare ydmykhet om at
det er flere forhold enn de biologiske som spiller
inn i helheten, slik som emosjonelle, kulturelle,
relasjonelle og sosiale.
Jeg er sterk tilhenger av en bred bio-psyko-sosial
modell som grunnlag for klinisk utøvelse av
nevropsykologi. Vi må ikke bli reduksjonistiske på
hjernens vegne. Nevropsykologiske undersøkelser gir viktig bidrag til forståelse av komplekse
bio-psyko-sosiale vansker, men det finnes også ofte
andre forklaringsmodeller enn de vi utreder.
Jørgen Sundby
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Hovedfokuset til Jan Stubberud er kognitiv rehabilitering/trening ved hjerneskade og
psykiske/nevropsykiatriske lidelser. Jan arbeider nå på Lovisenberg Diakonale Sykehus,
LDPS, der han har vært med på å utforme og etablere Nevropsykologisk poliklinikk. Et
viktig siktemål her er økt kunnskap om, og bruk av nevropsykologisk metodikk innen
psykisk helsevern. Her beskriver Jan hvordan han løser fra funn til tiltak helt konkret.
JAN STUBBERUD
Nevropsykolog og phd Jan Stubberud har 10 års klinisk
og forskningsmessig erfaring fra Sunnaas Sykehus HF.
Han disputerte i 2014 på temaet kognitiv rehabilitering
av eksekutiv dysfunksjon (Goal Management Training).

Utfordringen når det gjelder konkretisering av
anbefalinger av tiltak og oppfølging i den nevropsykologiske rapporten, sier nevropsykolog Jan
Stubberud, er oftest knyttet til hvilke rammer og
forutsetninger den enkelte nevropsykolog har til
integrasjon og forvaltning av aktuell kompetanse.
Han mener at den nevropsykologiske rapporten
bør antyde på hvilke områder tiltak kan settes inn,
hvilken type tiltak det dreier seg om, og hvilket
omfang disse bør ha.
Det er ofte hensiktsmessig å dele opp informasjon
fra undersøkelsen i kognitive domener. Tre sentrale
domener som er relevant i en nevropsykologisk
utredning, er oppmerksomhet, hukommelse og eksekutive funksjoner. Her gir han konkrete eksempler på hvordan funn fra testing kan knyttes konkret
til tiltak i de tre nevnte områdene.
1. OPPMERKSOMHET
Redusert oppmerksomhet kan ha negativ innvirkning på alle andre kognitive domener, og oppmerksomhetsproblemer er vanlig etter hjerneskade. Ofte
kan det være nyttig å bryte ned oppmerksomhet til
komponenter som er forståelig for folk flest. Tabell
1 inneholder ofte brukte deler av oppmerksomhet.
En liste over praktiske anbefalinger for oppmerksomhetssvikt som kan benyttes i tilbakemeldingssamtale/rapport er gitt i Tabell 2.
Hand-outs med eksempler på kompenserende
strategier kan også gis til pasienter (Tabell 3).
2. HUKOMMELSE
Hukommelsesvansker er vanlig etter hjerneskade.
En enkel og forståelig måte å jobbe med hukommelse med pasienter kan være å dele det opp i koding (hvordan informasjonen kommer inn i hukom-

melsen), lagring (hvordan informasjon blir lagret i
hukommelsen), og gjenhenting (hvordan informasjon kommer ut av hukommelsen). Ofte kan det være
nyttig å presentere, og gi pasienten en oversikt over
strategier basert på de tre typene hukommelsessvikt (Tabell 4 og 5).
3. EKSEKUTIV FUNKSJON
Bruk av feilfri læring for oppgave-spesifikke rutiner kan være nyttig for pasienter med eksekutiv
dysfunksjon for mange hverdagsoppgaver (f.eks.
påkledning, ta bussen, husarbeid, skrive og sende
e-post). Det er 4 ting som er viktige for oppgavespesifikke rutiner:
1. Lag en oppgaveanalyse hvor oppgaven er delt inn
i enkle og logiske sekvenserte trinn
2. Lag en sjekkliste hvor hvert trinn i rutinen
eksplisitt er beskrevet, slik at man kan vurdere
når hvert trinn er fullført
3. Sørg for nok øving for hvert trinn gjennom
feilfri læring
4. Sørg for at styrking av motivasjon til å lykkes er
integrert i opplæringen.
Metakognitive strategier er også nyttige verktøy
for eksekutive vansker, og er en evidensbasert
tilnærming for pasienter med eksekutive vansker
som har forutsetninger til det (dvs. lette/moderate eksekutive vansker). Goal Management Training (GMT) er en metakognitiv strategi som er godt
egnet til hand-outs og øving hjemme. I GMT læres
man en strategi som inneholder flere trinn (se
Tabell 6).
I mange tilfeller vil det også være hensiktsmessig å gi
hand-outs med praktiske tips til pårørende (Tabell 7).

Tabell1.1.Oppmerksomhetskomponenter
Oppmerksomhetskomponenter
Tabell
Oppmerksomhetsdel
Aktivering (arousal)

Kort beskrivelse
Grad av årvåkenhet

Vedvarende
oppmerksomhet

Evne til å opprettholde
oppmerksomheten over lengre
tid
Evne til å være oppmerksom på
bestemte stimuli, og overse
andre stimuli
Evne til å fokusere på mer enn
en ting eller oppgave om gangen

Fokusert eller selektiv
oppmerksomhet
Delt oppmerksomhet

Funksjonelle vansker
Problemer med aktivering kan forstyrre
evnen til å respondere på miljøet rundt en
Problemer med vedvarende oppmerksomhet
kan manifestere seg som økt distraherbarhet
og tretthet (fatigue) over tid
Problemer med fokusert oppmerksomhet
kan manifestere seg som distraherbarhet til
både indre og ytre distraksjoner
Problemer med delt oppmerksomhet kan
forstyrre evnen til å få til komplekse
oppgaver (f.eks. matlaging eller bilkjøring)
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Tabell
Strategier
bedre
oppmerksomhet
Tabell 2.
2. Strategier
for for
bedre
oppmerksomhet
Oppmerksomhetsdel
Aktivering (arousal)
Vedvarende oppmerksomhet

Fokusert eller selektiv oppmerksomhet
Delt oppmerksomhet

Eksempel på anbefaling
- Unngå bruk av sederende medikamenter
- Hyppige pauser og “powenaps”
- Planlegg arbeid på tidspunkt når aktivering er høyest
- Planlegg regelmessige pauser, og planlegg aktiviteter av kort
varighet
- Planlegg for redusert effektivitet, og legg inn mer tid til å fullføre
oppgaver
- Gjør endringer i miljøet for å redusere distraktorer
- Forbered pasienten på kommende distraksjoner/støy
- Skriftlige lister, og instruksjoner for å bryte ned oppgaver i delmål
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Tabell
Tabell3.3.Oppmerksomhetsstrategier
Oppmerksomhetsstrategier
1. Reduser distraksjoner
- Slå av TV, radio, pc, eller spill når du trenger å konsentrere deg, eller skal ha en samtale med noen
- Bruk ørepropper om støy ikke kan unngås
- Ha det ryddig rundt deg
- Trekk for gardinene, eller lukk øynene om du må
2. Unngå avbrytelser
- Slå av ringelyden på telefonen når du prøver å få noe gjort
- Bruk gjerne et "ikke forstyrr" skilt på døren din (hjemme eller på jobb), og be andre om ikke å avbryte deg
når du prøver å konsentrere deg om en oppgave
3. Unngå folkemengder
- Gjør unna handlingen når det ikke er så mange i butikken (f.eks. tidlig på morgen eller sent på kvelden)
- Det kan være lettere å handle i små butikker og rolige gater
- Ikke gjør noe som krever mye konsentrasjon når er i situasjoner med mange mennesker
- Hold deg i ”ytterkanten” i store forsamlinger
4. Pass på fatigue
- Få nok søvn – powernaps er bra, så lenge det ikke forstyrrer nattesøvnen
- Prøv ikke å presse deg selv - hvis du har vært vant til å presse deg selv hardt, kan denne vanen jobbe mot
deg nå, og føre til frustrasjon og forvirring
- Ta hyppige pauser - ta en pause så fort du begynner å føle deg overveldet
5. Få nok mosjon
- Trening er bra for hjernen din
- Trening kan hjelpe til med å løse opp spenninger i kroppen, og bedre søvnkvaliteten
6. Be om hjelp
- Fortell de du stoler på om problemene dine (eller vis dem dette arket). Be dem om hjelp til å minne deg på
disse strategiene

Tabell
koding
lagring
Tabell4.4.Hukommelsesstrategier
Hukommelsesstrategier forfor
koding
og og
lagring
1. Reduser distraksjoner rundt deg
2. Fokuser bare på én oppgave om gangen
3. Ha øyekontakt med personen som snakker til deg
4. Gjenta hva folk sier til deg
5. Still spørsmål hvis du ikke er sikker på hva som ble sagt
6. Ta notater om hva folk forteller deg
7. Bruk huskedagbok eller kalender
8. Bruk Post-it lapper og huskelister som hjelp til å huske
9. Bruk alarmer til å hjelpe deg med å huske å gjøre ting (f.eks. ta medisiner)
10. Lag et mentalt bilde av ting du skal huske
11. Når du skal lære noe nytt (f.eks. telefonnummer), gjenta det til deg selv
flere ganger, deretter gjenta det flere ganger med lengre og lengre intervaller

Tabell
5. 5.
Hukommelsesstrategier
forfor
gjenhenting.
Tabell
Hukommelsesstrategier
gjenhenting.
1. Bruk digitale påminnelser for å hjelpe hukommelsen din
2. Bruk huskedagbok eller kalender
3. Bruk en digital assistent (f.eks. mobil) som kan minne deg på ting
4. Legg notater eller huskelapper til deg selv på steder du ofte er/bruker
5. Etabler rutiner (f.eks. alltid legg nøklene på samme sted)
6. Gå samme vei tilbake for å huske hva du var i ferd med å gjøre

Tabell
Stegene
i Goal
Management
Training
(GMT)
Tabell
6. 6.
Stegene
i Goal
Management
Training
(GMT)
Goal Management Training
1. STOPP: Hva gjør jeg?
2. Klargjør: Definer hovedmålet
3. List opp: List opp stegene
4. Lær: Lær deg stegene
5. Sjekk: Fungerer det?

Tabell
Strategier
forfor
pårørende
vedved
eksekutiv
dysfunksjon
Tabell7. 7.
Strategier
pårørende
eksekutiv
dysfunksjon
1. Etabler daglige rutiner
2. Prøv å tilrettelegge slik at det er forutsigbarhet i miljøet
3. Unngå tidspress - gi ekstra tid til å fullføre oppgaver
4. Ta i bruk påminnelser (alarmer, skilt, notater og kalendere) som hjelp til å huske ting
5. Prøv å koble atferd som naturlig forekommer sammen (f.eks. alltid ta medisiner til middag)
6. Ros personen når han/hun setter i gang, avslutter, eller viser god selvregulerering
7. Hvis han/hun sier eller gjør noe upassende, korriger han/hun umiddelbart etter atferden
8. Når det skal læres noe nytt, bryt ned problemet/prosedyren i steg, og start med de grunnleggende før mer
sammensatte/kompliserte steg
9. Bruk en systematisk og logisk problemløsningsstrategi (f.eks. GMT) – heng opp strategien på veggen, eller
skriv det ned på et kort som man kan ha i lommeboken
10. Øv på ulike strategier - øvelse gjør mester
11. Sørg for at ha et tempo på ting som minimerer sjansen for utmattelse (fatigue)
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Profil

Kjetil Sundet

Over det vidstrakte nevropsykologiske landskapet ruver Kjetil
Sundet som et fyrtårn på en naken holme i et frådende hav av
forskningsaktivitet. Ytterst mot gapet mellom psykologi og
nevropsykologi holder han vakt. Høy, slank, reflektert, engasjert.
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Intervjuet av: KJELL TORE HOVIK
Jobber ved avdeling for akutt psykiatri og
psykosebehandling (TIPS) på SI Sanderud. Han
disputerte i januar 2016 med avhandlingen:
Executive control of cognition, emotion and
behavior in children with Tourette`s syndrome.

Jeg spør Kjetil om han tenker på seg selv først og
fremst som psykolog eller som nevropsykolog. Han
lar spørsmålet synke inn med et ansiktsuttrykk som
viser klokskapen av å være første- eller medforfatter på mer enn 140 vitenskapelige artikler. En kort
tenkepause avslører aktive frontale prosesser som
vurderer de mange viktige rollene han har hatt gjennom et rikt liv innen forskning og klinisk virksomhet. Det kommer et avvæpnende smil. «Hvis jeg må
si hva jeg egentlig mener om hva jeg i bunn og grunn
er», svarer Kjetil, «må jeg nok si… Nevropsykolog».
Det var en gang
Som ungdom ville Kjetil bli naturviter. Matte og
fysikk var interessen da han reiste fra Mandal til
Minnesota på slutten av 60-tallet for å ta et skoleår
i det store utlandet. Han havnet i en liten bygd
langt nord i The North Star State. Ikke langt fra Bob
Dylan’s hjemsted: “May you build a ladder to the
stars, And climb on every rung” (Fra Bob Dylans
sang “Forever young”). Det var her den ambisiøse
naturviteren tok de første stegene i forskningskarrieren. Det var en tid med store omveltninger
både politisk, kulturelt og intellektuelt, men Kjetil
foretrakk en av Bachs kirkekantater fremfor Dylans
gurglende, skurrende stemme. Da Kjetil returnerte
til Norge etter et år, startet han på en karriere som i
2012 brakte ham til stillingen som instituttleder for
Psykologisk Institutt ved Universitetet i Oslo.
Det var store personligheter innen norsk nevropsykologi på 70 og 80-tallet: blant annet Grete Bryn
og Ivar Reinvang. Disse så potensialet i denne sylskarpe naturviteren som nylig var kommet tilbake
til Norge. De tok Kjetil raskt under vingene og ledet
ham dypt inn i psykologifaget. Det var i denne

perioden Kjetil ble introdusert for en ’annen
psykologi’. Dette var en psykologi som pirret hans
naturvitenskapelige nysgjerrighet, og Sunnaas ble
hans arbeidsplass i ni produktive år.
Nevropsykologi før og etter MR
«På den tiden da jeg startet på Sunnaas var nevropsykologer opptatt av diagnostisering av hjerneskader», forteller Kjetil. Dette var en tid før MR og
CT kom til Norge, og dersom nevropsykologene
kunne lokalisere epileptiske startpunkt eller fokale
skader hos en pasient, så var dette uvurderlig informasjon for hjernekirurgene på sykehusene. Etter
introduksjonen av nyere billedteknologi, fikk nevropsykologene imidlertid nye oppgaver. Fokus for
nevropsykologenes virke ble i større grad grundige
funksjonsbeskrivelser basert på anamneser og
kognitiv testing. Det var ergoterapeutene og miljøpersonell som i neste ledd fikk ansvar for planlegging og
implementering av tiltak og intervensjoner basert
på nevropsykologenes funksjonsbeskrivelser.
En annen viktig forskjell mellom nå og da, forteller
Kjetil, er at før sa vi som nevropsykologer at vi
visste hvordan det ville gå med våre hjerneskadde
pasienter. ’Nå sier vi at vi ikke vet.’ Holdningsendringen mener han åpner for nye muligheter for
rehabilitering, mer brukermedvirkning og større
håp for en bedre fremtid.
Det er flere som tenker at ny PC-basert testing og
diagnostikk snart vil overta nevropsykologens jobb.
Jeg spør Kjetil litt provoserende: «Er du enig i at
nevropsykologi snart vil kunne bli et museumsfag?» Uten å la seg affisere gir han meg et godt smil
og lar spørsmålet synke inn. ’Det vil alltid være
behov for fagfolk som forstår styrkene og svakhetene i tester og funn fra testene, tar høyde for etiske
problemstillinger, sikrer mot falske positive og gjør
vurderinger om hva endret kognitiv yteevne betyr
for den enkelte og familien’, svarer han. Han mener
at det ligger et stort potensiale for nevropsykologer
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i å utnytte nyere forståelse for hjernens plastisitet
og tilpassede treningsprogrammer som kan bedre
hverdagen for pasienter. «Nevropsykologi står
foran ett mulig nytt paradigmeskifte», sier Kjetil.
«Nevropsykologer må være veivisere for personer
med nedsatt kognitiv yteevne», fortsetter han, og
legger til at ’fremtiden for faget vil være å knytte
funn enda tettere til konkrete oppfølgingstiltak.’
En typisk akademisk start
Han erindrer den første akademiske utfordringen
han hadde. Det var en konferanse i Deauville i
Frankrike på 70-tallet. Han skulle være en av de
siste talerne på den siste dagen og han hadde gruet
seg i fire dager til presentasjonen sin. ’De fleste
deltagerne hadde dratt hjem før jeg skulle holde ett
av de siste innleggene,’ forteller han med et godt

smil. De sitter for øvrig løst. Han kan fortsatt kjenne
nervene han følte i forkant av den første internasjonale presentasjonen på engelsk. Det var nesten
bare en igjen i salen på konferansen, men det var en
viktig senior i faget som fulgte godt med på Kjetils
foredrag. ”Very nice and interesting, Kjetil’ fikk han
høre fra fagmannen etterpå. Kjetil husker de ordene
med en selvopplevd forståelse for viktigheten av
å gi oppmuntrende støtte til ferskinger i faget. Det
gjorde inntrykk på ham. ”Kjetil har en unik evne til å
fremheve yngre kolleger og å behandle oss som likeverdige, enda man ikke er det”, sier Anja Vaskinn, som
er en av de mange profilerte forskerne Kjetil har vært
mentor for. Det sies om Kjetil at han har en unik evne
til å ’se’ det beste i yngre krefter og løfte det frem. Fra
’funn’ til ’tiltak’ i sann nevropsykologisk ånd.

GODKJENTE SPESIALISTER 2016
Gratulere til godkjente spesialister i klinisk nevropsykologi så langt i 2016! Som medlem i Spesialistutvalget og i redaksjonsrådet i Nevropsykologi, har Rune Raudberg laget et alfabetisk oversikt over navn på kollegaer som har blitt godkjent som
spesialist i klinisk nevropsykologi så langt i år, samt tittel på det skriftlige arbeidet levert i forbindelse med godkjenningen.
INGERLINE KVITVIK AUNE
Case report: Dandy-Walker variant with concurrent schizophrenia
and mild cognitive deficits in an adult male patient.
ingerline@hotmail.com

WENCHE SORTLAND
Hvilken plass bør nevropsykologiske tester ha i utredning av ADHD
hos voksne?
wenchesortland@gmail.com

ANNE ELISABETH BRANDT
Barn med ervervet hjerneskade; eksekutive vansker og behov for
spesialisert kognitiv rehabilitering. anne.brandt@hotmail.com

IDA ØVERDAL STAFSNES
Kognitiv funksjon ved cerebral parese - En studie av barn som
har deltatt i kartlegging av kognitiv funksjon ved cerebral parese
oppfølgingsprogram ved barnehabiliteringen på Ahus.
ida.stafsnes@gmail.com

INA LEISTRUD FJÆRLI
En enhetlig nevropsykologisk profil hos barn med alkoholskader
- finnes den? En teoretisk gjennomgang av litteraturen på området FAS/FASD og nevropsykologiske utfall illustrert ved kasus.
haptikk@hotmail.com
ELINE JARL JOHNSEN
Nevropsykologiske funn ved posterior kortikal atrofi. En kasusbeskrivelse. elinejarl@gmail.com
SIRI MELLUM
Kan en klinisk nevropsykologisk undersøkelse bidra ved utredning av mulig autismespekterforstyrrelse hos barn? Belyst ved et
kasus.» sirmel77@gmail.com
ALEXANDER OLSEN
Altered Cognitive Control Activations after Moderate-to-Severe
Traumatic Brain Injury and Their Relationship to Injury Severity
and Everyday-Life Function. alexander.olsen@ntnu.no
CHRISTINA SALTHAUG
Traumatisk hjerneskade (TBI) med påfølgende endret bevissthetstilstand hos gutt 19 år. Belysning av pasientforløp i akutt fase (04,5 måneder) post TBI ved hjelp av Coma Recovery Scale – Revised
som metode.» christina.salthaug@sshf.no

GURO MARIE STEFFENSEN
Innhold og nytteverdi av nevropsykologisk utredning ved Wilsons
sykdom; en kasusbeskrivelse.»
guro.marie.steffensen@gmail.com
EVY CATHRINE STRUGSTAD
The contributions of the parvocellular and amgnocellular systems
in viuo-spatial attention.
cathrine@strugstad.org
MARIANNE THOMPSON
Nevropsykologisk funksjon ved sigdcelleanemi.
marianne.thompson@helse-bergen.no
PÅL JAKOB WALSTAD
Senfølger etter mildere hodeskader. Post-concussion syndrom
– en oppdatering fra forskningsfronten.
pjawalst@hotmail.com
ELIN WESTERN
Posterior kortikal atrofi.
elin.western@gmail.com
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7. - 9. September 2016

PROGRAM
ONSDAG 7. SEPTEMBER
Kl. 1100–1145 Åpning
Kl. 1145–1315 Cognitive progress and moral progress. James R. Flynn, Professor Emeritus of Political Studies
at the University of Otageo in Dunedin, New Zealand
Kl. 1315–1430 Lunsj
Kl. 1430–1600 Parallelle sesjoner:

Symposium 1: Improvements in clinical methods
Symposium 2: Challenges in diagnosis of people with mild cognitive impairment
Kl. 1600–1630 Pause
Kl. 1630–1800 It´s not only the injury that matters, but also the kind of head. Jennie Ponsford, Professor, Monash
University, Director of the Monash-Epworth Rehabilitation
Research Centre, Australia
Kl. 1815–1900 Årsmøte NNF
Kl. 1930– Mottakelse Engineerum, Aker museum
TORSDAG 8. SEPTEMBER
Kl. 0900–0930 Underholdning
Kl. 0930–1030 The neuropsychology of auditory hallucinations. Kenneth Hugdahl, Professor, University of Bergen
Kl. 1030–1045 Pause
Kl. 1045–1145 Neurocognitive deficits in bipolar disorder: Implications for understanding emotion disturbance.
Sheri L. Johnson, Professor, University of California, Berkeley, USA
Kl. 1145–1200 Pause
Kl. 1200–1300 Brain plasticity during development. Bryan Kolb, Professor of Neuroscience and Board of Governors,
Chair in Neuroscience, University of Lethbridge, Canada
Kl. 1300–1400 Lunsj
Kl. 1400–1445 Underholdning
Kl. 1445–1615 Parallelle sesjoner:

Symposium 3: Pay attention to ADHD symptoms
Symposium 4: The neuropsychology of chronic pain
Kl. 1615–1630 Pause
Kl. 1630–1645 Utnevnelse av æresmedlem i NNF
Kl. 1645–1715 Historiske perspektiver v/ nytt æresmedlem
Kl. 1930 Festmiddag
FREDAG 9. SEPTEMBER
Kl. 0930–1100 Aging starts in the womb – factors influencing brain and cognition through the lifespan. Anders Fjell
& Kristine Beate Walhovd, Professors, University of Oslo, Research Group for Lifespan Changes in Brain
and Cognition (LCBC), Norway
Kl. 1100–1130 Pause
Kl. 1130–1300 Short- and long-term outcomes after pediatric traumatic brain injury. Jacobus Donders, Chief
Psychologist at Mary Free Bed Rehabilitation Hospital, USA
Kl. 1300–1400 Lunsj
Kl. 1400–1600 Presentasjon av nye doktorgrader
Kl. 1600–1615 Avslutning
Informasjon om foredragsholdere og symposier finnes på:
www.nevropsyk.org

